SHIRIKA LA UMEME TANZANIA

TAATIFA KWA VYOMBO VYA HABARI
MRADI WA UJENZI WA NJIA YA UMEME YA
MSONGO WA KILOVOLTI 400
UTAKAO ZIUNGANISHA NCHI ZA KENYA NA
TANZANIA.
Shirika la umeme Tanzania (TANESCO) Linapenda
kutoa taarifa kwa umma kuwa leo tarehe 7 October
2016 Limesaini mkataba wa ujenzi wa njia ya umeme
wa msongo wa Kilovolti 400 utakao ziunganisha nchi za
Tanzania na Kenya .
Mradi huu wenye urefu wa Kilomita 414 unatarajiwa
kujengwa kutokea Mkoa wa Singida – Babati – Arusha
hadi mpakani mwa Tanzania na Kenya eneo la
Namanga kisha kuunganishwa na njia ya msongo wa
Kilovolti 400 yenye urefu wa Kilomita 96 kutoka eneo
la Isinya Nairobi Kenya hadi
eneo la Mpaka wa
Tanzania na Kenya (Namanga) na kuunganishwa na
njia ya 400KV kwa upande wa Tanzania. Mradi huu
utawezesha usafirishaji wa umeme wa Megawati 2000
katika pande zote mbili.

Lengo la mradi huu ni kuboresha hali ya upatokanaji wa
umeme wa uhakika na wa bei nafuu katika ukanda wa
Afrika ya Mashariki kwa kuunganisha umeme wa ziada
na wa
bei nafuu kwa nchi jirani. Mradi huu
utahamasisha ukuwaji wa sekta ya nishati katika
ukanda wa Afrika ya Mashariki na kuongeza
mabadiliko ya kiuchumi na ki jamii
Mradi huu utaboresha zaidi hali ya upatikanaji wa
umeme katika Tanzania, pia ni moja ya miradi mikubwa
ya usafirishaji wa umeme nchini Tanzania kwani
utawezesha upatikanaji wa umeme kutoka Ethiopia, pia
ni miongoni mwa Miradi iliyo katika tao la Kaskazini
katika mradi wa uunganishwaji wa njia za umeme za
ZAMBIA – TANZANIA – KENYA (ZTK) ambao
utaunganisha mradi huu na mpango wa uboreshaji
upatikanaji wa nishati ya Umeme ya Afrika ya
Mashariki (EAPP), na ule wa nchi za Kusini mwa Africa
(SAPP).
Mradi huu unatarajiwa kujengwa hadi kukamilika kwa
muda wa Miezi 24 kwa ushirikiano wa Serikali ya
Jamuhuri ya Tanzania, Benki ya maendeleo ya Afrika,
(AFDB) pamoja na Shirika la Maendeleo la Japan (JICA)
kwa gharama jumla ya dola za Marekani Milioni 309.26,
ambapo jumla ya Dola Za Marekani Mil 258.82
zitatumika katika ujenzi huu upande wa Tanzania na

Dola za Marekani Milioni 50.45 zitatumika kujenga
mradi huu upande wa Kenya.
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