
 

AMANI-BUZA WAHAKIKISHIWA UHAKIKA WA HUDUMA 

Na Nelson Shoo 

Zaidi ya wateja 100 wa mtaa wa Amani, Kata ya Buza wanatarajia kunufaika na utekelezaji wa mradi 

wa maji Jeti - Buza unaotekelezwa na Mamlaka ya Majisafi na Usafi wa Mazingira Dar es Salaam 

(DAWASA) kwa lengo la kufikisha huduma kwenye Kata hiyo. 

Akizungumzia utekelezaji wa mradi huo Msimamizi wa miradi mkoa wa Kihuduma DAWASA TEMEKE 

Mhandisi Zeddy Mpima amesema kuwa kazi inayofanyika ni muendelezo wa utekelezaji wa Mradi wa 

maji Jeti - Buza ambayo awamu ya kwanza na ya pili zimeshakamilika. 

Amesema kuwa kazi inayofanyika imehusisha ulazaji wa mabomba ya usambazaji ya inch 1.5 kwa 

umbali wa mita 600. 

"Tunatekeleza kazi hii kwenye eneo hili kwa kuwa mtaa huu haukuwa na huduma ya majisafi kwa 

muda mrefu, hivyo kutokana na uhitajitumeamua kutekeleza mradi huu ili kufikia Wananchi wengi," 

ameeleza Mhandisi Mpima. 

"Kazi ya ulazaji wa mabomba inaendelea kufanyika ambapo bomba la inchi 1.5 limeshalazwa kwa 

umbali wa mita 600 kuanzia shina namba 9 mpaka shina namba 11 katika mtaa wa Amani." alisema 

Mhandisi Mpima. 

Kwa upande wake Mwenyekiti wa Serikali ya Mtaa wa Amani-Buza Ndugu Omary Katoto 

ameipongeza DAWASA kwa kutekeleza mradi katika eneo lake ili kupunguza kero ya Wananchi 

kutumia maji yasiyo salama kutoka vyanzo binafsi. 

"Mimi kama mwenyekiti wa mtaa tunaishukuru DAWASA kwa kutambua hitaji la wakazi hasa wa 

mtaa wa Amani katika kupata huduma ya majisafi na salama na kuondokana na matumizi ya maji ya 



visima," ameeleza 

Mwenyekiti Katoto alitoa wito kwa wakazi wa mtaa huo kuwa tayari kupokea mradi na kupata 

maunganisho ya maji pindi kazi ikikamilika. 

Nae mkazi wa mtaa huo Ndugu Sophia Muhidini ameishukuru DAWASA kwa kuwaletea mradi 

mkubwa wa maji utakaoenda kuondoa adha ya kutumia maji ya visima ambavyo vingi havikuwa 

salama kwa wananchi. 

 

"Hii ni neema kwetu kwa kuwa tunaenda kupata huduma ya majisafi na yenye uhakika," ameeleza 

Ndugu Muhidini. 

    


