
 

DAWASA KUKATA KIU YA WAKAZI WA KIBWEGERE 

 

Na Irene Thompson 

 

Jumla ya wakazi 1400 wa Kata ya Kibamba wanatarajiwa kuondokana na adha ya 

upatikanaji hafifu wa huduma ya majisafi kupitia utekelezaji wa mradi wa maboresho ya 

miundo mbinu ya maji katika maeneo ya Kibwegere bwawani, Kibwegere Zahanati, 

Kibwegere kwa White, Kibwegere kwa Diana, Kibwegere Kanisani Sabato na Kibwegere 

mwisho. 

 

Mradi huo unaotekelezwa na Mamlaka ya Majisafi na Usafi wa Mazingira (DAWASA) 

kupitia mkoa wa kihuduma Kibamba unatarajia kumaliza adha ya msukumo mdogo wa 

maji iliyowasumbua wakazi wa Kibwegere tangu idadi ya watu ilipoanza kuongezeka. 

 

Akizungumzia utekelezaji wa maboresho hayo Msimamizi wa Mradi huo Mhandisi 

Jackson Richard amesema maboresho haya ni moja ya mikakati ya Mamlaka katika 

kuboresha huduma kwa wateja wanaopata changamoto ya huduma ya majisafi 

kutokana na miundombinu kutokukidhi mahitaji wa wateja. 

 

"Mamlaka imekusudia kutatua changamoto ya upatikanaji wa majisafi kwa wananchi 

ambapo imeandaa mikakati ya maboresho ya miundo mbinu hasa kwenye maeneo 

ambayo ongezeko la watu linaleta athari kwenye upatikanaji huduma ya majisafi," 

amesema Mhandisi Richard 

 

Mhandisi Richard amefafanua kazi itakayofanyika ni pamoja na kulaza bomba la inchi 3 

kwa umbali wa kilomita 2 ambayo itaenda kusaidia kuongeza msukumo wa maji na 

wingi wa maji kwa maeneo hayo. 

 

Mwenyekiti wa Serikali ya Mtaa wa Kibwegere Ndugu Humprey Mtili amesema wananchi 

wanasubiria kwa hamu maboresho yamalizike ili huduma ya majisafi iimarike waweze 

kupata majisafi yakutosheleza. 

 

"Sisi tunawashukuru DAWASA kwa kuona umuhimu wa kuboresha miundombinu ya 

maji kiu yetu kubwa ni kupata maji ya kujitosheleza na huduma iwe bora zaidi," 

amesema Ndugu Mtili. 

 

Vilevile,Ndugu Mtili alitumia nafasi hiyo kuhamasisha wananchi wa Kibwegere kujitokeza 

kuhesabiwa Agosti 23 kwenye sensa ya watu na makazi kwa ajili ya kuwezesha serikali 

kupanga maendeleo ya Taifa kwa uhakika zaidi hususani kwenye sekta ya maji. 



 

Ndugu Flora Mwansusa mkazi wa mtaa wa Kibwegere mwisho ameiomba DAWASA 

kukamilisha maboresho hayo kwa haraka ili waweze kupata huduma ya majisafi. 

 

 


