بودجه عادی سال مایل  ۱۳۹۶وزارت صحت عامه به تفکیک ابواب (تفصییل)

باب
210
220
250

کود پروژه

ر
تشیحات
معاشات کارمندان
اجناس و خدمات
کسب دار یای ها
مجموع

ز
افغای
ارقام به
مبلغ بودجه منظور
مالحظات
شده در سال مایل
۱۳۹۶
2,078,548,640
1,920,660,200
40,592,000
4,039,800,840

ی
بودجه انکشاف سال مایل  ۱۳۹۶وزارت صحت عامه به تفکیک پروژه ها (تفصییل)
مبلغ بودجه منظور
ر
شده در سال مایل
تشیحات
۱۳۹۶
153,182,703

AFG/370068

مل معافيت کتلوي
برنامه ی
طب به سطح مل
اسایس
بسته کمک های
ی

30,485,000

AFG/370135
AFG/370188
AFG/370197
AFG/370233
AFG/370235

بهبود کیفیت خدمات درشفاخانه به سطح مل

528,230,747

عدل افغانستان
تقويت طب
ی
کوچ ها
صح
مراقبت هاي
ی
ی
تاسیس تداوی مراکزمعتادین دروالیات کشور
شفاخانه صد ر
بست واليت کاپيسا

20,604,711
31,945,198
671,749,772
133,500,850

AFG/370070

5,819,419

AFG/370277

ابتدای (  ) BHCو مراکز صح جامع (  ) CHCدر والیت های کشور
اعمار مراکز صح
ی
ر
اعمار شفاخانه ولسوال بلخاب و صد بست والیت رسپل

59,117,919

AFG/370298

اعمار شفاخانه ها ومراکزصح دروالیت ارزگان

37,411,058

AFG/370319

اعمار  11باب  BHCو  2باب  CHCدر والیات رسحدی کشور
ر
واليب فارياب
اعمار شفا خانه
ی
اعمار مراکز صح (  BHSsو  ) CHCsدر والیت نورستان
ز
ر
میکانتم تمویل انتقال)
واليب مبارزه با ويروس ( HIV
تقويه پروگرام هاي
ی
ر
ولسوال ورس واليت باميان
یس بست
ی
اعمار شفاخانه ی

45,349,955

54,231,073

AFG/370442

ايجاد کمپ هاي سيار مراقبت چشم

14,320,446

AFG/370545

اعمار تاسیسات صح در والیت بادغیس

6,773,432

AFG/ 370546

توانای
معلولیت و باز
ی
طب
نصب دستگاه ها جهت دفع مصون کثافات معمول و ی
ز
غذای
تجهت البراتوار و ادویه و مواد ی

30,500,812

AFG/ 370622

حمایت از برنامه های صح مل دروالیات کابل وهرات
وقایه و ر
کنتول انفالنزای N1 H1

AFG/ 370641

ز
متعلمی در سطح کشور
برنامه کارکنان صح فامیل -وارتقای مهارت ودانش صح
ز
هیمودیالت
پروژه

AFG/ 370646

بخش مراقبت عاجل I C U
اعمار شفاخانه  50ر
بست نسای والدی ومراکز صح دروالیت هلمند
ر
والیب والیت فراه
اعمار شفاخانه

51,675,559

AFG/370674

ر
والیب والیت نیمروز
اعمار شفاخانه

117,024,210

AFG/370726

اعمار شفاخانه در والیت لغمان

78,744,966

AFG/370727

اعماروبازسازی شفاخانه ها وکلینیک ها دروالیات
اعمارشفاخانه صد ر
بست دروالیت دایکندی

128,954,900

AFG/370734

اعمارشفاخانه دروالیت نورستان
اعمارشفاخانه  50ر
بستدرشولگره والیت بلخ

AFG/370760

اعمار شفاخانه  50ر
بست زرمت والیت پکتیا
اعمارکلینک  30ر
بستبتخاک

23,447,521

AFG/370762

توسعه اقدامات تقویت سیتم صح ومداخالت آن دربهبودعرصه خدمات صح

92,515,878

AFG/370763

اعمارسه باب مرکزصح جامع  CHCدروالیت فراه

3,881,176

AFG/370765

اعماروتوسعه مراکزصح وشفاخانه والیت قندهار
اعمار شفاخانه والیت ز
غزی

53,348,616

AFG/370280

AFG/370354
AFG/370383
AFG/370405
AFG/370406

AFG/ 370547
AFG/ 370607
AFG/ 370623
AFG/ 370645
AFG/ 370647
AFG/370655

AFG/370732
AFG/370745
AFG/370761

AFG/370766

59,344,513
23,442,764
6,440,978

18,160,350
42,148,561
106,842,421
2,148,288
1,353,668
132,305,436
245,896,030
53,050,131

93,930,918
53,690,450
44,169,348
39,067,499

38,061,896

مالحظات

AFG/370767

ر
والیب پروان وکلینیک صیادان
اعمارشفاخانه

50,258,777

AFG/370768

اعمارشفاخانه والیت بغالن
ر
اعمارفابریکه محلوالت زرق

23,450,000
57,620,000

AFG/370770

اعماروتوسعه مراکزصح وشفاخانه والیت زابل

36,850,000

AFG/370776

اعمار شفاخانه در ولسوال لعل رسجنګل والیت غور

40,200,000

AFG/370797

خدمات کابل امبوالنس در سطح والیت کابل

20,840,551

AFG/370800

ایجاد  3مرکز صح اسایس( )BHCدروالیت لوگربرای کوچ ها
اعمار تعمت کلینیک ولسوال ز
جای خیل

18,775,477

AFG/370803

تقویت نظام صح در مرحله عبور

AFG/370804

صحت مادر ِ طفل و معافیت کتلوی
ز
پروژه های انکشاق  11والیت رسحدی شمال وغرب
اعمارکلینک اومل ولسوال ز
حضت سلطان والیت سمنگان

1,486,730

AFG/370814

ر
والیب پنجشت
اعمارشفاخانه

53,177,163

AFG/370832

اعمارشفاخانه حوزوی ننگرهار

76,616,778

AFG/370769

AFG/370801

AFG/370811
AFG/370812

3,740,811
5,862,234,881
10,446,439
605,228,621

AFG/370833

اهتد های ابتکاری برای چالش های توبرکلوز
بلند بردن ر ی

64,007,579

AFG/370834

تقویت سیستم صح (روند سوم)

373,021,093

AFG/370835

شفاخانه الحاج سناتور جنت گل خان تره خیل کوچ
ر
والیب جوزجان
اعمار شفاخانه

61,116,529
33,500,000

AFG/370837

اعمار شفاخانه  50ر
بست ولسوال سیاه گرد والیت پروان

70,014,397

AFG/370836

ز
ز
اکتخان واعمار کلینیک خواجه جم ولسوال پغمان 13,400,000
آبرسای
 AFG/370838سیستم
وکانالتسیون شفاخانه وزیر ی

AFG/370839

ز
رسطای درشفاخانه جمهوریت
تشخیص امراض

35,702,156

AFG/370840

اعمار شفاخانه درولسوال های رودات ده باال وحصارک شتزاد دروالیت ننگرهار

68,088,348

AFG/370863

ز
تجهت وتداوی معتادین مواد مخدر دروالیات هلمند،ننگرهار ،هرات،بلخ ،نمتوز وکندز

67,000,000

AFG/370864

ر
کنتول مرض ربیس

20,100,000

AFG/370865

فعال نمودن شفاخانه مل تداوی گرده وشفاخانه فاطمه الزهرا
ر
کوت،بب کوت وشهرک شهیدان).اعمار کلینیک
اعمار شفاخانه  DHدرولسوال های (

67,000,000

AFG/370866

درولسوال خیوه واعمار تعمت صحت عامه والیت ننگرهار

AFG/370867

اعمار شفاخانه مل فوق تخصیص
ر
والیب برای سال 1396
اعمار شفاخانه هاوپروژه های

AFG/370869

ر
نسای و والدی دروالیت سمنگان
اعمار شفاخانه  50بست ی
اعمار وبازسازی تاسیسات صح دروالیات از وجوه غت ر
مشوط

AFG/370872

ز
وتجهت تاسیسات صح دروالیات از وجوه غت ر
مشوط
تهیه
مجموع

AFG/370868
AFG/370871

53,600,000
67,000,000
335,000,000
33,500,000
738,072,000
11,117,980
12,305,035,482

