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DIBAJI 

Tanzania imeazimia kufikia uchumi wa kati unaoongozwa na sekta ya viwanda ifikapo 

mwaka 2025 kulingana na malengo ya Dira ya Taifa ya Maendeleo. Kwa upande mwingine, 

Wizara ya Viwanda na Biashara kwa kushirikisha sekta zote za binafsi na umma ina jukumu 

la kutekeleza malengo ya Dira ya Taifa ya Maendeleo. Wizara ya Viwanda na Biashara ni 

msimamizi wa utekelezaji wa sera za maendeleo ya viwanda na biashara ikiwepo: Sera ya 

Maendeleo Endelevu ya Viwanda (SIDP 1996 - 2020).  Dhamira ya SIDP ni kuchangia katika 

kufanikiwa kwa malengo mapana ya muda mrefu ya maendeleo endelevu ya sekta ya 

viwanda.  Hii ikiwa ni pamoja na kuendelea kuongeza uwezo wa watendaji; uongezaji wa 

fursa za ajira zenye staha; usawa wa urari wa kibiashara; na kujenga uwezo wa kitaasisi ili 

kuleta mabadiliko ya kiuchumi kwa ajili ya kufikia ukuaji endelevu wa uchumi.  Falsafa ya 

KAIZEN ni kati ya nyenzo muhimu ya kuwezesha kufikiwa kwa azma ya Dira ya Taifa ya 

Maendeleo inayodhamiria kuwepo kwa uchumi wa kati unaoongozwa na viwanda ifikapo 

mwaka 2025.  Ni kwa misingi hiyo limekuwepo hitaji la kutumia falsafa ya KAIZEN katika 

uongezaji endelevu wa tija na ubora katika kuharakisha kufikiwa azma ya Dira ya Taifa na 

malengo ya sera husika. 

 

Wizara ya Viwanda na Biashara kwa kushirikiana na Shirika la Ushirikiano wa Kimataifa la 

Japan (JICA) imekuwa ikitekeleza mradi wa kuendeleza sekta ya viwanda kwa kuimarisha 

ubora na tija kupitia falsafa ya KAIZEN ambapo awamu ya kwanza ilitekelezwa kwa 

majaribio katika Mikoa mitatu ambayo ni: Dar-es-Salaam, Dodoma na Morogoro kuanzia 

mwaka 2013 hadi 2016. Awamu ya pili ya mradi huo inayotekelezwa kwa kipindi cha miaka 

minne (Agosti, 2017 hadi Julai, 2021) inalenga mikoa nane (8) ambayo ni Arusha, Dar es 

Salaam, Dodoma, Kilimanjaro, Mbeya, Morogoro, Mwanza, na Singida. Mikoa hii imetumika 

kama maeneo ya kimkakati ya kueneza falsafa ya KAIZEN nchi nzima.  Matokeo mazuri 

yaliyokwishapatikana kutokana na mradi huu hadi sasa, yanatakiwa kusambazwa nchi 

nzima.  Ni kwa misingi hiyo Wizara kupitia kitengo cha KAIZEN Tanzania (TKU) na kwa 

kushirikisha taasisi za SIDO na CBE imeandaa Mpango Mkakati wa miaka 10 wa kueneza 

falsafa ya KAIZEN katika sekta ya viwanda nchini unaojulikana kama “Framework for 

Quality and Productivity Improvement (KAIZEN) in Manufacturing Sector - FKM 2020-

2030)”.  

 

Mpango huu unazingatia kuwepo kwa utaratibu thabiti wa kueneza falsafa hii kijiografia na 

mipango endelevu ya mafunzo ya uongezaji tija na ubora kwa kutumia falsafa ya KAIZEN 

pamoja na mikakati mizuri ya kushirikisha sekta binafsi katika kuhamasisha na kudumisha 

utekelezaji.  FKM 2020-2030 unalenga sekta ya viwanda kwa matarajio ya ushawishi wa 

kuvutia sekta zingine kujifunza kutoka kwa wenzao katika kubadili mitizamo ya watendaji 

kufanya kazi kwa bidii, umoja na ubunifu. Utekelezaji wa FKM 2020 – 2030 utahusisha   

Wizara na taasisi zake pamoja na taasisi nyingine za watoa huduma ya ukuzaji wa biashara 

(BDSPs), waajiri na wafanyakazi viwandani. Mbali na kuhusisha taasisi zilizoko chini ya 

Wizara, FKM 2020-2030 inatambua pia uhusiano ulioko miongoni mwa taasisi za umma na 



 

 

zile za kibinafsi katika kuhudumia sekta ya viwanda na sekta nyingine. Aidha, sekta 

zinazohusika katika kuenezwa kwa Falsafa ya KAIZEN ni pamoja na: Elimu, Kilimo, Afya, 

Madini na Miundombinu (Maji, Nishati na Usafirishaji). 

 

Aidha, malengo ya muda mrefu ya FKM 2020-2030 ni kupanua wigo wa kuenea kwa falsafa 

ya KAIZEN ili kujumuisha sekta zote za uchumi sambamba na kuenea kwa falsafa hii nchi 

nzima. Kwa mtazamo huu, sekta ya viwanda itatumika kama chachu na nguzo thabiti katika 

kuhamasisha uongezaji endelevu wa ubora na tija kwa kutumia falsafa hii. 

 

Ningependa kuwashukuru washirika wetu wa maendeleo, hususan JICA kwa mchango wao 

mkubwa katika kufanikisha utekelezaji wa KAIZEN nchini. Naamini ushirikiano wetu 

utaendelea katika utekelezaji wa FKM 2020-2030. 

 

KWA PAMOJA: TUTEKELEZE KAIZEN 

 
 

 



 

i 

ORODHA YA MAANA YA VIFUPISHO 

AKAC Africa KAIZEN Annual Conference 

BDSP Business Development Service Provider 

CAMARTEC Center for Agricultural Mechanization and Rural Technologies 

CBE College of Business Education  

CTI Confederation of Tanzania Industries 

EPZA Export Processing Zone Authority 

FKM Framework for Quality and Productivity Improvement (KAIZEN) 
in Manufacturing Sector 

GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH 
(German International Development Agency) 

JICA Japan International Cooperation Agency  

SIDA Swedish International Development Cooperation Agency 

SIDO Small Industries Development Organization 

TBS Tanzania Bureau of Standards  

TCCIA Tanzania Chamber of Commerce, Industry and Agriculture 

TKU Tanzania KAIZEN Unit 

TOKT Trainer of Training for KAIZEN Trainers 

UUU Uratibu Udhibiti na Usimamizi wa Mapato na Matumizi ya Fedha za 
Serikali 
(Report on Coordination, Monitoring and Management of 
Government Income and Expenditure) 

VETA Vocational and Educational Training Authority 

  



 

ii 

 

YALIYOMO 

ORODHA YA MAANA YA VIFUPISHO ............................................................................ i 

YALIYOMO .............................................................................................................................. ii 

 

 

1. UTANGULIZI ................................................................................................................... 1 

2.  MAWANDA YA UTEKELEZAJI WA FKM 2020-2030 ............................................. 2 

3. MALENGO NA MADHUMUNI ................................................................................... 2 

4. UENEZAJI KIJIOGRAFIA WA FALSAFA YA KAIZEN TANZANIA .................... 3 

5. MUUNDO NA MAJUKUMU YA WAHUSIKA WAKUU ........................................ 5 

6. GHARAMA ZA KIFEDHA KATIKA UTEKELEZAJI WA FKM 2020-2030 ........... 9 

7. MPANGO WA UFUATILIAJI WA UTEKELEZAJI WA FKM 2020 -2030............. 11 

8. MWONGOZO WA KIMANTIKI WA UTEKELEZAJI WA FKM 2020-2030......... 12 

 

 



Mpango wa Kitaifa wa Uongezaji Endelevu wa Ubora na Tija katika Sekta ya Uzalishaji Viwandani 2020-2030 

1 

1. UTANGULIZI 

Wizara ya Viwanda na Biashara kwa kushirikiana na Shirika la Ushirikiano wa 

Kimataifa la Japan (JICA) imekuwa ikitekeleza mradi wa kuimarisha viwanda kwa 

kuongeza tija katika uzalishaji na ubora wa bidhaa zinazozalishwa (KAIZEN) ambapo 

Awamu ya Kwanza ilitekelezwa kwa majaribio katika Mikoa mitatu (Dar-es-Salaam, 

Dodoma na Morogoro kuanzia mwaka 2013 hadi 2016.  Awamu ya Pili ya utekelezaji 

wa mradi huo ya kipindi cha miaka minne kuanzia Agosti, 2017 hadi Julai, 2021 

inalenga Mikoa nane (8) ambayo ni Arusha, Dar es Salaam, Dodoma, Kilimanjaro, 

Mbeya, Morogoro, Mwanza, na Singida.  Hadi kufikia Novemba 2019, jumla ya watu 

91 walishapata mafunzo na kuthibitishwa kuwa wakufunzi na washauri waelekezi wa 

huduma za KAIZEN. Kati ya hao 68 ni wakufunzi wasaidizi na 23 wakufunzi 

waandamizi. Kwa upande mwingine, makampuni 59 yakiwemo makubwa 14 na 

madogo na ya kati 45, yalikuwa yamethibitishwa na kupewa cheti cha utambuzi wa 

kukamilisha mafunzo ya KAIZEN.  Viwanda hivyo ni pamoja na kiwanda cha A to Z 

Textile Mills Co Ltd, kilichotunukiwa tuzo ya ushindi miongoni mwa makampuni 

yaliyotekeleza kwa ufasaha Falsafa ya KAIZEN Afrika. Tuzo hii ilitolewa katika 

Mkutano wa mwaka wa KAIZEN uliofanyika nchini Tunisia Juni, 2019.  

Ufadhili wa Mradi huo uliopo chini ya Mpango wa Ushirikiano wa Kiufundi wa JICA, 

unatarajiwa kufikia ukomo mwezi Julai, 2021. Ni matarajio kuwa Tanzania, 

itadumisha na kuhamasisha kuenea kwa Falsafa ya KAIZEN, na kuendelea kutangaza 

mafanikio/matokeo yaliyopatikana, ili kuhakikisha kuwa: - 

i. Shughuli za KAIZEN zinafanyika katika sekta zote na viwandani; 
ii. Watanzania wanabadili tabia na kupokea mtazamo unaoshabihiana na 

Falsafa ya KAIZEN; 
iii. Taasisi za umma na binafsi kuzalisha bidhaa za ubora wa hali ya juu na kutoa 

huduma bora zenye alama za ubora wa kiKAIZEN; na 
iv. Tanzania kuwa kitovu cha ubora wa hali ya juu na kuwa mstari wa mbele 

katika kueneza Falsafa ya KAIZEN kwa nchi zingine za Afrika. 
 

Kwa muktadha huu, Wizara kupitia kitengo cha KAIZEN Tanzania (TKU) kwa 

kushirikiana na wadau wa mradi, ikiwemo: Shirika la Kuhudumia Viwanda Vidogo 

(SIDO) na Chuo cha Elimu ya Biashara (CBE), imeandaa Mpango wa Kitaifa wa 

Uongezaji Endelevu wa Ubora na Tija katika Sekta ya Uzalishaji Viwandani – (FKM 

2020-2030). Mpango huu umenuia kuzingatia juhudi za kuwepo kwa uratibu thabiti 

wa mafunzo ya KAIZEN, utaratibu endelevu wa kueneza Falsafa ya KAIZEN 

kijiografia na kuwepo kwa mkakati bora kwa ajili ya kushirikisha Sekta za Umma na 

Binafsi katika ustawishaji wa Falsafa ya KAIZEN. 
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2.  MAWANDA YA UTEKELEZAJI WA FKM 2020-2030 

Mpango wa Kitaifa wa Uongezaji Endelevu wa Ubora na Tija katika Sekta ya 

Uzalishaji Viwandani – (FKM 2020-2030), unalenga sekta ya viwanda kwa matarajio 

ya kuweka chachu ya kuenezwa katika sekta zingine ili kubadili mitazamo ya watu 

na kuwawezesha wafanye kazi kwa bidii, kwa ushirikiano na kwa ubunifu. 

Utekelezaji wa Mpango huu unahitaji ushiriki thabiti wa Wizara ya Viwanda na 

Biashara na taasisi zilizo chini yake, Watoa Huduma ya Uendelezaji wa Biashara 

(BDSPs), waajiri na waajiriwa, pamoja na wadau wengine katika sekta ya viwanda.  

Mbali na taasisi zilizoko chini ya Wizara, Mpango huu unatambua pia uhusiano 

uliopo miongoni mwa taasisi za umma na taasisi binafsi katika kuhudumia sekta ya 

viwanda na sekta zingine za kiuchumi. Aidha, sekta zinazohusiana na juhudi za 

kuenea kwa Falsafa ya KAIZEN ni kama vile: Elimu, Kilimo, Afya, Madini na 

Miundombinu (Maji, Nishati na Usafirishaji).   

Kwa siku za baadae, Falsafa ya KAIZEN imekusudiwa kuenezwa kwenye sekta zote 

za uchumi nchi nzima sambamba na kuendelea kuingizwa katika shughuli zote za 

kiuchumi kwa lengo la kufanya shughuli za KAIZEN kujiendeleza zenyewe. Aidha, 

kwa mtazamo huu mpana, ni dhahiri kuwa Mpango huu (FKM 2020-2030) unajikita 

kimahususi katika sekta ya uzalishaji viwandani. 

3. MALENGO NA MADHUMUNI 

Lengo la FKM 2020-2030 ni kuwa na mawanda mapana na endelevu katika 

uimarishaji uzalishaji kwa kuzingatia ubora na tija kwa kutumia Falsafa ya 

KAIZEN.  Mpango huu unakusudia kutumia uwezo uliokwishajengeka ili kueneza 

Falsafa ya KAIZEN nchi nzima kwa kipindi cha miaka kumi (2020-2030) kwa namna 

ambayo ni jumuishi na endelevu. Katika kutekeleza azma hii, malengo yafuatayo 

yatatiliwa mkazo:  

Lengo la 1: Upatikanaji wa miongozo na mifumo ya viwango stahiki;  

Lengo la 2: Uhamasishaji na uenezaji wa Falsafa ya KAIZEN kwa ujumla; 

Lengo la 3: Walengwa na/au makampuni kufikiwa na huduma za KAIZEN;  

Lengo la 4: Kuandaa wakufunzi wa KAIZEN, wataalamu-elekezi na waratibu 

wa huduma za KAIZEN kwa kuwapatia mafunzo ya KAIZEN.  

 

Shughuli za kutekeleza malengo husika zimefafanuliwa kwa kina katika Sura ya Nane 

ya Mpango huu. Mifumo na miongozo ya viwango stahiki katika mchakato wa 

utekelezaji wa shughuli zinazohusiana na lengo la 2, la 3 na la 4 itatayarishwa na 

kutumika kama inavyoonekana katika Jedwali Na. 1 hapa chini.  
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JEDWALI NA. 1: MIFUMO NA MIONGOZO YA VIWANGO STAHIKI KATIKA 

MCHAKATO WA UTEKELEZAJI WA SHUGHULI ZINAZOHUSIANA NA 

LENGO LA 2, LA 3 NA LA 4. 

Lengo Mwongozo 

Lengo 2: Uhamasishaji na uenezaji wa 
Falsafa ya KAIZEN kwa ujumla; 

Uwepo wa mwongozo wa mfumo wa 
viwango stahiki katika uenezaji wa 
Falsafa ya KAIZEN na Utangazaji wa 
matokeo ya shughuli za KAIZEN. 

Lengo 3: Walengwa na au makampuni 
kufikiwa na huduma za KAIZEN. 

Uwepo wa mwongozo wa mfumo wa 
viwango stahiki katika kufikisha 
huduma za KAIZEN kwa walengwa 
na/au makampuni. 

Lengo 4: Kuandaa wakufunzi wa 
KAIZEN, wataalamu-elekezi na 
waratibu wa huduma za KAIZEN 
kwa kuwapatia mafunzo ya KAIZEN 

Uwepo wa mwongozo wa mfumo wa 
viwango stahiki katika kuendeleza 
rasilimaliwatu (Mwongozo wa kiufundi 
wa KAIZEN).  

4. UENEZAJI KIJIOGRAFIA WA FALSAFA YA KAIZEN TANZANIA  

Utaratibu wa kueneza Falsafa ya KAIZEN ni kama inavyoonekana katika Jedwali Na. 

2. Miaka mitano ya awali itahusisha ufikishaji wa Falsafa ya KAIZEN katika Mikoa 

yote nchini. Miaka mitano inayofuata italenga upenyezaji wa kina zaidi wa Falsafa ya 

KAIZEN katika eneo husika.  

Mikoa mipya itakayofikiwa na Falsafa ya KAIZEN itapangwa mwisho wa mwaka wa 

fedha, mihula miwili kabla ya upanuzi halisi. Hii inamaanisha kuwa Mikoa minne 

itakayofikiwa katika muhula wa 2021-2022 itabainishwa ifikapo mwezi Juni, 2020.  

Vigezo vitakavyotumika kuchagua Mikoa husika vimeorodheshwa kwenye 

Kisanduku Na. 1. 

 

KISANDUKU NA. 1: VIGEZO VITAKAVYOTUMIKA KUCHAGUA MIKOA 

INAYOKUSUDIWA 

1. Mkoa utakaokuwepo kwenye vipaumbele vya kimkakati vya Wizara ya 
Viwanda na Biashara ambavyo ni pamoja na uwepo wa viwanda vikubwa katika 
mkoa huo, kuwepo kwa idadi kubwa ya viwanda au makampuni ya kibiashara 
katika mkoa, na mipango ya maendeleo ya kikanda iliyopo. 

2. Mkoa unaoonesha juhudi za ndani za kuandaa mafunzo ya awali ya uimarishaji 
ubora na tija katika uzalishaji kwa kutumia Falsafa ya KAIZEN. 

3. Mkoa wenye fursa/nafasi kubwa ya kupata msaada kutoka Mamlaka za Serikali 
za Mitaa, wafadhili wa miradi au vyanzo vingine vya mapato ili kufadhili 
shughuli za KAIZEN. 
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JEDWALI NA. 2: MPANGO WA UENEZAJI WA FALSAFA YA KAIZEN 

KIJIOGRAFIA/KIMIKOA 

Miaka Mipya 

itakayofikiwa 

Idadi ya Mikoa 
Idadi ya 

Makampuni/viwanda 
Idadi ya Wakufunzi 

Idadi ya 

Mikoa 

Lengwa 

Idadi kwa 

Malimbiki

zo 

Idadi ya 

Makampu

ni Lengwa 

Idadi kwa 

Malimbiki

zo 

Idadi 

Wapya 

Idadi kwa 

Malimbiki

zo 

A
w

am
u

 I
 

Msingi - 7 - 100 - 90 

2020-2021 1 8 50 150 10 100 

2021-2022 4 12 80 230 10 110 

2022-2023 6 18 120 350 20 85 

2023-2024 8 26 170 520 20 100 

2024-2025 5 31 180 700 10 105 

A
w

am
u

 I
I 

2025-2026 - 31 155 855 10 83 

2026-2027 - 31 155 1,010 10 81 

2027-2028 - 31 155 1,165 10 84 

2028-2029 - 31 155 1,320 10 84 

2029-2030 - 31 155 1,475 10 84 

NB: Muda wa uhai wa miaka mitatu mitatu wa cheti cha mkufunzi wa KAIZEN na mfumo wa 
uhuishaji wake utaanzishwa mwaka 2020, ambapo inakadiriwa kuwa takribani nusu ya 
wakufunzi hawatohuisha usajili wao. Aidha, idadi ya makampuni au viwanda pia inaweza 
kuhusisha waliomo katika Kongano za Viwanda (Industrial Clusters). 

 

Mchoro Na. 1 unaonyesha mtazamo wa kuoanishwa kwa shughuli za KAIZEN 

kwenye mikoa inayolengwa programu nyingine zenye mkono wa ufadhili wa wadau 

wa maendeleo (mfano: JICA na GIZ). 

 

MCHORO NA. 1: MIKOA ITAKAYOTEKELEZA FALSAFA YA KAIZEN 

KUPITIA WAFADHILI (mfano JICA na GIZ) 

 

Mikoa chini ya JICA  

 

Dodoma/Mbeya / 

Morogoro/Singida/ 

Mwanza 

 

Mikoa chini ya GIZ 

 
Zanzibar/Ruvuma / 

Mara/Tanga /Pwani 

 

Arusha/DSM/ 

Kilimanjaro 

 

Manyara/Simiyu/Geita /Iringa /Kagera/ 

Katavi/Kigoma/Lindi/Mtwara/Njombe/ 

Rukwa/Shinyanga /Songwe/Tabora 
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5. MUUNDO NA MAJUKUMU YA WAHUSIKA WAKUU  

Muundo wa usimamizi wa utekelezaji wa FKM 2020-2030 umeoneshwa katika 

Mchoro Na. 2.  Katibu Mkuu wa Wizara ya Viwanda na Biashara ndiye atakayekuwa 

msimamizi mkuu wa shughuli za utekelezaji wa FKM 2020-2030 na ndiye msimamizi 

mkuu wa mradi wa KAIZEN. Mkurugenzi wa Idara ya Maendeleo ya Viwanda 

Wizara ya Viwanda ndiye atakayekua msimamizi wa shughuli za kila siku na mambo 

yote ya kitaalam yanayohusu KAIZEN kama meneja wa mradi. Manaibu meneja wa 

mradi ni pamoja na Mkuu wa kitengo cha KAIZEN (HTKU), Mkurugenzi Mkuu wa 

SIDO, na Mkuu wa Chuo cha ELimu ya Biashara (CBE) watawajibika na utawala wa 

shughuli zote za KAIZEN zitakazofanywa katika taasisi zao. TKU itakua na jukumu 

la kuratibu shughuli za kila siku za KAIZEN pamoja na kupanga mipango mbalimbali, 

udhibiti na ufuatiliaji wa utekelezaji wa FKM 2020-2030 kwa ujumla.  SIDO na CBE 

watateua wawakilishi ambao watahusika na shughuli zote za kila siku za KAIZEN 

katika taasisi zao. 

 

MCHORO NA. 2. MUUNDO WA UTEKELEZAJI 

 
 

Meneja wa mradi atatoa taarifa za maendeleo, mafanikio na mipango ya baadaye ya 

utekelezaji wa FKM 2020-2030 katika Kamati ya Uratibu kwa mwaka mara moja au 

wakati mwingine wowote itakapoonekana inafaa. Kamati itaundwa na Mwenyekiti 

wa kamati ambaye atakuwa Mkurugenzi wa mradi; ikiwa na wajumbe wafuatao; 
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Meneja wa mradi, manaibu mameneja wa mradi, wawakilishi kutoka SIDO na CBE na 

wakurugenzi na wakuu wote wa vitengo kutoka Wizara ya Viwanda na Biashara. 

Marekebisho ya Mpango huu lazima yaidhinishwe na Kamati ya Uratibu wa 

utekelezaji wa FKM 2020-2030. Kamati husika pia itafanya kazi kama bodi ya ushauri 

katika kusimamia mfumo wa udhibiti na usajili ambao ndiyo msingi katika 

kudumisha ubora na tija katika ukuzaji/uenezaji endelevu wa Falsafa ya KAIZEN. 

Jedwali Na. 3: linawasilisha muhtasari wa Majukumu ya Wahusika Wakuu katika 

utekelezaji wa FKM 2020-2030. 

 

JEDWALI NA. 3: MAJUKUMU YA WAHUSIKA WAKUU 

MHUSIKA MAJUKUMU 

Wizara ya 

Viwanda na 

Biashara 

➢ Kusimamia shughuli za utekelezaji wa FKM 2020-2030 

Katibu Mkuu [Mkurugenzi wa Mradi]: 

i. Kusimamia mambo yote ya kiuongozi katika utekelezaji wa FKM 

2020-2030 

Kamati ya Uratibu ya FKM 2020-2030: 

i. kupitisha mpango kazi wa mwaka wa utekelezaji 

ii. Kufuatilia maendeleo ya FKM 2020-2030 na kushauri namna ya 

kukabiliana na changamoto zitakazojitokeza wakati wa utekelezaji. 

iii. kuidhinisha marekebisho ya FKM 2020-2030 

iv. Kudumisha uendeshaji sahihi wa mfumo wa uthibitishaji na usajili. 

Mkurugenzi wa Idara ya Maendeleo ya Viwanda [Meneja wa Mradi]: 

i. Kusimamia shughuli zote za kiutawala na kiufundi kulingana na 

malengo yaliyoainishwa ambapo mashirika mbalimbali 

yanahusika. Kupendekeza mpango wa utekelezaji wa mwaka. 

Kutoa taarifa ya maendeleo ya utekelezaji wa mwaka na mafanikio 

yaliyofikiwa kwa ujumla kulingana na malengo ya FKM 2020-2030 

ii. Kutoa mapendekezo ya marekebisho ya FKM 2020-2030 pale 

inapolazimu.  

TKU ➢ Kuratibu usimamizi wa kazi zote za mradi za kila siku miongoni 

mwa wahusika katika utekelezaji wa FKM 2020-2030 

➢ Kutekeleza, kufuatilia, na kuboresha shughuli zinazohusiana na 

lengo namba 1 na 2 

Mkuu wa Kitengo cha Kaizen Wizarani [Naibu Meneja wa Mradi]: 

i. Kusimamia shughuli za kiutawala zinazohusiana na malengo 

namba 1 na 2.  

ii. Kupendekeza rasimu ya mpango wa mwaka wa utekelezaji wa 

shughuli zinazohusiana na lengo la 1 na 2 na kuwasilisha kwa 

Meneja wa Mradi. 
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MHUSIKA MAJUKUMU 

iii. Kusimamia uendeshaji wa shughuli za kila siku zinazohusiana na 

lengo la 1 na 2. 

iv. Kufanya majumuisho ya taarifa za mara kwa mara za utekelezaji 

na kuziwasilisha kwa meneja wa mradi.  

SIDO ➢ Kutekeleza, kufuatilia, na kuboresha shughuli zinazohusiana na 

lengo namba 3 

Mkurugenzi Mkuu [Naibu meneja wa Mradi]: 

i. Kusimamia shughuli zinazohusiana na lengo namba 3 

ii. Kupendekeza rasimu ya mpango wa mwaka wa utekelezaji wa 

shughuli zinazohusiana na Lengo Na. 3 na kuwasilisha kwa Meneja 

wa Mradi 

Mkurugenzi wa Maendeleo ya Teknolojia na Viwanda [Mwakilishi toka SIDO]: 

i. Kusimamia uendeshaji wa shughuli za kila siku kuhusu lengo na 3 

ii. Kuwasilisha kwa Sekretarieti taarifa mara ya kwa mara 

yautekelezaji wa lengo namba 3. 

CBE ➢ Kutekeleza, kufuatilia, na kuboresha shughuli zinazohusiana na 

lengo namba 

Mkuu wa Chuo [Naibu Meneja wa Mradi]: 

i. Kusimamia uendeshaji wa shughuli za kila siku kuhusu lengo na 4 

ii. Kupendekeza rasimu ya mpango wa mwaka wa utekelezaji wa 

shughuli zinazohusiana na lengo la 4 na kuwasilisha kwa Meneja 

wa Mradi 

Msimamizi wa Mpango Mkakati [Mwakilishi toka CBE]: 

i. Kusimamia uendeshaji wa shughuli za kila siku kuhusiana na lengo 

la 4 na 

ii. kuwasilisha kwa Sekretarieti taarifa za mara kwa mara za 

utekelezaji kuhusu lengo la 4. 

Wakufunzi 

wa KAIZEN  

➢ Kutoa huduma za ushauri za KAIZEN kwa makampuni na viwanda 

➢ Kutoa mafunzo kwa nadharia na vitendo na mifumo mingine ya 

mafunzo ili kusambaza ujuzi na mbinu za Falsafa ya KAIZEN 

➢ Kuhuisha na kuimarisha uwezo wa KAIZEN katika kutoa ushauri 

wa kitaalamu ili kuongeza viwango vya utendaji wa KAIZEN nchini 

Tanzania. 

 

Mchoro Na. 3 unaonesha mtiririko wa mafunzo, usajili, na utumiaji wa wakufunzi wa 

KAIZEN chini ya muundo wa utekelezaji wa FKM 2020-2030.  CBE wataandaa kozi na 

kutoa mafunzo kwa wakufunzi wa KAIZEN kwa kutumia wakufunzi wa KAIZEN 

waliokwishasajiliwa. TKU watafuatilia mwenendo wa mafunzo na kusajili wakufunzi 
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wanaofanikiwa kuhitimu. Kwa upande mwingine, SIDO watatoa ushauri elekezi wa 

huduma za KAIZEN kwa viwanda au makampuni ya kibiashara kwa kutumia 

wakufunzi wa KAIZEN waliosajiliwa.  Kumbukumbu na taarifa za huduma 

zitahifadhiwa kama uthibitisho wa shughuli za mkufunzi, kigezo ambacho hutumika 

kutambua kama mkufunzi anakidhi vigezo vya kupatiwa tena usajili mara baada ya 

muda wa usajili wake wa mwanzo kumalizika.  

 

MCHORO NA. 3: MTIRIRIKO WA USIMAMIZI WA WAKUFUNZI 

 
 

Mbali na watendaji waliotajwa katika Jedwali Na. 3, utekelezaji wa FKM 2020-2030 

utawashirikisha wadau mbalimbali. Hadi kufikia mwezi Novemba, 2019, wadau 

ambao wamehusika kwa karibu ni pamoja na TBS, EPZA, VETA, NIP, na CTI. 

Ushirikiano huu utaendelezwa zaidi kulingana na juhudi za TKU. Majukumu na kazi 

ya washirika wengine yameainishwa katika Jedwali Na. 4. 

Wizara ya Viwanda na Biashara itatoa msaada wa kitaalamu kwa washirika husika ili 

waweze kutekeleza majukumu yao. Msaada wa kifedha kutoka Wizarani unaweza 

kutolewa pale inapolazimu na ikiwa tu Wizara itaombwa kufanya hivyo.  
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JEDWALI NA. 4: MAJUKUMU NA KAZI ZA WASHIRIKA WA UTEKELEZAJI 

WA FKM 2020 – 2030 

Majukumu Kazi 

Kutambulisha Falsafa 
ya KAIZEN kwenye 

makampuni 

mabalimbali 

i. Kuingiza Ushauri elekezi wa huduma za KAIZEN katika 
mpango wa utoaji huduma za taasisi 

ii. Kuandaa warsha za uhamasishaji wa KAIZEN sambamba na 

mpango wa mafunzo uliopo 
iii. Kueneza Falsafa ya KAIZEN kwa kutumia njia za mawasiliano 

zilizopo kwenye taasisi  

Kufundisha 

wakufunzi/ waratibu 
wa KAIZEN 

i. Kuingiza kozi za mafunzo ya KAIZEN katika programu 

zilizopo kwa ajili ya makampuni 
ii. Kukuza ufahamu na mbinu za KAIZEN katika taasisi kwa 

kuwatumia wakufunzi wa ndani waliopata mafunzo ya 

KAIZEN na kupatiwa cheti. 

6. GHARAMA ZA KIFEDHA KATIKA UTEKELEZAJI WA FKM 2020-

2030 

Jedwali Na. 5 linaonesha makisio ya awali ya kiasi kinachohitajika katika kutekeleza 

FKM 2020-2030.  

 

JEDWALI NA. 5: MAKISIO YA AWALI YA GHARAMA ZA UTEKELEZAJI WA 

FKM 2020-2030 

Mwaka 
Lengo Namba 

1 

Lengo Namba  

2 

Lengo Namba 

3 

Lengo Namba 

4 
Jumla 

2020-2021 56,055,000 331,900,000 157,500,000 21,110,000 566,565,000 

2021-2022 56,055,000 102,400,000 252,000,000 24,110,000 434,565,000 

2022-2023 56,357,500 114,400,000 378,000,000 46,220,000 594,977,500 

2023-2024 56,137,500 126,400,000 535,500,000 48,220,000 766,257,500 

2024-2025 72,082,500 108,400,000 567,000,000 25,110,000 772,592,500 

2025-2026 56,236,500 78,400,000 506,850,000 36,110,000 677,596,500 

2026-2027 56,126,500 78,400,000 506,850,000 36,110,000 677,486,500 

2027-2028 56,099,000 78,400,000 506,850,000 36,110,000 677,459,000 

2028-2029 56,110,000 78,400,000 506,850,000 36,110,000 677,470,000 

2029-2030 56,110,000 78,400,000 506,850,000 36,110,000 677,470,000 

NB: Msingi wa takwimu hizi ni kwa bei za vitu kwa mwaka 2019. Gharama zilizokadiriwa 
hazijumuishi mishahara ya wafanyakazi, gharama za ofisi na vifaa vya kiofisi, usafiri wa 
ndani, na matumizi mengine ya kawaida. Mchanganuo wa shughuli ndogondogo 
unawasilishwa  kwenye sura ya “8 Mwongozo wa utekelezaji FKM 2020-2030.” 
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Gharama za utekelezaji zitafadhiliwa na 1) Serikali ya Tanzania  na 2) wafadhili na 3) 

Kupitia shughuli mbalimbali za ukusanyaji fedha (harambee). 

 

1) Serikali ya Tanzania  

Wizara ya Viwanda na Biashara itahakikisha inatenga bajeti ya kutosha ili 

kuendeleza shughuli muhimu zilizopangwa katika kutekeleza FKM 2020-2030. 

Meneja wa mradi na manaibu wake watahimizwa kufanya mazungumzo na 

viongozi katika ngazi ya mkoa, manispaa, na Mamlaka za Serikali za Mitaa ili 

kuwezesha kuwepo na muendelezo wa uenezaji wa Falsafa ya KAIZEN. TKU 

itapanua na kuimarisha mashirikiano zaidi kwa taasisi zilizopo chini ya Wizara ya 

Viwanda na Biashara, kama sehemu ya kutekeleza  lengo la 2, na kubainisha  fursa 

za kutafuta vyanzo zaidi vya fedha. 

 

2) Wafadhili  

Wizara itafanya mazungumzo na wafadhili kuhusu mchango wao katika 

kutekeleza  shughuli za FKM 2020-2030. Manaibu meneja wa mradi watashirikiana 

na wafadhili wa miradi mingine kwa ajili ya utekelezaji wa pamoja wa shughuli 

zinazoshabihiana katika madhumuni, walengwa au mambo mengineyo 

yanayowiana kwa pande zote. Miongoni mwa washirika muhimu ni pamoja na 

JICA, SIDA, GIZ na Benki ya Dunia. 

 

3) Shughuli za Kuzalisha Fedha 

SIDO itatengeneza  mfumo wa malipo kwa ajili ya huduma za kiushauri za 

KAIZEN utakaotumika kwenye makampuni yanayosaidiwa na wakufunzi wa 

KAIZEN. SIDO na TKU watakuwa na mawasiliano ya karibu ya namna ya 

kudumisha mfumo wa malipo  ili uendane na mwongozo uliotolewa katika lengo 

Namba 1. 

Chuo cha Elimu ya Biashara kitaangalia namna ya kutoza ada ya mafunzo ya 

wakufunzi wa KAIZEN ili kufidia gharama zinazohusiana na ushiriki ikiwemo 

vitabu au chakula na vinywaji. TKU itaandaa mfumo wa usajili wa wakufunzi wa 

KAIZEN utakaowawezesha kunufaika na fursa za soko la ajira kwenye miradi 

yenye ufadhili wa Serikali katika utoaji wa huduma za KAIZEN. Aidha, mhusika 

(mkufunzi) atatakiwa kulipia gharama za usajili.  

Vilevile, TKU itakua na jukumu la kubuni na kuweka mifumo ya kutafuta fedha 

kutoka kwa wadau mbali mbali. 
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7. MPANGO WA UFUATILIAJI WA UTEKELEZAJI WA FKM 2020 -

2030 

Muhtasari wa mpango wa ufuatiliaji utekelezaji wa shughuli za FKM 2020-2030 

umeoneshwa katika  Jedwali Na. 6 hapo chini. 

Mpango wa utekelezaji wa mwaka, unaotoa ratiba na bajeti za shughuli na viashiria 

vya muda mfupi vya utendaji  utakuwa umeridhiwa kwenye Kamati tendaji  ya FKM 

2020-2030 kufikia mwezi Mei ya kila mwaka wa fedha utakaokuwa umepita. 

Kumbukumbu za shughuli zilizofanywa kama vile taarifa za ushauri elekezi wa 

huduma za kitaalamu za KAIZEN na taarifa za mahudhurio ya washiriki katika 

mafunzo mbalimbali ya KAIZEN zitawasilishwa kila baada ya robo mwaka kulingana 

na Taarifa ya Udhibiti, Usimamizi, na Uratibu wa Mapato na Matumizi ya Fedha za 

Serikali (UUU). Taarifa ya robo mwaka itamsaidia Meneja wa Mradi kutathmini hali 

ya mradi na kutoa maelekezo sahihi ya namna ya kuboresha na kuimarisha utendaji. 

Taarifa ya mwaka  itaandaliwa mwezi Juni kila mwaka ili kuunganisha matokeo ya 

jumla ya shughuli zilizofanywa katika mwaka na kupima hatua ya ukamilishwaji wa  

madhumuni na malengo ya mpango huu. 

 

JEDWALI  NA. 6:  MPANGO WA UFUATILIAJI WA UTEKELEZAJI WA FKM 

Kifungu Idadi Mhusika Aina ya taarifa Chanzo 

1. Uzingatiaji wa 
ratiba 

Kila mwezi • Naibu mameneja 
wa mradi, 

• Wawakilishi 
kutoka SIDO na 
CBE 

Kumbukumbu 
za kazi 

Kumbukumbu za 
kazi 

2. Uzingatiaji wa 
bajeti 

Kila robo ya 
Mwaka 

• Mkurugenzi wa 
Sera na Mipango -
Wizara ya 
Viwanda na 
Biashara, 

• Meneja wa mradi. 

Taarifa ya robo 
mwaka (UUU) 

Taarifa za fedha 

3. Matokeo ya 
kazi 

Kumbukumbu za 
kazi, mahojiano, 
dodoso nk. 4. Mafanikio ya 

malengo 

5.Mafanikio ya 
dhumuni 

Kila mwaka • Mkurugenzi wa 
Mradi, 

• Vikao vya 
Menejimenti 

Taarifa ya 
mwaka 

Taarifa za 
ufuatiliaji, n.k 

 

Aidha, tathmini  ya utekelezaji wa mpango huu itafanyika katika mwaka wa fedha 

wa 2024 -2025 ili kupima mafanikio ya miaka mitano ya utekelezaji wa mpango 

huu ikioanishwa na mafanikio ya utekelezaji wa awamu ya pili ya mradi wa 

KAIZEN. 
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Viashiria vya ufuatiliaji vimeanishwa katika Jedwali Na. 7 hapo chini. Mabadiliko 

ya viashiria hivi yanaweza kufanywa na kamati ya uratibu ya FKM 2020 - 2030.  

Mpango wa utekelezaji wa mwaka utaandaliwa kwa kuzingatia   hatua za kufikiwa 

kwa  malengo ya kati na ya muda mrefu. 

 

JEDWALI NA. 7: VIASHIRIA MUHIMU VYA UTEKELEZAJI WA FKM 2020-2030 

Muhtasari Muda Viashiria 

Lengo: 
Harakati endelevu za 
uenezaji Falsafa ya 
KAIZEN nchi nzima 
zitatekelezwa 

Muda 
wa Kati 

Uenezaji wa KAIZEN utaifikia Mikoa yote nchini 
ifikapo mwezi Juni, 2025. 

Muda 
Mrefu 

KAIZEN itatambulishwa kwenye makampuni 
katika Mikoa 19 ambayo ni sawa na asilimia 60 kila 
mwaka baada ya mwaka 2024-2025. 

Lengo namba 1. 
Miongozo na viwango 
vya huduma za 
KAIZEN vitatolewa 

Muda 
wa Kati 

Miongozo na viwango madhubuti vitaanzishwa 
ifikapo mwezi Juni, 2021. 

Muda 
Mrefu 

Miongozo na viwango vitazingatiwa na 
kuhuishwa vema kufikia mwezi Juni, 2030. 

Lengo namba 2. 
Uhamasishaji wa Falsafa 
ya KAIZEN utafanyika 
kwa ujumla 

Muda 
wa Kati 

Wahusika wakuu katika sekta ya Viwanda Mikoa 
yote watakuwa wamefikiwa na mafunzo ya 
Falsafa ya KAIZEN ifikapo mwezi Juni, 2025. 

Muda 
Mrefu 

Takribani 40% ya viwanda vilivyopo nchini 
vitakuwa na ufahamu wa Falsafa ya KAIZEN 
ifikapo Juni, 2030. 

Lengo na 3. 
Viwanda na makapuni 
kufikiwa na huduma za 
KAIZEN 

Muda 
wa Kati 

Takribani makampuni 700 yatakuwa yamefikiwa 
na huduma za KAIZEN ifikapo Juni, 2025. 

Muda 
Mrefu 

Takribani makampuni 155 yatatambulishwa 
kwenye Falsafa ya KAIZEN kila mwaka baada ya 
2024-2025. 

Lengo na. 4. 
Wakufunzi na waratibu 
wa shughuli za KAIZEN 
viwandani watapatiwa 
mafunzo 

Muda 
wa Kati 

Mafunzo ya KAIZEN yatakuwa yameenea Mikoa 
yote ifikapo Juni, 2025. 

Muda 
Mrefu 

Usambazaji wa wakufunzi wenye sifa 
utazingatiwa kuendana na mahitaji ya sekta ya 
viwanda/uzalishaji hadi kufikia 2030. 

Kazi nyinginezo Muda 
mfupi 

Matokeo ya viashiria vya utekelezaji kwa kila kazi 
yataandaliwa kwenye mkutano wa utekelezaji wa 
mwaka. 

8. MWONGOZO WA KIMANTIKI WA UTEKELEZAJI WA FKM 
2020-2030 

Jedwali Na. 8 linaonesha mwongozo wa kimantiki wa utekelezaji wa FKM 2020 - 2030 

Mwongozo huu utafanya kazi pia kama mpango kazi na upimaji wa matokeo ya 

utekelezaji wa FKM 2020 – 2030.   
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JEDWALI NA. 8: MWONGOZO WA KIMANTIKI WA UTEKELEZAJI WA FKM 2020-2030 

SN SHUGHULI MUDA GHARAMA VIASHIRIA MUHIMU NJIA ZA UTHIBITISHO MAOTEO NA MAONI 

0 Usimamizi wa FKM, 2020-2030 

0.1 Kuandaa Mpango wa Mwaka wa Utekelezaji 

0.1.1 
Kuchagua Mikoa 
mipya itakayolengwa 
ndani ya miaka miwili.  

Juni kila 
mwaka 
mpaka 2023. 

0 

Orodha ya Mikoa 
inayolengwa itafahamika 
mwezi Juni ya kila mwaka 
kuanzia 2020 hadi 2023. 

Taarifa ya mwaka.   

0.1.2  
Kundaa rasimu ya 
mpango wa utekelezaji 
wa mwaka. 

Oktoba –
Novemba  
kila mwaka.  

0 

Rasimu ya mpango wa 
utekelezaji wa mwaka 
itatayarishwa mwishoni 
mwa mwezi Novemba kila 
mwaka. 

Mihutasari ya ikutano 
ya kamati tendaji ya 
FKM, 2020-2030. 

 

0.1.3 

Kuidhinisha mpango 
wa utekelezaji wa 
mwaka kwa mwaka 
ujao wa fedha. 

Aprili- Mei 
kila mwaka.  

0 

Uidhinishwaji wa mpango 
kazi wa mwaka utafanyika 
mwezi Disemba kila 
mwaka. 

 

0.2  Kufuatilia na kutathmini maendeleo 

0.2.1  
Uwasilishaji wa taarifa 
mara kwa mara. 

Mwaka 
mzima. 

0 

Taarifa zote zilizoainishwa 
katika mpango wa 
ufuatiliaji zitawasilishwa 
kama ilivyopangwa. 

Taarifa 
zilizowasilishwa. 

 

0.2.2. 
Tathmini ya matokeo 
ya KAIZEN. 

Mei kila 
mwaka. 

0 
Matokeo ya tathmini 
yatatolewa mwishoni mwa 
mwezi Mei kila mwaka. 

Taarifa ya mwaka. 

Uwasilishwaji wa 
muhtasari wa 
takwimu za tathmini 
awali na za mwisho 
kutoka kwenye taarifa 
zilizowasilishwa. 
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SN SHUGHULI MUDA GHARAMA VIASHIRIA MUHIMU NJIA ZA UTHIBITISHO MAOTEO NA MAONI 

0.2.3 
Kukusanya na 
kuwasilisha taarifa ya 
mwaka 

Juni kila 
mwaka.  

0 

Taarifa ya mwaka 
itawasilishwa mwishoni 
mwa mwezi Juni kila 
mwaka. 

Taarifa ya mwaka.  

1 Usimamizi wa miongozo na viwango vya ubora 

1.1 Kuandaa / kuboresha miongozo na nyenzo:  

1.1.1 
kuanzisha njia za 
kutangaza miongozo 
na nyenzo  

2020-2021 0 
Njia za kutangaza 
zitaanzishwa kufikia Juni 
2021 Tangazo /taarifa ya 

kutangaza miongozo 
na nyenzo mpya.  

Kusambaza taarifa 
kwa mfumo wa PDF 
kwenye mtandao. 

1.1.2 
Kuchapisha miongozo 
na nyenzo 
zilizohuishwa 

Septemba 
kila mwaka.  

10,000,000 

Toleo jipya la miongozo na 
nyenzo litachapishwa 
mwezi Septemba kila 
mwaka. 

 

1.2 Kudhibiti usajili na uhuishwaji vyeti vya wakufunzi wa KAIZEN 

1.2.1 
 Kutoa vyeti kwa 
wahitimu waliofuzu 

Aprili kila 
mwaka.  

660,000 

Uchakataji wa taarifa za 
awali za Usajili 
utakamilishwa mwezi 
Agosti kila mwaka.  

Kumbukumbu 
zilizowasilishwa kwa 
mwaka. 

 

1.2.2 

Utaratibu wa utambuzi  
kwa kila mwaka wa 
vyeti vilivyomaliza 
muda wake na 
uhuishwaji 

Aprili kila 
mwaka. 

709,000 

Utaratibu wa utambuzi kwa  
mwaka wa vyeti 
vilivyomaliza muda wake 
na uhuishwaji utafanyika 
mwezi Agosti kila mwaka. 

Kumbukumbu za 
kumalizika kwa muda 
wa vyeti na uhuishwaji. 

 

1.2.3 

Kupanga mkutano wa 
kila mwaka wa 
wakufunzi wa 
KAIZEN 

Mwezi 
Oktoba kila 
mwaka 

550,000,000 
Mawasiliano ya mara kwa 
mara kati ya wakufunzi wa 
KAIZEN yatadumishwa. 

Taarifa za ufuatiliaji.  
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SN SHUGHULI MUDA GHARAMA VIASHIRIA MUHIMU NJIA ZA UTHIBITISHO MAOTEO NA MAONI 

1.3 Kudumisha uzingatiwaji wa viwango 

1.3.1 
Kufuatilia uendeshwaji 
wa huduma za ushauri 
wa KAIZEN 

Disemba-
Januari kila 
mwaka 

0 

Mapungufu 
yatakayojitokeza 
yataripotiwa mwishoni 
mwa mwezi Januari kila 
mwaka kwa lengo la 
kukuza urekebishaji. 

Taarifa za Ufuatiliaji. 
Uhakiki wa nyaraka 
utatekelezwa na 
watumishi wa TKU. 

1.3.2 
Kufuatilia uendeshaji 
wa mipango ya 
mafunzo 

Disemba-
Januari kila 
mwaka 

0 

Mapungufu 
yatakayojitokeza 
yataripotiwa mwishoni 
mwa mwezi Januari kila 
mwaka kwa lengo la 
kukuza urekebishaji. 

Taarifa za Ufuatiliaji. 
Uhakiki wa nyaraka 
utatekelezwa na 
watumishi wa TKU. 

1.3.3. Kufanya tathmini.  
Mwaka 2024-
2025 

16,000,000 
Kufanya tathmini ya kina 
ya matokeo ya utekelezaji 
wa KAIZEN.  

Taarifa ya tathmini.   

2 Uenezaji wa KAIZEN kwa ujumla 

2.1 Kuandaa kongamano la mwaka la KAIZEN Afrika (AKAC) 2021  

2.1.1 
Kuunda Kikosi kazi 
cha kimataifa.  

Machi 2020-
Juni, 2021. 

22,500,000 

Kuwasiliana na kikosi kazi 
mara kwa mara ili 
kuwezesha ushirikiano kati 
ya mashirika. 

Kumbukumbu za 
vikao. 

 

2.1.2 
Kupanga na kutekeleza 
kazi za ziada.  

Machi 2020 
Juni, 2021. 

40,000,000 

Shughuli za ziada zitasaidia 
kuongeza uelewa na 
utendaji kazi za KAIZEN 
kwa kutumia fursa za 
AKAC. 

Taarifa ya mwaka. 

Shughuli hizo 
zinaweza kujumisha 
semina maalum, 
kushindanisha 
wanafunzi, warsha, 
mlinganisho wa 
biashara n.k.  
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2.1.3 
Utekelezaji wa tukio la 
AKAC 2021.  

Juni, 2021. 185,000,000 

Washiriki wataonesha 
kiwango cha juu cha 
kuridhishwa na tukio 
husika. 

Tadhimini ya 
kujiridhisha kuhusu 
washiriki 

 

2.2  Kuratibu tuzo za kitaifa za KAIZEN nchini Tanzania  

2.2.1 
kutathmini na 
kubainisha 
washindani. 

Novemba-
Januari kila 
Mwaka. 

105,000,000 

Washindani watachaguliwa 
kutoka kwenye idadi ya 
kutosha ya washiriki 
kufikia mwishoni mwa 
mwezi Januari kila mwaka.  

Nyaraka za tathmini. 
Uhakiki wa nyaraka 
na ukaguzi wa eneo la 
kazi 

2.2.2 
kutekeleza hafla ya 
tuzo. 

Febuari   
kila mwaka 

400,000,000 

Hafla ya utoaji tuzo 
itahusisha idadi kubwa ya 
washiriki kutoka sekta 
binafsi   Februari kila 
mwaka. 

Taarifa ya mwaka na 
kiwango cha kufikiwa 
na vyombo vya habari. 

 

2.3 
Kuandaa semina za 
uhamasishaji katika 
Mikoa lengwa. 

Julai –Agosti 
kila mwaka 
2020-2024. 

144,000,000 
Idadi kubwa ya washiriki 
watafundishwa misingi ya 
Falsafa ya   KAIZEN.  

Kumbukumbu ya 
mahudhurio 

Semina itaandaliwa ili 
kuchochea mahitaji ya 
mafunzo / ushauri 
wa KAIZEN katika 
Mikoa mipya iliyo 
lengwa. 

2.4 Kupanua ushiriki wa wadau  

2.4.1 

Kuongeza idadi ya 
washirika katika 
kueneza Falsafa ya 
KAIZEN kwenye 
makampuni.   

Mwaka 
mzima.  

12,000,000 

Washirika wengine mbali 
na SIDO watahusika katika 
kueneza Falsafa ya 
KAIZEN kwenye 
makampuni.  

Taarifa ya mwaka    
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2.4.2 

Kuongeza idadi ya 
washirika katika 
kufundisha KAIZEN 
kwa wakufunzi/ 
waratibu.  

Mwaka 
mzima.   

12,000,000 

Washirika wengine mbali 
na CBE watahusika katika 
kufundisha KAIZEN kwa 
wakufunzi/ waratibu. 

Taarifa ya mwaka    

2.5 Kuimarisha uhusiano wa shughuli za KAIZEN na Jamii 

2.5.1 
Kuwa na banda 
kwenye maonesho.  

Mara 5 kila 
mwaka.   

200,000,000 

Idadi kubwa ya maombi ya 
kupatiwa huduma za 
KAIZEN yatapokelewa 
kupitia mawasiliano 
yaliyokusanywa kwenye 
banda la maonesho. 

Taarifa ya mwaka   

Sabasaba (Juni-Julai), 
Nanenane (Agosti), 
SIDO (Oktoba), 
Afrika Mashariki 
(Juakali) (Okt-Nov), 
Maonesho ya Wiki ya 
Viwanda vya Afrika 
(Novemba-Desemba). 

2.5.2 

Kusambaza taarifa kwa 
kutumia vyombo 
mbalimbali vya 
mawasiliano/habari.  

Taarifa 
kuhuishwa 
Machi-Aprili 
kila mwaka. 

55,000,000 

Idadi kubwa ya wanufaika 
na washirika watafikiwa na 
shughuli za kuimarisha 
uhusiano kwa jamii. 

Taarifa ya mwaka  

Vijarida, Vipeperushi, 
Taarifa ya mwaka, 
Mabango, utangazaji 
n.k. 

3 Ufikishwaji wa huduma za KAIZEN Viwandani  

3.1 Kusimamia mchakato wa utoaji huduma: 

3.1.1 

Kubainisha 
makampuni yanayofaa 
kupatiwa huduma za 
KAIZEN. 

Mwaka 
mzima. 

0 

Idadi ya makampuni 
yaliyokidhi vigezo 
yataomba kupatiwa 
huduma ya KAIZEN kila 
mwaka. 

Fomu ya maombi ya 
huduma. 
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3.1.2 

Kuwapangia 
wakufunzi kutoa 
huduma za KAIZEN 
kwa makampuni 
lengwa. 

Mwaka 
mzima. 

4,331,250,000 

Idadi ya makampuni 
yaliyokusudiwa yatapatiwa 
huduma ya KAIZEN kila 
mwaka. 

Kumbukumbu ya 
huduma.  

Uwiano wa 
makampuni 
yatayopata mafunzo ya 
awali na yatakayopata 
mafunzo ya ubobezi 
wa Kaizen = 75:25. 

3.1.3 
Kutunza kumbukumbu 
za matokeo ya huduma 
za KAIZEN. 

Mwaka 
mzima   

0 

Matokeo ya utekeleaji wa 
KAIZEN katika 
makampuni yaliyonufaika 
yatapimwa kwa kuzingatia 
vigezo na viashiria 
vilivyopo. 

Taarifa ya baada ya 
Huduma 

 

3.2 

Kutengeneza mtandao 
wa mawasiliano ya 
ndani utakaofikia kila 
mkoa. 

Jul 2025 na 
kuendelea 

93,000,000 

Mitandao ya mawasiliano 
itaanzishwa katika ngazi ya 
mkoa ili kuwawezesha 
maafisa wa SIDO wa mkoa 
kupokea taarifa za rufaa 
kutoka kwa wateja. 

Fomu ya maombi ya 
huduma 
 
Taarifa ya mwaka. 

 

4 Mafunzo kwa wakufunzi na waratibu wa KAIZEN 

4.1 Kuandaa Mafunzo katika Mikoa Lengwa: 

4.1.1 
Kubaini na kuchagua 
wakufunzi wapya 
katika Mikoa lengwa. 

Agost-Sept 
kila mwaka. 

24,000,000 

Idadi ya kutosha ya 
wakufunzi wataomba 
nafasi ya mafunzo kufikia 
mwezi Septemba kila 
mwaka. 

Fomu ya maombi ya 
kupatiwa huduma. 

 

4.1.2 

Kubaini na kuchagua 
makampuni ya 
majaribio katika Mikoa 
lengwa. 

Agosti-Sept. 
Kila mwaka 

0 

Idadi ya kutosha ya 
makampuni itakubali 
kushiriki katika miradi ya 
kimajaribio ya KAIZEN 
kufikia mwezi Septemba 
kila mwaka. 

Fomu ya maombi ya 
huduma za KAIZEN. 
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4.1.3 
Kuendesha mafunzo 
katika Mikoa lengwa. 

Oktoba-
Januari kila 
mwaka. 

140,000,000 
Mafunzo yatafanyika kwa 
mujibu wa mpango wa 
utekezaji wa mwaka. 

Kumbukumbu ya 
mafunzo. 

Kozi ya msingi ya 
KAIZEN. 

4.1.4 
Kutoa vyeti vya 
kuhitimu mafunzo. 

Januari kila 
mwaka. 

770,000 

Idadi kusudiwa ya vyeti 
itatolewa kwa 
watakaofanikiwa kuhitimu 
mafunzo kila mwaka. 

Kumbukumbu ya idadi 
ya vyeti vilivyotolewa. 

 

4.2 Kuandaa mafunzo katika maeneo ya kimkakati 

4.2.1 
Kubaini na kuteua 
wakufunzi wapya 
katika maeneo teule. 

Kuanzia 
mwezi Julai, 
2025 na 
kuendelea. 

0 

Idadi ya kutosha ya 
wakufunzi wataomba 
nafasi ya kupatiwa 
mafunzo kila mwaka. 

Fomu ya maombi ya 
kozi. 

 

4.2.2 

Kubaini na kuteua 
makampuni ya 
majaribio katika 
maeneo teule. 

Kuanzia 
mwezi Julai, 
2025 na 
kuendelea. 

0 

Idadi ya kutosha ya 
makampuni stahili itakubali 
kushiriki katika miradi ya 
kimajaribio ya KAIZEN kila 
mwaka. 

Fomu ya maombi ya 
kupatiwa mafunzo. 

 

4.2.3 
Kuendesha mafunzo 
katika maeneo teule. 

Kuanzia 
mwezi Julai, 
2025 na 
kuendelea. 

180,000,000 
Mafunzo yatafanyika kwa 
mujibu wa mpango wa 
utekelezaji wa mwaka. 

Kumbukumbu ya 
mafunzo. 

Mafunzo ya 
msingi/awali ya 
KAIZEN (75% ya 
wanafunzi) na 
Mafunzo ya juu ya 
KAIZEN (25% ya 
wanafunzi). 

4.2.4 
Kutoa vyeti vya 
kuhitimu mafunzo. 

Kuanzia 
mwezi Julai, 
2025 na 
kuendelea. 

550,000 
Idadi kusudiwa ya vyeti 
itatolewa kwa wahitimu 
kila mwaka. 

Kumbukumbu ya vyeti 
vilivyotolewa. 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mpango huu umeandaliwa kwa kushirikiana na Shirika la 
Ushirikiano wa Kimataifa la Japan (JICA). 

 
 
 


