
Kampuni ya Kimataifa ya Mafuta na Gesi ya TotalEnergies East Africa 
Midstream B.V, inaalika taasisi zenye weledi na uzoefu kuonesha nia ya 
kutoa huduma ya kutekeleza programu ya Urejeshaji wa Ustawi wa 
Maisha kwa kaya zilizoguswa na Mradi wa Bomba la Mafuta Ghafi la 
Afrika Mashariki (EACOP).
Mradi wa EACOP unahusisha ujenzi na uendeshaji wa bomba 
litakalofukiwa chini ya ardhi litakalovuka mipaka ya nchi mbili na 
litakalosafirisha mafuta kutoka eneo la Ziwa Albert nchini Uganda mpaka 
Pwani ya Mashariki ya
Tanzania kwa ajili ya kusafirisha mafuta hayo kwenda katika masoko ya 
Kimataifa. Bomba hili litaanzia Kabaale
katika wilaya ya Hoima nchini Uganda, mpaka Chongoleani, Mkoani 
Tanga nchini Tanzania. Urefu wa Bomba ni
kilomita 1,443, kati ya hizo, kilomita 1,147 zitakuwa Tanzania, ambapo 
bomba hilo litapita kwenye mikoa nane (8) ambayo ni Kagera, Geita, 
Shinyanga, Tabora, Singida, Dodoma, Manyara, na Tanga; bomba la 
mafuta pia litapita kwenye Halmashauri za Wilaya 27 na vijiji 231.

MAELEZO MAFUPI KUHUSU MAWANDA YA HUDUMA
Kampuni inahitaji mkuza wa ardhi pamoja na maeneo ya vituo kwa ajili 
ya ujenzi na uendeshaji wa shughuli za
bomba la mafuta. Mchakato wa utwaaji wa ardhi umefanyika kwa 
kuzingatia sheria za nchi ya Tanzania pamoja
na matakwa ya Mashirika ya Fedha ya Kimataifa. Utoaji wa ardhi 
mbadala ya kilimo na makazi kwa watu walioguswa na Mradi (PAPs) na 
msaada wa Urejeshaji wa Ustawi wa Maisha vinatolewa kwa Kaya 
zilizoguswa na Mradi.
Kulingana na mipango ya juu ya programu ya Urejeshaji wa Ustawi wa 
Maisha ulivyoelezwa kwenye Mipango tisa ya hatua za Mpango Kazi 
wa Makazi Mapya (RAPs) (moja kwa kila mkoa na moja kwa kila ‘’Eneo 
la Kipaumbele ‘’ au maeneo ya kambi 12 na karakana ya kuandalia 
mabomba), Mradi unatafuta taasisi mshirika ya Kitanzania yenye weledi, 
uzoefu na uwezo wa kusaidia usimamizi na utekelzaji wa programu ya 
Bomba la Mafuta Ghafi la Afrika Mashariki ya Urejeshaji wa Ustawi wa 
Maisha kwa takribani Kaya 400 zilizoguswa na ukanda wa bomba la 
mafuta pamoja na baadhi ya vituo vya huduma.
Mawanda haya hayajumuishi ‘’Maeneo ya Kipaumbele’’ au kambi na 
karakana ya kuandalia mabomba pamoja
na eneo la kuhifadhi vifaa lililopo ukanda wa bahari katika Rasi ya 
Chongoleani.
Mawanda ya huduma yanahitaji utekelezaji wa vipengele saba (7) 
muhimu vya programu ya Urejeshaji wa Ustawi
wa Maisha kama ilivyoelezwa kwenye Mpango Kazi wa Uhamishaji 
watu na Makazi:

1. Maandalizi ya Ardhi na Upandaji Mazao katika Ardhi Mbadala ya   
 Kilimo (LRA1),
2. Mpango wa Uboreshaji wa zao la Mahindi (LRA2),
3. Mazao Mseto (LRA3),
4. Uzalishaji wa Kuku (LRA 4),
5. Uzalishaji wa Mifugo (LRA5),
6. Ufugaji wa Nyuki (LRA 6),
7. Uendelezaji wa Biashara (LRA 7).

Programu hizi zinahitaji kuundwa na kutolewa kwa namna ambayo 
itaendana na muktadha wa maeneo husika, na kwa kiwango 
kinachowezekana na utekelezaji wa programu hizi pia uzingatie 
mapendekezo ya kaya husika. Haitarajiwi kwamba programu hizi 
zitatekelezwa katika jamii zote. Mawanda ya huduma yatahitaji uwepo 
wa wafayakazi katika eneo la Mradi kwa shirika litakalochaguliwa 
pamoja na kushirikiana na wadau wa ndani pamoja na Kaya chini ya 
usimamizi na muongozo wa mfanyakazi wa kampuni ya EACOP.

VIGEZO MUHIMU VYA KUZINGATIA
Taasisi zitakazoonesha nia zinaalikwa kuambatanisha maombi yao 
pamoja na taarifa zifuatazo:
• Uthibitisho wa usajili kama shirika/taasisi ambayo shughuli zake   
 zinahusiana moja kwa moja na Urejeshaji wa Ustawi wa Maisha.
• Uthibitisho wa usajili wa Mamlaka ya Mapato Tanzania (TRA) pamoja  
 na cheti cha uthibitisho wa kulipa kodi kwa mwaka wa fedha uliopita.
• Maelezo mafupi kuhusu uzoefu na uwezo wa:
 • Kutekeleza programu za urejeshaji, uboreshaji au uendelezaji wa   
 Ustawi wa Maisha kwa jamii za vijijini.
 • Utekelezaji wa programu za aina hiyo kwa viwango vya fedha vya  
 kimataifa kwa ajili ya miradi
 mikubwa ya miundombinu nchini Tanzania.
 • Kusimamia miradi mikubwa na wakandarasi washirika.
 • kufanya kazi kwa kushirikiana na serikali za mitaa na sekta binafsi.
 • Wafanyakazi waliopendekezwa kufanya kazi kwenye Mradi huu na  
 ujuzi na uzoefu wao katika
 kutekeleza programu za aina hii.
 • Inashauriwa, mwonyesha nia atume maombi ya kusajiliwa na   
 kanzi data ya EWURA (LSSP) kama mtoaji na msambazaji wa   
 huduma ndani ya nchi wakati wa kuwasilisha ombi la kuonesha nia  
 ya kutekeleza shughuli za progamu.
Mawanda haya yanaweza kugawanywa kimkoa au kiutalaam na 
KAMPUNI inaruhusu Wazabuni kuwasilisha pendekezo kwa ajili ya 
kipengele kimoja, kadhaa au vyote.


