
TAARIFA ILIYOSOMWA NA MARTHA SETEMBO, MWAKILISHI WA MFUKO WA 

DUNIA WAKATI WA HAFLA YA UZINDUZI NA MAKABIDHIANO YA NYUMBA 50 

ZA WATUMISHI WA AFYA ZILIZOJENGWA KATIKA MIKOA YA KAGERA (10), 

GEITA (20) NA SIMIYU (20), TAREHE 10 JULAI 2017 

Mhe. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mhe. Dkt. John Pombe Joseph 
Magufuli, 

 
Mke wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Janeth Magufuli 
 
Mgeni Rasmi, Raisi Mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Msarifu wa 
Taasisi ya Mkapa, Mhe. Benjamin Mkapa, 
 
Mke wa Rais Mstaafu wa awamu ya Tatu, Mama Anna Mkapa 
 
Waziri wa Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, Mhe. Ummy Mwalimu 
 
Naibu Waziri wa Nishati na Madini, Mhe. Dkt. Medan Kalemani ( Mbunge wa Chato), 
 
Balozi wa Japan nchini Tanzania, Balozi Masaharu Yoshida,  
 
Mwenyekiti wa CCM Mkoa, Mhe. Joseph Kasheku Musukuma (Mbunge wa Geita 
Vijijini) 
 
Wakuu wa Mikoa wa Geita, Simiyu, na Kagera 
 
Mwenyekiti wa Bodi ya Wadhamini, Taasisi ya Mkapa, Balozi Charles Sanga,  
 
Waheshimiwa Wabunge, Viongozi na Watendaji wote wa kutoka Mikoa ya Geita, 
Simiyu na Kagera 

  

Wageni Waalikwa;Mabibi na Mabwana, Itifaki imezingatiwa; 
        
Kwanza kabisa namshukuru Mungu mwingi wa rehema, kwa kuweza kutupa neema ya 
kuwepo hapa leo hii tukiwa na afya njema. 

Kwa niaba ya sekretarieti ya mfuko wa dunia, naomba kutoa taarifa fupi kuhusu msaada wa 
mfuko wa dunia wa kupambana na Ukimwi, Kifua Kikuu na Malaria kwa serikali ya Jamhuri 
ya Muungano wa Tanzania katika kupambana dhidi ya ugonjwa wa Ukimwi, Kifua Kikuu, na 
Malaria. 

Ndugu, mgeni rasmi, ushirikiano kati ya Mfuko wa Dunia wa kupambana na Ukimwi, Kifua 
Kikuu na Malaria na Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ulianza mnamo mwaka 
2003. Hadi kufikia mwezi Machi 2017, Mfuko wa Dunia wa kupambana na Ukimwi, Kifua 
Kikuu na Malaria umeingia katika mikataba ipatayo 16 na serikali ya Jamhuri ya Muungano 
wa Tanzania kupitia Serikali Kuu na Asasi zisizo za Kiserikali. Mikataba hiyo ina thamani ya 
jumla ya dola za kimarekani billion 1.9 (ambayo ni sawa na wastani wa fedha za kitanzania 
trilioni 3.8). 

Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni miongoni mwa nchi tano za kwanza 
zinazopokea kiasi kikubwa cha fedha katika kusaidia kupambana na magonjwa ya  Ukimwi, 
kifua kikuu na Malaria pamoja na kuboresha  mifumo ya utoaji wa huduma za afya kutoka 
katika mradi wa dunia. Hivyo utekelezaji mzuri wa mikataba hii una mchango wa moja kwa 



moja kwenye kufikiwa kwa vigezo muhimu vya utendaji wa Mfuko wa dunia na malengo ya  
maendeleo ya kitaifa. 

Ndugu, mgeni rasmi,  

Kupitia misaada hii serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imefanikiwa kwa kiasi 
kikubwa kuboresha huduma za afya katika kupambana na magonjwa haya  makuu matatu. 

Kufikia mwishoni mwa mwaka 2016, baadhi ya mafanikio ya hapa nchini Tanzania 
yaliyotokana na mchango wa Mfuko huu wa Dunia ni kama yafuatavyo: 

1. Takribani watu 727,000 waishio na virusi vya Ukimwi walipatiwa dawa za kupunguza 

makali ya virusi vya Ukimwi. 

 

2. Watu wapatao millioni 7 walipimwa maambukizi ya virusi vya Ukimwi na kufahamu  hali 

zao za kiafya 

 
3. Wakinamama wajawazito wapatao millioni 1.7 walipimwa maambukizi ya virusi vya 

Ukimwi na kufahamu hali zao. Kati ya hao asilimia 80% ya waliogundulika na 

maambukizi waliweza kupatiwa dawa za kupunguza makali ya virusi vya Ukimwi ili 

kupunguza maambukizi ya kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto 

 
4. Kiasi cha kondom millioni38 zimesambazwa 
 
5. Asilimia 88 ya wagonjwa waliotibiwa kifua kikuu walipatiwa dawa za kupunguza makali 

ya VVU  
 
6. Idadi ya vyandarua millioni 24.3 vilisambazwamajumbani ili kujikinga na ugonjwa wa 

malaria. 
 
7. Wagonjwa wapatao millioni 11 walichunguzwa na kupatiwa dawa mseto ya malaria 
 
8. Ujenzi wa maghala ya kuhifadhia dawa chini ya bohari kuu ya madawa yapatayo 

tisakatika kanda na mikoa tofauti. 
 
9. Nyumba  480za wafanyakazi wa sekta ya afyazimejengwa katika mikoa ipatayo 17 ya 

Tanzania Bara; kati ya hizo nyumba 450 zimeshamalizika 
 
10. Ukarabati na ujenzi wa vyuovya afya mbalimbali ikiwemo Chuo cha Uuguzi cha 

Bagamoyo; Chuo cha uuguzi Mirembe; Chuo cha Uuguzi na Ukunga, Mtwara; na Chuo 
cha Uuguzi Tanga;  

 
11. Zaidi ya wanafunzi wapatao 3,700 wamepatiwa ufadhili wa kusomea cheti au stashahada 

ya  uuguzi, maabara, famasia na matabibu wasaidizi. 
 

Kwa kipindi cha miaka mitatu ijayo, mwaka 2018-2020 Mfuko wa dunia umetenga bajetiya 
kiasi cha dola za kimarekani million 580 kwa Tanzania bara na kiasi cha dola za kimarekani 
million 11 kwa Zanzibar; kwa ajili ya kusaidia Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania 
na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, dhidi ya vita ya kupambana na Ukimwi, Kifua Kikuu na 
Malaria. 



Hii inaonyesha jinsi gani Mfuko huu wa Dunia unavyoridhishwa na kukua kwa bajeti ya 
Serikali katika Sekta ya afya mwaka hadi mwaka na ushirikiano mzuri ambao Serikali kuu na 
wadau wa afya ikiwemo Taasisi ya Mkapa, wameendelea kutoa hapa nchini kwenye mfuko.  

Sisi kwenye Mfuko wa Dunia, tunatoa shukrani za kipekee na dhati hasa kwa Wizara ya Fedha 
na Mipango; Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto; na Ofisi ya Rais, 
Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa. Tunaomba ushirikiano huu uendelee na kukua kwa siku 
zijazo. 

Ndugu mgeni rasmi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. 

Asanteni sana kwa kunisikiliza. 

Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania. 


