
شمار

ه
 وزارت ها و ادارات همکارمسوول اجراتاریخ ختمتاریخ آغازشاخصمنابع مورد نیازفعالیت عمده

تاریخ تحویل 

دهی
 سال مالی3ربع 

ربع چهارم 

سال مالی
نتایج متوقعه

انکشاف سیستم الکترونیکی مکاتبات اداری
990000  

افغانی

سیستم مدیریت 

معلومات
1398/4/11398/9/30

ریاست /HMISآمریت 

تکنالوژی معلوماتی 

وزارت صحت عامه

 ،ریاست پالن و قوانین HISریاست عمومی 

،ریاست مالی ،وزارت مالیه
1398/9/3050%50%

فراهم سازی زمینه تصمیم گیری بر اساس 

معلومات دقیق

4

درباره مشکالت زنان  (base line)سروی خط مبنا 

در فضای کاری توسط واحد جندر وزارت صحت 

عامه

1398/3/11398/6/1سروی انجام شده746000 افغانی
ریاست جندر وزارت 

صحت عامه
AKF, UNFPA1398/7/150%50%افزایش احساس امنیت زنان در محیط کار

5

اعمار شفاخانه سي بستر ولسوالي ورس والیت بامیان
7440000  

افغانی

فیصدی پیشرفت 

فزیکی
ریاست پالن وقوانین1397/10/11398/9/30

ریاست تدارکات،ریاست مالی و حسابی،آمریت 

حفظ و مراقبت،وزارت مالیه ،وزارت اقتصاد
1399/9/3050%50%

ازدیاد دسترسی به عرضه خدمات صحی با 

کیفیت

1

اعمارشفاخانه یکصد بستر دروالیت کاپیسا
20000000 

افغانی

فیصدی پیشرفت 

فزیکی
ریاست پالن وقوانین1397/10/11398/9/30

ریاست تدارکات،ریاست مالی و حسابی،آمریت 

حفظ و مراقبت،وزارت مالیه ،وزارت اقتصاد
1398/9/3036%36%

ازدیاد دسترسی به عرضه خدمات صحی با 

کیفیت

2

اعمار یک مرکز صحی اساسی در والیت نورستان
6000000  

افغانی

فیصدی پیشرفت 

فزیکی
ریاست پالن وقوانین1397/10/11398/9/30

ریاست تدارکات،ریاست مالی و حسابی،آمریت 

حفظ و مراقبت،وزارت مالیه ،وزارت اقتصاد
1399/9/3035%35%

ازدیاد دسترسی به عرضه خدمات صحی با 

کیفیت

3

اعمار شفاخانه والیتی والیت نیمروز
30000000 

افغانی

فیصدی پیشرفت 

فزیکی
ریاست پالن وقوانین1397/10/11398/9/30

ریاست تدارکات،ریاست مالی و حسابی،آمریت 

حفظ و مراقبت،وزارت مالیه ،وزارت اقتصاد
1399/9/3041%0%

ازدیاد دسترسی به عرضه خدمات صحی با 

کیفیت

4

اعمارشفاخانه والیتی پروان
30000000 

افغانی

فیصدی پیشرفت 

فزیکی
ریاست پالن وقوانین1397/10/11398/9/30

ریاست تدارکات،ریاست مالی و حسابی،آمریت 

حفظ و مراقبت،وزارت مالیه ،وزارت اقتصاد
1398/9/3066%0%

ازدیاد دسترسی به عرضه خدمات صحی با 

کیفیت

5

اعمار شفاخانه والیتی جوزجان
40000000 

افغانی

فیصدی پیشرفت 

فزیکی
ریاست پالن وقوانین1397/10/11398/9/30

ریاست تدارکات،ریاست مالی و حسابی،آمریت 

حفظ و مراقبت،وزارت مالیه ،وزارت اقتصاد
1399/9/3033%33%

ازدیاد دسترسی به عرضه خدمات صحی با 

کیفیت

6

اعمار شفاخانه والیتی کنر
60000000  

افغانی

فیصدی پیشرفت 

فزیکی
ریاست پالن وقوانین1397/10/11398/9/30

ریاست تدارکات،ریاست مالی و حسابی،آمریت 

حفظ و مراقبت،وزارت مالیه ،وزارت اقتصاد
1399/9/3050%50%

ازدیاد دسترسی به عرضه خدمات صحی با 

کیفیت

 1398پالن شش ماه  دوم سال مالی 
وزارت صحت عامه



شمار

ه
 وزارت ها و ادارات همکارمسوول اجراتاریخ ختمتاریخ آغازشاخصمنابع مورد نیازفعالیت عمده
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 1398پالن شش ماه  دوم سال مالی 
وزارت صحت عامه

7
ایجاد یک نهاد ملی اعتباردهی مراقبت های صحی به 

سطح کشور و آغاز به فعالیت اعتبار دهی این نهاد

10000000  

افغانی

ایجاد نهاد، تکمیل 

تیم مدیریتی و 

نهائی ساختن سند 

اساسنامه

1397/10/21398/9/30
ریاست عمومی پالیسی 

و پالن

ریاست عمومی منابع بشری،وزارت 

مالیه،اداره امور ریاست جمهوری و نهاد های 

بین الملل

1398/9/3025%25%
بهبود در عرضه کیفیت خدمات صحی به 

سطح کشور

۸

عرضه خدمات صحی برای مریضان سرطانی از 

استخدام پرسونل، ایجاد و توسعه سه مرکز : طریق

هرات، بلخ و صحت : امراض سرطان در والیات 

طفل اندراگاندی کابل،  تهیه و تدارک ادویه جات، 

تجهیزات طبی، وسایل تکنالوژی و غیره وسایل مورد 

.نیاز

130000000 

افغانی

تعداد پرسونل که 

استخدام 

تعداد .میگردد

مراکز تداوی 

امراض سرطان 

. که ایجاد میگردد

تعداد تجهیزات 

که تهیه و تدارک 

.میگردد

1397/10/11398/9/30
ریاست عمومی طب 

معالجوی
%25%1398/9/3025ریاست عمومی  مالی و اداری

 خدمات صحی برای مریضان سرطانی از 

استخدام پرسونل، ایجاد و توسعه سه : طریق

هرات، : مرکز امراض سرطان در والیات 

بلخ و صحت طفل اندراگاندی کابل،  تهیه و 

تدارک ادویه جات، تجهیزات طبی، وسایل 

تکنالوژی و غیره وسایل مورد نیاز عرضه 

.گردید

۹

عرضه  خدمات صحی اولیه و ثانوی از طریق تطبیق 

بسته خدمات اساسی صحی و شفاخانه یی

7100800000

 افغانی

تعداد مراجعین 

که از خدمات 

صحی مستفید 

گردیده اند

1397/10/11398/9/30
ریاست عمومی ارزیابی 

و سیستم معلومات صحی

ریاست هم آهنگی صحت والیت،موسسات 

تطبیق کننده خدمات صحی و ریاست مالی و 

حسابی

1398/9/3025%25%
بهبود دسترسی به عرضه خدمات صحی با 

کیفیت و عادالنه برای مردم

10

 والیت کشور34عرضه خدمات معافیت کتلوي در 
182338000  

افغانی

تعداد اطفال و 

خانم های واکسین 

شده

1397/10/11398/9/30
ریاست عمومی وقایه و 

کنترول امراض

ادارات یونیسیف ، سازمان صحی جهان ، سره 

میاشت و سایر دیپارتمنت های وزارت صحت 

عامه در ضمن وزارت های  تعلیم و تربیه ، 

تحصیالت عالی، حج و اوقاف

1398/9/3025%25%

تمام اطفال زیر یکسال و خانمهای در سنین 

باروری با واکسین های روتین تحت پوشش 

.قرار گرفته اند

11

 والیت۱۰  کمپ هاي سیار مراقبت چشم در ۱۰ایجاد
14000000  

افغانی

تعداد مراجعین 

که از خدمات 

مراقبت های چشم 

مستفید میگردند

1397/10/11398/9/30
ریاست عمومی وقایه و 

کنترول امراض

ریاست صحت عامه والیات ، شفاخانه چشم و 

سایر شرکای کاری
1398/9/3025%25%

افزایش دسترسی مردم به خدمات  صحی چشم 

و ارایه خدمات مربوطه از طریق کمپ های 

تن نابینا  ۱۸۰۰سیار چشم و اعاده رویت 

توسط عملیاتی جراحی پرده چشم



شمار

ه
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 1398پالن شش ماه  دوم سال مالی 
وزارت صحت عامه

12
 تجهیز البرتوار کنترول کیفیت با تعداد کافی 

دستگاه ها

90000000  

افغانی

فیصدی 

پیشرفت کار
1397/10/1

1398/9/3

0

اداره تنظیم امور 

دوایی و محصوالت 

صحی

وزارت اقتصاد، ریاست تهیه و تدارکات
1398/9/3

0
25%25%

داشتن یک البراتوار مجهز و ستندرد 

کنترول کیفیت دوا و غذا که بتواند نمونه 

های مختلف غذایی و دوایی را در اسرع 

وقت مورد آزمایش قرار دهد

13

تجهیز البراتوار ها،کنترول کیفیت دوا و -1

محصوالت صحی به سطح زون ها و تقویت 

سیستم تضمین کیفیت

دایر نمودن پروگرام های آموزشی برای - 2

کارمندان

تدوین اسناد الزم برای انکشاف نهادی اداره- 3

30000000 

افغانی

فیصدی 

پیشرفت کار
1397/10/1

1398/9/3

0

اداره تنظیم امور 

دوایی و محصوالت 

صحی

وزارت اقتصاد، ریاست تهیه و تدارکات
1398/9/3

0
25%25%

داشتن البراتوارهای مجهز و ستندرد 

کنترول کیفیت دوا و غذا که بتواند نمونه 

های مختلف غذایی و دوایی را در اسرع 

وقت مورد آزمایش قرار دهد


