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1. UTANGULIZI: 
 
Wakala wa Usajili Ufilisi na Udhamini (RITA) umekuwa ukitekeleza 
majukumu yake ya usajili  wa matukio muhimu ya binadamu na ukusanyaji 
wa takwimu sahihi za Vizazi ,Vifo na sababu zake ndoa na talaka kote 
Tanzania Bara na taarifa hizo ni muhimu kwa mipango mbalimbali ya 
maendeleo kwenye sekta ya afya,elimu,uchumi na huduma ya maji safi na 
salama.  
 
Ili kutekeleza majukumu hayo kwa ufanisi Wakala umebuni mikakati 
mbalimbali yenye lengo la kuhakikisha wananchi waliozaliwa ndani ya 
mipaka ya Tanzania Bara wanasajiliwa na kupatiwa vyeti vya kuzaliwa kwa 
wakati katika maeneo yao wanakoishi ambayo ni  Mpango wa Usajili na 
Kutoa vyeti vya Kuzaliwa kwa watoto wa Umri chini ya Miaka Mitano ambao 
unaendelea kutekelezwa katika mikoa saba ya Tanzania Bara ambayo ni 
Mwanza, Mbeya, Songwe, Iringa, Njombe, Shinyanga na Geita na hivi 
karibuni tunatarajia kuzindua mpango huo kwa Mikoa ya Lindi na Mtwara na 
tayari mafanikio makubwa yameonekana katika mikoa hiyo kwani asilimia 
mia moja(100%) ya watoto wenye umri huo wamesajiliwa na kupatiwa vyeti 
vya kuzaliwa bila ya malipo na usajili unaendelea kwa watoto wanaozaliwa 
kila siku . 
 
Mkakati mwingine unaotekelezwa ni usajili wa Wanafunzi wa umri kati ya 
miaka 6 na 18, unajulikana kama (6-18 Birth Registration Initiative) ambao 
kwa umri huo wanapatikana shule za Msingi na Sekondari, tayari Wanafunzi 
45240 wamesajiliwa kati ya hao Wanafunzi 36735 wamepatiwa vyeti vya 
kuzaliwa katika Manispaa za Ilala,Kinondoni,Temeke,Kigamboni,Ubungo, 
Kilindi Mkoani Tanga na Iringa.  
 

2. KUANZA  UHAKIKI WA TAARIFA ZA WAOMBAJI WA MIKOPO 
 
Kama tunavyofahamu kuwa RITA ndiyo taasisi pekee  yenye Mamlaka 
kisheria kuthibitisha taarifa na nyaraka zozote za vizazi,vifo,ndoa na talaka 



kwa taasisi nyingine za Serikali hivyo basi Bodi ya Mikopo ya Elimu ya Juu ni 
Wadau muhimu na tumekuwa tukifanya nao kazi kwa karibu kila mwaka kwa 
lengo la kuhakiki nyaraka hizo kwa wanafunzi wote. 
 
 Mwaka huu  waombaji wote watatakiwa kuhakiki vyeti vya kuzaliwa na vifo  
katika ofisi za wilaya zilizotoa vyeti hivyo au RITA Makao Makuu. Aidha kwa 
waombaji ambao wako mbali na wilaya zilizotoa vyeti hivyo wawasilishe 
maombi yao RITA Makao Makuu kupitia barua pepe ifuatavyo 
uhakiki@rita.go.tz maombi hayo yaambatishwe na risiti ya malipo ya ada ya 
uhakiki na nakala ya cheti inayosomeka vizuri.  Ada ya uhakiki ni Tshs 3,000 
ilipwe kupitia Benki ya  NMB  jina la akaunti Administrator General Collection 
Account namba 20610009881. 

 
3. HITIMISHO 
 

Napenda kuchukua fursa hii kuwakumbusha wananchi wote ambao watoto 
wao wanaendelea na masomo kufanya usajili mapema wa vyeti vya 
kuzaliwa kwani kumekuwa na msongamano wa wananchi katika ofisi zetu 
wakati huu wa kujiunga kidato cha tano na vyuo vikuu jambo ambalo 
linasababisha usumbufu kwa wananchi na RITA kwa upande mwingine, pia 
ni muhimu kwa taasisi nyingine zinazohitaji kuhakiki taarifa za wateja wao 
wasisite kuwasilisha maombi hayo mapema. 
 
Kwa maelezo zaidi wasiliana nasi kupitia simu (022) 2924180/81 na barua 
pepe info@rita.go.tz  
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