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 پس منظر
 عامه صحت وزارت ماموریت

افغانستان عبارت است از: وقایه  ارت صحت عامهمأموریت وز
امراض و تحقق کاهش چشمگیروفیات مطابق به مقاصد و اهداف 

قر ناشی از مصارف گزاف فاجعه ملی و انکشاف پایدار و کاهش ف
بار صحی ؛ همچنان تأمین حقوق تمام شهروندان کشور ازطریق 
بهبود بخشیدن دسترسی و استفاده خدمات صحی و تغذی باکیفیت، 
عادالنه و قابل پرداخت واستفاده تمام اجتماعات کشور ازین 
خدمات، به ویژه مادران و اطفال درمناطق روستایی و ازطریق 

ن طرز تفکرو عملکردها، ترویج شیوه های زندگی تغییرداد
صحتمند و تطبیق مؤثرسایرخدمات صحت عامه درهمآهنگی و 
همکاری با سایرنهادهای ذیدخل دریک چهارچوب رهبری قوی، 
اراده سیاسی پایدار، حکومتداری خوب و مدیریت مؤثرومثمر 
درجد و جهد متداوم آن تا وزارت صحت عامه به یک نهاد 

 اال وبرتر مبدل گردد، مکمن است.وزارتی و
 دیدگاه وزارت صحت:

همه باشنده گان کشوربه صحتمندی بالقوه رسیده و در تأمین 
ی ایفا صلح، ثبات و انکشاف متداوم افغانستان سهم بارز

 مینمایند.
 اهداف استراتیژیک وزارت صحت عامه:

 به ویژه حصول اطمینان ازتطبیق اقدامات  -حکومتداری
 فساد اداری و حسابدهی متقابل مبارزه علیه

 وزارت صحت عامه بحیث یک نهاد مؤثردولتی  انکشاف نهادی
 و دارای فرهنگ، سبک و عملکردهای نهادی و مدیریت

  رداشت ها و طرزتفکر، باز طریق تغییر در صحت عامهبهبود
ساری، امحای فلج اطفال و ، وقایه امراض غیرعملکردها
 فیت مواد غذایی وارداتی کی و امراض ساریواقعات کنترول 

  به ویژه بهبود دسترسی به خدمات اولیه  -خدمات صحیعرضه
صحی و خدمات صحت عامۀ با کیفیت ، به خصوص برای 
مادران، نوزادان، اطفال و نوجوانان و تداوم این خدمات  
منحیث بخشی از جهت بسوی تحقق پوشش جهانی صحت و همچنان 

و عرضه مراقبت های  بهبود کیفیت مراقبت های کلینیکی
بیشتر وباکیفیت تر ثالثی تخصصی درمشارکت با سکتور 

 خصوصی و کنترول کیفیت ادویه وارداتی
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 به ویژه مقرری های مبنی براصل -مدیریت منابع بشری
 شایستگی، وضاحت درمورد وظایف و تشویق کارمندان

 (۵۹۳۳-۵۹۳۱استراتیژی ملی صحت سال)  منبع: 
  گزارشخالصه 

( فعالیت   ۱۵ مجموعًا )  ۵۹۳۱درسال مالی  ت عامهوزارت صح
را ( فعالیت   ۵۹عمده را پالن نموده بود که از جملۀ آن )

( فعالیت درحال اجرا قرار  ۱ به تعداد )تکمیل نموده است. 
( فعالیت ۹   )  تطبیق ( فعالیت آغاز نشده و۹  دارد، )

 ز ولی نسبت مشکالت معطل شده است.آغا
به )  صحت عامه رفت تمام فعالیت های وزارتشفیصدی پی اوسط

 ( رسیده است.% ۳۵
مجموع فعالیت 
 های پالن شده

فعالیت 
های تکمیل 

 شده

فعالیت 
 های

در حال 
 اجرا

فعالیت 
 های

 معطل شده

فعالیت 
 های 
آغاز 
 ناشده

۱۵ ۵۹ ۱ ۹ ۹ 
 

 تحقق فعالیت های پالن شده گزارش
 نشان میدهد. ا میزان پیشرفت فعالیت های عمده رجدول ذیل 

 اصلی هدف
مقدار هدف 

(Target)  در
  سال

 عنوان فعالیت عمده

فیصد
ی 
پیشر
فت 
مطاب
ق 
 پالن

 انکشاف
 زیربنایی

  ارزیابی و
 سطح به

  که کشور
 صحت وزارت
 را عامه
 قادر

 و اعمار
  ایجاد

 صحی تاسیسات
 نیاز مورد

 والیت ۹۵ در
 کشور

شفاخانه والیتی  %۲  اعمار
 فاریاب

۵۰۰۱ 

بستر  یکصدشفاخانه   %۰۰ اعمار
 یساکاپ یتدروال

۵۰۰۱ 

 صحی مرکز باب ۲(  ٪۲۱) اعمار
 نورستان والیت در اساسی

۱۰۱ 

 ۵۰۰۱ شفاخانه باب یک( ٪۳) اعمار
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 تا میسازد
 را تصامیم
 براساس
 شواهد
 علمی

 درروشنایی
 قانون یک

 توسط واضح
 کارمندان

 ماهربا
 استفاده

 ستمسی از
 و ها

 روندهای
 شفاف

 و تطبیق
 نظارت
 .نماید

 باب یک و ولسوالی بستر ۹۰
 والیت در  اساسی صحی مرکز

 بادغیس

 صد شفاخانه( ٪۳)اعمار
 دایکندی بستروالیت

۵۰۰۱ 

 والیت  شفاخانه( ٪۵۱)اعمار
 نورستان

۵۰۰۱ 

 ۱۰شفاخانه( ٪۵۱)اعمار
 دروالیت  والدی بسترنسایی

 هلمند

۵۰۰۱ 

 یوالیت شفاخانه(  ٪۲۰)اعمار
 نیمروز والیت

۵۰۰۱ 

 والیت شفاخانه(  ٪۵۵)اعمار
 لــغـمان

۵۰۰۱ 

 والیتی شفاخانه( ٪۳)اعمار
 غزنی

۰۱ 

 والیتی شفاخانه( ٪۲۵)اعمار
 پروان

۵۰۰۱ 

 والیتی شفاخانه( ٪۳)اعمار
 بغالن

۵۰۰۱ 

 شفاخانه باب کی(  ٪۲۲)اعمار
 زابل والیتی

۵۰۰۱ 

 درولسوالی کلینیک( ٪۵۱)اعمار
 پکتیکا والیت خیل جانی

۵۰۰۱ 

 شفاخانه( ٪۹۰)اعمار
 والیت جنگل سر لعل درولسوالی

 غور

۵۰۰۱ 

 والیتی شفاخانه( ٪۹۰اعمار
 پنجشیر

۵۰۰۱ 



4 

 

 حوزوی شفاخانه( ٪۵۱)اعمار
 ننگرهار والیت

۰۱ 

 والیتی شفاخانه( ٪۹۰) اعمار
 جوزجان

۵۰۰۱ 

 بستر ۱۰ شفاخانه( ٪۹۱) اعمار
 پروان والیت گرد سیاه ولسوالی

۵۰۰۱ 

 آبرسانی سیستم( ٪۹۰) اعمار
 وزیر شفاخانه وکانالیزسیون

 خواجه کلینیک واعمار اکبرخان
 پغمان ولسوالی جم

۵۰۰۱ 

 شفاخانه( ٪۵۰) اعمار
 باال ده رودات های درولسوالی

 دروالیت شیرزاد وحصارک
 ننگرهار

۵۰۰۱ 

 صحی مرکز سه( ٪۱۰)اعمار
 کوچی ربرایلوگ دروالیت اساسی

 ها

۵۰۰۱ 

 بستر ۹۰ شفاخانه( ٪۲۰)اعمار
 بامیان والیت ورس ولسوالی

۰۱ 

 در شفاخانه( ٪۵۰)آعمار
 و کوت بتی کوت،) های ولسوالی

 کلینیک ،اعمار(شهیدان شهرک
 اعمار و خیوه درولسوالی

 والیت عامه صحت ریاست تعمیر
 ننگرهار

۵۰۰۱ 

 فعال و اعمار،تجهیز
 محلوالت یکهفابر(  ٪۲۰)سازی
 زرقی

۲۰۰۱ 

 بستر ۱۰ شفاخانه(٪۵۳) اعمار
 سمنگان والیت در والدی و نسایی

۵۰۰۱ 
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 والیتی شفاخانه( ٪۵۳)اعمار
 کنر

۰۱ 

 ارزیابی
 صحی اجرات

 ۹۵ سطح به
 کشور والیت

 روند( )٪۲۰)صحی سیستم تقویه
 مراکز ارتقای شامل که( سوم
 واکسین مراکزصحی به فرعی صحی

 واکسین سیار های تیم ایچاد و
 سیار صحی های تیم ایچاد ،

 سرد اعمار ها، کوچی برای
 واکسین نگهداری برای ها خانه

 ایجاد واکسین غیر مواد و
 وتفویت صحی معلوماتی مرکز

 والیات در نظارتی سیستم

۵۰۰۱ 

 تقویت اقدامات( ٪۰۱)توسعه
 در آن مداخالت و صحی سیستم
 که صحی خدمات عرضه بهبود
 نمودن فعال و هیزتج شامل

 حوزوی، دهی رجعت البراتوارهای
 نظارت و سازی ظرفیت

۵۰۰۱ 

 و تقویت
 بهبود

 صحت تحقیقات
 و عامه

 به سرویالنس
 کشور سطح

 عدلي طب(٪۵۰۰) تقویت
 سازی فعال طریق از افغانستان

 والیت ۵۱ در عدلی طب شعبات
 کشور

۵۰۰۱ 

 عرضه
 صحی خدمات

 کیفیت با
 عادالنه و

 ۹۵ سطح به
 کشور الیتو

 عرضه شامل
 صحی خدمات
 اولیه

 درکلینیک

 خدمات عرضه
 و معالجوی

 در یصیهتشخ
 صحی مراکز

 والیت ۹۵
 کشور

 خدمات کیفیت( ٪۲۱)بهبود
 ملی سطح به ها درشفاخانه

 شفاخانه خدمات عرضه ازطریق
 بستر داخل مریضان برای یی

۵۰۰۱ 

 با صحی خدمات( ٪۵۰۰)عرضه
 الحاج شفاخانه ازطریق کیفیت

 خیل تره خان گل جنت سناتور
 ۵۳۰۰۰ از بیشتر برای کوچی

 مریضان

۵۹۰٪ 
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 و ها
 برنامه

 های
 وقایوی
 ،خدمات
 و ثانوی
 ثالثی

 درچوکات
 شفاخانه

 ومراکزصحی
 تخصصی

 میباشد
 با ،که

 و تداوی
 وقایه
 امراض

 درکاهش
 میر و مرگ

 و اطفال
 که مادران

 باعث
 به مصابیت
 امراض
 نقش میشود
 بارز
 .دارد

 تن  ۵۲۰۰۰برای صحی خدمات رضهع
 طریق از سرطانی مریضان
 سرطان کنترول ملی برنامه

۵۰۰۱ 

 از صحی خدمات(٪۵۰۰) عرضه
  زاید شیخ تخصصی شفاخانه طریق
 مریض تن ۲۰۰۰ برای

۵۰۰٪ 

 کیفیت با خدمات( ٪۵۰۰) ارایه
 برای کشور سطح به همودیالیز

 مریض ۱۵۰۰۰

۳۰۱ 

 امراض مرکزتداوی( ٪۵۰۰)تاسیس
 ۳ ظرفیت با راتھ والیت ہگرد

 ماشین

۵۰۰۱ 

 کیفیت با خدمات(  ٪۵۰۰)عرضه
 مراقبت های واحد  ازطریق

 کشور سطح به I C U یا  عاجل
 مریض ۵۱۰۰۰۰ برای

۵۰۰۱ 

 خدمات عرضه
 و وقایوی
 صحی خدمات
 به اولیه

 والیت ۹۵ سطح
 کشور

 پروژه عملیاتی مدیریت( ۵۰۰٪)
 همرحل در صحی نظام تقویت
 پرداخت ازطریق( SEHAT) عـبور
 نفر ۲۲۱ برای عملیاتی مصارف

۵۰۰۱ 

 اولیه صحی خدمات عرضه( ۵۰۰٪)  
 بسته تطبیق طریق از ثانوی و

 شفاخانه و صحی اساسی خدمات
 کشور والیت ۹۵ در یی

۵۰۰۱ 

 میر و مرگ کاهش( ۵۰۰٪)
 والیات در اطفال و مادران

 و اعمار-۵شامل کابل و هرات
 قلبی جراحی بخش زیسا فعال
 صحت شفاخانه در اطفال صدری
 ترمیم -۲    اندراگاندی طفل

 تقویت -۹   اسکن تی سی ماشین
 غضنفر صحی علوم انستیتوت

۹۰۱ 



7 

 

 طبی عاجل خدمات( ٪۵۰۰)عرضه
 برای ئی شفاخانه از قبل

 و کابل شهر نیازمندان
) ان همجوار های ولسوالی

 ۵۱۰۰۰  برای(  امبوالنسی
 مجروح

۵۰۰۱ 

 معافیت خدمات( ٪۵۰۰)عرضه
 کشور والیت ۹۵ در کتلوي

۵۰۰۱ 

 با صحی خدمات(٪۵۰۰) عرضه
 ها کوچی برای کیفیت

۵۰۰۱ 

 ۲۰۰۰ تدوای و تجهیز( ۵۰۰٪)
 دروالیات مخدر مواد معتادین

 ،بلخ هلمند،ننگرهار،هرات
 کندز و ،نیمروز

۵۰۰۱ 

 تداوی خدمات( ٪۵۰۰)عرضه
 ورکش والیت ۹۲ در معتادین

 معتادین از تن ۹۹۰۰۰  برای

۲۳۱ 

 و معلولیت خدمات( ٪۵۰۰)عرضه
 برای کشور سطح به بازتوانایی

 معلول تن ۵۲۰۰۰

۵۰۰۱ 

 سیار هاي کمپ  ۵۰(٪۵۰۰)ایجاد
 والیت ۵۰ در چشم مراقبت

۵۲۰٪ 

 جهت ها دستگاه( ٪۵۰۰) نصب
 وطبی معمولی کثافات مصون دفع

۵۰۰۱ 

 صحی یها ازبرنامه(٪۵۰۰)حمایت
 وهــرات کابل دروالیت ملی

۵۰۰۱ 

 راهبردهای( ٪۱۲)بلندبردن
 چالش جوابگوی برای ابتکاری

 تداوی ازطریق توبرکلوز های
 توبرکلوز مریضان ۹۱۰۰۰

۵۹۰٪ 

 واکسین( ٪۵۰۰)تدارکات و تهیه
 سیروم و تیتانوس ربیس، انتی

۱۰۱ 
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 و مرکز سطح به امینوگلوبلین
 والیات

 اولیه صحی تخدما( ٪۵۰۰)عرضه
 هاي کمک بسته تطبیق طریق از

 والیت  ۹ در طبي اساسی
 و پروان ، کاپیسا)کشور

 (پنجشیر

۵۰۰۱ 

 توانمند
 سازی

 صحت وزارت
  عامه

 درراستای
 تحقق

 اهداف
استراتیژی

 که آن ک
 سند بروفق

 استراتیژی
  صحت سکتور

 یافته بنا
 .است

 امور بهبود
 به فارمسی

 کشور سطح

 ادویه توارالبر تجهیز( ۵۰۰٪)
 غذائی مواد و

۰۱ 

 البراتوار تجهیز(۵۰۰٪)
 و دوا کیفیت ها،کنترول

 و ها زون سطح به صحی محصوالت
 کیفیت تضمین سیستم تقویت

۲۱۱ 

اوسط   ۱۵=مجموعه فعالیت ها 
فیصد

۳۵ی=
٪ 
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 و نتایج آن فعالیت های تکمیل شده طبقه بندی

طبقه بندی  شماره
 فعالیت ها

ل فعالیت های تکمی
 نتایج شده

شفاخانه  %۲اعمار ساختمانی ۷
 والیتی فاریاب

ازدیاد دسترسی به 
خدمات صحی اساسی و 
شفاخانه یی به 
خصوص در ساحات که 
دسترسی به خدمات 

 پایین است
شفاخانه   %۰۰ اعمار
 یتبستر دروال یکصد
 یساکاپ

ازدیاد دسترسی به 
خدمات صحی اساسی و 
شفاخانه یی به 

که خصوص در ساحات 
دسترسی به خدمات 

 پایین است

 باب یک( ٪۳) اعمار
 بستر ۹۰ شفاخانه
 باب یک و ولسوالی

 در  اساسی صحی مرکز
 بادغیس والیت

ازدیاد دسترسی به 
خدمات صحی اساسی و 
شفاخانه یی به 
خصوص در ساحات که 
دسترسی به خدمات 

 پایین است

 شفاخانه( ٪۳)اعمار
 بستروالیت صد

 دایکندی

دسترسی به ازدیاد 
خدمات صحی اساسی و 
شفاخانه یی به 
خصوص در ساحات که 
دسترسی به خدمات 

 پایین است

  شفاخانه( ٪۵۱)اعمار
 نورستان والیت

ازدیاد دسترسی به 
خدمات صحی اساسی و 
شفاخانه یی به 
خصوص در ساحات که 
دسترسی به خدمات 

 پایین است

ازدیاد دسترسی به ( ٪۵۱)اعمار
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  ۱۰شفاخانه
  والدی بسترنسایی

 هلمند دروالیت

خدمات صحی اساسی و 
شفاخانه یی به 
خصوص در ساحات که 
دسترسی به خدمات 

 پایین است

 شفاخانه(  ٪۲۰)اعمار
 نیمروز والیت والیتی

ازدیاد دسترسی به 
خدمات صحی اساسی و 
شفاخانه یی به 
خصوص در ساحات که 
دسترسی به خدمات 

 پایین است

 شفاخانه(  ٪۵۵)اعمار
 لــغـمان والیت

ازدیاد دسترسی به 
خدمات صحی اساسی و 
شفاخانه یی به 
خصوص در ساحات که 
دسترسی به خدمات 

 پایین است

 شفاخانه( ٪۲۵)اعمار
 پروان والیتی

ازدیاد دسترسی به 
خدمات صحی اساسی و 
شفاخانه یی به 
خصوص در ساحات که 
دسترسی به خدمات 

 پایین است

 فاخانهش( ٪۳)اعمار
 بغالن والیتی

ازدیاد دسترسی به 
خدمات صحی اساسی و 
شفاخانه یی به 
خصوص در ساحات که 
دسترسی به خدمات 

 پایین است

 باب کی(  ٪۲۲)اعمار
 زابل والیتی شفاخانه

ازدیاد دسترسی به 
خدمات صحی اساسی و 
شفاخانه یی به 
خصوص در ساحات که 
دسترسی به خدمات 
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 پایین است

 کلینیک( ٪۵۱)اعمار
 خیل جانی درولسوالی

 پکتیکا والیت

ازدیاد دسترسی به 
خدمات صحی اساسی و 
شفاخانه یی به 
خصوص در ساحات که 
دسترسی به خدمات 

 پایین است

 شفاخانه( ٪۹۰)اعمار
 سر لعل درولسوالی

 غور والیت جنگل

ازدیاد دسترسی به 
خدمات صحی اساسی و 
شفاخانه یی به 
خصوص در ساحات که 

سترسی به خدمات د
 پایین است

 شفاخانه( ٪۹۰اعمار
 پنجشیر والیتی

ازدیاد دسترسی به 
خدمات صحی اساسی و 
شفاخانه یی به 
خصوص در ساحات که 
دسترسی به خدمات 

 پایین است

 شفاخانه( ٪۹۰) اعمار
 جوزجان والیتی

ازدیاد دسترسی به 
خدمات صحی اساسی و 
شفاخانه یی به 
خصوص در ساحات که 

سترسی به خدمات د
 پایین است

 شفاخانه( ٪۹۱) اعمار
 ولسوالی بستر ۱۰

 والیت گرد سیاه
 پروان

ازدیاد دسترسی به 
خدمات صحی اساسی و 
شفاخانه یی به 
خصوص در ساحات که 
دسترسی به خدمات 

 پایین است

 سیستم( ٪۹۰) اعمار
 آبرسانی

 وکانالیزسیون

ازدیاد دسترسی به 
خدمات صحی اساسی و 
شفاخانه یی به 
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 وزیر شفاخانه
 واعمار اکبرخان
 جم اجهخو کلینیک

 پغمان ولسوالی

خصوص در ساحات که 
دسترسی به خدمات 

 پایین است

 شفاخانه( ٪۵۰) اعمار
 های درولسوالی

 باال ده رودات
 شیرزاد وحصارک
 ننگرهار دروالیت

ازدیاد دسترسی به 
خدمات صحی اساسی و 
شفاخانه یی به 

که  خصوص در ساحات
دسترسی به خدمات 

 پایین است

 مرکز سه( ٪۱۰)اعمار
 دروالیت اساسی صحی

 ها کوچی لوگربرای

ازدیاد دسترسی به 
خدمات صحی اساسی و 
شفاخانه یی به 
خصوص در ساحات که 
دسترسی به خدمات 

 پایین است

 شفاخانه( ٪۵۰)آعمار
 های ولسوالی در
 و کوت بتی کوت،)

 ،اعمار(شهیدان شهرک
 درولسوالی ککلینی
 تعمیر اعمار و خیوه

 عامه صحت ریاست
 ننگرهار والیت

ازدیاد دسترسی به 
خدمات صحی اساسی و 
شفاخانه یی به 
خصوص در ساحات که 
دسترسی به خدمات 

 پایین است

 شفاخانه(٪۵۳) اعمار
 و نسایی بستر ۱۰

 والیت در والدی
 سمنگان

ازدیاد دسترسی به 
خدمات صحی اساسی و 

ی به شفاخانه ی
خصوص در ساحات که 
دسترسی به خدمات 

 پایین است

عرضه  
 خدمات

 

 کیفیت( ٪۲۱)بهبود
 ها درشفاخانه خدمات

 ازطریق ملی سطح به
 شفاخانه خدمات عرضه

 مریضان برای یی

بهبود عرضه خدمات 
شفاخانه یي ازطریق 
ایجاد خدمات 
معیاري دربخش هاي 
مختلف شفاخانه 
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ارتقاء ظرفیت  بستر داخل
های:  دربخش

پالنگذاری، تقویت 
سیستم های مالی 
،تًامین حسابدهی 
وشفافیت، تقویه 
سیستم ها تدارکاتی 
موثر وتقویت سیستم 
های غیرمتمرکز 
درسطح شفاخانه ها، 
تقویت نقش شفاخانه 

هادرمدیریت 
معلومات صحی، 
تجهیز واکماالت 
شفاخانه ها،جلب 
کمک هاومنابع، 
نظارت ها وارزیابی 
ه ها که نشان دهند

بهبودکیفیت عرضه 
خدمات درشفاخانه 
های تحت پوشش 
گردیده وزمینه ها 
را به نیاز مندان 
بهتر ساخته واسباب 
رضایت وباور های 
جامعه را نسبت به 
عملکرد وزارت صحت 
عامه درشفاخانه 
های تحت ریفورم 
ازدیاد بخشیده 

 است.
 با صحی خدمات عرضه ۲

 ازطریق کیفیت
 الحاج شفاخانه
 خان گل تجن سناتور

 برای کوچی خیل تره
 ۵۳۰۰۰ از بیشتر

 مریضان

  به تعداد مجموعی
 ۱۲۵۲۰بیشتر از 

مریضان تحت 
معالجه قرار 

 گرفته اند
  به تعداد بیشتر

عملیات  ۵۰۱از 
جراحی انجام 

 گردیده است 
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  به تعداد بیشتر
والدت  ۱۳۲از 

 صورت گرفته است

به تعداد بیشتر از 
طفل واکسین  ۱۳۰۵

 گردیده اند
 از صحی خدمات عرضه
 تخصصی شفاخانه طریق
 برای  زاید شیخ

 مریض تن ۲۵۰۳۱

عرضه خدمات 
باکیفیت تخصصی 
برای بیشتر از 

تن مریضان  ۲۵۰۳۱
که به این شفاخانه 
 مراجعه نموده اند. 

 با خدمات عرضه
 واحد  ازطریق کیفیت

 و  عاجل مراقبت های
I C U کشور سطح به 
 تن ۲۰۳۰۲۵ برای
 مریض

بیشتر از  برای
تن مریض  ۲۰۳۰۲۵

مراقبت های عاجل 
از طریق شفاخانه 
ها ارایه گردیده 

 است . 

خدمات ( ۵۰۰۱عرضه)) 
صحی برای مریضان 
سرطانی از طریق 

برنامه ملی کنترول 
  ۵۲۰۰۰سرطان برای 

 )مریض تن
 

به اساس معلومات 
جمع آوری شده در 

 مجموعآ ۵۹۳۱سال 
تن  ۵۱۲۵۱ برای

ات عرضه خدممریضان 
 ۲۱صورت گرفته که 

فیصد نظر به پالن 
بیشتر خدمات ارایه 

،از آنجمله در شده
 به تعداد OPDبخش  
مریض  تن ۵۲۵۰۲

مراجعه نموده و در 
به تعداد   IPDبخش 
مریض داخل تن  ۲۲۵۱

بستر گردیده 
 OPD ۱۰اند.در 

فیصد را مراجعه 
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فیصد را  ۱۰جدید و 
مراجعه دو باره 
تشکیل میدهد که از 

راجعه جدید جمله م
فیصد رااناث و  ۱۲
فیصد راذکور  ۵۲

تشکیل 
میدهد.همچنان در 

IPD ۵۲  فیصد را
فیصد را  ۱۲ذکور و 

 اناث تشکیل میدهد.
اوسط مدت اقامت 

روز و ۵.۱مریضان 
میزان اشغال بستر 

سال   فیصد در  ۲۵
 (میباشد. ۵۹۳۱

( ٪۵۰۰)تاسیس
 امراض مرکزتداوی

 با ھرات والیت ہگرد
 ینماش ۳ ظرفیت

موجودیت مرکز 
مودیالیز یا هی

 تداوی امراض گرده
ات با در والیت هر

ماشین که  ۳فیت ظر
خدمات با کیفیت 
صحی را عرضه 

 مینماید.
 خدمات( ٪۵۰۰)عرضه
 از قبل طبی عاجل

 برای ئی شفاخانه
 کابل شهر نیازمندان

 های ولسوالی و
) ان همجوار

  برای(  امبوالنسی
 مجروح ۵۱۰۰۰

به تعداد 
مجروح و (۲۹۱۲۵)

مریض کمک های 
اولیه طبی را 
دریافت نموده و به 
اساس تشخیص به 
مراکز صحی مربوطه 
انتقال داده شده 

 اند.
 و تجهیز( ۵۰۰٪)

 معتادین ۲۰۰۰ تدوای
 دروالیات مخدر مواد

ز تن ا  ۲۳۱۰۵
معتادین مواد مخدر 
تداوی گردیده و 
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 هلمند،ننگرهار،هرات
 و ،نیمروز ،بلخ
 کندز

افراد سالم منحیث 
به جامعه مدغم 

 گردیده اند
 خدمات( ٪۵۰۰)عرضه 

 و معلولیت
 سطح به بازتوانایی

 تن ۵۲۰۰۰ برای کشور
 معلول

 و معلولیت خدمات
 سطح به بازتوانایی

بیشتر  برای کشور
 معلول تن ۵۲۰۰۰ از

 گردیده استعرضه 
( ٪۱۲)بلندبردن

 ابتکاری راهبردهای
 چالش جوابگوی برای
 وزتوبرکل های

 ۹۱۰۰۰ تداوی ازطریق
 توبرکلوز مریضان

در جریان سال 
گذشته به تعداد 

 ۵۱۵۵۰بیشتر از 
مریض تحت تداوی 

 قرار گرفته اند

 خدمات(٪۵۰۰) عرضه
 برای کیفیت با صحی

 ها کوچی

ارایه خدمات صحی 
کلینیک  ۵۵از طریق 

سیار برای بیشتر 
مریض  ۵۱۰۰۰۰از 

 کوچی در سطح کشور
 اتخدم( ٪۵۰۰)عرضه
 طریق از اولیه صحی

 هاي کمک بسته تطبیق
  ۹ در طبي اساسی
 ، کاپیسا)کشور والیت

 (پنجشیر و پروان

  به تعداد مجموعی
        بیشتر از  

مریضان ۲۲۰۱۰۰۵   
تحت معالجه قرار 

 گرفته اند
  به تعداد بیشتر

عملیات  ۹۹۵۲از 
جراحی انجام 

 گردیده است 

  به تعداد بیشتر
والدت  ۲۰۰۹۲از 
 ت گرفته استصور

به تعداد بیشتر از 
طفل واکسین  ۲۵۰۱۱۲

 گردیده اند
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 خدمات( ٪۵۰۰)عرضه
 ۹۵ در کتلوي معافیت

 کشور والیت

 میلون ۵.۱حدود در
فل زیر یکسال و ط

میلیون  ۱.۱حدود 
ساله،  ۵۱-۵۵خانم 

واکسین های شامل 
در برنامه معافیت 

را حاصل کتلوی 
 نمودند

 خدمات عرضه( ۵۰۰٪)
 ثانوی و لیهاو صحی
 بسته تطبیق طریق از

 و صحی اساسی خدمات
 ۹۵ در یی شفاخانه

 کشور والیت

  به تعداد مجموعی
بیشتر از  

۱۳۰۱۱۵۵۵  
مریضان تحت 
معالجه قرار 

 گرفته اند
  به تعداد بیشتر

  ۰۱۵۹۰۱از
عملیات جراحی 
انجام گردیده 

 است 

  به تعداد بیشتر
والدت  ۲۱۲۱۲۱از 

 صورت گرفته است
به تعداد بیشتر از 

طفل واکسین  ۲۵۴۹۸۳۱
 گردیده اند

فعالیتهای  ۹
اداری 
مالی 

 تدارکاتی

 

 مدیریت( ۵۰۰٪)
 پروژه عملیاتی

 در صحی نظام تقویت
( SEHAT) عـبور مرحله

 پرداخت ازطریق
 برای عملیاتی مصارف

 نفر ۲۲۱

پرداخت معاشات ربع 
اول و دوم به تمام 

کارمندان و  
مشاورین که 

 (SEHAT)ازپروژه 
 معاش اخذ مینماید.

پرداخت مصارف سفر 
های داخلی و خارجی 

به کارمندن و 
 مشاورین وزارت.

پرداخت مصارف 
تریننگ ها و 
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 ورکشاپ ها.

پرداخت مصارف 
بازسازی و 

ترمیماتی مربوط 
 .(SEHAT)پروژه 

 دستگاه( ٪۵۰۰) نصب
 مصون دفع جهت ها

 وطبی معمولی کثافات

  تدارک ، نصب و
پایه  منتاژ دو

ین ماش
)انسنراتور( 

زباله سوز برای 
شفاخانه های 

والیتی پروان و 
 بغالن 

  تهیه و تدارک
کیلو گرام  ۹۱۰۰

خریطه پالستیکی 
به سه رنگ زرد ، 

 سرخ و سیاه
  تهیه و تدارک

دانه زباله  ۱۲۱
دانی برای 

شفاخانه های 
 دولتی

  خریداری قرطاسیه
باب ،وسایل 

تکنالوژی و میز 
و چوکی برای 

 ردفت

 ازبرنامه(٪۵۰۰)حمایت
 دروالیت ملی صحی های

 وهــرات کابل

سایه  ۵۰۰۱اعمار 
بان وانتظار  گاه 
بخش والدی نسایی و 

پالستیک  ۱۰۱ جراحی ّ
شفاخانه استقالل 

   کابل
تاسیس نمودن بخش 

سی تی سکن شفاخانه 
 استقالل کابل
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 ۵۰۰۱تاسیس نمودن 
بخش ای سی یو های 

شفاخانه استقالل 
 کابل
یز نمودن تجه
بخش البراتوار ۵۰۰%

شفاخانه استقالل 
 کابل

سیستم  ۴
 سازی

 

 سیستم( ٪۲۰) تقویه
 که( سوم روند) صحی

 مراکز ارتقای شامل
 به فرعی صحی

 و واکسین مراکزصحی
 سیار های تیم ادجای

 تیم ایچاد ، واکسین
 برای سیار صحی های

 سرد اعمار ها، کوچی
 برای ها خانه

 و واکسین نگهداری
 واکسین غیر مواد

 مرکز ایجاد
 صحی معلوماتی

 سیستم ویتقوت
 والیات در نظارتی

مرکز  ۲۵۵بتعداد -
صحی فرعی به مرکز 

عرضه خدمات واکسین 
 دندنمو ثابت ارتقا

تیم  ۵۱۰بتعداد -
سیار واکسین ایجاد 

 گردید
تیم  ۵۱بتعداد -

 ۵۲صحی سیار در
والیت کشور برای 

نفوس کوچی ها 
 ایجاد گردید

 ۲۹۰به تعداد -
عرضه کننده خدمات 

طفل و خصوصی صحی 
مادر ایجاد گردیده 

 است
 اقدامات( ٪۱۲) توسعه
 و صحی سیستم تقویت

 بهبود در آن مداخالت
 که صحی خدمات عرضه
 فعال و تجهیز شامل

 البراتوارهای نمودن
 حوزوی، دهی رجعت

 نظارت و سازی ظرفیت

حمایت از پروگرام 
مالریا غرض محو مرض 

ز والیات در تعداد ا
 کشور.

کاهش خطرات ناشی 
 ۵از مرض ایدز در 

 حوزه کشور.

ایجاد مرکز تداوی 
مریضان مقاوم 

 توبرکلوز.

تهیه ماشین های 
تشخیصیه مریضان 
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 مقاوم توبرکلوز

ساخت وساز  ۵
 زیر بنایی

 

 هاي کمپ   ۵۰ایجاد
 در چشم مراقبت سیار

 والیت ۵۰

کمپ  ۵۵اجرا نمودن 
رایگان چشم در 

،کنر ت والیات خوس
هار ننگر،پکتیا ،

،میدان ،کاپیسا 
شهر  ۵۲،ناحیه 

کابل ،محبس پلچرخی 
،فاریاب )ولسوالی 

 سمنگاناندخوی ( ،
روزگان که و والیت ا

تن  ۵۲۳۵در نتیجه 
نابینا دید مجدد 

خویش را توسط 
عملیات جراحی پرده 
چشم بدست اورده. و 

تن  ۲۲۵۹۵بتعداد  
مریضان چشم تداوی 

گردید  و برای  
تن نیازمندان  ۵۵۱۰

عینک طبی مطالعه 
 است توزیع گردید

 فعال و اعمار،تجهیز
 فابریکه(  ٪۲۰)سازی

 زرقی محلوالت

ساحه  یهموار کار
 یکندن کار ر،یتعم

 تیتهدابها، کانکر
در  خیبدون س یزیر

 تهداب ها، قالب
و  یبند خیس یبند

 یزیر تیکانکر
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 یپلها، پرکارمس
 ر،یداخل تعم

 خیو س یقالببند
 تیو کانکر یندب
 یها نگیر یزیر

شده،  یسرسنگ کار
 خیو س یقالببند

 تیو کانکر یبند
  یها هیپا یزیر

 
 اجراآتتحلیل 

 فعالیت های درحال اجراالف: 
گزارش چگونگی تحقق  شماره

 فعالیت
فیصدی 
 پیشرفت 

دالیل عدم تکمیل 
 فعالیت مطابق پالن

 با خدمات( ٪۵۰۰) ارایه ۵
 حسط به همودیالیز کیفیت
 مریض ۱۵۰۰۰ برای کشور

  ۵۹۳۱که در طی سال 
خدمات دیالیز برای حدود 

ارایه مریضان  ۵۲۰۰۰
 گردیده است.

نظر به حمله انتحاری  ۳۰۱
که در مقابل شفاخانه 
جمهوریت صورت گرفته 
بود  یونت 
هیمودیالیز کابل 
صدمه دیده بود که در 
نتیجه خدمات 
هیمودیالیز برای یک 
ماه متاثر شدند و 

ات هیمودیالیز به  خدم
تارگیت تعین شده 

 نرسیده است. 
کاهش مرگ ومیر مادران  ۲

واطفال دروالیت کابل و 
 هرات  

.اعماروفعال سازی بخش ۵ 
جراحی قلبی صدری اطفال 

درشفاخانه صحت طفل 
 اندراگاندی

ترمیم ماشین سیتی  -۲
  اسکن

در حدود چهار ماه - ۹۰۱
دیرتر به فعالیت 
شروع نمودن پروژه از 

 ۵۹۳۱سال مالی 
نبود هیچ نوع  -

 Concept Noteاسناد) 
مورد چگونگی در (

اعمار وارد جراحی 
 قلبی اطفال 
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تقویت انستیتوت علوم -۹
 صحی غضنفر

که در نتیجه در سال 
این فعالیت ها  ۵۹۳۱

 تکمیل گردیده است:
  تکمیل پروسه تدارکات

کار ساختمان وارد 
 جراحی قلبی اطفال

  خریداری سامان غیره
طبی به و بخش سراپا 

وارد جراحی قلبی 
اطفال شفاخانه صحت 

 طفل اندراگاندی.

  انتخاب و اعزام
پرسونل طبی به ترینیگ 

به کشور دوست 
هندوستان از ریاست 

حی انستیتوت علوم ص
پوهاند غضنفر و 

شفاخانه صحت طفل 
 اندراگاندی.

  اعزام دو تن به
ترینیگ اداره و 

منجمنت به کشور دوست 
هندوستان از ریاست 
انستیتوت علوم صحی 

 پوهاند غضنفر

موجودیت مشکالت  در  -
قسمت تحلیل نقشه 
تعمیر منزل اول از 
بابت ترسیم قلمی و 

 فرسوده بودن آن  
مانگیر بودن طی ز-

مراحل پروسه های 
 تدارکاتی 

عدم موجودیت ظرفیت -
تخنیکی در قسمت 
ترمیم ماشین سیتی 

 راسکن در داخل کشو
نامه نبود تفاهم  -

های قابل اعتبار با 
شفاخانه های کشور 

 هندوستان 
بازدیداز شفاخانه  -

های کشور هندوستان و 
بحث با آنها در مورد 
به امضا رسانیدن 
تفاهم نامه های جدید 
برای آموزش پرسونل 
صحی وارد جراحی قلبی 
 اطفال بدون اخذ فیس 

دریافت و تعدیل  -
بست ها غرض تکمیل 
تشکیل وارد جراحی 

 لبی اطفال ق
نبود پرسونل صحی -

واجد شرایط مطابق 
 .کریتریا اعالن شده

 تداوی خدمات عرضه ۹

 کشور والیت ۹۲ در معتادین
 تن ۹۹۰۰۰  برای

ازمعتادین که در نتیجه 
 به تعداد ۵۹۳۱در سال 

ز معتادین تن ا  ۲۳۱۰۵

تارگیت برای تداوی   ۲۳%
والیت  ۹۲معتادین در 

تن از  ۹۹۰۰۰برای 
معتادین مواد مخدر 
تعین گردیده بود که 
مرکز توانسته است 
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مواد مخدر تداوی گردیده 
و منحیث افراد سالم به 

 .جامعه مدغم گردیده اند

انرا بدست  ۲۳%
بیاوردو این به معنی 
اشغال بستر نیست. 

در مراکز  BORچون
 ۵۰۲،۹تداوی معتادین 

 ۵۰۵۵میباشد چراکه  %
تن مریضان   که 

میشود بستر را  ۵۹.۱%
اشغال نموده ولی 
تداوی را تکمیل 
نکرده اند یعنی سکل 
تداوی شان ناقص بوده  

محسوب  Drop outو 
میگردد.بدین لحاظ 

تارگیت تکمیل  ۵۰۰%
 نگردیده است.

 واکسین تدارکات و تهیه ۵
 و تیتانوس ربیس، انتی

 به امینوگلوبلین سیروم
 والیات و مرکز سطح

طوالنی بودن پروسه - ۱۰۱
 سین تدارکات واک

تایید نشدن بودجه -
به وقت و زمان معینه 
سبب تاخیر در تکمیل 
فعالیت ها گردیده 

 است
 البراتوار تجهیز ۱

 و دوا کیفیت ها،کنترول
 زون سطح به صحی محصوالت

 تضمین سیستم تقویت و ها
 کیفیت

 

البراتوار  زاتیتجه ۲۱۱
دوا و  تیفیکنترول ک

تا سه  یمحصوالت صح
به  ندهآیماه 
ان خواهد افغانست

 UNDPکه از طرف  دیرس
از خارج کشور تدارک 

 است.گردیده 
اعمار  نکهیازا

زون ها  یالبراتوار ها
نشده تنها  لیتکم
زون )هرات(  کی یبرا
 گردیدهتدارک  زاتیتجه
سه  زاتیو تجه است
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 یدر سال ها زون 
تدارک خواهد  ندهیآ

 گردید
 

 شده معطل فعالیت های ب: 
ق گزارش چگونگی تحق شماره

 فعالیت
فیصدی 
 پیشرفت

معطل شدن دالیل 
 فعالیت

باب مرکز صحی  ۲اعمار  ۵
 در والیت نورستان 

یک باب مرکز صحی  ۱۰۱
کار ساختمانی آن 

تکمیل گردیده  ۵۰۰۱
و کار ساختمانی یک 

باب مرکز صحی به 
نسبت مشکالت امنیتی 

 متوقف میباشد.
اعمار شفاخانه والیتی  ۲

 غزنی 
رکت به نسبت اینکه ش ۲۲۱

ساختمانی از ساحه 
فرار نموده است 

پروژه به اعالن مجدد 
سپرده شده است که 
عنقریب قرار داد 

 خواهد گردید
اعمار شفاخانه حوزوی  ۹

 والیت ننگرهار
نظارت و پی گیری  ۰%

امورات کاری این 
شفاخانه به اساس 
هدایت مقام عالی 
ریاست جمهوری به 

اداره محترم امور 
ریاست جمهوری 

ل گردیده است انتقا
. 

 

 شده آغاز نفعالیت های ج: 
عدم آغاز دالیل  عنوان فعالیت شماره



25 

 

 فعالیت
بستر  ۹۰اعمار شفاخانه  ۵

 ولسوالی ورس والیت بامیان 
پروژه به اعالن مجدد سپرده شده 

 است

امورات تدارکاتی  اعمار شفاخانه والیتی کنر  ۲
اعمار شفاخانه تا 

نگردیده هنوز تکمیل 
عد از تکمیل و ب است

شده امورات تدارکاتی 
عقد قرارداد خواهد 

 گردید
 مواد و ادویه البرتوار تجهیز ۹

 غذائی
لیست تجهیزات با 
مشخصات تخنیکی آن  
برای البرتوار ادویه 
و مواد غذایی توسط 
اداره و کمیته 
تخنیکی آماده گردیده 
و به تدارکات ملی 
فرستاده شد.  از طرف 
تدارکات ملی  به 

 ۲۰۵۲جنوری  ۵خ تاری
 NPA/MoPH با نمبر 

/۳۰/G-۵۳۱۰/ICB   به مدت
 ۵۲روز الی  ۵۱

اعالن  ۲۰۵۲فبروری 
گردید، بعد از 
ارزیابی آفر ها 
دواطلبان واجد شرایط 
ارزیابی نگردیدند. 
در نتیجه  پروسه 
تدارکات تجهیزات به 

به تعویق  ۵۹۳۲سال 
 افتاد.
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 مشکالت عمده و طرح های پیشنهادی
 طرح های پیشنهادی مدهمشکالت ع

اختصاص بودجه نا کافی در .۵
 ۵۹۳۲سند بودجه سال مالی 

 .برای وزارت صحت عامه .

اختصاص  بودجه کافی برای 
فعالیت های سکتور صحت توسط 

 وزارت مالیه 
مسلکی . کمبود کارمندان ۲

مخصوصا کارمندان اناث در 
 مناطق دور دست.

استخدام کارمندان مسلکی در 
 ست کشورنقاط دود

. پایین بودن معاشات ۹ 
 .کارمندان

افزودی معاشات کارمندان 
 پایین رتبه توسط دولت

مشکالت امنیتی در مناطق  -۵
دوردست مانع عرضه خدمات صحی 

 باکیفیت صحی میگردد.

 بهبود شرایط امنیتی 

.استفاده از مواد محروقاتی ۱
ذغال سنگ تصفیه نا شده که 
سبب افزایش الودگی هوا 

 دیده است.گر

وضع محدودیت ها توسط دولت در 
استفاده مواد محروقاتی تصفیه 

 ناشده

 
 فعالیت های تکمیل شده خارج از پالن

عنوان فعالیت  شماره
تکمیل شده خارج 

 از پالن

دالیل عدم  نتایج
ت در یشمول

 پالن
به راه   و تنظیم ۵

اندازی      
 Missionبرنامه ) 

impact  ) 

 ارزیابی ظرفیت های
وقایه و خدمات صحی 

  در افغانستان سرطان
توسط این کمیته صورت 
گرفت که برای بهبود 
عرضه خدمات صحی در 

رابطه به امراض 
پیشنهادات سرطانی 

گرفته تا در صورت 
آینده در نظر گرفته 

یک برنامه 
عاجــــل و 
دفعتآ بود 
که از طرف 
ســــازمان 
صحی جهـان 
و آژانـــس 
آتـــــومی 
جهانی بـه 

راه 
 انداختـــه
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 شده بود  شود 
اولین  دایر نمودن ۲

پوزیم ملی سم
 کولوریکتل سرطان 

سمپوزیم ملی در این )
که  لوریلکتلسرطان کو

توسط برنامه ملی 
کنترول سرطان برگزار 
گردید بود به تعداد 

نفر به شمول  ۵۰۰
و متخصصین داکتران 

والیت شرکت  از مرکز و
ه بودند معلومات نمود

علمی را شریک ساخته 
 فید شدند.و مست

از تـن یک 
افغان های 
ــیم  ــا مق م
کشــــــور 
نـــــاروی 
محتـــــرم 
داکتـــــر 

یر نذصاحب 
نعیمی کـه 
متخصـــــص 
جراحـــــی 
عمـــومی و 
امعــــــا 
میباشد که 
بــه شــکل 

ــ ــا ک ر ارض
به مدت سه 
مــاه بــا 
ایـــــــن 
برنامــــه 
مصدر خدمت 
گردیدند و 
به تقاضـا 
موصوف این 
برنامــــه 
علمی براه 
انداختـــه 

  شد
تفاهم نامه  امضا ۹

 کزبرای ایجادمر

 رادیوتراپی و
پتالوژی با شرکت 

 گلوبل امریکایی
 

تفاهم نامه جهت 
ایجاد مرکز رادیو 

تراپی و پتالوژی با 
شرکت متذرکره به 

امضا رسید تا این 
مرکز ایجاد گردد و 

رفع مشکالت صحی 

چون یک 
برنامه و 

تقاضا 
خارجی بود 

و در 
جریان سال 

با آنها 
مواجه 
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 شدیم هموطنان ما گردد
فاهم نامه امضا ت ۵

با پوهنتون طبی 
 چراغ 

 

امضا تفاهم نامه جهت 
انجام مطالعات و 
تحقیقات طبی در مورد 
امراض سرطانی، صورت 

 گرفت

تقاضای 
بیرونی از 

طرف این 
 نهاد

امضا تفاهم نامه  ۱
عمومی  با ریاست

صحیه وزارت امور 
 داخله 

 

امضا تفاهم نامه جهت 
اموزش  و ارتقای 

 پرسونل شفاخانه ظرفیت
پولیس در مرکز تشخیص 
و تداوی سرطان، صورت 

 گرفت

تقاضای 
بیرونی از 

طرف این 
 نهاد

تعقیب و هماهنگی  ۰
با شفاخانه کشور 
هندوستان جهت 
نهائی شدن تفاهم 
نامه فی مابین 
وزارت صحت عامه و 
شفاخانه های 
مافوق تخصصی کشور 

 هندوستان

تفاهم نامه فی  مسوده
مابین وزارت صحت 

اخانه شف ۱عامه و 
های مافوق تخصصی 
کشور هندوستان در هم 
اهنگی ریاست روابط 
 یبین المللی نهای

شده و پروسه امضا در 
 جریان است

جهت مهیا 
نمودن 
برنامه 
اموزشی 

مجانی در 
بخش جراحی 

قلبی 
اطفال 
برای 

کارمندان 
 هژپرو

 

 ۷۹۳۱مالی پالن شده برای سال  عمده برنامه های
پالن شده برای سال  یا فعالیت هایعنوان برنامه ها و  شماره

 ۷۹۳۱مالی
 والیت ۹۵ در نیاز مورد صحی تاسیسات  ایجاد و اعمار ۵

 کشور
 کشور والیت ۹۵ سطح به صحی اجرات ارزیابی ۲

 سطح به سرویالنس و عامه صحت تحقیقات بهبود و تقویت ۹
 کشور

 ۹۵ صحی مراکز در تشخیصیه و معالجوی خدمات عرضه ۵
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 کشور والیت

 ۹۵ سطح به اولیه صحی خدمات و وقایوی خدمات عرضه ۱
 کشور والیت

 کشور سطح به فارمسی امور بهبود ۰

شفاخانه الحاج  یقازطر یفیتبا ک یخدمات صح عرضه ۱
 یکوچ یلسناتور جنت گل خان تره خ

 والیت کشور ۹۵عرضه خدمات معافیت کتلوي در ۲

ه کمک هاي عرضه خدمات صحی اولیه از طریق تطبیق بست ۳
والیت کشور)کاپیسا ، پروان و   ۹اساسی طبي در 

 پنجشیر(

بسته  یقتطب یقاز طر یو ثانو یهاول یعرضه خدمات صح ۵۰
 کشور یتوال ۹۵در  ییو شفاخانه  یصح یخدمات اساس

 صحی های مراقبت اعتباردهی ملی اداره تقویت ۵۵
 افغانستان وقابله ها نرس شواری تقویت ۵۲
 ورای طبی افغانستان تقویت ش ۵۹
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 ضمایم
 ۷۹۳۱عواید  سال مالی:  (1ضمیمۀ شماره )

 منابع عایداتی شماره
مبلغ عواید پیش 
بینی شده به 

 افغانی
عواید بدست 

 آمده به افغانی
فیصدی ازدیاد/کاهش 

 عواید
 کاهش ازدیاد

 تکس جواز دوکتوران ۵

۳۰،۰۲۵،۵۵۲.۱۰ 

۸۶۵۹،۶۵۵۸۶،۹ ۲.۹۵۱  
   ۶۷۶۱۳۷۶۹۱۳۶۹۵ خدمات صحی ۲
   ۱۵۶۶،۹۶۷۹۱۶،۹ اامتیاز درملتون ھا و شفاخانه ھ ۹
   ۳۷۶۳۶۱۶۱۵۱۶۷۷ جریمه درملتون ھا ۵
   ۱۱۰.۰۰۱۵ عواید منفرقه ۱
عواید متفرقه و با زگشتی سال  ۰

 ھای گذشته
۳۶۶۹۶۶۱۷،۶۷۷   

 ۲.۹۵۱ ۳۲،۵۱۰،۲۰۲.۰۰ ۳۰،۰۲۵،۵۵۲.۱۰ مجموع عواید به افغانی
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  بودجه عادی و انکشافی سال مالی؛ (۲شماره )ضمیمه 
 ۷۹۳۱مالی   مجموع بودجه منظور شده سال

)  بودجه عادی مجموع
 به عدد(

) به  بودجه عادی
 کلمات(

 بودجه انکشافی
 )به عدد(

 بودجه انکشافی
 )به کلمات(

چهار میلیاردو   ۵۰۱۱۵۵۱۰۱۲ ۱۵۱۱۳۹۵۲۲۴۸
ششصدو پنجاه وپنج 

میلیون ویک صدو 
ج هزارو چهل وپن

ششصدو پنجاه ودو 
 افغانی

هژده   ۵۲۹۱۰۲۲۱۱۹۲
میلیاردوسه 

صدوپنجاه 
میلیون و هشت 
صدوبیست وپنج 
هزارو پنجصدو 
 سی ودو افغانی

 بودجه به اساس سال مالی به مبلغ و فیصد  مصرف

 مصرف بودجه
   مصرف بودجه انکشافی مصرف بودجه عادی

   به فیصد به مبلغ به فیصد به مبلغ

   ۳۹.۵ ۵۱۵۹۵۲۲۲۲۰۰  ۳۲.۱۵ ۵۹۵۱۱۵۰۳۱۵ رقمبه 

چهار میلیاردو   به کلمات
سه صدو هفده 
میلیون وپنج 

صدو ده هزارو 
نه صدو هفتادو 

نودو دو اعشاریه  
 هفتادو چهار فیصد

هفده 
میلیاردو 

یکصدوسی و 
چهار میلیون 

و هشتصدو 
هشتادو هشت 

نود و  
سه 

اعشاریه 
ر چها

 فیصد
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هزارو دوصد  یک افغانی
 افغانی
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 :وزارت / اداره تشکیل ؛ (۹ضمیمه شماره )

 

 مالحظات
تعداد 

شرکت های 
 مختلط

تعداد 
 تصدی ها

تعداد 
نمایندگی 
 های خارجی 

تعداد 
نمایندگی 
 های والیتی

تعداد 
مشاوریت 

 ها

تعداد 
ریاست های 

بست  مرکزی
2و 1  

تعداد 
معینیت 

 ها

 

 ۰ ۵ ۲ ۹۵ ۵ ۳۳ ۹ 
تشکیل 
سال 
۷۹۳۱ 

 ۰ ۵ ۲ ۹۵ ۵ ۳۱ ۹ 

 تشکیل
 سال
۷۹۳۱ 
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مرکزی بخش کارکنان   

 
 
 بخش کارکنان والیتی: 

تشکیل 
منظور 
شده 
7931 

  مامورین
و 

 استادان 
 کارکنان مرکزی مجموع نظامیان اجیران

 مجموع

 کارکنان والیتی

 مجموع

  

کارکنان نمایندگی 
 های خارجی 

 مجموع

  

کارکنان 
شامل رتب 
 مجموع و معاش 

  

اصل 
 تشکیل

 ۵۰۲۱۹
 

۵۰۰۱
  

 ۰
 

۵۵۹۵۲
  

/ مورما
 مامور  نظامی اجیر  استاد

احیر 
  

 والیات مرکز نظامی اجیر مامور نظامی 

  

 ۳
۷۱

،۱
 

۵۰
۰۱

 

۰ ۵۳
۹۵

 

۷۳
۷۱

 

۳ ۹ ۳ ۳ ۱۵
۷۱

 

۵۳
۹۲

 

۳۶
۱۳

۹ 
 

۱۵
۹۶

 

 ۱
 

۶۴
۲۲
۱ 

 موجود

   امینظ اجیر مامور   نظامی اجیر مامور   نظامی اجیر مامور زن مرد  زن مرد زن مرد زن مرد
 مرکز

 
   والیات

 ۰
۰۳
۱ 

۲۵
۰۵

  

۹۵
۵۵

  

 ۱
۵۰

 

۰ 
 

 ۰
 

 ۳
۲۹
۰ 

۹۲
۵۰

  

 مجموع زن مرد زن مرد مجموع زن مرد زن مرد زن مرد مجموع زن مرد زن مرد زن مرد جموعم زن مرد زن مرد زن مرد

 ۱
۱۵

۵ 

 ۳
،۱

۱ 
 ۳

،۹
۱ 

 ،
۷۳

 

 ۷
 

 ۷
 

 ۵
۸۹

۱ 

۱۱
۱۸

 

 ۸
۱۳

 

 ۳
،،

۸ 
 ۱

۶،
 

 ۷
 

 ۷
 

 ۵
۷۵

۶ 

 ۶
 

 ۷
 

 ۷
 

 ۷
 

 ۷
 

 ۷
 

 ۶
 

 ۶
۵۳

۹ 

 ۳
۹۸

۸ 
 ۶

۹۹
۱ 

 ۳
۳،

۷ 
 ۳

۱۶
۶۹
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یت
قع

مو
 

 تعداد کارکنان

وع
جم

م
یت 

قع
مو

 

 تعداد کارکنان

وع
جم

م
یت 

قع
مو

 

 تعداد کارکنان
نظامی اجیر مامور

 ان
مامو
 ر

نظامی اجیر
 ان

مامو
نظامی اجیر ر

 ان

وع
جم

م
 

مر
 د

ز
 ن

مر
 د

ز
 ن

مر
مر   زن د

 د
ز
 ن

مر
 د

ز
 ن

مر
رم زن د

 د
ز
 ن

مر
 د

ز
 ن

مر
 زن د

 کابل
423 

27

4 181 

5

9 

۰ ۰ 
93

7 

بامی
 ان

28 
3 18 2 

0 0 51 

میدان 
 وردک

47 
2 25 0 0 0 

74 

 بلخ
347 

19

5 166 

5

2 

۰ ۰ 76

0 

 تخار
40 3 15 0 

0 0 58 
 پکتیا

35 0 21 0 0 0 
56 

کندها
 137 37 273 ر

2

5 

۰ ۰ 47

2 

جوزج
 120 ان

4

5 48 

1

8 
0 0 

23

1 

پنجشی
 75 ر

1

5 64 

1

1 0 0 

16

5 

 هرات
129 33 65 4 

۰ ۰ 23

5 

کاپی
 242 سا

6

5 242 

6

5 
0 0 

61

4 

 سرپل
36 6 19 2 0 0 

63 

ننگره
 6 70 41 227 ار

۰ ۰ 33

6 

پکتی
 0 16 0 22 اک

0 0 38 
بادغی
 0 0 1 11 3 22 س

37 

 کندز
89 15 49 4 

۰ ۰ 18

3 

 خوست
90 7 40 0 

0 0 
13

7 

ارزگا
 0 0 1 24 0 17 ن

42 

 27 0 0 0 11 1 15 زابل 60 0 0 1 23 0 36 رکن 95 ۰ ۰ 0 23 4 57 بغالن

بدخشا
 6 36 28 55 ن

۰ ۰ 10

1 

نیمر
 25 وز

1

1 20 2 
0 0 58 

دایکن
 0 0 4 10 8 30 دي

52 

 لوگر
43 1 19 0 

۰ ۰ 
90 

هلمن
 163 د

2

1 79 

1

3 
0 0 

27

6 

فاریا
 0 0 1 19 3 42 ب

65 

 غزني
44 5 27 4 

۰ ۰ 
76 

 فراه
53 

نورست 94 0 0 6 30 5
 16 ان

1 15 0 0 0 32 

 پروان
385 

93 144 
1

  40 0 0 0 12 1 27سمنگ54 ۰ ۰
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 ان 8 4
 لغمان

49 2 22 0 

۰ ۰ 16

4 

 غور
28 2 9 1 

0 0 40 

 مجموع کل والیات
 مجموع کل نظامی اجیر مامور

 1232 زنان زن مرد زن مرد زن مرد

3330 
930 

1710 
 5040 مردان 0 0 302

 
 
 

            ه:مرور کنند              ترتیب کننده:
 تایید کننده :

 دوکتور عبدالقدیر"قدیر"                     دوکتور باختر"راسخ"    دوکتور سیدآجان "یوسفزی
  سرپرست ریاست پالن وقوانین   مشاور ارشد پالن گزاری وزارت صحت عامه

 رئیس عمومی پالن و پالیسی        
 


