SHIRIKA LA MAENDELEO YA PETROLI TANZANIA (TPDC)

TAARIFA KWA UMMA
ZOEZI LA UHAKIKI KWA AJILI YA KULIPA FIDIA KWA WALIOKUWA
WAKAZI KATIKA MAENEO YA MRADI WA KUCHAKATA NA KUSINDIKA
GESI ASILIA
(LIQUEFIED NATURAL GAS - LNG) MKOANI LINDI
Shirika la Maendeleo ya Petroli Tanzania (TPDC) linatoa taarifa kwa umma juu ya
zoezi linaloendelea la uhakiki kwa ajili ya kulipa fidia kwa waliokuwa wakazi katika
maeneo ya Kiwanja Na. 1 Kitalu “A” Likong’o, Manispaa ya Lindi. Itakumbukwa
kwamba mwezi Desemba mwaka 2015 TPDC ilitoa taarifa ya kupata hati miliki ya
ardhi tajwa kwa ajili ya mradi huu. Baada ya kupata hati miliki, sheria inaelekeza
mmiliki kuwalipa wahusika fidia kulingana na tathmini itakayofanywa na Mtathmini
Mkuu wa Serikali.
Tarehe 19 Januari 2016, TPDC ilifanya kikao kazi na uongozi wa Serikali ya Mkoa wa
Lindi. Kikao hiki kilihusisha Katibu Tawala wa Mkoa, Wakuu wa Wilaya, Wakurugenzi
wa Halmashauri za mkoa wa Lindi na wawakilishi wa kampuni za kimataifa za
mafuta na gesi (IOC’s) ambazo ni wabia na TPDC katika mradi wa LNG. Lengo kuu
la kikao kazi hicho ilikua ni kutoa elimu juu ya mradi wa LNG na faida zitokanazo na
mradi huu ili kuweza kujiandaa na fursa na changamoto zinazoambatana na mradi.
Pamoja na elimu hiyo Viongozi wa Mkoa wa Lindi walitaarifiwa uwepo wa
wataalamu kutoka Ofisi ya Rais, TAKUKURU, Wizara ya Nishati na Madini, Wizara ya
Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi na TPDC ambao wanaendesha zoezi la
uhakiki wakishirikiana na wataalam wa ardhi kutoka Halmashauri ya Manispaa ya
Lindi.

Zoezi hili la uhakiki linategemea kumalizika tarehe 30 Januari 2016. Nia ni
kujiridhisha na idadi ya kaya ambazo zitaathirika na mradi huu pamoja na mazao, ili
walipwe fidia na kuhamishiwa sehemu nyingine (resettlement). Ikumbukwe kuwa
tayari tathimini ilishafanywa na Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi
hapo awali hivyo uhakiki unaofanyika sasa ni kwa kuzingatia ripoti ya tathmini hiyo
ya mwanzo. Ulipaji wa fidia utafanyika kwa mujibu wa sheria za nchi.
Nia na mategemeo ya Serikali ni kuhakikisha kila mkazi anapata haki yake kwa
wakati na kama anavyostahili kisheria.
Serikali kupitia TPDC inatoa wito kwa wananchi kujiepusha na ununuzi wa maeneo
ya kiwanja Na.1-Kitalu “A” Likong’o, Manispaa ya Lindi kwani eneo hili limetengwa
kwa miradi yenye manufaa kwa Taifa na hivyo kujigawia au kuvamia itakuwa ni
kinyume cha sheria za nchi. Ni vema ikaeleweka kuwa hakuna malipo yeyote
yatakayofanyika kwa mtu yeyote atakayethibitika kuvamia eneo hili kwa minajili ya
kujipatia kipato.
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