HALMASHAURI YA MJI KIGOMA
BANGOKITITA LA MPANGO WA MATOKEO YA MABORESHO YA MAZINGIRA YA BIASHARA KATIKA
SERIKALI ZA MITAA (LBER)
Na.
1

Malengo Mkakati
Kurahisishwa kwa
muda na gharama
za usajili wa
biashara na utoaji
leseni

Matarajio


Kupunguza idadi ya
siku za kusubiri
leseni mpya kutoka
wastani wa siku 14
hadi siku 3 kufikia
Disemba, 2019

Mipango




Muda wa
kusubiria
kupata leseni
mpya
Idadi ya
biashara mpya
zilizoanzishw
a kwa mwaka

Viashiria Muhimu






2

Kuunganisha
baadhi ya kodi,
ushuru na ada
mbalimbali



Kufanya uchunguzi
kwa lengo la kubaini
kodi, ushuru na ada
mbalimbali
zinazoweza
kuunganishwa
na
kupendekeza mbinu
nzuri
inayoweza
kutumika
katika
kuzikusanya
kodi
hizo
kufikia
Disemba, 2019



Idadi ya kodi
zilizopunguz
wa






Gharama za usajili
wa biashara na
kupata leseni daraja
B
Idadi ya fomu
zinazotakiwa
kujazwa
Idadi ya mamlaka
zinazoidhinisha
Muda unaotumika
kupata leseni
daraja B
Kiwango cha
mapato ya
Halmashauri
Kuongezeka/kupun
gua kwa mapato
Kuongezeka/kupun
gua kwa biashara
Kuongezeka/kupun
gua kwa uwekezaji

Viashiria vya Mafanikio




Idadi ya LBER
zilizotengenezwa
Kiwango cha mafanikio
kilichotokana na kuwepo
LBER
Usajili wa biashara ndani
ya siku 3





Kuandaliwa kwa
ripoti
Idadi ya biashara
zilizopo
Hatua
zilizochukuliwa
kulingana na
mapendekezo ya
ripoti

3

4

Kutambua
biashara
zisizo
rasmi na kuzisajili

Uimarishwaji wa
miundombinu ya
biashara



Ongezeko la biashara
zilizosajiliwa kutoka
biashara 100 hadi 200
kufikia Disemba,
2019





5





Idadi ya
biashara mpya
zilizosajiliwa
kwa mwaka
Ongezeko la
kiwango cha
mapato
kutoka katika
biashara
zilizosajiliwa

Ujenzi wa vyoo 4
 Idadi ya vyoo na
kwenye masoko 4
maeneo ya
ya Mwandiga,
kuhifadhia taka
Mkongoro, Kalinzi
yaliyojengwa katika
na Nyarubanda
kipindi husika
kufikia Disemba,
 Ufanyajikazi wa
2019
maeneo tajwa
Ujenzi wa maeneo
4 yakuhifadhia
taka kwenye
masoko 4 ya
Mwandiga,
Mkongoro, Kalinzi
na Nyarubanda
kufikia Disemba,
2019

Kupunguza
Kupungua kwa muda wa
usumbufu katika kusajili biashara mpya na
usajili wa biashara jina la biashara kutoka siku
14 hadi 7

 Muda unaotumika
kusajili biashara
mpya



Idadi ya biashara
mpya zilizosajiliwa



Idadi ya One Stop Business
Centres zilizoanzishwa



Muda unaotumika
kusajili biashara
mpya



Ongezeko la mapato
kutoka katika biashara
mpya 100 zilizoanzishwa



Idadi ya
wanaoomba
kuwekeza na wale
wanaofanya
uwekezaji halisi
Idadi ya maombi ya
uwekezaji
Uimarishwaji wa
masoko na
mazingira ya
kibiashara kwa
jumla.
Idadi ya biashara
mpya
zinazoanzishwa
Kiwango cha
ushuru
kinachokusanywa
Gharama za usajili
wa biashara na
leseni daraja B
Idadi ya fomu za



Idadi ya tathimini za jumla
na za kisekta zilizofanyika
Mazingira wezeshi ya
kibiashara kwa wanawake
na vijana















Idadi ya One Stop Business
Centres zilizoanzishwa
Ongezeko la mapato
Idadi ya miradi mipya ya




6

Kuongeza
ushirikishwaji wa
sekta binafsi katika
vikao vya bajeti za
Halmashauri na
uundaji wa sheria
ndogondogo za
biashara.





Ongezeko la wadau
wa sekta binafsi
katika vikao vya
bajeti kutoka
washiriki 0 hadi 5
kufikia Disemba.,
2019
Ongezeko la wadau
wa sekta binafsi
katika vikao vya
uundaji wa sheria
ndogondogo za
biashara kutoka
washiriki 0 hadi 5
kufikia Disemba,
2019





Idadi ya
waalikwa
walioshiriki
.



kujaza
Idadi ya mamlaka
zinazohusika
Muda unaotumika
kupata
leseni
daraja B
Ushiriki wa moja
kwa
moja
na
wenye tija katika
majadiliano baina
ya sekta binafsi na
Halmashauri.
Idadi ya vikao vya
Baraza la Biashara
la Wilaya na mkoa
na hufanyika kwa
mara ngapi.

uwekezaji





Uanzishwaji wa majukwaa
ya majadiliano baina ya
sekta binafsi na serikali
katika ngazi ya
Halmashauri
Mfano halisi wa sera/sheria
zilifanyiwa mabadiliko
kwa lengo la kuchochea
mazingira chanya ya
biashara.

