
 

DAWASA YAMALIZA MGAO WA MAJI CHALINZE  

Wananchi watakiwa kujitokeza kupata huduma ya majisafi  

Na Crispin Gerald - DAWASA  

Changamoto ya huduma yamaji uliodumu kwa muda mrefu katika mji wa Chalinze, 

mkoani Pwani imemalizika baada ya Mamlaka ya Majisafi na Usafi wa Mazingira Dar 

es Salaam (DAWASA) kukamilisha utekelezaji wa mradi wa Mlandizi - Chalinze - 

Mboga utakaohudumiwa wakazi takribani 120,000.  

Hayo yamebainishwa na Mwenyekiti wa Bodi ya Wakurugenzi, Jenerali Mstaafu Davis 

Mwamunyange wakati wa ziara ya Wajumbe wa Bodi kwenye miradi mbalimbali ya 

Maji unayosimamiwa na kutekelezwa na DAWASA. 

Amesema kuwa mradi wa maji Mlandizi-Chalinze-Mboga umesaidia kwa asilimia 

kubwa kumaliza changamoto ya maji kwenye mji wa Chalinze.  

"Mradi umekamilika na wakazi wa Chalinze na maeneo jirani wameanza kupata 

huduma ya majisafi kwa muda wote wa siku," amesema.  

"Bodi imetembelea kuona utekelezaji wa mradi, tumejiridhisha na kazi kubwa 

iliyofanywa na menejiment, hivyo ni wakati muafaka kwa wananchi kuchangamka 

kupata huduma ya majisafi kikamilifu," amesisitiza Mwamunyange  

Mradi wa maji Mlandizi-Chalinze-Mboga umetekelezwa kwa kupitia fedha za ndani za 

zitokanazo na makusanyo ya kila mwezi kiasi cha bilioni 18.6.   

Kwa upande wake Afisa Mtendaji Mkuu wa DAWASA, Mhandisi Cyprian Luhemeja 

amesema kuwa mradi ulianza kutekelezwa mwaka 2019 mwezi June kwa lengo la 

kutoa huduma kwa wakazi wengi wa Chalinze.  

Awali mji wa Chalinze ulikua na changamoto kubwa ya uhaba wa maji na kupeleka 

mgao wa maji uliokua unadumu kwa saa 5 hadi 8 na wakati mwingine maji 

yalikosekana kwa wiki nzima.  



 

"Hivyo mradi huu umetatua changamoto hiyo kwenye maeneo mengi ya mji huu," 

ameeleza Mhandisi Luhemeja.  

Ameongeza kuwa kazi inayoendelea kwa sasa ni maunganisho ya maji kwa wananchi 

kwenye maeneo mbalimbalo.  

"Nipende kuwahimiza wananchi kujitokeza kwa wingi kupata majisafi kwani DAWASA 

tuko kwenye program ya kuunganisha maji kwa mkopo" amesema.  

Mradi wa Mlandizi - Chalinze - Mboga unahudumia wakazi zaidi ya 120,000 wa 

Chalinze na maeneo jirani. 

 


