
ختمشروع

1
0.04000000حکومت افغانستانانتقالی13871398اعمار شفاخانه سي بستر ولسوالي ورس واليت باميان370406  

2
44.0729999#########44.500حکومت افغانستانانتقالی13851398اعمارشفاخانه يکصد بستر درواليت کاپيسا370235  

3370383
در واليت  ( CHCs ،BHCs  )اعمار مراکز صحی 

نورستان
6.00000000حکومت افغانستانانتقالی13861398

4
0.05000000حکومت افغانستانانتقالی13911399اعمارشفاخانه صدبسترواليت دايکندی370732 

5
30.00000000حکومت افغانستانانتقالی13911398اعمارشفاخانه  واليت نورستان370734  

0.03800000حکومت افغانستانانتقالی13911398اعمار شفاخانه واليتی واليت نيمروز6370674

7370727
اعماروبازسازی شفاخانه هاو کلينيک هادرواليات وخريداری 

تجهيزات
335.6848981#########416.693حکومت افغانستانانتقالی13911399

030.000100100#####30.000حکومت افغانستانانتقالی13921398اعمارشفاخانه واليتی غزنی8370766

000000حکومت افغانستانانتقالی13921399اعمارشفاخانه واليتی پروان9370767

10
78.660100100#########78.660حکومت افغانستانانتقالی13921399اعمارشفاخانه واليتی بغالن370768   

11
65.996100100#########66.000حکومت افغانستانانتقالی13921399اعمارمراکز صحی و شفاخانه واليت زابل370770   

32.594100100#########32.600حکومت افغانستانانتقالی13931398اعمارشفاخانه درولسوالی لعل سرجنگل واليت غور12370776

113.7467673#########155.436هندوستانانتقالی13931398 واليت سرحدی شمال وغرب11پروژه های انکشافی 13370811

14
000000حکومت افغانستانانتقالی13931399اعمار شفاخانه واليتی پنجشير370814  

84.471100100#########84.550حکومت افغانستانانتقالی13951399اعمار شفاخانه واليتی جوزجان 15370836

16
29.968100100#########30.000حکومت افغانستانانتقالی13951399 بستر ولسوالی سياه گرد واليت پروان50اعمار شفاخانه 370837   

17370840
اعمار شفاخانه درولسوالی های رو دات ده باال و حصارک 

شيرزاد در واليت ننگرهار
8.2484030#########27.700حکومت افغانستانانتقالی13951398

پــالن سازی سکتور صحت

(معينيت محترم پاليسی وپالن  )انکشاف زيــر بــنائــی وارزيابــی 

سال شروع وختم

تمويل کننده نام پروژه

1.1برنامه فرعی 

ره
ما

نوع ش

پروژه

تخصيصا

ت 

اجراشده 

الی 

اخيرقو

س به 

AFG

نشانی بودجه

1بر نامه اصـــلی   

 بودجه 

منظورشده به 

افغانی

تخصی

صات 

اجراشد

ه به 

دالر

فيصدی 

نظربه 

تخصيصات
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فيصدی 

مصارف
مالحظات

مصارف الی 

اخيربرج قوس به 

افغانی



ختمشروع

سال شروع وختم

تمويل کننده نام پروژه

ره
ما

نوع ش

پروژه

تخصيصا

ت 

اجراشده 

الی 

اخيرقو

س به 

AFG

نشانی بودجه

 بودجه 

منظورشده به 

افغانی

تخصی

صات 

اجراشد

ه به 

دالر

فيصدی 

نظربه 

تخصيصات

فيصدی 

مصارف
مالحظات

مصارف الی 

اخيربرج قوس به 

افغانی

18370866

کوت ،بتی کوت  ) درولسوالی های DHاعمار شفاخانه 

واعمار کلينيک در ولسو الی خيوه  (وشهرک شهيدان

واعمارتعمير صحت عامه واليت ننگرهار

39.4498383#########47.300حکومت افغانستانانتقالی13961398

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

1400 الی 1396های 
589.3179897#########604.978حکومت افغانستانانتقالی13961400

5.000100100####5.0005.000حکومت افغانستانانتقالی13961399 بستر نسائی و والدی در واليت سمنگان100اعمار شفاخانه 20370869

159.990100100#####60.000حکومت افغانستانانتقالی13971399اعمار شفاخانه کنر21370878



ختمشروع

سال شروع وختم

تمويل کننده نام پروژه

ره
ما

نوع ش

پروژه

تخصيصا

ت 

اجراشده 

الی 

اخيرقو

س به 

AFG

نشانی بودجه

 بودجه 

منظورشده به 

افغانی

تخصی

صات 

اجراشد

ه به 

دالر

فيصدی 

نظربه 

تخصيصات

فيصدی 

مصارف
مالحظات

مصارف الی 

اخيربرج قوس به 

افغانی

9.631100100####9.6319.631حکومت افغانستانانتقالی13971400 بستر انتانی کابل400اعمار شفاخانه 22370880

23370885
سروی، ديزاين واعمار شفاخانه ايمرجنسی و تروماتولوژی 

درواليت هرات
8.10000000حکومت افغانستانجديد13981402

24370887
 1397اعمارتاسيسات صحی ازوجوه غير مشروط سال 

1398و
165.2429595#########173.254حکومت افغانستانجديد13981398

150.4529593#########161.154حکومت افغانستانانتقالی13961402اعمارـ تجهيز وفعال سازی  شفاخانه ملی فوق تخصصی25370867

2,071.685#########1,842.5199189

انتقالی13951399(روند سوم)تقويت سيستم صحی 26370834
اتحاديه سراسری 

برای واکسين ومعافيت
353.000#########284.7759981

58.0419997#########59.550حکومت افغانستانانتقالی13971401تقويت شواری طبی افغانستان27370874

1.0672121####5.1061.067حکومت افغانستانجديد13981401تقويت شواری نرس ها وقابله افغانستان28370883

6.2769390####7.0006.532حکومت افغانستانجديد13981401تقويت اداره ملی اعتباردهی مراقبت های صحی29370881

30370762
توسعه اقدامات تقويت سيستم صحی و مداخالت آن در بهبود 

عرضه خدمات صحی
50.3879592#########54.720حکومت افغانستانانتقالی13911399

479.376#########400.5469884

31
28.9749797#########30.000حکومت افغانستانانتقالی13841402تقويت طب عدلي افغانستان370188   

30.000#########28.9749797

2,581.061#########2,272.0399288

2برنامه اصــلی 

1.2مجموع مصارف برنامه فرعی

1.1مجموع مصارف برنامه فرعی

ارزيابــی اجراآت صحی 1.2برنامه فرعی 

1مجموعه مصارف برنامه اصلی 

تحقيقات صحت عامه وسرويالنس

1.5بـرنامه فـرعــی

ارزيابــی اجراآت صحی

پــالن سازی سکتور صحت

تحقيقات صحت عامه وسرويالنس1.4مجموع مصارف برنامه فرعی

هـماهنگی کمک های خارجی وتمويل صحت

انکشاف زيــر بــنائــی وارزيابــی

1.4برنامه فرعی 

(معينيت محترم عرضه خدمات صحی  )عــرضه خــدمات صـحی 

1.3برنامه فرعـی 

آموزش صحت عامه وارتقای صحت



ختمشروع

سال شروع وختم

تمويل کننده نام پروژه
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 بودجه 
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افغانی

تخصی
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ه به 

دالر

فيصدی 

نظربه 

تخصيصات

فيصدی 

مصارف
مالحظات

مصارف الی 

اخيربرج قوس به 

افغانی

32
684.8959998#########695.346حکومت افغانستانانتقالی13821402 بهبود کيفيت خدمات درشفاخانه ها به سطح ملی370135   

78.4989593#########84.000حکومت افغانستانانتقالی13951402برنامه ملی کنترول سرطان33370839

135.8309695#########142.450حکومت افغانستانانتقالی13901402 هيمودياليزتداوی کليه ها34370645

47.8629896#########50.000حکومت افغانستانانتقالی13961402فعال نمودن شفاخانه ملی تداوی گرده وشفاخانه فاطمه الزهرا35370865

خــدمات معالجوی وتشخيصيه 2.1برنامه فــرعی



ختمشروع

سال شروع وختم

تمويل کننده نام پروژه

ره
ما

نوع ش

پروژه

تخصيصا

ت 

اجراشده 

الی 

اخيرقو

س به 

AFG

نشانی بودجه

 بودجه 

منظورشده به 

افغانی

تخصی

صات 

اجراشد

ه به 

دالر

فيصدی 

نظربه 

تخصيصات

فيصدی 

مصارف
مالحظات

مصارف الی 

اخيربرج قوس به 

افغانی

107.6889797#########111.120حکومت افغانستانجديد13981402تقويت خدمات صحی در واليت غزنی36370884

341.6779999#########344.823حکومت افغانستانانتقالیI C U13901402بخش مراقبت عاجل 37370646

50.00000000حکومت افغانستانجديد13981399پروژه تيلی ميد يسن در سه شفاخانه38370888

1,477.738#########1,396.4519594

39
انتقالی13921398تقويت نظام صحی در مرحله عـبور370803   
صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
0.37200000

صندوق امانتي بازسازي 

افغانستان
5,473.376##########5,473.280100100

7.912586.892100100######588.659تسهيالت مالی جهانی

4,632.571100100##########4,644.125بانک جهانی 

10,706.1600##########10,692.743100100

17.435100100#########17.499کشور ايتالياانتقالی13971399کاهش مرک ميرمادران واطفال درواليات هرات وکابل41370877

42
26.5739489#########29.760حکومت افغانستانانتقالی13931402خدمات کابل امبوالنس در سطح واليت کابل370797   

انتقالی
اتحاديه سراسری برای 

واکسين ومعافيت
52.081#########50.25810097

128.800100100#########128.800حکومت افغانستانانتقالی

180.881#########179.05810099

44
115.4109185#########136.000حکومت افغانستانانتقالی13851402 مراقبت هاي صحي کوچي ها370197   

674.4349997#########693.802حکومت افغانستان

اداره تنفيذ قانون مبارزه 

عليه مواد مخدرامريکا
104.731#########96.5169792

798.533#########770.9499897

46
   370863
تجهيز وتداوی معتادين موادمخدردرواليات هلمند، 

ننګرهار،هرات، بلخ، نيمروز وکندز
30.263100100#########30.330حکومت افغانستانانتقالی13961402

47
23.98310099#########24.104حکومت افغانستانانتقالی13891402معلوليت و بازتوانی370546   

48
13.5089796#########14.000حکومت افغانستانانتقالی13881402ايجاد کمپ هاي سيار مراقبت چشم370442   

49
5.5218280####6.9095.669حکومت افغانستانانتقالی13891402نصب دستگاه ها جهت دفع مصون کثافات معمولی وطبی370547   

45

مجموع پروژه
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2.1مجموع مصارف برنامه فرعی

پروژه صحتمندی40

خــدمات معالجوی وتشخيصيه

انتقالی

مراقبت های وقايوی وخدمات صحی اوليه

1384


   370068

.تاسيس مراکزتداوي معتادين در واليات کشور 
   370233

2.2برنامه فرعی 

مجموع پروژه

1400

برنامه ملي معافيت کتلوي43

370879

انتقالی1402

مجموع پروژه

13801402



ختمشروع

سال شروع وختم

تمويل کننده نام پروژه

ره
ما

نوع ش

پروژه

تخصيصا

ت 

اجراشده 

الی 

اخيرقو

س به 

AFG

نشانی بودجه

 بودجه 

منظورشده به 

افغانی

تخصی

صات 

اجراشد

ه به 

دالر

فيصدی 

نظربه 

تخصيصات

فيصدی 

مصارف
مالحظات

مصارف الی 

اخيربرج قوس به 

افغانی

15.5796962#########25.150کشور ايــتالياانتقالی13891402حمايت ازبرنامه های صحی ملی درواليت کابل وهــرات50370622

000000اتحايه اروپا

14.74010099#########14.880حکومت افغانستان

14.880#########14.74010099

11,984.579##########11,905.76310099

52
   370833
بلندبردن راهبردهای ابتکاری بر ای جوابګوی چالش های 

توبرکلوز
انتقالی13941399

صندوق )گلوبل فند

(جهاني
234.725#########149.51110064

11.3209794#########12.000حکومت افغانستانجديد13981400آگاه دهی عامه درمورد مرض کانگو53370886

18.3519987#########21.000حکومت افغانستانانتقالی13961402کنترول ملی ربيس وزونويس54370864

267.725#########179.18310067

13,730.042##########13,481.3979998

0.80000000حکومت افغانستانانتقالی13901402تجهيز البرتوار ادويه و مواد غذائی55370607

56
46.9859595#########49.360حکومت افغانستانانتقالی13921399اعمار،تجهيزو فعال سازی فابريکه محلوالت زرقی370769   

57370875
تجهيز البرتوارها کنترول کيفيت دوامحصوالت صحی به 

سطح زونهاوتقويت صحی تضمين کيفيت
34.4109086#########39.996حکومت افغانستانانتقالی13971402

11.98910099#########12.100حکومت افغانستانانتقالی13971402واحدتدارکات متمرکز دوايی ومحصوالت صحی58370876

102.256#########93.3839391

102.256#########93.3839391

                16,413.359##########15,846.8209896.5

4,764.204######4426.25695%93%

11,649.155######11420.56499%98% مجموع غير اختياری 

مجموع اختياری 

صحت باروری واطفال2.3برنامـه فــرعی

عرضه خدمات صحی برای عودت کننده گان
جديد

51
1398

3.1برنامه فـرعـی

(معينيت محترم مالی واداری  )امــور اداری  

کنترول امراض ساری

مجموع پروژه

امــور فارمسی

3برنامه اصــلی 

2مجموع مصارف برنامه اصلی 

3.3برنامه فـرعـی

مــالـی واداری

کنترول امراض ساری

1402

2.4مجموع مصارف برنامه فرعی 

پاسخ به حاالت اضطراری

370882

 پروژه منظورشده ميباشد58 برنامه اصلی که شامل 3مجموعه 

امــور اداری

مــنابـع بشری

مراقبت های وقايوی وخدمات صحی اوليه

3.4برنامه فرعی

3.2برنامه فـرعـی

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

عــرضه خــدمات صـحی

3.3مجموع مصارف برنامه فرعی 

3مجموع مصارف برنامه اصـلی 














