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1. Utangulizi

Zaidi ya asilimia 90 ya ngano inayotumika Tanzania huingizwa kutoka nje ya 
nchi na huigharimu nchi zaidi ya dola za kimarekani milioni 225 kwa mwaka. Matumizi 
ya ngano ndani ya nchi kwa sasa yanakadiriwa kuwa zaidi ya tani 900,000, huku 
uzalishaji ukiwa ni takribani tani 100,000 pekee zinazozalishwa katika jumla ya ekari 
250,000. Tanzania hutumia ngano nyingi zaidi ya inayozalisha. Ili kuziba pengo hilo, 
ngano huagizwa kutoka nje ya nchi.

Uzalishaji wa ngano kwa mwaka nchini Tanzania
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(Taarifa kwa mujibu wa TARI)

Mradi huu wa Uzalishaji Ngano na Bidhaa za Ngano utatekelezwa kwa kuanzia na 
ulimaji wa zao la ngano mkoani Rukwa, kisha kuongeza uzalishaji wa zao hili maeneo 
mengine zaidi kulingana na hatua za ukuaji wa mradi. Kwa kuanzia, mradi unakusudia 
kuzalisha tani zipatazo 6,000 kwa msimu mmoja wa uzalishaji, na kuendelea kukua 
katika hatua ya pili inayolenga kufi kisha tani 60,000 na hatua ya tatu tani 600,000 
kwa msimu wa uzalishaji. Mradi huu umekusudia kuunga mkono juhudi za serikali za 
kuzalisha ngano kwa wingi nchini na kukidhi mahitaji yaliyopo.
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Vilevile mradi huu unalenga kuwapatia walaji bidhaa nyingi za ngano na zenye 
ubora zaidi, huku ukichangia kupunguza gharama za bidhaa hizo ambazo kwa sasa 
zinaendelea kuwa juu kutokana na uagizaji wa ngano kutoka nje ya nchi.
 
Mkulima wa JATU katika mradi huu wa kilimo anaweza kujipatia faida mpaka kiasi cha 
Tsh.1,400,000 kwa ekari, gharama za kilimo zikiwa yapata Tsh. 730,000. Katika hatua 
za ukuaji wa mradi zilizowekwa, mradi unatarajiwa kuingiza faida ya shilingi bilioni 
1.8 kwa msimu katika hatua ya kwanza, shilingi bilioni 18 kwa msimu katika hatua ya 
pili na yapata shilingi bilioni 180 kwa msimu katika hatua ya 3 ya mradi. Uwekezaji 
unatarajiwa kufanyika zaidi katika hatua za awali za mradi, unaokadiriwa kufi kia kiasi 
cha shilingi bilioni 2.5 ambazo zitawekezwa katika ununuzi wa vifaa vya kilimo, vifaa 
vya usafi rishaji mazao, mfumo wa uhifadhi mazao, kiwanda cha unga na kiwanda cha 
kutengeneza bidhaa mbalimbali za ngano.

2. Maelezo ya Mradi

2.1. Bidhaa na huduma
Mradi huu unajulikana kama Mradi wa Uzalishaji Ngano na Bidhaa za Ngano. 
Mradi huu unalenga kuzalisha ngano bora inayofaa na kuhitajika nchini kwa ajili 
ya uzalishaji wa bidhaa za viwandani zitokanazo na zao la ngano. Mradi utalenga 
kuzalisha ngano yenye viwango vya juu vya ubora wa kimataifa ili kukidhi mahitaji 
ya zao la ngano kama malighafi  muhimu nchini. Mahitaji ya ngano nchini Tanzania 
kwa sasa ni zaidi ya tani 900,000 kwa mwaka, huku uzalishaji wa ndani ukifi kia 
takribani tani 100,000 tu, ambapo zaidi ya tani 800,000 huagizwa kutoka nje ya 
nchi na kuigharimu nchi pesa nyingi za kigeni.

Kilimo cha ngano katika mradi huu kinatarajiwa kufanyika Sumbawanga mkoani 
Rukwa katika eneo lililopo la ekari zisizopungua 3000. Mradi unatarjia kukua na 
kufi kia ekari 30,000 ndani ya miaka mitano ya mradi, na ekari 300,000 ndani 
ya miaka 10. Kilimo cha ngano huweza kufanyika mara 2 kwa mwaka hususani 
katika maeneo yenye misimu miwili ya mvua nchini, kwani zao hili huzalishwa na 
kuvunwa ndani ya muda wa miezi mitatu na nusu tu.

Mradi utatumia mbegu bora zenye viwango vya kutosha vya virutubisho 
vinavyohitajika kwa ajili ya uzalishaji wa viwandani, ikiwemo kiwango cha gluteni 
kisichopungua 25. Baadhi ya mbegu  zilizopo nchini kwa sasa zinazopatikana 
kwa wingi ni pamoja na Sifa na Juhudi. Nyingine ni Merina, Shangwe na Ngori 
ambazo zimeshafanyiwa utafi ti na kukidhi viwango (kwa mujibu wa TARI) lakini 
bado hazipatikani katika kiwango cha kutosha. Aina zote hizi tano za mbegu zina 
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uwezo mkubwa wa kuhimili magonjwa na hutoa mazao mengi kuanzia kiwango 
cha tani 1.5 kwa ekari katika kilimo kinachofanywa na wakulima wa chini.

Bidhaa kuu ya ngano ni unga ambao hutumika kutengeneza bidhaa zingine 
mbalimbali kama vile mikate, tambi, biskuti, maandazi na vinywaji vyenye kilevi 
na visivyo na kilevi. Vile vile baada ya kutosheleza mahitaji ya viwanda vyetu, 
JATU itaweza kuuza ngano kwa wazalishaji wengine wa bidhaa za ngano nchini. 

Kutokana na mfumo wa masoko wa JATU (JATU MARKET - Kula ulipwe), bidhaa 
za ngano za JATU zitaweza kuuzwa kwa bei nafuu zaidi ikilinganishwa na bidhaa 
zinazozalishwa na wazalishaji wengine (Washindani). Hii ni kwa sababu bidhaa 
za ngano za JATU hazitapitia mnyororo wa thamani (value chain) kama ilivyo kwa 
bidhaa za wazalishaji wengine ambazo zina mnyororo mrefu kati ya mzalishaji-
bidhaa (kiwanda) na mlaji wa mwisho, wakiwemo wanunuzi-bidhaa wa jumla 
kutoka kiwandani na wauzaji wa rejareja, ambao kwa pamoja huongeza gharama 
za bidhaa husika. 

Kwa mfano, kwa sasa unga wa ngano wa Kg 25 huuzwa kiwandani kwa bei 
ya Tsh 27,200/= na huuzwa kwa Tsh 28,000/= kwa mlaji wa mwisho, ikiwa ni 
ongezeko la sh 800. Kwa kuondoa wanunuzi na wasambazaji wa kati kwa kuuza 
bidhaa zetu za ngano kwa kupitia JATU MARKET, bidhaa zetu zitauzwa kwa bei 
ya chini zaidi kwa mlaji wa mwisho hivyo kuvutia walaji na wanunuzi wengi zaidi 
wa bidhaa zetu. Mfano, kwa unga wa ngano KG 25, JATU inaweza kuuza unga 
wake kwa mlaji wa mwisho kwa Tsh 27,200/= badala ya Tsh 28,000/= bei ambayo 
sasa walaji hununua unga wa wazalishaji wengine (washindani wetu). 
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2.2. Dira na Dhima
Dira:  Kuwa mzalishaji mkuu wa bidhaa bora zaidi za ngano, kwa ajili ya watu 

wote. 
Dhima: Kulima ngano na kuzalisha bidhaa za ngano zenye ubora wa juu kabisa 

kwa afya bora za watumiaji wote.

3. Mpango wa Masoko

Walengwa:
Walengwa wa bidhaa za ngano za JATU ni watanzania wote kwa kuanzia na 
wanachama wa JATU. Bidhaa za ngano za JATU zitauzwa kwa kupitia mfumo wa 
Masoko wa JATU (JATU MARKET) ili kuwaletea tija zaidi walaji wa bidhaa zetu. 
Mfumo huu wa masoko utakuwa na faida kuu mbili, ikiwemo kumwezesha mlaji 
kupata bidhaa bora kwa bei nafuu, pia kupata gawio kutokana na manunuzi ya 
bidhaa hizo. Mfumo huu wa masoko utawavutia wanunuzi wengi zaidi kununua 
bidhaa zetu za ngano. 

Vile vile, mradi huu unalenga kuzalisha ngano kwa wingi ili kuchangia kupunguza 
uhitaji wa ngano uliopo katika viwanda vya wazalishaji wengine wa bidhaa za 
ngano unaopelekea uagizaji wa ngano kutoka nje ya nchi. JATU itaweza kuuza 
ngano kwa viwanda vya utengenezaji bidhaa za ngano, viwanda vya vinywaji 
(pombe na vinywaji visivyo na kilevi vinavyotengenezwa na ngano) pamoja na 
viwanda vinavyotengeneza vyakula vya mifugo (animal feed).

Ushindani:
Washindani wakuu wa bidhaa za ngano nchini ni kampuni kubwa 2 zinazozalisha 
bidhaa hizo, ambazo ni Azam na Azania. Kampuni hizi hutumia mfumo wa kawaida 
wa uuzaji na usambazaji wa bidhaa zao kupitia wanunuzi wa jumla, wauzaji 
wa rejareja na hatimaye bidhaa kumfi kia mlaji. Aidha katika baadhi ya maeneo 
hususani Dar es Salaam, kampuni hizi husambaza bidhaa zake kwa wauzaji wa 
rejareja kabla bidhaa haijamfi kia mlaji wa mwisho. Kutokana na mfumo huu wa 
uuzaji na usambazaji wa bidhaa, walaji wameendelea kupata bidhaa hizo kwa bei 
ya juu. 

JATU itakapoanza kuuza bidhaa zake za ngano kupitia mfumo wetu wa JATU 
Market, itakuwa ni mkombozi mkubwa wa upatikanaji wa bidhaa za ngano kwa 
bei nafuu.

Aidha, kutokana na uhaba wa ngano nchini na uhitaji mkubwa wa ngano uliopo, 
JATU kama mzalishaji wa ngano itakuwa na nafasi kubwa ya kuwa suluhisho 
kuliko kushindana. Uhitaji wa ngano nchini ni mkubwa sana ukilinganisha na 
mazao mengine kama mahindi, mchele na maharage ambayo huzalishwa kwa 
wingi sana na kuwa na ushindani mkubwa zaidi sokoni.



5

Uwezo dhidi ya washindani:
Nguvu kuu iliyonayo JATU katika kushinda ushindani uliopo ni mfumo wake wa 
masoko unaotegemea zaidi wanachama wake ambao huongezeka kila uchao. 
Mradi huu wa uzalishaji ngano na bidhaa za ngano utakuwa na kitengo maalum 
cha kuhakikisha wananchi wengi zaidi wanafahamu, wanajiunga na kutumia 
mfumo wa masoko wa JATU kununua bidhaa zao. Vilevile, nguvu ya JATU 
itaendelea kuimarika zaidi dhidi ya washindani kwa kuwa JATU inapozalisha 
ngano itajitosheleza kwa malighafi . Hii itaiwezesha pia JATU kuuza bidhaa zake 
kwa gharama nafuu zaidi ambayo itakuwa ni chachu ya kuvutia wateja zaidi. 

Mpango wa Usambazaji:
Bidhaa za ngano za JATU zinatarajiwa kusambazwa kwa walaji kwa kupitia 
utaratibu uliopo sasa/au wowote utakaoongezwa wa usambazaji wa bidhaa 
zinazonunuliwa kupitia Mfumo wa Masoko wa JATU (JATU MARKET), ikiwemo 
usambazaji kwa njia ya MAWAKALA WA JATU na MADUKA YA BIDHAA ZA 
JATU. Aidha, wanunuzi wakubwa wa ngano wataweza kununua ngano kutoka 
katika maghala ya ngano ya JATU na kufi kishiwa walipo kwa kulipia gharama za 
usafi rishaji au kwa kusafi risha wenyewe.

Mazingira ya Kisiasa, Kiuchumi, Kijamii na Kiteknolojia (PEST):
Kisiasa: Tofauti na awali, uzalishaji wa ngano nchini unapewa msukumo 
na uzito wa kipekee na serikali ya Tanzania. Mhe.Rais John Pombe Magufuli 
katika hotuba yake wakati akizindua Bunge la 12 la Jamhuri ya Muungano wa 
Tanzania, aliizungumzia ngano kipekee kuwa, nchi imekuwa ikiagiza kutoka 
nje tani zisizopungua 800,000 kwa mwaka, na kuigharimu nchi pesa nyingi za 
kigeni. Aidha, alitoa maagizo kuwa Waziri wa Kilimo (atakayemteua) aanze na 
kushughulikia tatizo hilo.

Vilevile, Bodi ya Mazao chini ya Wizara ya Kilimo kwa kupitia idara ya TARI 
wameendelea kufanya tafi ti na uzalishaji wa mbegu bora za ngano inayofaa kwa 
matumizi ya viwandani. Hatua hizi zinalenga kuongeza uzalishaji wa ngano ndani 
ya nchi, ambapo wadau wa kilimo ikiwamo JATU wanahimizwa kushiriki katika 
uzalishaji wa ngano ili kutosheleza mahitaji makubwa yaliyopo sasa.

Kiuchumi: Katika hotuba yake hiyo, Mhe. Rais Magufuli alihimiza kuwa katika 
kufanikisha utatuzi wa haraka wa changamoto ya uagizaji chakula nje ya nchi, 
taasisi za fedha zishiriki kutoa mikopo inayowezesha utatuzi wa changamoto hii, 
huku akiitaja Benki ya Kilimo. Hivyo basi, utekelezaji wa mradi huu utazingatia 
agizo hilo la Mhe. Rais na kufuatilia vyanzo hivyo vya fedha, ili kuweza kufanikisha 
mtaji unaohitajika katika mradi huu.
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Kijamii: Ukuaji wa haraka wa miji nchini unaongeza mahitaji ya chakula ikiwamo 
bidhaa za ngano. Takwimu zinaonesha kuwa, bidhaa za ngano hutumiwa zaidi 
katika majiji ya Dar es Salaam, Mwanza na Arusha. Ukuaji wa kasi wa miji na 
majiji nchini unapaswa kwenda sambamba na upatikanaji wa bidhaa za ngano 
na kutosheleza mahitaji yaliyopo kwa gharama nafuu. Bidhaa za ngano za JATU 
zinapaswa kukabiliana na kasi hiyo ya ukuaji wa miji na majiji kwa kupatikana 
kwa urahisi, kwa wakati na kwa gharama nafuu.

Kiteknolojia: Teknolojia za kisasa zilizopo, za kilimo, uhifadhi mazao na 
utengenezaji wa bidhaa zinawezesha kufanikisha mradi huu kikamilifu. Kwa 
kutumia teknolojia zilizopo, JATU itaweza kutekeleza mradi huu kwa kulima 
mashamba makubwa, kuyahudumia, kuvuna na kuhifadhi mazao katika hali 
bora. Vilevile, itaweza kuzalisha bidhaa mbalimbali za ngano katika ubora wa juu, 
kuzifungasha vyema na kisha kuzifi kisha kwa walaji zikiwa katika ubora stahiki.

Uimara, Udhaifu, Fursa na Tishio (SWOT ANALYSIS):

• Uimara

Mfumo wa uzalishaji na masoko wa JATU ni uimara mkuu unaoimarisha 
utekelezaji wa mradi huu. Kupitia mfumo, JATU inaweza kuzalisha ngano bora 
katika kiwango sahihi kinachohitajika, kutengeneza bidhaa za ngano zenye 
ubora wa hali ya juu na pia kuweza kuwafi kia walaji moja kwa moja kwa urahisi 
na kwa wakati.

• Udhaifu

JATU ndio inaingia kwa mara ya kwanza katika uzalishaji wa ngano na 
utengenezaji wa bidhaa za ngano. Hivyo ili kuweza kupata mafanikio stahiki 
katika mradi huu, mradi utahitaji kutumia wataalamu waliobobea kikamilifu 
katika kilimo cha ngano, hatua za uhifadhi na utengenezaji wa bidhaa za ngano. 
Aidha hatua za awali za majaribio ya uzalishaji zinapaswa kufanyika kikamilifu 
katika maeneo husika ya uzalishaji ili kuweza kuhakikisha uzalishaji wenye 
tija na udhibiti thabiti wa changamoto zote za kilimo ikiwamo za uharibifu wa 
mazao shambani na wakati wa/baada ya mavuno. 

• Fursa

Kwa sasa bidhaa za ngano zinapatikana kwa gharama ya juu, hii ikiwa 
imechangiwa na uagizwaji wa ngano kutoka nje ya nchi. Uzalishaji wa ngano 
utaiwezesha JATU kuitumia fursa hii kwa kuingiza sokoni bidhaa za ngano 
zenye gharama nafuu, kama matokeo ya mfumo bora wa masoko wa JATU 
unaoondoa washiriki wa kati ambao huongeza gharama za bidhaa. Vilevile, 
uhitaji mkubwa wa ngano katika wazalishaji wengine wa bidhaa za ngano ni 
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fursa kwa JATU kuweza kuwafi kia na kupunguza au kuondoa kabisa uhitaji 
huo ulipo kwa kuwauzia ngano bora kutoka JATU.

• Tishio

Changamoto kubwa iliyopo ni upatikanaji wa mbegu za kutosha kwa ajili 
ya uzalishaji. JATU itahitaji kuweka juhudi kuhakikisha mbegu za kutosha 
zinapatikana kwa ajili ya kilimo kila msimu, kwa awali mbegu huweza kupatikana 
kutoka taasisi za uzalishaji mbegu za ndani (Hususani TARI - Uyole, Mbeya) 
au nje ya nchi. Aidha ili kufanikisha hilo, JATU inaweza kuanzisha kitengo 
maalumu cha uzalishaji wa mbegu bora za ngano.

Mkakati wa masoko:

Kama ilivyoelezwa awali kuwa, mradi huu utatumia mfumo wa masoko wa JATU 
(JATU MARKET) na pia utawezesha wanunuzi wakubwa wa ngano kupata 
ngano kutoka katika ghala za JATU. Vile vile, mradi huu unakusudia kuongeza 
nguvu katika idara ya masoko ya JATU, na kuongeza mbinu za masoko ambazo 
zitaongeza wigo mkubwa zaidi wa walaji, aidha kuwawezesha wananchi wengi 
zaidi popote walipo nchini kuweza kupata bidhaa za JATU kwa wingi, haraka na 
kwa gharama nafuu. 

Mkakati wa bei za bidhaa:

Kutokana na kudhibiti mnyonyoro wa thamani katika soko, mradi huu utalenga 
kuhakikisha kuwa bidhaa za ngano za JATU zinauzwa kwa mlaji kwa bei ya chini 
ikilinganishwa na bei za bidhaa kama hizo zinazo tozwa sasa na wazalishaji 
wengine. Hii inalenga kuongeza wigo mkubwa zaidi wa walaji wa bidhaa za 
ngano za JATU. Kila bidhaa itauzwa kwa mlaji wa mwisho kwa bei ya kutoka 
kiwandani, badala ya bei ya kutoka kwa muuzaji wa rejareja. Mfano, endapo 
pakiti ya  biskuti itakuwa na thamani ya sh 3500 inapotoka kiwandani, itauzwa 
kwa bei hiyo hiyo (au kwa kufi diwa gharama za usafi ri) kwa mlaji wa mwisho 
atakayenunua kupitia mfumo wa masoko wa JATU. 

Kwa wanunuzi wa ngano ya JATU (Wazalishaji wengine wa bidhaa za ngano) 
watauziwa ngano kwa bei yenye tija kwa JATU lakini ikiwa kwa gharama ya chini 
ikilinganishwa na bei ambazo wao hununua kwa sasa pamoja na gharama za 
usafi rishaji kwa pamoja kutoka nje ya nchi. 

Matangazo na Promosheni:

Njia bora zaidi ya uhamasishaji wa mradi na bidhaa za ngano za JATU ni kwa 
kutumia Mitandao ya Kijamii ya JATU, App za JATU, Mikutano na mikusanyiko 
yote ya JATU (JATU TALK). Vilevile matangazo na promosheni zitafanyika kwa 
kupitia MAWAKALA WA JATU, na wanachama wa JATU ambao wataendelea 
kuhamasishwa kutoa elimu ya JATU kwa wanaowazunguka. 
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4. Uongozi na Usimamizi

Mradi huu unaendeshwa kwa mujibu wa utaratibu za uendeshaji miradi ya JATU 
chini ya Sera ya Makubaliano ya Mradi, ikihusisha washiriki ambao ni Mtoa wazo, 
Mwekezaji, Mwenye ardhi na Msimamizi ambapo kila mshiriki hunufaika kwa 25% ya 
faida ya mradi.

Baadhi ya wataalam watakaohitajika katika mradi ni pamoja na hawa wafuatao:

• Meneja wa mradi (Project Manager): Kwa muda wa muongo mmoja sasa 
waandaaji na wasimamizi wa mradi huu wamekuwa katika usimamizi wa miradi 
mbalimbali ikiwa ni ya kilimo, elimu na mazingira katika ngazi ya kitaifa na kimataifa. 
Uzoefu huu utafanikisha usimamizi thabiti wa mradi huu wa kilimo cha ngano.

• Mratibu wa mradi (Project coordinator): 

Sifa; 

• Awe na shahada ya usimamizi wa miradi,
• Awe na uzoefu usiopungua miaka 4 katika usimamizi wa miradi kitaifa na 

kimataifa. 

Majukumu: 
• Kusimamia utekelezaji wa mradi, ratiba,mipango,bajeti na matumizi yote.
• Atahakikisha mradi unatekelezwa kwa mujibu wa andiko na kusimamia 

vipengele vyote kwa mujibu wa makubaliano na sera. 
• Atasimamia idara na vitengo vyote vya mradi.
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• Wataalam wa vitengo/idara mbalimbali;

1. Mtaalam wa kilimo cha ngano (Agronomist): 

Sifa: 
• Awe na shahada ya kilimo. 
• Awe ujuzi na uzoefu katika zao la ngano usiopungua miaka 4. 
• Awe na uwezo wa kusimamia timu itakayoleta matokeo chanya. 

Majukumu: 
• Kusimamia na kuhakikisha shughuli zote za shamba kuanzia kulima mpaka 

kuvuna zinafanyika kwa ubora na mafanikio makubwa. 
• Kusimamia mabwana/mabibi shamba. 
• Kutoa ushauri wa kitaalam kwa menejimenti katika kuboresha uzalishaji wa 

ngano.

2. Fundi mchundo wa shambani (Farm Technician): 

Sifa:  
• Awe na maarifa na ujuzi wa mashine na vyombo vya moto vitakavyokuwa 

vinatumika shambani wakati wote. 
• Awe na uzoefu wa kutosha katika matumizi na usimamizi bora wa vifaa na 

mashine zote zinazotumika shambani kwa ajili ya uzalishaji wa ngano. 

Majukumu: 
• Atahakikisha utendaji bora wa vifaa vyote vinavyotumika shambani kwa ajili 

ya uzalishaji wa ngano.

3. Mtaalamu wa viwanda vya bidhaa za ngano: 

Sifa: 
• Awe na uelewa wa mashine, vifaa na mfumo mzima wa namna gani kiwanda 

cha uzalishaji wa bidhaa za ngano kinahitaji kuwa. 
• Awe na ujuzi na uzoefu wa kusimamia uzalishaji wa ngano viwandani katika 

ubora wa hali ya juu. 

Majukumu: 
• Kusimamia vifaa, mashine na mfumo mzima wa uzalishaji wa bidhaa 

zitokanazo na ngano. 
• Kusimamia timu ya uzalishaji bidhaa za ngano kiwandani.
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4. Fundi mchundo wa viwanda (Industrial Technician): 

Sifa: 
• Awe na ujuzi wa mashine na mitambo yote inayohusika katika uzalishaji wa 

bidhaa zitokanazo na ngano. 
• Awe na uzoefu wa kufanya matengenezo madogo madogo ya vifaa na 

mashine zinazohusika na uzalishaji wa bidhaa za ngano. 

Majukumu: 
• Kusimamia mashine na vifaa vyote vinavyohusika na uzalishaji wa bidhaa 

za ngano.
• Kumshauri mtaalamu wa kiwanda kwenye utekelezaji rahisi wenye tija katika 

uzalishaji wa bidhaa za ngano.

5. Mameneja wa bidhaa (Product managers): 

Sifa: 
• Wawe na uzoefu wa kutosha katika menejimenti ya bidhaa.
• Wawe na ujuzi wa kutosha katika usimamizi wa ubora wa bidhaa zitokanazo 

na ngano. 

Majukumu: 
• Kusimamia ubora wa bidhaa zote zinazotengenezwa kiwandani. 
• Kuhakikisha zinatengenezwa za kutosha, zenye thamani sahihi zitakazo 

shinda sokoni. 

6. Afi sa Masoko na Mauzo: 

Sifa: 
• Awe na uwezo na  ujuzi wa kutosha  wa kuielezea na kuinadi bidhaa hadi 

kuiuza kwa mlaji wa mwisho.  

Majukumu: 
• Kufi kia lengo katika mauzo kwa kutafuta masoko ya uhakika kila mara.

• Madereva: 

Sifa: 
• Wawe wana uzoefu wa kuendesha magari tofauti katika mazingira magumu. 

Majukumu: 
• Kuendesha magari ya mradi. 
• Kusimamia matengenezo na marekebisho ya magari ya mradi.
• Kusafi risha pembejeo, vifaa, mazao na bidhaa za mradi.
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5. Changamoto na Jinsi ya Kukabiliana nazo

Mradi wa zao la ngano unatarajia kukumbana na baadhi ya changamoto kama ilivyo 
kwa  miradi mingine ya kilimo, na baadhi ya changamoto hizo zimeanishwa hapa chini 
kulingana na vipengele vya andiko la mradi.

• Changamoto ya kufuata taratibu zilizopo (Compliance risk): 
 Kutoelewa taratibu zinazopaswa kufuatwa katika upatikanaji wa ardhi, 

uanzishaji wa mashamba na kiwanda cha ngano, kunaweza kusababisha  
vikwazo kutoka mamlaka husika za usimamizi.

 Utatuzi wa changamoto: 
 Kuhakikisha mawasiliano na taasisi husika yanafanyika na vibali vyote 

vinapatikana na tunafuata taratibu zote zilizowekwa na mamlaka husika 
kuelekea utekelezaji wa mradi huu.

• Changamoto ya soko (Market risk): 
 Wafanyabiashara wengi wameshazoea kutumia bidhaa za ngano kutoka 

kwa makampuni ya AZAM na AZANIA. Hii ni changamoto kwa bidhaa mpya 
inapoingia sokoni. 

 Utatuzi wa changamoto: 
 Kuua mnyororo wa thamani kwa kuhakikisha tunauza bidhaa zetu kwa mlaji 

wa mwisho kwa bei ya chini.

• Changamoto katika uzalishaji (Production risk): 
 Hii inaweza kusababishwa na uhaba wa mbegu,  matumizi ya mbegu isiyo 

bora, usimamizi mbovu wa shamba na hali ya hewa isiyo rafi ki kwa zao la 
ngano. 

 Utatuzi wa changamoto: 
 Kuhakikisha upatikanaji wa mbegu za kutosha mapema kabla ya msimu wa 

kilimo, uzingatiaji wa matumizi ya mbegu bora, usimamizi makini wa shamba 
kwa kuzingatia mabadiliko ya tabia nchi na hali ya hewa.

• Changamoto katika uendeshaji mradi (Operational risk): 
 Uharibifu wa vifaa na usimaizi mbovu unaweza kuleta changamoto katika 

uendeshaji wa mradi wetu wa ngano. 

 Utatuzi wa changamoto: 
 Kuwa na wafanyakazi bora wenye weledi wa matumizi ya vifaa, wenye vigezo 

na uzoefu wa kusimamia uendeshaji wa mradi.
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6. Mkakati wa fedha

6.1 Makaridio ya faida ya mradi
Usimamizi wa fedha katika mradi huu utasimamiwa kwa mujibu wa taratibu za 
kifedha za JATU na kulingana na taratibu zilizopo katika Mwongozo wa Usimamizi 
wa Mradi wa JATU. Mradi unatarajiwa kukua na hivyo kuongeza mapato katika 
vipindi tofauti pale mradi unapoanza, kuelekea miaka 5 na kuelekea miaka 10 
ya mradi. Mradi unatarajia kufanyika katika eneo la ekari 3,000 katika miaka ya 
mwanzo, kuongezeka mpaka ekari 30,000 kuelekea miaka 5 ya mradi na kufi kia 
ekari 300,000 katika miaka 10 ya mradi. Tathimini ya ukuaji zaidi itaendelea 
kufanyika kadri mradi unavyoendelea.

Mwelekeo wa mapato ya mradi katika mchanganuo huu unapimwa kwa kutumia 
faida inayokadiriwa kupatikana kutoka katika kila gunia la ngano la Kg 100. Ambapo,  
kulingana na andiko hili, imepimwa kuwa mradi utazingatia upatikanaji wa faida 
ya wastani wa Tsh. 30,000 kutoka katika kila gunia la ngano endapo ngano hiyo 
itatumika kutengeneza bidhaa au hata ikiuuzwa kama malighafi . Jedwali lifuatalo 
linaonesha mchanganuo wa mapato hayo katika vipindi tofauti vya ukuaji wa mradi.

HATUA YA 
MRADI

EKARI 
KWA 

MSIMU

IDADI YA 
MAGUNIA 

KWA 
EKARI

JUMLA YA 
IDADI YA 

MAGUNIA

JUMLA YA 
TANI KWA 

MSIMU
(Tani2/ekari)

FAIDA 
KUTOKA 

KILA 
GUNIA

JUMLA YA 
FAIDA KWA 

MSIMU
(Tsh Bilioni) 

Hatua ya 1
(Miaka ya 
mwanzo)

3,000 20 60,000 6,000 30,000 1.8

Hatua ya 2
(Kuelekea 
miaka 5)

30,000 20 600,000 60,000 30,000 18

Hatua ya 3
(Kuelekea 
miaka 10)

300,000 20 6,000,000 600,000 30,000 180
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Aidha mradi unatarajiwa kuwekewa uwekezaji mkubwa zaidi katika hatua za 
mwanzo. Uwekezaji huo utahusisha ununuzi wa vifaa vya kilim, ununuzi na ujenzi 
wa mfumo wa uhifadhi mazao pamoja na kiwanda cha kusaga unga wa ngano na  
kutengeneza bidhaa za ngano. Uwekezaji huu unatarajiwa kugharimu kiasi cha 
takribani shilingi bilioni 2.5.

6.2 Makaridio ya uwekezaji wa mkulima katika mradi
Makadirio ya uwekezaji yamewekwa kwa kuzingatia uzalishaji bora wenye tija 
ambao utawezesha mavuno ya tani 2 kwa ekari. Mavuno hayo yanatarajiwa 
kufi kiwa na mradi huu kwa kutumia mbinu za kisasa za kilimo, matumizi ya mbegu 
bora na usimamizi stahiki wa shamba. Wakulima wa kawaida kwa sasa hupata 
mavuno ya tani 1.5, huku wakilima kienyeji na kwa kutumia mbegu za kawaida.

MAKADIRIO YA UZALISHAJI KWA MSIMU KIASI
Ekari 1
Mavuno kwa ekari kwa gunia la Kg 100 (kwa ekari) 20
Mauzo kwa gunia la ngano la Kg 100/Tsh 110,000
Jumla ya mapato 2,200,000

Mahitaji Kiasi Gharama 
TZS

Jumla ya 
gharama 
(TZS)

Kukodi shamba Ekari 50,000 50,000
Kulima shamba Ekari 40,000 40,000
Kupiga halo Ekari 40,000 40,000
Usafi rishaji pembejeo 20,000 20,000
Mbegu Kg 50 80,000 80,000
Uwekaji dawa kwenye mbegu 25,000 25,000

Kupanda Ekari 1 50,000 50,000
Mbolea ya kupandia Kg 50 85,000 85,000
Dawa Lita 3 35,000 105,000
Upigaji dawa - 30,000 30,000
Mbolea ya kukuzia Kg 25 1500 37500
Uwekaji wa mbolea ya kukuzia Ekari 30,000 30,000
Usimamizi Ekari 50,000 50,000
Mifuko Mifuko 20 1000 20,000
Usafi rishaji mazao 78,000 78,000
Usimamizi 50,000 50,000
Jumla ya gharama 728,900
Faida baada ya mauzo kwa ekari 1,471,100

Risks & Mitigation
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Bidhaa zitokanazo na ngano

Aina mbalimbali za UNGA kwa ajili 
ya:

• Mikate

• Keki

• Chapati

• Maandazi

• N.k

6.3 Makaridio ya uwekezaji kwa mradi kwa jumla
Makadirio ya uwekezaji ya mradi kwa ujumla wake yamekadiriwa kutokana na 
uzalishaji, mauzo/manunuzi na makadirio ya faida inayolengwa kupatikana katika 
kila gunia la ngano linalolimwa. Uzalishaji unaonesha kuwa, kila gunia 5 za ngano 
(za kg 100) huzalisha gunia 4 za unga (za kg 100) uwiano ukiwa ni 5:4. 

EKARI 
KWA 

MSIMU

JUMLA YA 
IDADI YA 

MAGUNIA
(20/ekari)

UNUNUZI WA 
MAZAO

(Tsh11000/Gunia)

IDANI YA 
MAGUNIA 
YA UNGA

(5:4)

MAUZO YA 
UNGA

(Tsh 2000/kg)

FAIDA YA 
JUMLA 

KWA 
KAMPUNI

3,000 60,000 6.6 bilioni 48,000 9.6 bilioni 3 bilioni

30,000 600,000 66 bilioni 480,000 96 bilioni 30 bilioni

300,000 6,000,000 660 bilioni 4,800,000 960 bilioni 300 bilioni
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Mikate
• Mkate mweupe

• Brown bread

Bidhaa laini za ngano
• Biskuti

• Keki

• Crackers

• Chapati

• Maandazi

• N.k

Bidhaa za tambi

• Makaroni.

• Spaghetti

• Noodles.

Bidhaa zinazochanganywa na ngano

• Bidhaa za mtama/ngano
• Bidhaa za mihogo/ngano
• Bidhaa za viazi lishe/ngano
• Bidhaa za soya/ngano
• Bidhaa za ulezi/ngano
• Chickpea/ngano

Bidhaa zingine

• Wheat fl akes
• Wheat sprouts
• Breakfast cereals
• Malt
• Vinywaji vikali (kama vile Gin n.k)
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Mtaji

Mhe. John P. Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wakati akizindua 
Bunge la 12 la Jamhuri ya Muungano, alilizungumzia zao la NGANO kama moja 
ya mazao yanayotakiwa kupatiwa ufumbuzi wa haraka. Hivyo, akamwagiza Waziri 
wa Kilimo atakayemteua, kuanza na suala hili la ngano. Rais aliagiza kuwa fedha 
zitolewe kutoka vyanzo mbalimbali ikiwamo Tanzania Agricultural Development Bank 
(TADB) ili kuwezesha juhudi za kulipatia ufumbuzi suala zima la kuagiza ngano kutoka 
nje ya nchi. Hivyo, mradi huu  unaizingatia Benki ya Kilimo (TADB) kama mmoja wa 
wafadhili muhimu wanaoweza kufadhili mradi huu. Mradi unatarajia kufanya kazi kwa 
karibu na Wizara ya Kilimo katika juhudi hizi za pamoja za kulipatia ufumbuzi suala 
la uagizaji wa ngano. Mtaji unahitajika kwa ajili ya shughuli ya kilimo, ununuzi wa 
vifaa na mashine za kilimo, mfumo wa uhifadhi ngano, mashine za kusaga ngano 
na kiwanda cha kuzalisha bidhaa mbalimbali za ngano. Aidha, mradi una njia ya 
kuweza kupata mkopo wa mpaka dola za kimarekani milioni 3 kwa riba isiyozidi 
asilimia 2.5. Ni imani yetu kuwa uwekezaji wa kampuni ya JATU katika zao la ngano 
na bidhaa zake utaleta tija inayotumainiwa na serikali, wadau na jamii kwa ujumla.




