
ختمشروع

1
0.1000000حکومت افغانستانانتقالی13871398اعمار شفاخانه سي بستر ولسوالي ورس واليت باميان370406  

2
97 0.4370.421960.423حکومت افغانستانانتقالی13851398اعمارشفاخانه يکصد بستر درواليت کاپيسا370235  

3370383
در واليت  ( CHCs ،BHCs  )اعمار مراکز صحی 

نورستان
0 0.081000حکومت افغانستانانتقالی13861398

4
0 0.403000حکومت افغانستانانتقالی13911399اعمارشفاخانه صدبسترواليت دايکندی370732 

5
0 0.403000حکومت افغانستانانتقالی13911398اعمارشفاخانه  واليت نورستان370734  

0 0.403000حکومت افغانستانانتقالی13911398اعمار شفاخانه واليتی واليت نيمروز6370674

7370727
اعماروبازسازی شفاخانه هاو کلينيک هادرواليات 

وخريداری تجهيزات
37 6.5522.806432.397حکومت افغانستانانتقالی13911399

0 0.403000حکومت افغانستانانتقالی13921398اعمارشفاخانه واليتی غزنی8370766

0 0.403000حکومت افغانستانانتقالی13921399اعمارشفاخانه واليتی پروان9370767

10
100 0.4030.4031000.403حکومت افغانستانانتقالی13921399اعمارشفاخانه واليتی بغالن370768   

11
47 0.4030.307760.190حکومت افغانستانانتقالی13921399اعمارمراکز صحی و شفاخانه واليت زابل370770   

100 0.2020.2021000.202حکومت افغانستانانتقالی13931398اعمارشفاخانه درولسوالی لعل سرجنگل واليت غور12370776

21 2.6880.693260.571هندوستانانتقالی13931398 واليت سرحدی شمال وغرب11پروژه های انکشافی 13370811

14
0 0.403000حکومت افغانستانانتقالی13931399اعمار شفاخانه واليتی پنجشير370814  

100 0.5380.5371000.537حکومت افغانستانانتقالی13951399اعمار شفاخانه واليتی جوزجان 15370836

16
   370837
 بستر ولسوالی سياه گرد واليت 50اعمار شفاخانه 

پروان
100 0.4030.4031000.403حکومت افغانستانانتقالی13951399

17370840
اعمار شفاخانه درولسوالی های رو دات ده باال 

وحصارک شيرزاد در واليت ننگرهار
14 0.8060.372460.111حکومت افغانستانانتقالی13951398

18370866

کوت ،بتی کوت  ) درولسوالی های DHاعمار شفاخانه 

واعمار کلينيک در ولسو الی خيوه  (وشهرک شهيدان

واعمارتعمير صحت عامه واليت ننگرهار

23 0.8060.26320.188حکومت افغانستانانتقالی13961398

19
   370868
اعمار کلينيک ها، شفاخانه ها وپروژه های واليتی برای 

1400 الی 1396سال های 
83 3.6293.065842.999حکومت افغانستانانتقالی13961400

20370869
 بستر نسائی و والدی در واليت 100اعمار شفاخانه 

سمنگان
25 0.2690.067250.067حکومت افغانستانانتقالی13961399

0 0.806000حکومت افغانستانانتقالی13971399اعمار شفاخانه کنر21370878

37 0.2690.101370.101حکومت افغانستانانتقالی13971400 بستر انتانی کابل400اعمار شفاخانه 22370880

(معينيت محترم پاليسی وپالن  )انکشاف زيــر بــنائــی وارزيابــی 

1.1برنامه فرعی 
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مصارف
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مصارف به 
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نوع 

پروژه

تخصيصات 

اجراشده به دالر

 بودجه 

منظورشده به 

دالر
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 نشانی

بودجه

1بر نامه اصـــلی   

پــالن سازی سکتور صحت

سال شروع وختم
تمويل کننده

ره
ما

ش



ختمشروع

فيصدی 

مصارف
نام پروژه

مصارف به 

دالر

نوع 

پروژه

تخصيصات 

اجراشده به دالر

 بودجه 

منظورشده به 

دالر

فيصدی 

نظربه 

تخصيصات

AFG

 نشانی

بودجه

سال شروع وختم
تمويل کننده

ره
ما

ش

23370885
سروی، ديزاين واعمار شفاخانه ايمرجنسی و 

تروماتولوژی درواليت هرات
0 0.543000حکومت افغانستانجديد13981402

24370887
 1397اعمارتاسيسات صحی ازوجوه غير مشروط سال 

1398و
6 1.6390.707430.091حکومت افغانستانجديد13981398

36 2.2851.485650.825حکومت افغانستانانتقالی13961402اعمارـ تجهيز وفعال سازی  شفاخانه ملی فوق تخصصی25370867

25.27911.829479.507 38

انتقالی13951399(روند سوم)تقويت سيستم صحی 26370834
اتحاديه سراسری 

برای واکسين 
5.3633.507652.06739

0.5240.516990.46489حکومت افغانستانانتقالی13971401تقويت شواری طبی افغانستان27370874

0.0810000حکومت افغانستانجديد13981401تقويت شواری نرس ها وقابله افغانستان28370883

0.1340.080590.05138حکومت افغانستانجديد13981401تقويت اداره ملی اعتباردهی مراقبت های صحی29370881

30370762
توسعه اقدامات تقويت سيستم صحی و مداخالت آن در 

بهبود عرضه خدمات صحی
1.1660.662570.32328حکومت افغانستانانتقالی13911399

7.2684.765662.90540

31
0.4030.133330.10325حکومت افغانستانانتقالی13841402تقويت طب عدلي افغانستان370188   

0.4030.133330.10325

32.95016.7275112.51538

32
6.7206.557986.37795حکومت افغانستانانتقالی13821402 بهبود کيفيت خدمات درشفاخانه ها به سطح ملی370135   

1.7470.970550.34120حکومت افغانستانانتقالی13951402برنامه ملی کنترول سرطان33370839

1.7471.116640.87950حکومت افغانستانانتقالی13901402 هيمودياليزتداوی کليه ها34370645

35370865
فعال نمودن شفاخانه ملی تداوی گرده وشفاخانه فاطمه 

الزهرا
0.6720.228340.22834حکومت افغانستانانتقالی13961402

1.8160.538300.52329حکومت افغانستانجديد13981402تقويت خدمات صحی در واليت غزنی36370884

4.9732.499501.55031حکومت افغانستانانتقالیI C U13901402بخش مراقبت عاجل 37370646

(معينيت محترم عرضه خدمات صحی  )عــرضه خــدمات صـحی 

1.3برنامه فرعـی 

آموزش صحت عامه وارتقای صحت

1.2مجموع مصارف برنامه فرعی

انکشاف زيــر بــنائــی وارزيابــی

1.4برنامه فرعی 

1.2برنامه فرعی 

2.1برنامه فــرعی

2برنامه اصــلی 

تحقيقات صحت عامه وسرويالنس1.4مجموع مصارف برنامه فرعی

هـماهنگی کمک های خارجی وتمويل صحت

ارزيابــی اجراآت صحی

خــدمات معالجوی وتشخيصيه

پــالن سازی سکتور صحت1.1مجموع مصارف برنامه فرعی

ارزيابــی اجراآت صحی

1مجموعه مصارف برنامه اصلی 

تحقيقات صحت عامه وسرويالنس

1.5بـرنامه فـرعــی



ختمشروع

فيصدی 

مصارف
نام پروژه
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پروژه

تخصيصات 

اجراشده به دالر

 بودجه 

منظورشده به 
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فيصدی 
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تمويل کننده

ره
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ش

0.6720000حکومت افغانستانجديد13981399پروژه تيلی ميد يسن در سه شفاخانه38370888

18.34811.907659.89954

39
انتقالی13921398تقويت نظام صحی در مرحله عـبور370803   
صندوق امانتي 

بازسازي افغانستان
0.0050000

صندوق امانتي 

بازسازي افغانستان
42.64041.4469741.29497

7.8727.8721007.71998تسهيالت مالی جهانی

13.4410000حکومت افغانستان

31.48828.8879226.59284بانک جهانی 

95.44178.2058275.60679

1.8430.17190.0935کشور ايتالياانتقالی13971399کاهش مرک ميرمادران واطفال درواليات هرات وکابل41370877

42
0.4000.327820.22656حکومت افغانستانانتقالی13931402خدمات کابل امبوالنس در سطح واليت کابل370797   

انتقالی
اتحاديه سراسری 

برای واکسين 
0.7200.678940.53074

1.7311.7311001.731100حکومت افغانستانانتقالی

2.4512.409982.26192

44
1.4251.209850.95067حکومت افغانستانانتقالی13851402 مراقبت هاي صحي کوچي ها370197   

6.4906.7471046.24996حکومت افغانستان
اداره تنفيذ قانون 

مبارزه عليه مواد 

مخدرامريکا

1.2331.189960.83568

7.7227.9361037.08492

46
   370863
تجهيز وتداوی معتادين موادمخدردرواليات هلمند، 

ننګرهار،هرات، بلخ، نيمروز وکندز
0.4030.4031000.39297حکومت افغانستانانتقالی13961402

47
0.2690.266990.22584حکومت افغانستانانتقالی13891402معلوليت و بازتوانی370546   

48
0.1880.146770.09852حکومت افغانستانانتقالی13881402ايجاد کمپ هاي سيار مراقبت چشم370442   

49
0.1880.075400.04524حکومت افغانستانانتقالی13891402نصب دستگاه ها جهت دفع مصون کثافات معمولی وطبی370547   

0.3090.233750.18961کشور ايــتالياانتقالی13891402حمايت ازبرنامه های صحی ملی درواليت کابل وهــرات50370622

6.5080000اتحايه اروپا

0.2000.199990.13869حکومت افغانستان
1398

انتقالی1384

عرضه خدمات صحی برای عودت کننده گان 370882

مجموع پروژه

40370879

2.2برنامه فرعی 

1402


   370068

.تاسيس مراکزتداوي معتادين در واليات کشور

جديد

1402

51

2.1مجموع مصارف برنامه فرعی

مراقبت های وقايوی وخدمات صحی اوليه

برنامه ملي معافيت کتلوي43

1402

مجموع پروژه


   370233

1380

خــدمات معالجوی وتشخيصيه

انتقالی

45

مجموع پروژه

پروژه صحتمندی
13971400



ختمشروع

فيصدی 

مصارف
نام پروژه

مصارف به 

دالر

نوع 

پروژه

تخصيصات 

اجراشده به دالر

 بودجه 

منظورشده به 

دالر

فيصدی 

نظربه 

تخصيصات

AFG

 نشانی

بودجه

سال شروع وختم
تمويل کننده

ره
ما

ش

6.7080.19930.1382

117.35291.5797887.30774

52
   370833
بلندبردن راهبردهای ابتکاری بر ای جوابګوی چالش 

های توبرکلوز
انتقالی13941399

صندوق )گلوبل فند

(جهاني
3.5383.082871.32938

0.2690.068250.03011حکومت افغانستانجديد13981400آگاه دهی عامه درمورد مرض کانگو53370886

0.2690.152570.06926حکومت افغانستانانتقالی13961402کنترول ملی ربيس وزونويس54370864

4.0753.302811.42735

139.776106.7887698.63371

1.2100000حکومت افغانستانانتقالی13901402تجهيز البرتوار ادويه و مواد غذائی55370607

56
0.8060.247310.23429حکومت افغانستانانتقالی13921399اعمار،تجهيزو فعال سازی فابريکه محلوالت زرقی370769   

57370875
تجهيز البرتوارها کنترول کيفيت دوامحصوالت صحی به 

سطح زونهاوتقويت صحی تضمين کيفيت
0.4030.391970.29072حکومت افغانستانانتقالی13971402

0.2020.162800.12160حکومت افغانستانانتقالی13971402واحدتدارکات متمرکز دوايی ومحصوالت صحی58370876

2.6210.800310.64525

2.6210.800310.64525

                181.855124.31571111.79364

آمريت بودجه سازی به اساس برنامه: ترتيب کننده 

2.2مجموع مصارف برنامه فرعی 

2.4برنامـه فــرعی 

2.5برنــامــه فرعــی 

امــور فارمسی

پروتوکول و روابط عامه

3.3مجموع مصارف برنامه فرعی 

پاسخ به حاالت اضطراری

3مجموع مصارف برنامه اصـلی 

3.4برنامه فرعی

2.4مجموع مصارف برنامه فرعی 

عــرضه خــدمات صـحی

 پروژه منظورشده ميباشد58 برنامه اصلی که شامل 3مجموعه 

امــور اداری

مــنابـع بشری

مراقبت های وقايوی وخدمات صحی اوليه

(معينيت محترم مالی واداری  )امــور اداری  

عرضه خدمات صحی برای عودت کننده گان

3.3برنامه فـرعـی

370882

مجموع پروژه

امــور فارمسی

3برنامه اصــلی 

2مجموع مصارف برنامه اصلی 

مــالـی واداری

3.2برنامه فـرعـی

3.1برنامه فـرعـی

کنترول امراض ساری

کنترول امراض ساری

صحت باروری واطفال2.3برنامـه فــرعی

51
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