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 ۲۰۱۷اپريل–مياشتنی رپوټ

 (ACAP III)–د افغانستان له ملکي وګړو سره د مرستې پروګرام 
 

 :مهمې کړنې
 

 پروګرامونه په الره ۴۸په ټول هٻواد کې د بٻړنيو مرستو د وٻش  •
 ۳۷۲واچول شول. د دغو پروګرامونو په لړ کې د بٻړنيو مرستو 

 نارينه ۱۹۳۵ ګته اخيستونکي (۳۷۳۱کڅوړې ووٻشل شوې چې 
  ښځينه) ورڅخه برخمن شول. ۱۷۹۶او 

 ۴۱۱ تنو نويو ګټه اخيستونکو (۷۳۱ ټولنيز خدمتونه –رواني  •
  ښځينه) ته وړاندې شول. ۳۲۰نارينه  او 

 نارينه  او ۲۳۳ نويو ګټه اخيستونکو (۳۰۵د فزيوتراپي خدمتونه  •
  ښخينه) ته وړاندې شول.۷۲

 د ی او د هغوانوی د قربانړېوڅ کهی مرستندو۱۵عايد توليدوونکېد  •
 ی او د هغوانوی قربان۱۲۳ سره سم اوویتړ له اوړ د غویکورن
 ې شولړ) ته ورکينهښځ ۵۹ او نهی نار۶۴ (ویکورن

د عامې روغتيا وزارت سره د وړتياوو د لوړولو د اړوندو کړنو د  •
 ترسره کولو په تړاو يو هوکړه ليک السليک شو. 

 له الرښوونې سره سُم د افغانستان د معلوليت ملي USAIDد  •
  د پروژې د کاري چارو له لړليک څخه وايستل شوه. (NDSA)سروې 

 د مينځ مهالې ارزونې سالکار هٻواد ته راورسٻد او څلور اونۍ سيمه ييز کار يې پای ته ورساوه. وروستی رپوټ به د مې مياشتې په پای کې وړاندې کړي.  •
يو دوه ورځنی ورکشاپ د کار، ټولنيزو چارو، شهيدانو او معلولينو د واليتي رييسانو او د شهيدانو او معلولينو د مديرانو په ګډون د پروژې د پرمختګونو د  •

  کال د پالنونو د شريکولو او د پروژې د پلي کولو د ستونزو په  هکله د بحثونو په موخه جوړ شو. ۲۰۱۷ارزولو، د 
کې د ښځو پر ژوند باندې د دغه جشن ښځو د پياوړتيا د يوه دوه ورځني جشن په ترڅ کې د پروګرام په اړه پوهاوی ورکړل شو. د  په مالي مرسته USAIDد  •

USAID .د افغانستان له  د شريکانو اغٻزه ننداې ته وړاندې شوه. د افغانستان لومړۍ مٻرمن اغلۍ روال غني (بي بي ګل) هم په دغه جشن کې حضور درلود
 نښان ورباندې وو او په USAID/UNMAS کڅوړې يې چې د ۷۵۰ په دغه جشن کې يوه غرفه ايښې وه او څه دپاسه رامګ پروې سره د مرستوګړملکي و

  د خدمتونو په اړه معلومات اٻښودل شوي ول. رامګ پروې سره د مرستوګړد افغانستان له ملکي ومينځ کې يې 

 ستونزې او کاري شرايط
 چمتو دی رامګ پروې سره د مرستوګړد افغانستان له ملکي ود غويي مياشتې په اتمه نٻټه طالبانو په رسمي توګه د خپل جګړه ييز فصل د پيل کٻدو اعالن وکړ.  •

 څو د دغې جګړې د ملکي قربانيانو مرستې ته ور ودانګي. 
•   UNAMA مړه ۷۱۵ تنو ته ورسٻد (۲۱۸۱ کال په لومړۍ ربع کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې شمٻر ۲۰۱۷يو رپوټ خپور کړ چې پکښې ويل شوي چې د 

  ټپيان). د کابل ښار د ځان مرګو او ډله ييزو بريدونو له امله د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د تر ټولو لوړې شمٻرې شاهد وو. ۱۴۶۶او 
 ې سره د مرستوګړد افغانستان له ملکي و ټولنيز سالکاران خپلې دندې پرٻږدي او –د عامې روغتيا وزارت اندٻښنه ښکاره کړه چې د دغه وزارت رواني  •

 هوډمن دی چې د دغې مسآلې په باب تحقيقات وکړي او د حل الرې يې رامګ پروې سره د مرستوګړد افغانستان له ملکي و سره يوځای کٻږي. رامګپرو
 ومومي. 

 
 د راتلونکې مياشتې لپاره پالن شوې کړنې: 

د کار، ټولنيزو چارو، شهيدانو او معلولينو وزارت د کارکوونکو لپاره د انګليسي ژبې او کمپيوټر د روزنيزو پروګرامونو د دايرولو په موخه د يوې روزنيزې  •
 مرجع موندل. 

افغانستان له ملکي وګړو سره د مرستې پروګرام په د کار، ټولنيزو چارو، شهيدانو او معلولينو وزارت واليتی رييسان د 
 UNMAS@. اړه معلوماتي ورکشاپ کې چې کابل کې جوړ شوی وو، سره را غونډ شول


