HALMASHAURI YA WILAYA YA KASULU
BANGOKITITA LA MPANGO WA MATOKEO YA MABORESHO YA MAZINGIRA YA BIASHARA KATIKA
SERIKALI ZA MITAA (LBER)
Na.

Malengo
Mkakati

Matarajio

Mipango

1

Kurahisisha
usajili wa
biashara na
utoaji wa leseni





Kuongeza idadi ya
biashara zilizosajiliwa
kutoka 1,500 hadi
2,700 kufikia Juni,
2020



2

3

Kuimarisha

mifumo
ya
ulipaji
kodi,
ushuru na ada
mbalimbali

Kuwezesha/Kura 
hisisha biashara
za mpakani (nchi
jirani)

Kuhakikisha kuwa
katika ngazi ya
Manispaa kunakuwa na
mifumo inayoweka
viwango sawa vya
kodi, ushuru na ada
mbalimbali kufikia
June, 2020
Kuanzisha mfumo
mzuri wa kurekodi na
kuripoti bidhaa za
mazao zinazouzwa





Viashiria Muhimu

Viashiria vya Mafanikio

Kuongeza mapato 
kutoka
Tsh.
15,000,000/= hadi
27,000,000/=
kufikia Juni, 2020.
Uanzishwaji/usajili 
wa biashara mpya
300 kwa kila
mwaka


Gharama ya kusajili 
biashara na utoaji wa
leseni daraja B kwa
biashara
zilizokwisha
anzishwa
Biashara
mpya
zinazoanzishwa
kila
mwaka
Ongezeko la makusanyo
ya Halmashauri kwa
Tsh.
12,000,000.00/=
kwa mwaka

Kuanzishwa kwa kituo
maalumu
ambacho
huduma zote za usajili
wa biashara hupatikana
(One Stop Business
Centre)



Kuongezeka kwa

mapato ya Halmashauri
Kuongezeka kwa usajili
wa biashara mpya

Kupatikana kwa ajenda
za kibiashara
zinazofanana katika
wilaya zote teule

Kuwepo kwa
namna moja ya
ulipaji kodi



Kupatikana
kwa 
taarifa za kiwango
(kwa tani) cha
mazao

Ongezeko la mapato ya
Halmashauri



Kukamilika kwa ripoti
za tathmini, tafiti na
maandiko mbalimbali

Na.

Malengo
Mkakati

Matarajio

Mipango

katika biashara za
mipakani ifikapo Juni,
2020

4

5

Kuimarisha
ushiriki wa sekta
binafsi katika
uundaji wa sera
mpya

Viashiria vya Mafanikio

kinachouzwa katika
masoko ya mpakani


Mafunzo kwa
wafanyabiashara
wa kiwango cha
kati kuhusiana na
uuzaji wa bidhaa
nje ya nchi

Kupunguza
malalamiko
wadau wa
binafsi



Kupanua wigo wa
mazao yanayouzwa
katika masoko ya
mipakani kutoka
matatu (mihogo,
mahindi na maharage)
na kufikia mazao
matano (mchele na
alizeti)



Ongezeko la ushiriki
wa sekta binafsi katika
vikao mbalimbali vya
maamuzi katika ngazi
ya wilaya kufikia Juni,
2020



Kuongeza idadi ya
wanawake na vijana
wanaomiliki ardhi
ndani ya Halmashauri
kufikia Juni, 2020.



Kuimarisha

upatikanaji wa
ardhi/maeneo ya
uwekezaji

Viashiria Muhimu


ya
sekta

Idadi ya Hati za 
Kimila
(CRROs)
zinazomilikiwa na
wafanyabiashara
wanawake
na
vijana.

Ushiriki wa moja kwa 
moja na wenye tija
katika majadiliano baina
ya sekta binafsi na
Halmashauri ya Wilaya
ya Kasulu


Idadi ya watu wenye 
kukidhi vigezo vya
kumiliki hati za ardhi
(bila kujali jinsia wala
umri)

Kupatikana kwa ajenda
za kibiashara
zinazofanana katika
wilaya zote teule
Uanzishwaji wa namna
4 za kufanikisha PPD
katika ngazi ya wilaya
Mipango 2 ya matumizi
bora ya ardhi vijijini
inayobainisha maeneo
maalumu yaliyotengwa
kwa ajili ya biashara.

Na.

Malengo
Mkakati

Matarajio

6

Kuimarisha
mazingira
kibiashara


ya





Mipango

Uimarishwaji wa

miundombinu ya
kibiashara
inayochochea kukua
kwa biashara, mfano
barabara, upatikanaji
wa maji safi kwa 75%85%, upatikanaji wa
nishati ya umeme wa
uhakika kwa asilimia
33% hadi 65% kufikia
Juni, 2020
Kuongeza
ushirika 
baina ya serikali na
sekta
binafsi
ili
kuziendea fursa za
uwekezaji kufikia Juni, 
2020
Kupunguza vituo vya
ukaguzi
barabarani
kutoka 6 hadi 3 kufikia
Juni 2020

Kufanikisha
upatikanaji wa
umeme kwa vijiji
vyote 62 vya
Halmashauri ya
Wilaya ya Kasulu
(kwa sasa umeme
upo katika vijiji 14
tu) na kuimarisha
upatikanaji wa maji
safi na salama
Kufanyika kwa
maonesho/mikutan
o ya biashara walau
mara 2 kwa mwaka
Kupungua kwa
vituo vya ukaguzi
barabarani

Viashiria Muhimu




Viashiria vya Mafanikio

Idadi ya wawekezaji

katika Halmashauri (bila
kujali umri wala jinsia)
Thamani ya uwekezaji

katika Halmashauri na
vyanzo vya mapato ya
uwekezaji katika Tsh.


Idadi ya One Stop
Business Centres
zilizoanzishwa
Idadi ya miradi
iliyofadhiliwa na mfuko
wa LIC
Idadi ya miradi ya
uwekezaji iliyofadhiliwa
na SIFF

