
 

KAMATI YA SIASA DAR YAWEKA MSISITIZO ULINZI WA MIUNDOMBINU YA 

MAJI 

 

Na Crispin Gerald 

 

Kamati ya Siasa ya Mkoa wa Dar es Salaam imewataka wananchi wa Dar es Salaam 

kuwa waangalifu wa miundombinu ya majisafi inayotumika kufikisha huduma kwa 

wananchi ili miradi iweze kukamilika kwa wakati. 

 

Wito huo umetolewa na Katibu wa Kamati ya Siasa Mkoa wa Dar es Salaam Ndugu 

Adam Ngalawa wakati wa ziara ya Kamati ya kutembelea mradi wa maji Makongo hadi 

Bagamoyo unaotekelezwa na Mamlaka ya Majisafi na Usafi wa Mazingira Dar es Salaam 

(DAWASA) kupitia ufadhili wa Benki ya Dunia. 

 

Amesema kuwa wananchi wanapaswa kuitunza miundombinu ya maji ili iweze kutoa 

huduma ya maji iliyokusudiwa na kwa uhakika. 

 

"Kamati inapenda kuwatoa wasiwasi wananchi wa maeneo ya Mbeni, Tegeta A, Goba, 

Madale na Makongo ambao bado hawajapata maji, kuwa kamati imetembelea na 

kukagua utekelezaji wa mradi wa maji Makongo hadi Bagamoyo na kuridhika na kasi ya 

utekelezaji wake kuanzia kwenye ujenzi wa tenki la maji la Vikawe, Mbweni na Tegeta 

A, ambayo yote yamekamilika kwa asilimia kubwa, hivyo wawe wavumilivu na wawe na 

matumaini ya makubwa ya upatikanaji wa maji ndani ya mwaka huu," ameeleza Mhe. 

Ngalawa. 

 

"Kamati inapenda kumpongeza sana Mhe. Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuwekeza 

kiasi cha bilioni 65.4 kwa ajili ya kuhakikisha wananchi wanapata huduma," amesema. 

 

Mhe. Ngalawa ameitaka DAWASA kukamilisha utekelezaji wa mradi kwa wakati ili 

ifikapo Disemba wakazi wapate huduma. 

 

Kwa upande wake Mkuu wa Wilaya ya Kinondoni Mhe. Godiwn Gondwe amesema kuwa 

wananchi wanapaswa kumpongeza Mhe. Rais Samia Suluhu kwa juhudi zake za 

kuhakikisha maji yanapatikana kwa kila mwananchi, kikubwa wananchi waache 



kuhujumu miundombinu ya maji kwa kuwa serikali inatumia gharama kubwa kwenye 

miradi hii. 

 

Ameongeza kuwa serikali inatoa huduma ya maji kwa gharama nafuu kuliko ilivyo kwa 

watu binafsi, ambapo gharama ya ndoo moja ya maji ya DAWASA inauzwa kwa shilingi 

33, tofauti na bei za mtaani. 

 

"Hivyo kwa wanaohujumu miundombinu ya maji wanaharibu upatikanaji wa huduma 

kwa wananchi wengine na kuleta hasara kwa serikali," ameeleza. 

 

 


