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 سریزه : 

کلونو  ۲۰۲۳-۲۰۱۹ستراتیژي  د مليرواني روغتیا روغتیا د  عامېدا زما لپاره د خوشحالې ځای د ی چي د 

دا مدغم شوه  کېسیستم  روغتیایېکښي په  ۲۰۰۵رواني روغتیا په کال  چې لپاره درپیژنم ، وروسته له هغې

 .   کو ديستراتیژی بیا ځل لپاره پیل او وړان مليروغتیا وزارت د رواني روغتیا په  عامېد  چې دي دوهم ځل 

د ارزیابی وروسته ، د علمی شواهدو   ستراتیژيد رواني روغتیا کلونو د  ۲۰۱۵-۲۰۱۱دغه ستراتیژی د 

-۲۰۱۳،  (CRPD)وقو کانوانسیون ،  معلولیت درلودونکو د حق  SDGپربناء ، او د بین المللی اسنادو لکه 

د رواني روغتیا ملي ستراتیژي او د  پالیسې ، روغتیایې مليحوزوی روغتیایې ستراتیژی ، روغتیایې  ۲۰۲۰

 مقرری په رڼا کښي ورته انکشاف ورکړل شوی .  

ومی تعقیبوی او عمده تمرکزاو توجه په لومړنیو روغتیایی پاملرنواو عم ستراتیژينې کېدغه ستراتیژی مخ

فیت په ښه کېد  کېرواني روغتیا په روغتون کچه د  رواني روغتیا په پراختیا ، په ثالثيروغتونونو کښی د 

 .   وي ارتقاء ورټولېاغیزو او رواني روغتیا په وقایوی قويد  والې

او اني اختالالتو تړاولرونکو اسنادو څخه د رو ډیزان شوي د بین المللې بشري حقوقې چېټول هغه مداخالت 

 .  کړي پیاوړي و خلکو ته په توجه کښی الهام اخلي ترڅو سیستم ز معلولیت لرونکټولنی رواني

  او شخصي په شمول د استفاده کونکو ، کورنۍ همکارانو دويروغتیا وزارت ، د عامېدغه مهم سند به د 

 ترڅو هغو انکشاف ورکړي یو عملي حقیقی تطبیقي پالن ته ونه رهنمایی کړي ترڅو وکوالی شېسکتور

لومړیتوب  کېپ منطقو ته ن منونکو ګروپونو او لري جغرافیويیرو زیااو ډ رواني ستونزي لري چېخلکوته 

 ورکړل شي .  

  شي کوالی  چېتګالره ده  کېګویا دا یواغیزمن او لږ قیمت لرون چې  کويته توجه  دي روغتیا وزارت  عامېد

 ز اړتیاوته رسیدګي وکړې. ټولنیاو رواني یا رواني روغتد بیړنیو حاالتوته په شمول د افغانانو 

دغه   چېاو ښیګڼو لپاره  مشترکوهڅوونډې اخستو،  دټولو موسساتو او افرادو څخه ددوي د فعالېزه  کېپه اخر

برخه اخیستی په   کېانکشاف  سند په ديد ګډونوالو چيسند یی نهایی کړو مننه کوم ، همدارنګه ټولو هغو 

 ي په انکشاف کښی مرسته کړ ستراتیژي ې ډول دد ېچې په تخنیک  څخه (EU)حادي ډول د اروپایی ات ځانګړي

 مننه کوم . 

چاپیلایر  یو همغږی او مالتړې چېپیاوړي کردار له کبله د امریت د رواني روغتیا یو ځل بیا په اخرکښی د 

یی هم وساتي په یق پرمحال به د تطب چېوو او زه مطمن یم  د انکشاف لپاره برابر کړي ستراتیژي ديیی د

 مننه کوم .   روم اوتريدیخپل وارتق

 

 یکان "داکترفدا محمد " پ

 معین عرضې  خدماتو دروغتیایی د روغتیا وزارت  امېع
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 منندوي : 

کلونو د  ۲۰۱۵-۲۰۱۱د  ستراتیژي مليکلونولپاره د رواني روغتیا  ۲۰۲۳-۲۰۱۹دعامي روغتیا وزارت د  

پارتمنت دیرواني روغتیا د  چې کېمشترکو موخو پروسه ده په کوم  ستراتیژي دوام دې د اشتراکې او

خپل د مننی مراتب هریوددوي  چې. زه غواړم  المللي همکارانو په کښی ونډه درلوده کارکونکو ، ملي او بین

 ته وړاندي او څرګند کړم .  

مې روغتیا دعا کاري ګروپ دغړو ،  ، د فرعې (MHCC) کمیتې د همغږۍرواني روغتیا همدارنګه د  زه

اوبیا   ونيد تیری ستراتیژی په ارز چېکومو ( انوافسر PHCs)  انوفوکل پاینټرواني روغتیا  ریاستونواو والیتي

 فرعې  په رواني روغتیا مننه کوم. د مونږته با ازښته نظریات راکړي کې نکشافپه ا ستراتیژيکتنه او ددي 

 موسسات ګډون وال وو:   ديالن کېکاري ګروپ 

 GIZپروګرام ،  مرستې کېغتیا وزارت لپاره د تخنیي رود عام ❖

 Health Net TPO /روغتیایی شبکه  ❖

  (IPSO )زه موسسه ټولنیرواني  بین المللي ❖

 (MA)میډیکا افغانستان  ❖

 (IAM)المللي مرستو هیئت  د بین ❖

 د تابیش موسسه  ❖

❖ IMC 

،  (RMNCAH)انو د روغتیا ریاست وځوانکېپارتمنتونه : لکه د مورماشوم او تندید عامي روغتیا د وزارت  ❖

 او غیره .    CBHC،  (DDR) ، تغذي ، د نشه یی توکو ته دغوښتنې د کموالي وجندر او د بشرحقوق

او غیري مستقیم د مستقیم  روغتیا د همکارو موسساتو څخه ددويډول د ټولو رواني  زه یوځل بیا په ځانګړي

فدا  یم . زه همدارنګه د داکتر سته کړي تري منندويه مرزمونږ سر کېسند په انکشاف  د دي مالتړ څخه چې

په   چې  څخه ددوي د اوږد محاله تعهد یدیاروپایی اتحاخدماتو دعرضي معین او  محمد پیکان د روغتیایې

له طرفه   يدید اروپایی اتحااونورو  GIZاو  EPOSمننه کوم )  په اړه  لريرواني روغتیا ستان کښی د افغان

به تطبیق به زمونږ سره مرسته ستراتیژی  کامیا ديد چېباوري یم  زه پدي قويڅخه ( . تمویلونکو پروژو 

 به موزیات تمرکز وکړوالبته  هیواد په کچه رسیدګي ترڅو ډیرو زیان منونکو مهمو ګروپونو ته د  ټول وکړي

ته اغیزناکه ،   دويسیږي او او کېپه لرو پرتو سیمو  ښځو، کوچنیانو او په هغه خلکو چې په غریبو خلکو،

. یوځل بیا د ټول ټیم   قیمت ارزانه وی  برابر کړي چېمداخالت  کېوړ او دبشرحقوقو رهنمایی کون السرسي

د ستګما په  چېکوم  الر کښی لګولی او ښیګڼه یی کړي ، او هغه تګالري دي خپل وخت  پ ، هغه چا چې

د تعلیماتو په ډیزان  رواني روغتیا د  ريتو دالد ابتکاراتو او مداخال او داګاهی په ښه والی او د ټولني کمولو

 تري مننه کوم .  مرسته وکړيزمونږ سره کښی به 

 

 راحمد " سروری"شیداکترب

 امر رواني روغتیا د   عامې روغتیا وزارت
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 مخففات : 

AFRO 
Afghanistan Future Research 
Organization 

 افغانستان راتلونکي ریسرچ سازمان  

AIHRC 
Afghanistan Independent Human 
Right Commission 

 د افغانستان د بشرد حقوقو خپلواک کمیسون 

AKDN Agha Khan Development Network  اغاخان انکشافي شبکه 

ANDS 
Afghan National Development 
Strategy 

 افغان ملي انکشافي ستراتیژي  

BHC Basic Health Centre اساسي روغتیایی مرکز 

BPHS Basic Package of Health Services  د روغتیایی خدمتونواساسي ټولګه 

CHC Comprehensive Health Centre  بشپړروغتیایی مرکز 

CHS Community Health Supervisor د ټولني روغتیایی سوپروایزر 

CHW Community Health Worker دټولني روغتیایی کارکونکې 

DDR Drug Demand Reduction   نشه یی توکو ته دغوښتنی  کمول 

DH District Hospital   د ولسوالۍ روغتون 

DRC Drug Regulation Committee  دنشه یی درملود تنظیم کمیټه 

DRD 
Disability and Rehabilitation 
Department 

 معلولیت او بیا رغوني ډیپارتمنت 

DSM-IV 
Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorder-IV 

 د رواني اختالالتوتشخیص او احصایوي منول 

EMRO Eastern Mediterranean Region  مدیتراني شرقي حوزه 

EPHS 
Essential Package for Hospital 
Services 

 روغتونونو د خدماتواساسي ټولګه 

EPSC 
Emergency Psycho-Social 
Counselling 

 مشاوره  بیړني رواني ټولنیزه

EU European Union  اروپایی اتحادیه 

GoA Government of Afghanistan  د افغانستان حکومت 

HF Health Facility  روغتیایی سهولت 

HIV/AIDS 
Human Immunodeficiency 
Virus/Acquired Immunodeficiency 
Syndrome 

د انسان د معافیت د کمزورتیا وایرس/ معافیت 
 ا کسبي سینډروم د کمزورتی
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HMIS 
Health Management Information 
System 

 روغتیا د مدیریت معلوماتي سیستم 

HN-TPO 
Health-net, Trans-cultural 
psychiatry organization 

 روغتیایی شبکه 

HNSS Health & Nutrition Sector Strategy  روغتیا او تغذي د سکتور ستراتیژي 

HP Health Post وغتیایی پوسته ر 

HR Harm reduction   داضرارو کموالي 

ICD-10 
International Classification of 
Diseases 10 

 ۱۰ -د ناروغیو بین المللی طبقه بندي

IEC 
Information, Education and 
Communication 

 معلومات ، روزنه او مکالمه 

IPSO 
International Psycho-Social 
Organization 

 رواني ټولنیز بین لمللي سازمان  

LRP Learning Resources Package  روزنیزو سرچېنو ټولګه 

MH Mental Health  رواني روغتیا 

MHH Mental Health Hospital  رواني روغتیا روغتون 

MHT Mobile Health Team  ګرځنده روغتیایي ټیم 

MH & 
SAD 

Mental Health and Substance Abuse 
Department 

رواني روغتیا او دنشه یی توکو د ناوړه 
 استفادي ډیپارتمنت 

MoW&A  Ministry of Water and Agriculture   داوبو او زراعت وزارت 

MoCN Ministry of Counter Narcotic  نشه یی توکو سره د مبارزي وزارت 

MoH & 
RA 

Ministry Hajj and Religious Affairs 
 ي چارو وزارت  د حج او مذهب

MoI Ministry of Interior   دداخله چارو وزارت 

MoI & C Ministry of Information and Culture  د معلوماتو او کلتور وزارت 

MoJ Ministry of Justice   عدلي وزارت 

MoLSA Ministry of Labour and Social Affairs  د کاراوټولنیز چارو وزارت 

MoPH Ministry of public health   د عامي روغتیا وزارت 

MoUD Ministry of Urban Development  کلیو د پراختیا وزارت 

MoWA Ministry of Women Affairs  د میرمنوچارو وزارت 
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NGOs Non-governmental Organizations  غیري دولتي موسسات 

NMHS National Mental Health Strategy لي ستراتیژي د رواني روغتیا م 

PFA Psychological First Aid  لومړني رواني مرستي 

PH Provincial Hospital  والیتي روغتون 

PHC Primary Health Care  لومړنیو روغتیایی پاملرني 

PHD Prison Health Department زندانونو د روغتیا ډیپارتمنت 

PPHD Provincial Public Health Directorate یتي عامي روغتیا ریاست وال 

PS Psychosocial Counselling  رواني ټولنیزه مشاوره 

PTSD Post-Traumatic Stress Disorder  وروسته د صدمي رواني فشار اختالل 

RH Regional Hospital  حوزوي روغتون 

SC Sub-Centre فرعي روغتیایی مرکز 

SEHAT 
System Enhancement of Health 
Action in Transition 

عبورپه مرحله کې د روغتیایی کړنو 
 دزیاتوالي سیستم 

UNAMA 
United Nation Assistance Mission 
for Afghanistan 

 د افغانستان لپاره د ملل متحد معاونیت 

UNFPA 
United Nation Fund for Family and 
Population 

 د کورنیو او وګړو لپاره د ملل متحد فنډ 

USAID 
United State Administration for 
International Development 

د بین لمللی انکشاف لپاره د امریکا متحده 
 ایاالتو اداره 

WB Word Bank  نړیوال بانک 

WHO World Health Organization   د روغتیا نړیوال سازمان 

M&E Monitoring and Evaluation   ارزونه او برسي 
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 شالید: 

نه وو ، په ځانګړی ډول  لومړیتوب په تاریخي ډول رواني روغتیا او نشه یی توکواستعمال اختالل یوه جهاني 

د ساري اوغیري ساري ناروغیو سره لکه سرطان یا قلبی ناروغیو سره مقایسه کړو . په هرحال   چېکله 

لپاره زیات مصرف لري  . په   یعنی افرادو او ټولني رواني اختالالت دواړه چېبعضو مطالعاتو دا ښودلي  

 کېپه یو وخت د خپل ژوند په جریان ٪ ۲۵٪ د کاهالنو رواني اختالالت تجربه کوي او ۱۰هروخت کي تقریبا 

  نارینواو ښځو  ، دژوند په ټولو اختالل ته انکشاف کوي . رواني اختالالت په ټولو هیوادونو په  رواني 

٪ په جهاني ۱۳ږي. رواني ناروغې کېاو اطرافوکې پیدا اړو ښار و ، په دو، په غریبو او مالدار حلوکښیمر

پوري لوړ شي . افغانستان کال  ۲۰۳۰٪ ته تر ۱۵دغه ارقام  چېسطحه د ناروغیو بار جوړوي او اټکل کیږي 

د څلورو لسیزو راهیسي د خارجې یرغل او ملکي ستونزو څخه تیریږي او ډیری افغانان ددي ډول واقعاتو  

وادونو کي نسبت انکشاف وع په اړه مطالعات په کم عاید لرونکوهیشی. د رواني ناروغیو د مخ شوي دي سره 

په لوړ عاید لرونکو او لږعاید لرونکو  چېته یوڅه کم ترسره شوي . په هرحال هغه مطالعات  یافته نړۍ

او و سره تړرواني  اختالالت چېک جنګ او سیاسي تاوتریخوالې د لوړي ترسره شوي ښودلي چي کېهیوادونو 

بین المللې   چېلري . اګر دو سره ارتباطکېو د خطر په رامنځته لري اوپه اوږد محال کي د رواني ستونز

ال  حالت تشریح کړي پداسی ح استعمالوي ترڅو د افغانستان حقیقياصطالح  Post conflictد  ته ديموسسات 

کوم  دي دمه روان  دي نورو قواو ترمنځ تر قواوترمنځ ، د طالبانو او کې چي تراوسه کورنی جنګونه د کورني

. د یو واقعیت  کړياوسیږی رواني حالت یی ورځ تربلی ډیر خراب  کېپه جنګی ساحه  چېد هغوافغانانو چې

زیربناء  د هیواد اقتصاد او اجتماعي او کلتوري چې دوامداره جنګونه ددي سبب شوي چېپه ډول داویلی شو

لکه څو څو ځله د خپلوانو مرګ  تونزمنو حاالتو سره خپل ژوند وکړيس د چې غانان مجبورديویجاړکړي . اف

دو ته مجبورول  کېد ځمکواو مالونو غصب کول او په زوره داخلی یا خارجی بیځایه  دويلیدل ، اکثروختونه د

 دياو دنشه یي توکو د استفا ، عصبي اني روخانو ته اچول .  همسایه هیوادونوکې زورول او بندي او یا په

وع لري او د معیوبیتونو او مخکي د وخت څخه د مړینو سره مرسته کونکي شیزیاته  کېاختالل په ټوله نړۍ 

 چېږي کې اټکلاوداسی  ٪  د نړۍ دناروغیو بارتشکېلوو۷.۴ د رواني ناروغیو بار کې ۲۰۱۰دي . په کال 

 ږي . کېرکول اونشه یی توکود استعمال اختالل ته نسبت و  رواني ژوند د  معیوبیت لرونکي

کي د رواني ناروغیو د مړینې او د ناروغیود نړیوال بارد   ۲۰۱۴په کال  چېهمدارنګه هغه سیستماتیک کتنه 

٪ نړیواله مړینه ده یا تقریبا اته میلونه مړینه په هرکال کي ده ۱۴.۱۳ چېتخمین کړې  دويمفهوم په اړه شوي 

 ږي.  کېاختالالتو ته نسبت ورکول   رواني دا چې

د نړیوال سازمان د   چېد روغتیا او ښه والي یوه مدغمه برخه ده لکه څرنګه رواني روغتیا  اوس وخت کيپه 

  کې د فزی رواني اواجتماعي ښه والی څخه عبارت ده، کېساختارپه تعریف کښی راغلې " روغیتا یوبشپړفزی

یت مدغمه برخه جوړوي  د ظرفرواني ښه والې د افرادو دای" کې شيت یواځی روغتیا ندینه موجو ناروغیو

سره دلچسپی  ورو سره د اړیکود ټینګولو، مطالعي او کار یا د سوکالۍد یوبامعنی ژوند سبب ګرځی ن چېکوم 

د   چېډول  ورځنینی تصمیمونه او انتخاب په شمول . د ا فرادو د رواني ښه والي ګډ وډي کوم  دي او په هم

  چې نه یواځی دا چېاني فکتورونو ترمنځ سبب ګرځی ، اجتماعې او رو کېیومغلق متقابل عمل د بیولوژی

په سطح هم د ضایعاتو سبب  کې په پراخ ډول د کورنیو او ټولنيږي بلکېداغیزمنو افرادو د فعالیت دکمیدوسبب 

 چې اجتماعی فکتورونو کو م  کېدای شي د یوسلسه اقتصادي و اړخ په توګه دی د روغتیارواني روغتیا ږي . کې

زدولتی تګالری د ټولنیی ، ارتقایي ، درملنی اوبیرته شفایابی لپاره د یو پشپړ ستراتیژۍ او داړینه ده د وقایو

خلک زیان مننونکې کوي .  دغه د خطرفکتورونه  چېالري په نښه کړو . تراوسه زیات د خطرفکتورونه شته 

 ، غربت ، کورنېیخوالې پر جنګ او نا امنۍ ، د جندر بی موازینګې ، د جندرپر بناء تاوتر ديمشتمل 

حقوقوپروړاند تاوتریخوالې ، د  بشريتاوتریخوالې ، نه تداوي شوي رواني اختال الت ، کلتوری بدلولونه ، د

تاوتریخوالی او دهغي پایلې . هغه هیواد چي د څو لسیزو راهیسی د تاوتریخوالي   ديپروړان وښځواو ماشومان

، کورنۍ جګړی په کېکلونو ۱۹۷۹اد تجاوزراهیسی په . د شوروي اتح او سیاسی بی ثباتۍ په اورکښی سوزي

افغانان  چې،  ۲۰۰۱حکومت نسکوریدل په  دوي، د طالبانو قدرت ته رسیدل او بیاد کېکلونو ۱۹۹۰

  کال څخه داسې  ۲۰۰۱لي .  وروسته د دسختوقوانینو الندي راتلل او د بشرحقوق پراخ نقض صورت نیو
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یوځل بیا زورواخیست  تاوتریخوالی کېاخرو کلونو  ديایم شي الکن پثبات قبه  کېګواګی هیواد  چېمعلومیده 

ه زیات مهاجرین د : د پنځه میلونو څخديت دییو بل اضافی محدوپه هیواد کې دل کې. بی ځایه  او زیات شو

دري میلونه  ۲۰۱۱٪ د نفوسو زیاتوالی . په کال ۲۰افغانستان ته راستانه شوي دي .  کال راهیسی  ۲۰۰۲

یی داخلی بیځایه شوي  ۳۵۰۰۰۰چي کېپداسی حال  میشت دي کېاجرین تراوسه په همسایه هیوادونو افغان مه

 مهاجرین دي. 

)  جوده دهفشارونو مو  رواني لوړ کچه د  چې په ګوته کړيسروي  مليدافغانستان د رواني روغتیا په اړه 

 ( .   GIA and consulsanti,2018 سره ، ي٪ بی له وظایفو دخرابوالی۴۶سره او  د وظایفو دخرابوالي  ۲۶٪

د رواني روغتیا د خدماتو او بشري  کېد راپور پراساس په هیواد  AIMSد نړیوال سازمان د  کېکال  ۲۰۰۶د 

کارکونکو په اړه یوه غټه خالء/تشه موجوده ده .   کېلپاره د مسل وقایه او د رواني اختالتو د تداويمنابعو، په 

څخه اولی لومړیتوب درجی ددوهمی رواني روغتیا روغتیا وزارت  عامېد کې  ۲۰۰۵په هرحال په کال  

قرارونیولو . اوس   کېروغتیا په لومړنیو اولویتونو  عامېد رواني روغتیا ته واړولو، او لومړیتوب درجی 

ز مراقبتونو شاملول ټولنی. د رواني روغتیا او رواني  ه دهختار کي موجودپه سا BPHSد رواني روغتیا محال 

اختالالت وپیژندل رواني ترڅو رواني ټولنیزي ستونزي او ديم د افغانستان دحکومت یومهم قد کې BPHS په

ز ټولنی  رواني د  کېاو د لومړنیو روغتیایی پاملرنو د کارکونکو په وسیله )یوه نوکتګوری کارکون شي

 لپاره روزل شوی( تداوي شي.   +CHCاو   CHCتنه تراوسه د  ۷۵۰ چېمشاورپه نوم 

زخدمتونه وړاندي ټولنی روانياو رواني روغتیا د  په ټولو روغتیایې مرکزونو کې EPHSاو  BPHSتقریبا د  

 :  ديکره تعداد د روغتیایی مرکزونو په الندي ډول  چې کیږی

ستونزو پیژندنه رواني رضاکاران اګاهی ، رجعت ورکونه او د  روغتیایې ۳۸۰۰۰روغتیایی پوستی/  ۱۹۰۰۰

 ترسره کوي . 

 .   فرعې روغتیایې مرکزونه اساسی مداخالت برابروي  ۸۰۷بایل روغتیایې ټیمونه او مو ۱۹۸

 اختالالتو ته اساسی مشاوره او طبی درملنه برابروی.    رواني  مرکزونه د  روغتیایې اساسي  ۸۳۰

 مشاوره د طبی درملنی سره برابروی .    رواني جامع روغتیایی مرکزونه پرمختللی  ۴۳۰

 برابروی .   تداويزه ټولنی  رواني  –الۍ روغتونونه طبی د ولسو ۸۳

 بسترسره برابروی.  ديزه درملنه د لنډی موټولنی  رواني والیتی روغتونونه طبی ،  ۲۷

 اختصاصی خدمتونه برابروی او همدارنګه د  OPDدخلکو لپاره داخل بستراو  وار ډونهرواني پنځه 

BPHS/EPH طب د متخصصینو د روزلو  پروګرام په شمول   رواني  درجعت دهی د مرکز په حیث او د

 خدمتونه برابروی.  

ترڅو د  زي پروژي موجودي ديټولنی -روانياو رواني روغتیا په سطحه د  ټولنيد  ۵د هیواد په کچه تقریبا 

، بلخ ،   لکه د بیلګی په توګه په هرات ، کابل  خدمتونه برابر کړيرواني روغتیا  دمخنیوی او رواني اختالالتو

 .  وغیرهننګرهار ، بامیانواو 

ستراتیژی د   راتیژی ته انکشاف ورکړشوی وو. دغهست مليرواني روغتیا  کلونو لپاره د  ۲۰۱۵-۲۰۱۱د 

ستراتیژی مطابق وه . دا په   مليکال دافغانستان د انکشاف  ۲۰۰۸روغتیا او تغذی د سکتور د ستراتیژګانو، د 

رواني روغتیا ستراتیژی وه . د  اتو د بهبود اوارتقاء لپاره یوه عموميني روغتیا د خدماومختلفوکچو د ر

د  رواني روغتیا د  چېسبب شو ديشتون درواني روغتیا د کېپالیسۍ په محتویاتو  ملياو  دسکتور د لید لورې

 .  کړيخدماتو لپاره یو قانونی چارچوکات رامنځته 

ملي رواني روغتیا پنځو کلونو لپاره تطبیق شوه .  ستراتیژی د مليرواني روغتیا کلونو د  ۲۰۱۵ -۲۰۱۱د 

 .  کويته اهمیت وررواني روغتیا د افغانستان حکومت د خلکو  کېګوا چې کوي ستراتیژی ددي څرګندوي
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یو واضح لیدلوری، تګالره ، اصول، ستراتیژیک  چېکوم  ديستراتیژی یو جامع سند  مليرواني روغتیا د 

 .  یژیک موخو لپاره اهداف لريو ستراتموخی ، اهداف او دټول

ترڅو د وقایی، د پیژندلو  سیستم لپاره ډیزان شوی وهرواني روغتیا د یوبشپړ  ستراتیژي مليرواني روغتیا د 

فعالیت کولو مالتړسیستم رامنځته کول ، په   پیاوړي ، جمع د  تداوي او رجعت دهی ، که اړین وی پاملرنی او 

   قواوو د ساحاتو سره مرسته وکړي بشريت په شمول د دیاو د منابعو موجو شمول د مقرراتو او لوایحو ، کتنو

Number of people accessing mental health services 
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رواني په اړه پرمختګونوته یوه کتنه وکړو او د رواني روغتیا یو فرصت برابرشو ترڅود  کې ۲۰۱۵په کال 

وزارت  عامې روغتیا. د افغانستان د  ېالرښوني معلومي او وپیژن کېلپاره راتلون ستراتیژي مليد روغتیا 

ترسره   کې ۲۰۱۵سمبردی -د نومبر چې مالتړوکړو کوم  ارزوني پروسي پروګرام د  مرستي کېلپاره د تخنی

 شوه . 

 :   د ارزیابۍ کلیدي موندني او مشاهدي په الندي ډول دي

رواني ی دولتی موسساتو دد حکومت او غیر چېستراتیژی یوه بشپړه ستراتیژی وه کومی  مليرواني روغتیا د •

 دي .   کړيد پروګرامونو تطیبیق یی رهنمایی روغتیا 

رواني ، د ښځو رواني روغتیا جندرپربناء ، د کوچنیانو رواني روغتیا کلونوستراتیژی د  ۲۰۱۵-۲۰۱۱د  •

ت دیمحدو کېد تمرکزپه برخو  کې سکتوراو ریسرچ انستیتوت سره دهمکارۍ په برخو  خصوصي ، د روغتیا 

 د .  درلو

مداخالت  رواني چېکوي  ښکارندوي ديدا د چې مدغم شوی ده کې  EPHSاو  BPHSد رواني روغتیا  •

 لومړیتوب لري.  

طرزالعمل رواني روغتیا پراساس د  دياو انکشاف ورکړل شوی او د مقرره ته بیا کتنه شويرواني روغتیا د  •

ف ورکړشوی ته انکشا ستراتیژي ی مليډول د ځان وژنی د مخنیو ديترتیب او انکشاف ورکړشوی  . په هم

 .  او منظوره شوې

کاپیسا(  وراشیاو مداخالت په ) پروان، پنج ټولګه mhGAPد نړیوال روغتیایی سازمان د   کې ۲۰۱۴په کال  •

ترجمه او   Quality Right toolkitد نړیوال روغتیایی سازمان  کې ۲۰۱۴. همدارنګه په کال  تطبیق شوه کې

 تطبیق شو.  کېروغتون   رواني د کابل په تطابق ورکړشو او 

ي روغتیا خدماتوته السرسې لريدهغه خلکوشمیرچې روان  
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و سپالی ، د  مواد د اساسی درملو او تعلیماتي چې نیکونو څخه ترالسه شوی معلومات ښېنو او کلید روغتونو •

په ناکافی ډول   کړيپه کچه کارکونکوسره مرسته و ټولنيمالتړ او نظارت ترڅو د  منظم/ دوامداره دوروې

 .   يخدمات/پاملرنی برابری کړ رواني روغتیاترڅو د  ديموجود 

ګمارل او تاسیس  د والیتی کمیتېرواني روغتیا کچه د په اړین دي هغه د والیت یی کول  پیاوړي  چېهغه څه  •

د یوی بیړنی اړتیا په حیث ترڅو د والیت د والیت لپاره  اوراپور ورکونه ښودل شوي،شوی فوکل پاینت مالتړ

 . کړيیوځای تطبیق سره  خه د کافی نظارتد پروګرام څلپاره مخصوص پالن جوړاو

فراغت   او وروسته د تله فراغ کېمخ کېپه ټولو طب پوهنځیواو وروسته د فراغت روزنیز مراکزو  •

 تطبیق شوی .  ديدعصرسره سم کوریکولوم ن

 ترڅو ديت دیتعلیم نه موجورواني روغتیا ګرام ترټولو ضغیفه اړخ د د وامداره عامه ودپررواني روغتیا د  •

 .   کړيپاملرنی قابل قبول رواني روغتیا او  کړياګاهی لوړه 

ډیرو کمیټی تاسیس د  کېډیپارتمنت او د تخنی رواني روغتیا د  کېروغتیا وزارت  عامېپه عمومی ډول په  •

  مقرري انکشاف، د ځان وژنی دمخنیوي د ستراتیژي  درواني روغتیا او مثبتو پرمختګونو لکه د  انکشافي

فراغت او   د کېمخ کېطب   رواني د بشرحقوقو د الرښودونو ، په  کې ونوانستیتوت  واني رانکشاف ، په 

  رواني د پاملرنو او د کابل رواني روغتیا انکشاف ، د زندانونو فراغت د پروګرامونو دکوریکولوم وروسته د

 .   دي  یو مهم کردار اداء کړې کېروغتون په بهبود 

د   کېترسره شوه ،  په افغانستان  کې ۲۰۱۵په کال  چېکوم  ونهکتنه او ارز ستراتیژي مليد رواني روغتیا د 

د تطبیق  چې ستونزيډول هغه  دي، په همد پروګرامونو د پرمختګ په اړه پوهاوی برابر کړ رواني روغتیا 

   رواني د راتلونکو پنځو کلونو لپاره  چې  کړهپرمحال ورسره مخ شوی وو. په ځانګړی ډول اوس دا ممکنه 

او   لريکولو ته اړتیا  پیاوړي چې هغه ساحی  چېلرو کی په ذهن  هم ، دا کړي هطرح ستراتیژي مليروغتیا

 .   شيشامل  کېپه پروګرام رواني روغتیا  کېباید د راتلون چېنوی ساحات 

ه  دم ديتر چېستراتیژی ته به دافغانستان روغتیایی سکتورد مشاهداتو او تجاربو پربناء  مليرواني روغتیا د 

متخصیصینو ، کاری ګروپ ، ټا سک فورس ، کانفرانسونو،  کېکلین په اد چې.  شيانکشاف ورکړ ديموجود 

د ستراتیژیکو نیولو ،  کېلمللی تحقیقاتو په نظراد پروژو په الس ته راوړنو ، جمع د بین رواني روغتیا د 

تونو په دیالت او متوسط الحاله محدوتګالرو او پیشنهاداتو/ الرښودونو ، د تیرو اسنادو د تمویل کونکو ددخ

پدغه نوی ستراتیژی که به د ارقامو په نتایجو، حاالتو، تبصرو ، سفارشاتو، .   دينظریاتو/سفارشاتو مشتمل 

او  مختلفی  شيبه ونیول  کېپه نظر  تمرکزوکړواو په پشپرړ ډول  ديتوصیو بان کېتونو او تخنیدیمحدو

 به معرفی او ذکر شي .  احيبرخي او د مداخالتو س کېستراتیژی

اړخ  وحقوق ، د بشريکړيتبعیض تجربه   چېقو نقض او د ورانی ناروغیو لرونکو خلکو حقو د پراخ بشري 

. دا ستراتیژی کېټولو په رڼا  ديد ديیواساسی ځواب  کېناروغیو د بار په مقایل رواني د  دنړۍ د د چېکوم 

  ددوي  لرياختالالت و رواني چې پروګرامونه ترڅوهغه خلک ، پالنونونه اولريبه په اړینوخدماتو تمرکزو

 ، اجتماعی او کلتوري ديد اقتصا،  (ICCPR) کانوانسیون یا  مدنی او سیاسی حقوقو بین الملليد وتهحقوق

، د    CRPD د معلولیت لرونکو خلکو د حقوقو کانوانسیون یا  ،  ICESCR حقوقو بین المللی کانوانسیون یا

حقوق وژغورل شي ،  دويبه د مطابقبین االمللی سندونو  اړوندهاو نورو CRCیا قو کانوانسیون حقوکوچنیانو د 

 .  شياحترام و به حقوقو ته دوياختالالت لري د  رواني  چېاو هغه خلک  ارتقاء ورکړل شي

بق او روغتیا وزارت د روغتیایی پالیسی مطا عامېکال د ۲۰۲۰-۲۰۱۵د انکشاف به  ستراتیژي ديد ديبناء پر

 الرښونی پراساس وی . 

اغیزناک  چېاړونده چارچوکاټ اونورومهمو عناصرو  SDGsکلونو روغتیایی ستراتیژی د  ۲۰۲۰-۲۰۱۶د 

 ده . باندي متمرکزوربرابروی  چارچوکاټاو د ستراتیژی د انکشاف لپاره 
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 کوي په انکشاف اغیز ستراتیژي مليد رواني روغتیا د  چېشکل : هغه فکتورونه  

 

سره په سمون که اتی پالن د اهدافو ملینړیوال عرواني روغتیا به د نړیوال سازمان د  ستراتیژيهمدارنګه دغه نوی 

  لري :واهدافو او موخو تمرکز به په الندني چېوي کوم 

 کول .  پیاوړي لپاره د ښی حکومتوالی او اغیزمنې رهبرۍ رواني روغتیا د  .1

 زی پاملرنی د خدماتو برابرول. ټولنیاو رواني روغتیا  کېپه کچه د بشپړ مدغم شوی او جواب ویون ولنيټد  .2

 تطبیق .  ستراتیژيد وقایی او ارتقاء لپاره د رواني روغتیا د .3

 لپاره شواهد او تحقیقات . رواني روغتیا کول ، د پیاوړي د معلوماتی سیستم  .4

یو څه فرصت وی ترڅو دنورو اړونده دیپارتمنتونو سره  کېتطبیق په جریان  د ستراتیژيډول دلته به  د  ديپه هم

و ځوانانو کې) دبیلګی په توګه پالیسی پالن ، جنډراو بشرحقوق، د مورماشوم او تن شيیوه قوی اړیکه برقرار

و  ( ا یدنی او نور، د معلولیت او بیا رغ  (DDR)، د نشه یی توکو دغوښتنی د کمیدو  (RMHCAH)روغتیا 

زو چارو وزارت ، د نشه یی توکو سره ټولنیهمدارنګه نور سکتوری وزارتونه ) د ښځو د چارو وزارت ، د کاراو 

، د داخلی د مبارزی وزارت و د تعلیم او تربیی وزارت ، دلوړو تحصیالتو وزارت ، د عدلی او قضایی سیستم 

 وزارت او نور( . 

 :  پالیسی او موخي

 او تعهد  لومړیتوبونهلپاره د حکومت روغتیا رواني د  کېپه افغانستان 

روغتیا د  عامېد رواني روغتیا  کې ستراتیژيروغتیا په  مليکلونو د  ۲۰۲۰-۲۰۱۶د افغانستان حکومت په  

 په صفت پیژندلی ده : لومړیتوب ستونزو د یو 

وړاغیزلرونکو، د شواهدوپربناء د قابل وقایی مړینو ، ناروغیو او معلولیتونو کمول د اغیزمن قیمت ، ل" نتیجه :  ۳

 مداخالتود برابرولو دالری "

ځانګړی ډول په غریبو ، په کمو خدماتو، وع کموالی په شیاختالالتو د   رواني "د ستراتیژیکه نتیجه :  3.6

 .  "تمرکز ولرو دينواقصواو په زیان مننونکو نفوسو بان

 

      SDGs یا  پایداره انکشافی اهداف 

 روغتیایی دعامی روغتیا ملی

  ۲۰۲۰-۲۰۱۶تیزي سترا

د روانی روغتیا نوی ملی 

 ۲۰۲۳-۲۰۱۹راتیژي ست

ملی  وزارت دعامی روغتیا

 روغتیایی پالیسی 

د معلولیت درلودونکو خلکو 

د حقوقو کانوانسیون 

(CRPD ،)۲۰۰۶ 

د لومړنۍ روانی روغتیا د 

  ستراتیژۍ د ارزیابۍ سفارشات 

دنړیوال روغتیایی سازمان د  ۲۰۲۰-۲۰۱۳ 

 روانی روغتیا نړیوال عملیاتی پالن    

کار/ ساحوي تجارب او یاد شوی درسونه    
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  محصوالتو سره : متوقع ديد

 د خدماتو مدغمول . رواني روغتیا شواهدو پراساس د  د کیفیتهبا ا لثی کچه د صحیح لومړنیو ، ثانوی او ثپه  .1

 اختالالتو سره یوخای وي .   رواني د چېد سټیګما او تبعیض کموالی کوم  .2

 د مسایلو لپاره دادخواهی کول .  رواني روغتیا کول او د  پیاوړي دلوایحو، الرښودونو  .3

 

 کوي :  ديستراتیژی ځینی د مداخالتو بیلګی وړانوزارت روغتیایی  عامېهمدارنګه د 

  یا انکشاف .  عصری کول، ستندردونو او الرښودونود ستراتیژی رواني روغتیا دټولو روغتیایی سیستم په کچه د  .1

 د ارقامو د جمع اورۍ ، نظارت او تحلیل د یو با اعتباره نظارتی او ثبت سیستم د تاسیس د الری . رواني روغتیا د  .2

ته روزنه/ اګاهی ورکونه ترڅو اغیزمن شوی نفوس په  gatekeepersغیری روغتیایی اختالالتو په اړه   اني رود  .3

 .   کړيښه ډول حمایت 

 لوړول .  چېد اګاهی د ک ټولنيناروغیو په اړه د سټیګما کمولولپاره د   رواني د  .4

 

 :   کلونو لپاره د روغتیا لید لوری ۲۰۲۰-۲۰۱۵روغتیا دوزارت د   عامېد 

 دي ځای په ځای شوی  کې ۲۰۲۰-۲۰۱۵روغتیایی پالیسی  مليروغتیا لیدلوری د افغانستان په  عامېد افغانستان  د

ثبات او  ،دسولی  کېپه افغانستان  چېبشپړ ظرفیت ته ورسیږی  کېاتباع د روغتیا په برخه "ټول  چېهغه 

 وی "  .  کېمرسته کون کېدوامداره پرمختګ 

قابل  کېژوند کولو طرز په ارتقاء  په وقایه او روغتیایی یود ناروغروغتیا وزارت د به  عامېدافغانستان د 

د مړینو قابل  کېټارګیتونو اوتل پاتی انکشافی اهدافو سره په سمون  مليړی د مالحظه پرمختګ الس ته راو

 مالحظه کمول. 

، په  ديفیت په استفاکېپه بهبود ، د ترڅږ د السرسی  کړيیوه عالی موسسه رامنځته  چې لريو کېوزارت په پام 

  کړي قیمت یی قابل د ور هیواد لپاره چېمساویانه او تل پاتی روغتیا اوتغذی په خدماتو ، صحت عامه دټولو لپاره 

اوژمنی   ديټول پرمختګونه به په یوقوی رهبرۍ ، یو دوامداره سیاسی ارا کېدروغتیا په سکتور وی تمرکزوکړي.

ریت ، ښی همغږۍ اوبین لوزارتی  یو چارچوکاټ دیاری پراختیا ، اغیزمن او اغیرمن م، ښه حکومت دارۍ ، اد

 .  شيونیول  ديدالس الن کې

 السرسي د ته ایروغت عامه او خدماتو هیتغذ او ایروغت دوامدار او ولډان ، تیفکې د ېچ ولري ېک پام په به وزارت

 ایروغت د. لري ایتړو یې لپاره وادیه د ېچ يړک تهځنیرام "موسسه عالي" وهی د ېک برخه په والي هښ د ېاستفاد او

 ، ۍحکومتدار ښې ، ېژمن او ېاراد  اسيیس ېدوامدار ، مشرتابه يړاویپ د ونهګپرمخت ولټ به ېک سکتور په

 ودیګډ کارکول به  سکتوري نیب ، وزارتي نیب او زیاتوالی يږهمغ د، تیردیم موثر او مؤثر ،  ایپراخت اداراتي

 .  شيونیول  ديرالس النت ېک ټچوکاچار کاري

 :  شيترالسه  ديد پنځو انکشافی ساحو په تمرکزبانروغتیایی لید لوری به  مليدا 

 ښه حکومتوالی  •

 د موسساتو انکشاف  •

 صحت عامه   •

 روغتیایی خدمات  •

 ریت دیقواو م بشريد  •

 

 د پالیسۍ حالت/بیان : رواني روغتیا د

په اړه ډیری کارونه په ټولنه اوپه  رواني روغتیا د  چې تیا وزارت پالیسي داده روغ عامې په اړه د رواني روغتیا د  

د امتحانی پروګرامونواو نورو کارونو  چېروغتیا وزارت ټول هغه مهم پرمختګونه  عامې.  د شيترسره  کېټولنه 

( . ۲۰۲۱-۲۰۱۷ی د اړتیاو د پوره کولوپه خاطرترسره شوی دي پیژنی ) روغتیایی پالیسرواني روغتیا دالری د 

رواني  ترڅو د ټول نفوسو لپاره شيونیول  ديډیری اړتیا دالس الن چېاړتیا موجوده ده  ديپه هرحال تراوسه هم د

روغتیا وزارت  عامېپالیسی په دوران که به د ديلومړی کال په جریان یا د پراختیا پیداکړي . خدمات  روغتیا 

  ،  تګالری اضافي ې چ وي  دا به ارادهمع اوري غونډي ولري . همکارانوسره نظریاتو دجرواني روغتیا دخپلو

مرسته  ېک اډاجن شوي اصالح په لپاره ایروغت رواني د به دا شي ژندلیوپ نور او شتون نوچېسر د ، توبونهړیلوم

 وکړي  



 

 
15 

 :  visionیا  لید لوری

 ې پاملرن ایروغت رواني د ه کچهپ ټولنيد يګړو ولټ ېک افغانستان په ېچ  لري ېک پام په ژيیستراترواني روغتیا د

  او  زیخړهرا  کچه په ېولنټ د کتو په ته طویشرا وندړا او بیتعق ۍناروغ رواني او ، یالسرس ته ېدرملن تړ، الم

 ي ړورک وده ته مټسیس ېنیهوسا ایروغت رواني او رواني خلکو د افغانستان د به دا. لري یالسرس ته مټسیس يږهمغ

 . شي مدغم سره خدماتو ییایروغت رونو د ېپور کال 2022 تر ېچ

 : Missionماموریت یا 

 ديزو پاملرنو اوخدماتو وړانټولنی  رواني او رواني روغتیا  با کیفیته د افغانستان دټولو اطباعو او وګړو لپاره د 

زیان  په  کېبه د بیوزلو ، ناکافی خدمتونو، ستونزمنو حاالتو او د وګړو په منځ  چېکوم  دي کول او برابرول 

 په اړتیاوو متمرکزوي . رواني روغتیا د  کېمنونکوګروپونو 

په کچه وی البته د وقایوی او ارتقائ فعالیتونو سره او دښه روزل شوو  ټولنيدغه خدمات به د شواهدوپه بنیاد او د 

 ږي . کې ديکارکونکو له الری به د ټولو پاملرنو په کچه وړان کېاو هڅون

 موخې : 

 له :   ديستراتیژي عمده موخې عبارت  ملي درواني روغتیا د

فیته ، مدغم د  یکاختالالتو څخه درنځیدونکو خلکو لپاره د با   رواني د  کېدروغتیا سیستم په ټولو کچو  •

 شواهدوپراساس او اړین خدماتو ته د السرسۍ زیاتول .  

کارکونکو او منابعو دالری  کېو مسلاختالالتو وقایه ، او د تکړه پوه  رواني د  کېممکنه بریده په ټولو کچو  د •

  . له الریلسکتوری مشترک کار درواني هوساینی ارتقاء او بین ا

طب د عدلی فیت ښه والی ، د کوچنیانو او کید مراقبتونو د رواني روغتیا د روغتیایی خدماتو په مختلفو کچو کي د  •

 سیستم سره .  ورکونيخدماتو په شمول د فعال رجعت 

 التو لرونکو خلکو په خالف د سټیګما او تبعیض کموالی . اختال  رواني د •

 او وروسته مناسب ځواب ویل .  کېو اړتیاوته په کتو د بیړنیو حاالتو ترمخه ، په جریان رواني روغتیا د وګړو  •

، ددندو   بدیلتآاپه کچه د تګالرو پراختیا او ښه والی ) ښونځیو، زندانونو، د امن کورونو، پوهنتونونو ، دار ټولنيد  •

 او غیره( .  کېپرځایونو 

ایجاد او رامنځته کول ترڅو په  کېقوي اړی د نوروپروګرامونو او ځان وژنې دمخنیوي د فعالیتونو ترمنځ د یوی •

 .  شيبشپړ او همغږی مداخالت برابر

 .  ناروغۍ لري ددوي د حقوقو دنقض څخه مخنیوي  رواني  چېاو دهغه خلکو  د بشرد حقوقو ښه والې •

 ډول د زیان منونکو ګروپونو ترمنځ .  و کمښت او په ځانګړيد رنځیدرواني روغتیا وګړو د د  •

 اختالالتو د منفی اغیزو کمښت .   رواني په افرادو ، کورنیو ، اوټولنې باندي د  •

یا  د کمیدو معلولیت او نشئ توکوته دغوښتني و ځوانانو ، دکیدنورو ډیپارتمنتونو لکه جندر، د مورماشوم او تن •

DDR کول او مالتړ.  او مداخالتو غښتليپروګرامونو  او نورو 
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 ارزښتونه او اصول :  

 :  کړيستراتیژۍ انکشاف او تطبیق رهنمایی  مليد رواني روغتیا ارزښتونه او اصول به د   ديالن

قابل قبول  ،اغیزناکو ، شواهدو پربنسټ  محفوظو،  ، با کیفیته روغتیا وزارت د سټنډرد سیټ مطابق د  عامېد  .1

 کول .  ديپاملرنواو خدماتو وړان کېمسل درواني روغتیا 

د ادغام د الری د مساویانه او د السرسۍ رواني روغتیا د  کېخدماتو  دټولنې په کچه د لومړنیو او ثانوي روغتیایې .2

 وړ خدماتو زیاتوالې . 

عزت  لنيټو يکول ترڅو د افغان و یقینيمسایل دياو جنډر حساسیتونوته په کتو سره د  کلتوري-زو ټولنی -د مذهبي .3

 وده ورکړل شي .  کېته په 

 هګټ هړناو ېلړت ېپور ایروغت رواني د ېک ولنهټ  په ېالر له (IEC)فعالیتونو  د اګاهۍ او میتعل ، معلوماتو د .4

 چې ممفهودغه  ایروغت د خلکو دترڅو  یتک مال او ښکیلتیا  خلکو د او درملنی مخنیوی ، غیری منطقي ېستنیاخ

 .   شي پیاوړي دخلکو روغتیا د خلکو د الری دخلکولپاره 

حقوقو څخه برخمن او   بشريد خپل  منولو سهولت رامنځته کول ترڅو دويد ځواک ټولنيد افرادو ، کورنیو او  .5

 خوند واخلی .

 او انماشوم هګتو په ګېلیب د) واوسئ ونکيیو وابځ ته اوویتړا وګړو منونکي انیز وکم خدمت لرونکو ا د  .6

  (.نور ېداس او ريږی نیسپ ، دونکيیراستن ، يګړو شوي هیاځ ېب داخلي ، نیمعلول ، میرمني ، وانانځ

 نیولو سره(  کېت ، ژبی ، عقایدو او جغرافیوی ساحی په نظرملی)پرته له قبیلی ،  ټولو خلکو ته درناوې .7

 کول .  دغم او څو سکتوري تګالرو زیاتوالې او پیاوړيد همغږی ، م .8

 منندوي .  ښکیلتیا د هریو د کردار او  کېفعالیتونو  /وپه خدماترواني روغتیا د  .9

 . د اغیزو کموالېرواني روغتیا د منفی  ديکول او په افغانانو بان پیاوړيرواني روغتیا د مثبتی  .10

 . غیرې مرکزي حکومت داريرواني روغتیا د والیتی مسولینو د پیاوړتیا دالری د  .11

 اهداف:   ستراتیژیکاوږدمحاله 

رواني روغتیا  مليدغه  د چېداوړو خدماتو او مالتړ کوم  د تشریح ښهستراتیژیک اهدافو  ديدوه کلی ديالن

 :  لويکیبنسټ تش ستراتیژۍ

وقایوی  مالتړ وشي البته د  افراد ، کورنۍدپراخو ابتکاراتو انکشاف ، پیژندنه او نظارت ترڅو رواني روغتیا د  •

  چې  هغوته همدارنګه ،دالری او بیارغونی  یو د برابرولو ، رجعت ورکونوی خدمتونمداخالتو ، لومړني او ثان

 .  وشېتمرکزځانګړی به  کېکولو  ديپه وړان خدمتونو ته د  اساسي هغوي لري اړتیاوي بیړنۍ ډیری

  خصوصي او فعالیتونو پیاوړتیا ترڅو مداخالت او خدمتونه په عامه  اتيملیسازمانونو او ع ، الیحومقرراتو، د  •

   .  شې ديوړان کېجمع اړونده مداخالت په نوروسکتورونو  کېکتورونو س

 :  اهدافک ستراتیژیمنځ محاله 

 طیشرا ولټ متونو خد د لپاره اشخاصو ولرونک  اختالالتو رواني د به اهداف کیژیسترات وزارت ایروغت ېعام د

 لپاره لیتکم اهدافو ېالند  په ګډون همدرانګه ونک لرو ایتړاتونوته خدم زټولنی رواني د البته يړک او زیات پیاوړي

 :ورکوي الهام

 د حکومت دارۍ او اغیزمن رهبریت پیاوړتیا.  .1

2. BPHS  اوEPHS  د السرسۍ زیاتوالیزو خدمتونو په ګډون ټولنیرواني روغتیا او رواني    کیفیتهبا ته . 

 کول . اوړيچینو انکشاف/ پراختیا او د سازماني روزنیز ظرفیتونو پید بشري سر .3

 کول .  انکشاف پیاوړي/ديد ورواني روغتیا په اړه د ظرفیتونو او  اختالالتو او ځان وژنې  رواني د  .4
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 کول .  پیاوړي مالتړ  مرستو  رواني او لومړنیو  د مداخالتورواني روغتیا د بیړنیو  .5

 موخې :  لنډ محاله 

 : دي ولډ ېالند په موخيړیني ا لپاره کولو ترالسه اهدافو کویژیسترات ویشو لړورک د

 کول :  ړيد خدماتو پیاو ➢

ښونځیو روغتیا ،  کول ) نظارت ، د پیاوړي او دوامداره ساتلو ابتکاراتودپراختیا لپاره مالتړ او  دټولنيد وقایویي ،  •

و د سازمانون رواني مرستي ، د ټولنيارتقاء ، لومړنۍ رواني روغتیا د ، رواني روغتیا اړونده  د کارد ځای پورې

ور د سازمانونو لکه پولیس او ن (Gate keepers)دونکو خلکوکید غیری روغتیایی لومړنیو مخسره کارکول او 

 (  ز خدماتټولنی

زو خدماتو د مالتړ ټولنی  رواني د زیان منونکو والیتونو / ولسوالیو/ عالقه داریو/ قریه جاتو ته د بیړنیو  •

 لومړیتوب. 

زه مشاوره ټولنی  رواني ) ارزونه ،  چمتوکول او خدمتونو ورنو مداخالتنیو پامللومړ پیاوړي  شوواو وړ  دالسرسۍ •

 او بیا رغونه ( .  رملنه ، مزمنه پاملرنه ، رجعت دهې، د لومړی خط د

کیفیت ښه د  کېپه روغتون رواني روغتیا د خدمتونو پراختیا او د رواني روغتیا د  کېروغتیایی پاملرنو  په ثانوي •

 طب او عدلی طب د برخو  رامنځته کول .   رواني خدمتونو لکه د کوچنیانو ی تخصصيوالې او د فرع

 فیت :  کید خدمتونو مالتړ او  ➢

د   تراتیژې څخه څارنه ، بین السکتوري همکاري ، د ستراتیژۍس مليستراتیژیک مداخالتو پیاوړتیا ، د مليد 

فیت د کیاو مالتړبرابرول ، د ستندردونو او د  رښونيستراتیژۍ د تطبیق لپاره د الشاخصونو او اهدافو نظارت ، د 

رواني مشخص کول ، مقررات او لوایح ، تحقیق او و انکشاف ، د پروژو نظارت ، د اړتیاو ستراتیژیښه والی د

 الیحې مطابق کارکول.  او په توافق شوی (ToR)الیحه  دیدن د تازه شویاو  کېپارتمنت لپاره معنی لروندیروغتیا 

والیتی پالنونه جوړ او  کېسره په مطابقت  ستراتیژيد رواني روغتیا  مليې حکومتوالۍ پیاوړتیا ترڅو د د والیت •

 تطبیق شې .

بین لسکتوري  کېفیت ښه والې ، اشتراکیکولو په ګډون ، نظارت او د  ديتطبیق ، د خدماتو د وړاند همغږۍ ،  •

نوسره ( او د سکتوراو نورو همکارا خصوصيتعلیم ،  ندانونو ،پالن جوړول او همکاري ) د پولیسو په ګډون ، ز

 . کول پیاوړي د والیتی مالتړ او  نظارت له الری د څارني و څخهشکایات الیحو څخه د سرغړونکو

نو پالن چیسر بشريکول ) دبیلګی په توګه د  پیاوړي نو او زیربناو چیکولو د سر ديخدمتونو د وړاند وقایوی او  •

کارکونکو روزنه  خل خدمت روزنه او الرښونه ، تخصصي روزنه ، د بین السکتوريدا د خدمت او کېکول ، مخ

 نکو نظارت ، د زیربناو پراختیا او انکشاف ( . و، د خدماتواو مداخله کونکو کارکو

 :    ې په پای کي ترالسه شيستراتیژی د مود ددي چېاهداف هغه 

خدماتو ته رواني روغتیا اړونده  BPHS  د ٪۲۰تر پوري ۲۰۲۳٪ او ترکال ۱۰٪ تر۳د  کې ۲۰۱۹په کال  ➢

زو ټولنی  رواني نورو کارکونکو لکه  کارکونکو دوامداره روزنه ، د نوو د روغتیایی چې. دالسرسۍ زیاتوالی

، او د اساسی   لووککولو ، درجعت دهی فعاله سیستم په رامنځته  یقینيمشاورینو په اضافه کولو ، د نظارت په 

 نیسی  .  کېږی په برکیبه دالسرسی په یو قابل اندازه پرمختګ منجر چېون کوم شتن درملو  رواني 

 ټونو رامنځته کول . د یونرواني روغتیا  والیتی روغتونونو په کچه دفعالوکال پوری د  ۲۰۲۰د  ➢

رواني  ٪ د ۱۰۰کال پوری   ۲۰۲۰روغتیایی کارکونکو روزنه ، د  مقرری اوطرزالعمل په اړهرواني روغتیا د  ➢

 .  کې ونوپه یونټونواو روغتونغتیا رو

او قضایی او نورو  ٪ عدلي ۵۰کال پوری په  ۲۰۱۹، روزنه د مقرری او طرزالعمل په اړه  رواني روغتیا د   ➢

 .  کېاړونده سازمانونه 
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 کال پوری حد اقل یو د کورنیو اوبل د استفاده کونکو انجمن جوړول . ۲۰۱۹تر  ➢

ز مشاورینو ټولنی  رواني دوه د  کې(CHC) ع روغتیایی مرکزونوروغتیایی جام ٪۱۰۰کال پوری  ۲۰۲۲د  ➢

 کول .  یقینيت ) یو نارینه او ښځینه ( دیموجو

 ی همغږۍمالتړ لپاره د ګډ درواني روغتیا کال پوری د جندر پراساس تاوتریخوالی د قربانیانو لپاره د  ۲۰۱۹د  ➢

 پروګرام انکشاف او پراختیا . 

په اړه  قابله ګانی د اساسي او بیړنې مشاوري (BHCs)ساسی روغتیایی مرکزونو ا د ټولو چېکول  یقیني ديد ➢

 روزل شوی . 

یوروغتیایی مرستوپه اړه روزل د لومړن Gatekeepers /کېروغتیایی کارکون ټولني٪ د ۵۰کال پوری  ۲۰۲۱د  ➢

 شوي. 

د  د هڅونۍرکونکو لپاره د مرکزونوکا تداويتوکو استعمالونکو او د نشه یی توکو د  نشه یی ➢

 انکشاف .  ټولګيد   (Motivition interview)مصاحبی

 .  موجودیت فعال نظارتی سیستمرواني روغتیا د  به کال پوری ۲۰۲۱د   ➢

 :  يستراتیژۍ برخ د 

رواني روغتیا جامع  کېد بشرحقوقو په وسیله الرښون چې ډیزان شويلپاره  ديد ستراتیژي مليرواني روغتیا د 

چیری اړینه وي پاملرنه او درملنه پیژندنی او رجعت ورکونی ، که به د وقایی ،  چېکوم  کړيیوسیستم رامنځته 

نو په ګډون د چیسر بشري، نظارت ، او د  الیحوفعال مالتړسیستم ایجاد په شمول د مقرراتو او  جمع د یوقوي

 . به ور سره مرسته وشي چې ديساحی  ديت هغه کلیدینو موجوچینوروسر

 : شي ديوړان کېبرخو او ستراتیژیکو تګالرو  ديپه الن پروګرام بهاني روغتیا رو  مليد دغه 

  سیستم برابرول . کېاو ساتون gatekeeperد وقایوی ، برخه/ جز: 

 مداخالت :  /تګالري کېستراتیژی

  ینه او هوسارواني روغتیا وځوانانو کیستراتیژیکه تګالره : د کوچنیانو او تن ۱.۱ •

.  دي کېکلونو څخه ښکته عمرلرون ۱۵٪ د نفوسو د ۴۷.  هیواد اکثریت جوړويدځوانان  کېکوچنیان او نوی تن

  په  چېدا کوالی شو .  وګړو په صفت یو ستره سرمایه وياتلونکو ر  او هوساینه به د هیواد درواني روغتیا   دويد

  رواني تقاء ور کړو، ته اررواني روغتیا ترالسه کړو ترڅو  د متمرکزوپروګرامونو دالري ديکوچنیانو بان

اختالالت په وخت وپیژنو او درملنه وکړو . چون    رواني په ډول د کوچنیانو لومړیتوب و دیاختالالت وقایه کړو ، 

د  چېکوالی شو  نونه اخلی چیاو کورنیو څخه سر رد کلتو دخلکوسټبګما او غلط عقاید په اړه رواني روغتیا د

 چې وو ځوانانکییو ځانګړې توجه به وروسته دوالدت ژورخفګان  اود تناګاهۍ او مشاوری دالری راکم کړو . 

 مداخالت په بیړه سره پیژندلو او  کې. په ښونځیو  شيد اړتیاو د واضح کولو لپاره ورواني روغتیا د یی کړيودونه 

، حمایت او د سره  ودهمزول کوریکولوم ، مالتړسیستم ، همزولي دژوند د طرز انکشاف به د ښونکو په مهارتونو ،

 .  شامل کړو کېارتقاء فرصتونو 

  : اقدامات ديکلی

 او خطراتو په اړه پوهاوی لوړوالی .  ديد نشه یی توکوڅخه د ناوړه استفا •

 د سګریټو څخه ځان ساتنی تشویقول ، او سګریټو څښلو نه تشویقول .  •

  کړيګانو انکشاف ترڅو په سختۍ وررسره چلند و د ستراتیژي •

 انتاناتو وقایه او درملنه . کېانکشاف دالری د جنسی الرو انتقالیدون مشاوريد خطر کمولو  •

  ته انکشاف ورکول . رو ستونزو لپاره  د خطرکمولومشاوريټولنی  رواني اختالالتو او   رواني د  •

د ترڅو  ) د ښونځیو روغتیایی پروګرام (د تعلیم او تربیی او د لوړو زده کړو وزارتو سره په ګډه کارکول  •

 د: کړيعیارښونځیوکوریکولوم 
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 زو ستونزو په هکله د اګاهۍ لپاره ټولنی  رواني اختالالتو او   رواني د ➢

 ز تعلیمات ټولنیاو رواني رواني روغتیا دوخت ودونو دخطراتو په اړه د کېمخ عمل او جنسی ➢

 تنباکو داستعمال وقایه .  کېدونکی)لکه سګریت ، قیلون ( او نه څښل  کېدونکیڅښل د  ➢

 حادثاتو وقایه  کېد ترافی ➢

 د ازاراو ازیت وقایه  کېپه ښونځیو  ➢

 څخه وقایه   وني دواګانو د کارونېقان او غیري ديد موادو څخه د ناوړه استفا ➢

ته معلومات د رسنیو  ټولني چېګړی  یقینيد اطالعاتو فرهنګ او معلوماتو وزارت سره په ګډه کارکول ترڅو دا  •

 و تلویزون د الری خپاره شوي. و ادیلکه اخبار، مجلو ،  را

 ت . دیزو مشاورینو موجوټولنی  رواني در وانشناس یا  کېپه ښونځیو  •

 په اړه د ښونکو روزنه ومرست  رواني د ژوند مهارتونو او لومړنیو  •

 

دو او د جندرپراساس د الدت مینواو وروسته د  وارود امیدرواني روغتیا  :ستراتیژیک تګالره ۱.۲

 قربانیانو لپاره  د تاوتریخوالي

  وځوانانو روغتیاکی، ماشومانو او تنستراتیژی به د تولد ، مور، زیږدلو مليرواني روغتیا د(RMNCAH)   د

 ستونزي زيټولنی  رواني اختالالت او   رواني ، ترڅو  وي کېاهدافو تکمیلون ککلونو ستراتیژی ۲۰۱۷-۲۰۲۱

ه دوالدت ژورخفګان او وروسته د والدت ستونزمنوحاالتو د امیدوارۍ، جندرپراساس تاو تریخوالی ، وروست چې

. دا به د   کړو تداويد ادغام دالری وقایه او د اغیزمنوقیمت لرونکو مداخالتو  کېپه موجوده سیستم  لريسره تړاو 

(RMNCAH)   مشترک کاردالری ترالسه شي دينژشرحقوقو د دیپارتمنتونو سره په ، جندر اوب  . 

 :  کړنيکلیدي 

 لپاره د پروګرام انکشاف او ارتقاء رواني روغتیا ور دم •

د روغتیایی ز مالتړ ټولنی  رواني او  چیک شيرواني روغتیا پارتمنتونو سره ګډ کار ترڅو د مور دید اړونده  ➢

،  نسایی متخصصینو دي) د وال شامل شي کېله خدمت روزنیز کوریکولوم  کېداخل خدمت او مخ کارکونکوپه

 په کچه قابله ګاني (  ټولنيګانواو د  داکترانو، قابله

  رواني د سکرین کولو او رواني روغتیا کوونکو لپاره دمور او ماشوم د ديپه کچه د خدماتو وړان ټولنيد کلینک او  ➢

 کول .  دونو، پروتوکولونو د انکشاف یقینيرښودونو ، ستندرز مالتړ لپاره دالټولنی

وغتیایی ز مالتړدبرابرولو په اړه د رټولنی  رواني ،  (screening)رواني روغتیا چیک کول د موراو ماشوم د  ➢

 نظارت  . کارکونکو روزنه او حمایوي

 د مالتړ د پروګرام ارتقاء او پراختیا رواني روغتیا قربانیانو ته د  پربناء د تاوتریخواليد جندر ➢

ال ترمخه انکشاف  چېق کوم تطبی زمالتړمشاوري معیاري ټولګيټولنی  رواني  د جندرپراساس تاوتریخوالې ➢

 موندلی . 

کورنیو ته  دويت ترڅو د جندر پراساس تاوتریخوالی قربانیانو او ددیپه والیتی کچه داغیزمن والیتی پالن موجو ➢

 .    شيسره مرسته وکړای  دغه قربانیانوترڅو  کړي یقینيت هماهنګ او دیمنابعو موجورواني روغتیا باید 

  رواني ریت او د دیم burn outفشار او   رواني دخدماتو اصالح لکه د واني روغتیا رد  کېپه ښځینه روغتونونو  ➢

 تطبیق .  (STA)ټکان ته حساسی تګالری 

 کېاو تن و) کوچنیانرواني روغتیا په کچه د زیان منونکو ګروپونو  ټولنيستراتیژیک تګالره : د ۱.۳

 ، د معیوبینو لپاره پناه ګاه (  و، زندانیان وځوانان

 لیدي کړنې : ک

و ، سره انچی، کوونوکزمر د ژغورنيد ښځو ) زندانونو ، د سرپناه د ځایونو، د خدماتو پراختیا : رواني روغتیا د  •

د ،  (JRC) بیځایه شوو ، ښونځیو ، دارالتد یب ، داخلی  (FPC) میاشت ، د کورنیو د ژغورني مرکزونو

HIV/AIDS کولرونکو خلکو او نشه یی توکو استعمالون  . ) 
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فیت لپاره د نظارت او برسۍ یو مشترک سیستم ته کیز مالتړ د ټولنی  رواني د  د جنډر پراساس تاوتریخوالی  •

 انکشاف ورکول . 

 .  ګروپونه تعقیب شي کېد برسۍ او ارزیابۍ د سیستم پیاوړتیا ترڅو زیان مننون •

 رواني روغتیا پرکچه  : د ټولنيستراتیژیک تګالره ۱.۴

ته رواني روغتیا  چېترڅو هغه خلک  ديپاملرنه یو ترټولو اغیزمن میتود رواني روغتیا د  په کچه ټولنيد 

د سټیګما په اړه  کېد ترالسه کولو په الر  تداوياختالالتو د  رواني ، تر څو د  ورته ورسیږي لرياړتیاوی 

مراقبت  کونکورکا کېمسل پاملرنو سهولتونو/ رواني  د مرکزي چې ستونزي، همدارنګه هغه  کړيننګونی په نښه 

 یقیني، او دخدماتو قیمت ورکونه او منل یی  شيپه نښه  دويمحدوالسرسۍ او دغه مرا قبت ته  لري اړتیاوي ته

، په ځا نګړی ډول  په کچه د روغتیایی خدماتو اهمیت د نړیوال روغتیایی سازمان راپورله مخی(  ټولني. )د  شي

 مخدره د او ایروغت رواني ېولنټ د ېچ دا ېوازی نه"  کېو ددرملنی په برخه ندیپه برخه او د معتارواني روغتیا د

 په روغتونونو رواني د  دا ، لرل السرسي د لپاره خلکو لرونکو تیمعلول ذهني ددیش د خدمتونه توبدیږرو توکو

وب خدمات د تدیاو روږرواني روغتیا په کچه د  ټولني د .دي زناکیاغ خورا ېک کولو پوره اویتړا دوي د پرتله

 .  "زیات پیښیږی کېروغتونو نو   رواني په  چېکوم  لريبشرد حقوقو د سرغړونی کم چانس 

کیږي . . روغتیا د کورڅخه شروع  ديغ افغانستان لحاظ رو  رواني د ستراتیژی عمده هدف په رواني روغتیا د 

او کورنیو مسایل  ټولنياو د  کړي  وړیپیا دواړهد روغتیایی کارکونکو او رسمی سیستم  یعنيوکړني به د مداخالت

 ګډ ځنیترم متسیس ییایروغت او ېولنټ د ېچاو کړنو ، په شمول د غیری روغتیایی ذهنیتونو  کړيبه په ګوته 

 . دي تیمسؤل

 ،  کړوروزنه و coping/مقاومت او مهارتونه ژوند د ېک وځیوونښ په سره کوالی شو کولو پلي په چلند ېد د

 د او کول تهځنیرام خدماتو ایروغت رواني او ۍکورن د ، نونهیکمپا يپوهاو عامه ایروغت رواني د او نهیهوسا رواني

نظارت شوی او   ېک  هولنټ په . دي شامل پکی کورونه ورځی مهین د  لکه کول میتنظ انجونو/  لوډ کونکو مصرف

 حمایتی  زودیدو د ې ک ولنهټ په او ارنهڅ خدمتونو ېارغونیب د ېک ولنوټ په ،  ونهیاځنګهستو شوي نظارت ریغ

 .  ایتړاویپ تونوړښجو

 :  کړني ديکلی

  د ټولني په کچه د اګاهۍ د سطحی لوړول.  يناروغیو رنج وړ  رواني د  چې وحقوقد روغتیایی د خلکو  •

 د سطحی لوړوالی ۍپه کچه د اګاه ټولنيد  لپارهناروغیو په هکله د سټیګما د منځه وړلو   رواني د  •

 متونو څخه استفاده کونکوګروپونو یا ټولنو تاسیسخد  رواني د   •

 کېپه کورنۍ او ټولنه  دويناروغانو( بیرته ادغام د   رواني د سری میاشتی د مرستونونو )  •

 لیلیو خدمتونه  .  کېدونکیپه کچه د نیمه ورځی کورونو ، نظارت شوی/ غیری نظارت  ټولنيد  کېپه ټولنه  •

 تداوي ب ، او د نشه یی توکوددیکول او دښځود امن په کورونو، دارالت یقیني روزنی او رجعت ورکونی د اګاهۍ ،  •

 زه مشاوره . ټولنی  رواني منونکو ګروپونو لپاره  ضررد  کېپه مرکزونو او نورو

 او د ژوند مهارتونو پروګرام رواني روغتیا ک تګالره د ښونځیو ستراتیژی ۱.۵

 :  کړني ديکلی

 .لوړوالی چېد اګاهۍ د ک ټولنيستونځو په هکله د د رواني روغتیا د کوچنیانو د •

 د پروګرام پراختیا . رواني روغتیا د ښونځیود ګډهد تعلیم او تربیی وزارت سره په  •

 د روزنیزی تجربی پراختیا او پیاوړتیا  کېنورو والیاتوته د هرات په ښونځیو  •

 

 ۱.۶  رواني روغتیا ستراتیژیک تګالره د کارد ځای 

روغتیا په  عامې وو . د  کېد کارپه ځای رواني روغتیا شعار  د نړیوالی ورځيرواني روغتیا ره د کال لپا ۲۰۱۷د 

وه  ناروغیو په اړه ترسره کړي  رواني فشار او   رواني اړونده  چه د کاردځای پوري کېیوه مختصره مطالعه 
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وسساتو ددفترونو په کارکونکو، د دولتی ، غیری دولتی م ټولنیزی ستونزي  رواني په یوه لوړه کچه  چېښودلی 

په توقیف ځایونو لکه دنشه یی توکو د درملنی په مرکزونو، د ښځو دامن په کورونو  چېاو هغه  کارکونکو کېکلینی

فشارپوری اړونده   رواني د  کېلومړنی پالن ته اړتیا ده ترڅو د کارپه ځایونو  چېږی . کیلیدل  کويکار کې

 ستونزو اغیزی د کارکونکوپه اجراتوراکمی کړو .  

 : کړني ديکلی

د ټولني  کېډول د کارپه ځایونو  کړيپه ځان رواني ناروغیو رنځ وړيد چېحقوقو په هکله د هغه خلکو  د روغتیاد •

 .   د اګاهی لوړوالې

 ارزونه .  په ګډه دوزارت سرهزوچارو ټولنید اړتیا په هکله د کاراو رواني روغتیا د کارد ځای  •

 . کړيزو چارو  وزارت او نورواړونده ارګارنونوته  الرښونه کول ترڅو د کار قانون ته بیاکتنه وټولنیکاراو •

 .  ټاکنهلومړیتوب ځای مداخالتو لپاره د اړتیاو  د کارد •

 وړول . په اړه یوپالن جرواني روغتیا زو چارو وزارت سره په ګډه د کارد ځای ټولنید کاراو •

فشارڅخه ډک   رواني د فرسودګۍ او د دويروغتیایی کارکونکو او نورو کارکونکو ته رهنمایی او حمایت ترڅو  •

 ماحول داغیزو مخه ونیسی . 

 

 برخه : د لومړنیو څارونکو مداخالتو او خدمتونو پراختیا   ۲ ➢

 ۲.۱  رواني روغتیاپه کچه  ټولنيد : ستراتیژیک تګالره  

. دا نسبتا د افغانستان په روغتیایی  ديخط مداخالت  د روغتیایی سیستم په کچه لومړنېروغتیا رواني   ټولنيد 

ډیرواضح ډول سره تعریف شوی  په رول پیژندل شوی او کېروغتیایی کارکون ټولنيد  چې هڅه شوي کېسکتور

نظارتی مالتړ برابرول وی د لپاره د روغتیایی کارکونکومسولیت لپاره به اړونده روزنه جمع رواني روغتیا د .دي

ترڅو ډیرعام معیوبیتونه ، لکه ځان  لپاره وروزل شي ديبه د کېکارکون (PHC). د لومړنیو روغتیایی پاملرنو 

یو  ، سایکوتیک اختالالت  په ګوته کړي فشار، د نشه یی توکو استعمال   رواني صدمی وروسته   رواني وژنه ، د 

 دی تعقیب اواګاهی ، د واقعاتو پیداکونه ، رجعت ورکونه رواني روغتیا کونکو د د روغتیایی کار ټولنيعمده دنده د 

 روزنه ورکړو .  کېمشاوره  مرستو او بیړنې  رواني په لومړنیو  چېکوالی شو  کېروغتیایی کارکون ټولني. د 

 

 :  کړني ديکلی

 کوریکولوم ته بیا کتنه   CHWs/CHSsد  •

 یقینيد روغتیایی سوپروایزرانو د روزنی  ټولنيروغتیایی رضاکارانو او د د  په هکله د ټولنيرواني روغتیا د  •

 کول . 

 نظارت دروغتیایی سوپروایزرانو دالري د روغتیایی رضاکارانو حمایتي ټولنيپه اړه  د رواني روغتیا د  •

رکونی سیستم په کچه روغتیایی کارکونکو ترمنځ د ډلیزکارپیاوړتیا او رجعت و ټولنيد روغتیایی مراکزو او د  •

 پیاوړتیا . 

 ۲.۲ رواني د خدمتونو او رواني روغتیا  کیفیتهبا د  کېپه لومړنیو روغتیایی پاملرنو :ستراتیژیک تګالره  

  .زی مشاوری پیاوړتیا ټولنی

دا ډول پروګرام ثابت کلینکونه جمع ګرځنده روغتیایی ټیمونه جمع د رواني روغتیا د  :رواني روغتیا لومړنۍ 

خبره ده  دي . دا ډیره اساسي اړیکه ورکولد ثانوی پاملرنو سره د الری د لومړی خط مداخالتو ته  نيورجعت ورک

لرنو په لومړنیو پام. د  با ید په ځانګړی ډول تریاژ/لومړیتوب بندي شي کويخدماتوته مراجعه  چېهغه خلک  چې

وغتیایی سازمان په واسطه تعریف شوی دنړیوال ر چېمعیاراتو پراساس لکه څرنګه  کچه مداخالت د بین المللي

او د  په واضح دول تعریف شوي پاملرني او تداوي رواني  . د د لومړنیو روغتیایی پاملرنو په کچه شي مليښه ع

په ټوله   چېلپاره  ديد. ږیکی ديوړانمالتړ سره  نظارتونو په کېالبته د کافی کلین روزل شوو کارکونکو په وسیله

ه به مالتړاو نو په والیتی کچ شي یقینيپه کافی اندازه مدغمیدل رواني روغتیا  کېونو په روغتیایی خدمت کې

 .   ته اړتیاوي Adovocacyدادخواهۍ/
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 :  کړني ديکلی

 د ادغام پراختیا . رواني روغتیا د  کېپه لومړنیو روغتیایی پاملرنو  •

 پراختیا او ارزونه .  ټولګي د روزنیزي BPHSد موجوده  •

روغتیایی  چېک ناورغانو تعقیب اولوړي  رواني ( د کارکونکو روزل ، د BPHS غتیایی مراقبتونو)د لومړنیو رو •

 مرکزونو ته رجعت ورکونه . 

 فیتی معیاراتو تطبیق/بیاکتنه . کیدنړیوال سازمان د ستندردونومطابق د  کېد لومړنیو روغتیایی مراقبتونو خدمتونو  •

کارکونکو، د غیری دولتی   رواني  کېروغتیا د ریاستونو د مسل عامېد  د ډیپارتمنت ، د والیتیرواني روغتیا د •

مالتړ، پروګرامونو( له الری د  دي تطبیق کونکو او نورو عمو EPHSیا  BPHSموسسو د مسولینو لکه ) د 

 کول  .  پیاوړي نظارتونو او برسۍ  کېکلینی

 کول .  یقیني تدیدرملو موجو  رواني د  کېپه ټولو لومړنیوروغتیایی مرکزونو  •

 .  کچه د موجوده سکتورونو سره همغږي په ټولنيد  •

 کول . شاور ) یوښځینه (  لپاره دادخواهيز مټولنی  رواني یو اضافی  کېپه بشپړ روغتیایی مرکز •

 

 ۲.۳ زي مرستيټولنی  رواني لومړنی  : ستراتیژیک تګالره  

و ترڅو د بیړنیو پیښو ا  چې لرينۍ اړتیا شتون د تکراری بیړنیو پیښو له کبله ، دلته یو بیړ کېپه هیواد 

په ځانګړی ډول د ډیرو  ديمرستوبان  رواني کړو ، او په لومړنیو  پیاوړي ځواب وینه  ټولنيمصیبتونو ته د 

 زیان منونکو والیتونو او ولسوالیو رضاکاران وروزو . 

 کړنې :  ديکلی

 بیا کتنه .  ټولګيمرستی د رواني د لومړنیو  •

 د رضاکارانو دروزنی پالن اوتطبیق . ديمرستو بان  رواني نیو په لومړ •

 ادغام .  ومرستو د مداخالترواني د لومړنیو  کېد روغتیایی رضاکارانو په کوریکولوم  •

 ۲.۴  مونیتورنګ /د خدمتونوچمتوکونکو برسیرواني روغتیا  خصوصيستراتیژیک تګالره د  

په  چېرواني روغتیا یا مونیتورنګ رول به د  برسېا د روغتی عامېاو والیتی کچه د  مرکزيدواړو په 

 عامېپریوتی برخه اومطلوبه مسولیت به د ه . د غه د نظر شيږی پراختیا ورکړل کی ديډول وړان خصوصي

ترڅو د  کړي مليع کېستراتیژی د تطبیق په جریان  ديسکتور سره په ګډه د خصوصي دروغتیا وزارت 

لکه قابل قبول معیاراتو  په چېسکتور دالری کوم  خصوصيد ه او پاملرنه ( ) مشاوررواني روغتیا لومړنیو 

 . کړيچمتو کويتمرکز ديروزنه روغتیا او د ناروغ په مصونیت او عامه غړو بان

 :  کړني ديکلی

د خدمتونو څخه مونیتورنګ رواني روغتیا  خصوصيترڅو د  په والیتی او مرکزی کچه د کمیټو رامنځته کول •

سکتور او د  خصوصيساتو او روغتیا د وزارت ، غیری دولتی موس عامېموظفه کمیته به د  ، دغه کړيو

 . شيل کیناروغانو/ استفاده کونکو د ټولنو) البته که موجود وی ( دغړو څخه به تش

 .  سکتو کارکونکو ته د الیحو او الیحه وظایفو انکشاف خصوصيد  •

 .  کړيخدمتونه برسي  خصوصيرواني روغتیا څو د د مونیتورنګ چک لست او الرښودونو انکشاف تر  •

 خدمتونو ته د معیارونو پراختیا/ ارتقاء.  خصوصيرواني روغتیا د  •

 .او پراختیا او راجستر د سیستمونو ارتقاء دخدمتونو د راپور ورکونېرواني روغتیا  خصوصيد •

او د مونیتورنګ   نتیا د قانود روغکولو لپاره  يدخدماتو د وړاندرواني روغتیا اړونده سکتوراو خصوصيد •

 زیاتول . ریاست د قابلیتونو 
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 طب خدماتو چمتو کول عدلي د رجعت ورکونی ثانویی ، ثالثی او  برخه : ۳

 ۱.۳ خدمتونه رواني روغتیا ثا نوی  :ستراتیژیک تګالره 

وی خدمتونو ترمنځ ، نو دلومړنیو او ثان شيکوم ځنډ او خنډ ران کېپه خدمتونورواني روغتیا د  چېلپاره  ديد

حد .  شي پیاوړي پاملرنو لپاره   رواني سیستم به دټولو والیاتو په کچه د  شي . د رجعت ورکوني پیاوړي اړیکه به 

 دي . ثانوی روغتونونه به د په سمون کي ويسازمان د معیاراتو سره روغتیایی د نړیوال  چېاقل معیاراتو انکشاف 

 چې کړيترڅو یو داسی سیستم  او پروتوکول ته انکشاف ور کوياو مالتړبه او مرسته  کويمعیاراتوڅخه نظارت 

 کېروغتونونو  ه د ټولو والیاتو په کچه او حوزوي. ځانګړی د پاملرنی مرکزونه ب کړي ترڅوناروغان تداوي

 .  یا رامنځته شي تاسیس

 :  کړني ديکلی

 .  شيبه پیاوړي انوی پاملرنو ترمنځ او دوباره رجعت ورکونه د لومړنیو او ث د رجعت ورکونی سیستم/ •

 د معیاراتو تطبیق . رواني روغتیا یونټونوکارکونکو ته د رواني روغتیا د مختلفو  کېپه ثانوی روغتونونو  •

 بیاکتنه .  ټولګيد  EPHSپراساس د  ToRد  EPHSد  •

سیجر، پتوی او چک د روزنیز منول/ الرښود ، پرو کويکار کې EPHSپه  چېټولو روغتیایی کارکونکو لپاره  •

 لستونو انکشاف . 

 د پروتوکولونو انکشاف .  تداويروغتونونو لپاره د  د ثانوي •

 د یونټونو تاسیس . رواني روغتیا د ولسوالیو د روغتونونو په کچه د  •

 .  جوړول( ظرفیت ارواه پوهانو/، نرسانو، روانشناسانوانویونټونو د کارکونکو ) داکتر پاملرنيرواني د •

 زو مشاورین روزنه او ظرفیت سازی . ټولنی   روانيد  •

 ت . دیدرملو موجورواني د  کېپه روغتونونو  چېک په ټولو ثانوي •

 د راجستریشن او راپورورکونی د سیستم انکشاف .  •

 دخدمتونو لپاره د مونیتورنګ د ابزارو انکشاف . رواني روغتیا کچه د  په ثانوي •

 کول . وفعال سیستم تاسیس دید نظارت او برسی  •

 . او رامنځته کولتاسیس خدمتونو (  liaison psychiatry) په ثانوی کچه د •

 ۳.۲ پا ملرنيرواني روغتیا ثالثی  : ستراتیژیک تګالره  
 پیاوړي د ثانوی مرکزونو دالری  السرسې  خدمتونو پاملرنو تهرواني روغتیا ثانوی سیستم څخه لوړو بالخاصه  د

خدمتونو برابرول جمع دقیق او صحیح  ریت لپاره د معیاريدیاو م تداويواقعاتو د   رواني دو او مغلقو دید شکول. 

د سهولتونو او رواني روغتیا د موجوده ثانوی .  شيرامنځ ته ک کول به چیفیت کیپروسسس ، پرکتس او د 

دو او دیرو شد ډی او کړيیی ارتقاء  چې، کوم  کېروغتون  روانيپه انکشاف ، په ځانګړی ډول د کابل  خدمتونو

 ریت لپاره د اړتیا وړتجهیزاتو برابرول . دیاو م تداويمغلقو واقعاتو د 

 :  کړني ديکلی

 کول .  پیاوړي د سیستم  او رجعت ورکونې کېد لومړنیو روغتیایی مراقبتونو، ثانوی او ثالثی پاملرنو ترمنځ د اړی •

 کول . یقینيد معیاراتو د تطبیق رواني روغتیا ددخدمتونو لپاره رواني روغتیا د مختلفودروغتون  چېثالثی ک په •

 کول  یقینيد خدمتونوڅخه نظارتی ابزارو دتطبیق رواني روغتیا لپاره د  چېپه ثالثی ک •

 ( . په شمولاو تحلیل  ديد ریجستریشن او راپور ورکونی دسیستمونو پیاوړتیا )د ارقامو د استفا •

 د پروګرامونو بیاکتنه .  روانشناسې ېک کلینیرواني نرسنګ اوطب د تخصص ، د   رواني د  •

 تاسییس او رامنځته کول .  laision Psychaitryد  •

 ت . دیموجو (ECT) تداوي د اصالح شوی برقی تشنجي •

 تطبیق .  ټولګيفیتی حقوقی کید نړیوال روغتیایی سازمان د  •

 طب یونټ تاسیس او رامنځته کول .   رواني وځوانانو د کید کوچنیانو او تن •
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 ارتقاء او تجهیز. پاملرنو د روغتونونو نويد ثا •

  روزنیز مرکز تاسیس . رواني روغتیا د  ديد ډیپارتمنت د چترالنرواني روغتیا روغتیا د وزارت د  عامېد •

 

 ۳.۳ د مزمنو ناروغانو پاملرنه او بیارغونه  :ستراتیژیک تګالره 

کوم  اړتیاوي مرکزونو ترڅو د مزمنو پاملرني شيونیول  ديمرکزونو که به یوه ارزونه د الس الن په لویوښاري

نو  د تاسیس اړتیا موجوده وي چې کې.په کومو ځایونو   شيتاسیس او رامنځته  دي کېد حادو پاملرنو تکمیلون چې

 .  شيدغه مرکزونه د مزمنوپاملرنو خدمتونو لپاره به تری حمایت و

 

 :  کړني ديکلی

  ي. د اړتیاو اروزونه وش کېښارونو په د انکشاف لپاره به  د مزمنو پاملرنو او بیا رغونی د مرکزونو •

 د مزمنو پاملرنو او د بیارغونی د مرکزونو تاسیس اورامنځته کول .  •

 .  جوړونهد مزمنوپاملرنو او دبیارغونی د مرکزونو د کارکونکو روزنه او ظرفیت  •

 فیتی معیارونو انکشاف . کیمرکزونولپاره د  ديد •

 مرکزونو، نیمه کور او نورخدمتونو تاسیس او رامنځته کول .  د ورځني کېپه دغه مرکزونو  •

 د تداوۍ د پروتوکولونو او الرښودونو انکشاف . •

 ت . دید نرسنګ د پاملرنی خدمتونو موجو •

 د راجستریشن او راپورورکونی د سیستمونو انکشاف .  •

 .  مرکزونو نظارت او برسي ديپه منظم ډول سره د •

 ۳.۴ عدلی طب : رهستراتیژیک تګال 
. د موجوده  کړيقضایی سیستم ته د ارزونی اونورخدمتونه چمتو ده ترڅو عدلي طب  ظرفیت ته اړتیا دلته د عدلي

 کې په حیث په نظرلومړیتوب یو لږ طبی خدمتونو چمتوکول  نیولوسره عدلي کېتونواو مجبوریتونو په نظردیمحدو

 .   اقدام وشي خدمتونو چمتوکولو او د مقرراتو حمایت ته بایدد  الزمه ولیدل شي  چېږی . په هرحال کله کینیول 

 

 : کړني ديکلی

 طب د یونټونو تاسیس/ پیاوړتیا  په ټولو ثانوي او ثالثی روغتونوکښی د عدلي •

 د عدلی طب د الرښودونو انکشاف .  •

 .  جوړونهد کارکونکو روزنه/ظرفیت رواني روغتیا د  کېطب  په عدلي •

  ه فعالیتونولپاره د راجستریشن او راپورورکونی سیستم .اړوند د عدلي طب پوري •

 ۳.۵ د زندانیانو لپاره خدمتونه : ک تګالره ستراتیژی 
 .  موجودیتخدمتونود  کويکار کېد زندان په محیط  ديفشار الن په لوړ روحي چېد زندانیانو او هغه کارکونکو 

 کلیدي کړنې : 

 کول .  یقینيد برخی د تطبیق رواني روغتیا د  ټولګيد زندان دروغتیایی  •

 ایی کلینکونو د کارکونکو روزنهد زندانونو د روغتی کېپه خدمتونو  زي مشاوریټولنی  رواني او رواني روغتیا په  •

 ت . دید خدمتونو موجورواني روغتیا د زندانیانو او تربیت اصالح لپاره د  •

 ت . دیوجوزو مداخلو مټولنی  رواني  – کېدرملو او بیولوژی  رواني د  •

د رجعت ورکونی د سیستم تاسییس او  کېپه منځ و او د زندانونو د روغتیایی مرکزد لوړو کچو روغتیایی خدمتون •

 رامنځته کول . 

 د راجستریشن او راپور ورکونی د سیستمونو رامنځته کول .  •

 کول .  د خدمتونو څخه په ګډه  برسيرواني روغتیا د زندانونو د •

 شرحقوقو، ستګما او فرسودګۍ په اړه د زندانونو د کارکونکو روزنه . فشار، د ب  رواني د  •
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 کول  پیاوړي کو مداخلو ستراتیژی مليبرخه : د  ۴ ➢

ک ستراتیژید اهدافو او ،  څخه لیدنه ، بین السکتوری همکاري ستراتیژی مليحمایت ، د رواني روغتیا د)

ک تطبیق لپاره حمایت او مالتړ ، ستراتیژیوکول او د مونیتورنګ ، د الرښونو چمت /برسي ديکتورونو پروړاندیان

مقررات او  حقیق او د اړتیاو په ګوته کول ، ،  د پروژو مونیتورنګ ، ت کیفیت ښه والېد معیارونو انکشاف او د 

 لوایح ( . 

 ۴.۱او نشي توکو څخه د ناوړه رواني روغتیا روغتیا د وزارت د  عامېد : ک تګالرهستراتیژی

 : ارتمنت انکشاف او حمایت دیپ دياستفا

رواني روغتیا . د  لريو کېکارکون دیپارتمنت به منظورشوي دياو نشه یی موادو د ناوړه استفارواني روغتیا د

 خپل نظروساتی  .  ديبان کیفیت د ښه واليد سیستم د انکشاف ، تطبیق او د رواني روغتیا دیپارتمنت به د 

 :  کړني ديکلی

 ن چارت ته ارتقاء ورکول . ډیپارتمنت د ارګاد  •

 پارتمنت ته د نورو کارکونکو استخدام دیرواني روغتیا د  •

 . جوړونهډیپارتمنت کارکونکو دوامداره ظرفیت رواني روغتیا د  •

 ۴.۲  نیول  کېپه نظر ستراتیژي مليستراتیژیک تګالره د 

د رواني روغتیا او د  شويل کېڅخه تش وهمکاران ديد کلی چېکمیته کوم  کېدهمغږۍ تخنیرواني روغتیا د

ک موضوعاتو په اړه  ستراتیژیاو  د پالیسۍروغتیا وزارت ته  عامېږی به د کېډیپارتمنت له طرفه پرمخ بیول 

 ستراتیژۍ د تطبیق څخه د نظارت په شمول .   مليد رواني روغتیا البته د  کويورسفارش 

 : کړني ديکلی

 فو ارتقاء . کمیتی د الیحه وظای کېد تخنیرواني روغتیا د  •

 . ورکولانکشاف ته نظارتی پالن  کمیټي سره په ګډ کېد تخنیرواني روغتیا د  •

 کاتورونو اضافه کول . دید ان کېد نظارت او ارزیابی په چک لست  •

 فیډ بک سیستم پیاوړتیا .  /او والیاتو ترمنځ د راپورورکونې د ډیپارتمنترواني روغتیا د  •

 

 ۴.۳کچه (  مليهمکاري ) په  لوزارتيبین ا  :. ستراتیژیک تګاله 
د خدمتونو د انکشاف ، تطبیق، او د رواني روغتیا د .  ديلومړیتوب روغتیایی  یو څوسکتوريرواني روغتیا 

پروسی څخه   د بین السکتوری همکارۍ دپارتمنت دیرواني روغتیا لپاره به د  ت د ښه واليیفکید رواني روغتیا 

 ديوړانته کمیسون  کچه ، ټولي د روا نی روغتیا پالیسي ګاني به بین السکتوري پالیسی په د لوړی.  کړي ومالتړ 

په ځانګړی ډول د   . دغه ډول همکاري شي یقینيت کیاو مالی الرښوني منظوريترڅو په لوړه کچه د پالیسی  شي

 .  ديلپاره  اړین  وزارت سره د همکارۍ د  ونشه یی موادو د وقایی او اړتیا د مخدره مواد

 کاري مليکمیته ،  کېتخنیرواني روغتیا به د  کې فورم همکارۍ میکانیزممسلی لپاره ، د  کېستراتیژیک او تخنید 

 کمیټه  شامله وی  . 

 کړني :  ديکلی

ی او د پروس کیفیت ښه والې، تطبیق او د  يبین السکتوری همکارد انکشاف ،   ستراتیژي مليرواني روغتیا د •

 همکارۍ کمیسون رامنځته کول .  وریحمایت لپاره  د بین السکت

 انکشاف .   ToRکمیسون لپاره د  ديد •
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 ۴.۴  د وزارت په کچه (  یپارتمنتونو ترمنځ همکاري د ډ: ستراتیژیک تګالره ( 
رواني په شمول  HIV/AIDSګانی د ښونځیو، د زندانونو روغتیا او ستراتیژیروغتیا یوتعداد روغتیایی  عامېد

، نو د  شي یقینيکونه  ديد اړتیا وړ د پالن کونی کچه او د خدماتو وړان چېلپاره  ديد ږی .کیته راجع روغتیا 

و ، نظر ساتنه مداخالتروغتیایی  رواني لوزارتيد امریت مرسته د بین ارواني روغتیا روغتیا وزارت به د  عامې

 .  کړي یقینيمداخالتو لپاره رواني روغتیا او حمایت د ددوامداره کافی 

 ړنې : کلیدي ک

، د موراو ماشوم روغتیا یا HIV/AIDSد زندانونو روغتیا ،  کېپه مختلفو همغږیو غونډو رواني روغتیا د  •

RMNCAHD  لول . کېښپارتمنتونودیپارتمنت او نورو اړونده دی، د تغذیی 

، د موراو ماشوم روغتیا یا HIV/AIDSډیپارتمنت له طرفه د زندانونو روغتیا ، رواني روغتیا د د •

RMNCAHD ،, DDR  .معلولیت او بیارغونی د پروګرامونو ته د حمایت او مالتړبرابرول 

 ۴.۵  والیتونو لپاره الرښونه او مالتړ  :ستراتیژیک تګالره 

ک ستراتیژیستراتیژۍ فعالیتونه په والیتی  مليد رواني روغتیا د  چې کړي یقینيډیپارتمنت دا باید رواني روغتیا د 

 .  يشامل شو کېپالن  اتيملیاو ع

 :  کړني ديکلی

روغتیا  عامېد ډیپارتمنت او د والیت درواني روغتیا د  کېپه پالن جوړونه رواني روغتیا او والیتی کچه د  مليپه  •

 لول . کید ریاستنو دوه طرفه ښ

 رابرول . حمایت او مالتړب کېپالنونو په انکشاف  کاريرواني روغتیا روغتیا ریاستنو ته د والیتی  عامېد والیتی  •

حمایت او  کېد فعالیتونو په تطبیق رواني روغتیا د روغتیا ریاستونوته  عامې د والیتي کې EPHSاو  BPHSپه  •

 مرسته برابرول . 

 ۴.۶تمویل رواني روغتیا د  :. ستراتیژیک تګاله 

 کېمویل کونپه شمول د افغانستان د حکومت ، ت لري سرچینيستراتیژۍ مختلف د تمویل  ملي د رواني روغتیا د 

رواني امریت به د رواني روغتیا . د  سرچینيد ځانګړو پروژو مالی قراردادونه او  EPHSاو  BPHS، د 

به د محلی  منابع او موجوده مالي کړيد تطبیق او مالتړلپاره د تمویل فرصتونه زیاد  ستراتیژي مليد روغتیا 

 اړتیاو پراساس وویشي .  

 

 :  کړني ديکلی

د زیاتوالی  سرچینو د مالي کېد فعالیتونولپاره د تمویل کونکو او د افغانستان حکومت په منځ  رواني روغتیاد  •

 ( کول . Advocacyلپاره دادخواهی )

 ۴.۷ نظارت )مونیتورنګ(  او ارزیابی  : ستراتیژیک تګاله 
  اړه عام او خصوصي او ارزونه به دو . مونیتورنګ شيمونیتور ديکاتورونو پروړاندیمداخالت به د توافق شوو ان

 .  لريو کېخدمتونه په بر

 :  کړني ديکلی

 سیستم ته انکشاف ورکول .   نګ او سوپرویژن لپاره یومعیاريد مونیتور •

 لپاره د مونیتورنګ او ارزونی د وسایلو انکشاف .   EPHSاو   BPHSد  •

 پروګرامونو لپاره د مونیتورنګ چک لستونو انکشاف . رواني روغتیا د مختلفو  •

 کاتورونو انکشاف .  دیجراتو د اند ا •

 د مونیتورنګ او سوپرویژن الرښودونو انکشاف .  •

 انکشاف. ته روزنیز منول  د سوپرویژن د مهارتونو په اړه •

 کول .  یقینيت دیکارکونکو د موجو اوپه کارپوه ارزونی او سوپرویژن لپاره د الیقهد نظارت ، •
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 . بیا کتنه   HMIS/EHISلپاره د رواني روغتیا د •

 پروګرامونو ارزونه .  ديد عمورواني روغتیا د  •

 مالتړ .  دپروګرامونو د ارزونېرواني روغتیا له طرفه د  ددریم ګړي •

 ۴.۸  په ګوته کول و تحقیق او د اړتیا: ستراتیژیک تګالره 

په  تیاوياړ کېد شواهدو پراساس تصمیم ونیسو ، د تحقیق پروګرامونه به موجوده مسایل او راتلون چېلپاره  ديد

روغتیا د وزارت دریسرچ د یپارتمنتونو د افغانستان عامه روغتیایی  عامې. تحقیق به د  کړيګوته کول حمایت 

دغه موضوع همکارانو سره په ګډه همکارۍ سره  کېاو تخنی تحقیق کونکو اوخارجي EHIS،  (APHI) انستیتوت

 : مشتمل ويو الندي ساحپه د تحقیق ساحات شاید .  شيونیول  ديد الس الن

 درملنه رواني روغتیا  زيدید دو •

 زو رسنیو استعمال ټولنید انټرنیت او  •

 د کورنی سیستم موډلونه .  •

 په کچه د پاملرنو موډلونه  ټولنيد •

 لپاره اغیزمنی مداخلي .  ديد نشه یی مواد وڅخه د استفا •

 تسخیص او کلتوری مقررات .  •

 . وع/ د مخنیوی لپاره مداخالت شید ځان وژنی  •

 عامه ذهنیتونه  دياختالالتو لرونکوخلکو پروړان  رواني د  •

  د السرسۍ ستونزي ټولنيد مراقبتونو په اړه د ښاریاتو او درواني روغتیا د عامه  •

  ستونزيد روزنی د برابرولو رواني روغتیا د  •

رملنی دبرابرولو د درواني روغتیا تونه / د دیکولو محدو ديد وړانرواني روغتیا د  کېپرتو ساحو  لريپه  •

 خنډونه .  ديپروړان

د استفاده کونکو او عرضه کونکو ذهنیتونه  ديز مراقبتونو پروړانټولنی  رواني د  کېپه لومړنیو روغتیایی پاملرنو  •

 . 

 کړني :  ديکلی

رواني روغتیا تحقیق کونکوسره د  ، غیری دولتی موسساتو او خارجي APHI,EHISکول/ د  پیاوړي د همغږۍ  •
 اړیکه .  هکله په لومړیتوبونوو دد ساح

 د کارکونکو ظرفیت لوړونه .  رواني روغتیا د  کېد تحقیق په برخه  •

د تحقیقاتو رواني روغتیا نیولو سره د مختلفو تحقیق کونکو سره په ګډه هکمارۍ د  کېد هیواد د اړتیاو په نظر  •
 ن او تطبیق  . یډیزا

 .   او کارونه ترویجیی  کېد ارقامو تجزیه او په پالیسۍ او عمل  •

 

 ۴.۹ او لوایحو ستراتیژیک تګالره  :  د مقرراتوک تګالرهستراتیژی 

طرزالعمل   اړونده مقرری ته بیا کتنه وشوه او ارتقاء ورکړل شوه او همدارنګهرواني روغتیا کي د  ۲۰۱۵په کال 
رواني  د  چېخلکو ترڅو دهغو  کړيد افغانستان حکومت به مقرری ته انکشاف ورته انکشاف ورکړل شو . 

. د   کړيو به توب ساتنهدیحقونه او خون دويد کويدالری ترالسه  سکتور خصوصيخدمتونه د عامه یا روغتیا 
 مقرری او الیحو لپاره کوالی شو ساحی مشتمل کړو په : 

 کونکو په واسطه د خدمتونو چمتو کولو الیحه  ديد غیری دولتی موسساتو وړان •

د تعلیم او روزنی په هکله   ديل کېښ کېکولو  ديد خدمتونو په وړانرواني روغتیا د  چېهغه کارکونکو لپاره  •
 الیحه . 

 د معیارونو رامنځته کول او الیحه .   هددرملنی په اړرواني روغتیا د  •

 ددرملو تامینول  •

 ریت دید نقصو لیکنی او درملو م •

 ریت . دیتوقیف شو افرادو حقوق او م، زندانیانو یا د پولیسو له طرفه  وګړوناروغیو لرونکو   رواني د  •

 ریت .  دیناروغیو درلودونکو افرادو م روانيدفاع او د   دويد کويناروغیودلرلو ادعا رواني د چېدهغو زندانیانو  •

 ناروغیو درلودونکو خلکو د درملنی حق .    رواني په کم محدودونکو الرو د  •

•  
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 کړني :  ديکلی

 د کارکونکو اونورو اړونده کارکونکوروزل . رواني روغتیا  د  ديمل بانپه مقرره او طرزالعرواني روغتیا په  •

 کارکونکو او اړونده کارکونکو روزل .  ییرواني روغتیاد غیری  ديحقوقی چوکاټ بانرواني روغتیا د  •

 .  کړي یقینيد مقرری او طرزلعمل تطبیق رواني روغتیا ډیپارتمنت به رواني روغتیا  •

 منځته کول . د کتنی د میکانیزمونو را •

 د بشر د حقوقو د مونیتورینګ سیستم تاسیس  یا رامنځته کول .  •

 ۴.۱۰ ریت دیمستند کول او د ارقامو م : ک تګالرهستراتیژی(HMIS) 

د  (HMIS)د  چېمستند سازی ناکافی ده . اګر  کې طب په وارډونو رواني په روغتون او د رواني روغتیا د 
په اړه  رواني روغتیا د  چې لرينلونه وجود نچېتل شوی ، الکن دلته داسی الری یو مقدار ارقام راپور او سا

 .   کړي راپور او ریکارد نورارقام 
 

 :  کړني ديکلی

 د مستند سازۍ په اړه بیا کتنه رواني روغتیا د  کېوارډونو   رواني په  •

 لپاره د یوالرښود انکشاف  د واقعاتو د مستند کونې او راپور ورکونې •

 د یومرکزی ډیټابیس تاسیس  کېپه ډیپارتمنت رواني روغتیا د فعالیتونو لپاره د تیا رواني روغد  •

 د ډیټابیس لپاره د معلوماتو د منبع مشخص کول .  •

 راپورورکونی پیاوړتیا .  HMIS/EHISلپاره د رواني روغتیا د  •

 د کتنی او تطبیق پیاوړتیا  څخه برخه : د والیتی ستراتیژۍ  ۵ ➢

فیت ښه والې ، په مشترک او اشتراکې ډول د بین السکتوری ستراتیژیک کېولو نظارت او د د خدمتونو وړاندي ک

سکتور ، وغیره ( ، د لوایحوسره  خصوصي همکاری او پالن کونه ) پولیس ، زندانونو ، تعلیم او تربیه ، 

 .  نظارت او شکایتونه

 ۵.۱ فیت ښه کینګ( او د د خدمتونو دوړاندي کولو نظارت ) مونیتور : ستراتیژیک تګالره

 والی

مرستوسره د هغو  روانيمداخالت به د لومړنی رواني روغتیا ی کچه ده . د تطبیق روغتیا یی سیستم  ملي والیت د

 کېوقایوی ) بین السکتوری( او ځواب ویون ټکانونو اوبیړنیو حاالتو سره مخ شوی ويرواني د چېخلکو لپاره 

 عامېږی ، والیتی  کی ديد قراداد دالری وړان EPHSاو  BPHS ه د خدمتونرواني روغتیا  یډیر چې. اګر وي

د والیت په ، په شمول د بین السکتوری همکارۍ .   کړيتطابق ور ریاستونه به خپل نظارتی رول ته به روغتیا 

رواني روغتیا ګمارل شوی ترڅو د  کېفوکل پاینټ ، په هروالیت رواني روغتیا د  کېروغتیا ریاست  عامې

 . کړيتعقیب او نظارت ) مونیتور(   خدمات

 

 کلیدي کړني : 

  کې   EPHSاو BPHSبه په  چېکول کوم  پیاوړي د یونټ رواني روغتیا د  کې ونوروغتون په والیتي او حوزوي •

 .   کړيد خدمتونو څخه څارنه ورواني روغتیا د 

وکل پاینټانو دوامداره ظرفیت روغتیا د ف د رواني د والیتی روغتیا ریاست او غیری دولتی موسساتو په کچه •

 جوړونه . 

منظم  (PHCs)د افیسرانورواني روغتیا روغتیا د ریاستونو د  عامېد ډیپارتمنت له طرفه د رواني روغتیا د  •

 نظارت او برسي. 
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 ۲ پالن کونه  : د والیتی ستراتیژیک تطبیقيستراتیژیک تګالره 
ډیپارتمنت به دا ډاډ ترالسه رواني روغتیا د  . شيامنځته پروسه به ر ينواو والیتې کچو د پالن جوړ په مرکزي

 کېاو کلین کېستراتیژۍ مناسب تخنی مليد رواني روغتیا د  کېروغتیا ریاستونو سره په خبرو  عامېد  چېکړي 

 .  دي مليشا کېمنابع پ او یا د تمویل قوي ديپوه  دياو وربان دي مليمشوري شا

 ېعام او ډیپارتمنترواني روغتیا  د وڅتر شي يړاویپ کچه ملي په به هپالنون کیژیسترات انفرادي PPHD د

 غیري مرکزي رواني روغتیا  د) يړک تهځنیرام پالن کیژیسترات ښهرواني روغتیا  د لپاره وزارت ایروغت

 (.رهبري او يحکومتدار

 : کړنيکلیدي 

 .  ک پالن ته تطابق ورکولستراتیژی مليد رواني روغتیا د والیاتو لپاره د  •

 .  والیتی پالن مدغمولرواني روغتیا د  کېروغتیایی پالن  په والیتي •

د والیتی روغتیا ریاست د خدمتونو څخه د نظارت )مونیتورنګ(  لپاره رواني روغتیا د والیت په کچه د  •

 مالتړ/حمایت .  

 .  کړيو او سوپرویژین لیدنيه د مونیتورنګ امریت د والیاتوڅخرواني روغتیا د پالن د تطبیق او تعقیب لپاره به د  •

 ۵.۳ بین السکتوري همکاريک تګالرهستراتیژی  :  

د نشه .   شي ديسترتیژی وړان مليرواني روغتیا همکارۍ ته اړتیا ده ترڅو په اغیزمنه توګه د   کېپه ټولو کچو 

د لوړو . دیارهمک  ديکلیدپام وړاو د ښځو چارو وزارت یو بل  شيیی موادو د وزارت سره همکاری باید شروع 

له فراغت   کېپه روزنه د مخرواني روغتیا به برعالوه پرپوهنتون د محصلینو د  تحصیالتو وزارت سره همکارې

 کېګانو په تطبیق  ستراتیژي مليد  . د والیت په کچه همکاري  کړيتمرکزو روزنهپه څخه او وروسته د فراغت 

واخلی ترڅو د ټولو  کېاستونه د چارو واګی په الس روغتیا ری عامې. د والیت په کچه به د  ديخورا مهم 

د تطبیق سره مرسته  ستراتیژي مليد  چېترڅو هغه مداخالت  کړيمنځته سکتورونو سره یو داسی میکانیزم را

رواني روغتیا به د خپلوچارو ربعوار راپورد  ونهروغتیا ریاست . والیتي کړيپالن ، تطبیق او مونیتور کوي

 .   ل کیږيورکوډیپارتمنت ته 

 کړني :  ديکلی

 ارتقاء  ToRد  همغږۍ کمیټي کېتخنی د والیتيرواني روغتیا د  •

 کول .  یقینيډیپارتمنت ته د والیتی روغتیا ریاستونو له طرفه د ربعوار راپورونو د رالیږلو رواني روغتیا د  •

 فیت ښه والی ، فیډبک او د ارقامو څخه استفاده .  کېد  MHTCCد  •

 ۵.۴سکتور(  :  د مقرراتو شکایت ) عامه او خصوصيک تګالره. ستراتیژی 

روغتیا ریاستونه به  عامېلپاره د مقرراتو چارچوکات ته انکشاف ورکړل شوی ، رواني روغتیا د  چېلکه څرنګه 

فعال خدمات د  کېسکتور  خصوصيترڅو په عامه او  لريمسولیت و ورکونيته مسولیت  کونکود اړونده کار

ګټوري الس ته ترڅو مثبت او  چلند په څیروي کېنظارتی رول به د یو جوړون.  کړي قینيیمقرراتو مطابق 

 .  کړي یقیني راوړني
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 کړني :  ديکلی

رواني روغتیا د مقرری مطابق والیتی رواني روغتیا روغتیایی کارکوونکو لپاره د  خصوصيد عامه او  •

 چارچوکات ته انکشاف ورکول . 

چارچوکات رواني روغتیا د  کېبه په والیت  (PHCs)افیسرانرواني روغتیا او د والیتی روغتیایی ریاستونه  •

 .  کړي یقیني

 ۵.۵  درملو برابرول  روانيد : ستراتیژیک تګالره 

 :  کړني ديکلی

 درملو لست ته بیا کتنه رواني  د اساسي •

 لست مطابق برابرول .  د بیا کتل شويدرملو لست  رواني اساسي  EPHSاو   BPHSد  •

 الره اچول .  درملو د سپالی په مشکالتو دارزوني یوورکشاپ په  روانيړنیو روغتیایی مرکزونوته د اساسی لوم •

 درملو د منظم سپالی لپاره د اسانه میکانیزم تاسیس/ انکشاف یا رامنځته کول .   رواني اساسيد   •

 ۵.۶ د خدماتو د همغږۍ پیاوړتیا رواني روغتیا د والیتی  : ستراتیژیک تګالره  

 کړني :  ديکلی

 د مجالسو تشویق/ تحریکول . دهمغږۍ   PHCC والیتيلپاره درواني روغتیا د •

 بیا کتنه .  TORلپاره د لومړنیو روغتیایی پاملرنو افیسرلپاره د رواني روغتیا مطابق د   .BPHSد  •

 د نظارت او برسۍ ښه کول .  رواني روغتیا د والیت په کچه د  •

 غږۍ د غونډو په الر اچول .  د کلنې همرواني روغتیا د  •

د منابعو او زیربناو دجوړونی  کوني ديبرخه : د وقایوی مداخالتو او خدماتو د وړان ۶ ➢

 تګالره 

ه خدمت روزنه او الرښونه ،  تخصصي روزنه ، د بین ل کېقواو پالنول ، داخل خدمت او مخ بشري) د 

 و سوپرویژن ، د زیربناو پراختیا او انکشاف ( کارکونک  داخلويکارکونکو روزنه ، د خدماتو او م السکتوري

 ۶.۱ قواو پالن کونه  بشريد  : ستراتیژیک تګالره  

 مداخلوي یو محدود تعداد  BPHS . په هرحال  دي ترمخه شامل شوي کې BPHSخدمتونه په رواني روغتیا د 

رواني روغتیا د  چېڅرنګه  لوی . لکهکیږی تشکی دياکثر د ثابتوروغتیایی مرکزونو دالری وړان چېخدمات کوم 

وړ فشار متحمل  سیستم د مالحظيرواني روغتیا توقعات ورسره هم زیاتیږی ، نو د  ټولنياو د  کويپراختیا پیدا

 چې ديدالومړیتوب رټولو لوړلپاره یو ت ستراتیژي مليرواني روغتیا . د  کړيږی ترڅو ماهر کارکوني چمتوکی

ت د خدمتونو د دیموجوکارکونکو رواني روغتیا ماهرو  کافی رڅو دت کړيمحاله پالن ته انکشاف ورمتوسط 

ز مشاورین ټولنی رواني ،  کوزکارکونټولنیپر  ديمشتمل  کې. دغه کارکون شي یقیني کېکولو په ټولو کچو  ديوړان

د یا رواني روغتد  کېران . په کابل دیمرواني روغتیا طب متخصصین جمع د   رواني طب نرسان  او   رواني ، د 

 د روزنیزانستیوت سره ونښلول شي .  رواني روغتیا  مليبه د  روغتون 
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 :  کړني ديکلی

 قواو د اړتیاو بیا ارزونه  بشريد رواني روغتیا د  •

 د روزنیز پالن د تطبیق لپاره د چارچوکاټ رامنځته کول .  •

 ۶.۲  ونه او له خدمته او داخل خدمت روزنیز پروګرام ، الرښ کېمخ: ستراتیژیک تګالره

 حمایت 

الرو د وزارتونو ، د معارف د ډیپارتمنتونو ، د پولیس او اصالح  ډیپارتمنت به د بین السکتوريرواني روغتیا د 

  کړيوروسته به بیا کاری ګروپ په ځانګړی ډول سره کښینی او جلسه به و چې کړيکونکو خدمتونو سره کارو

ترڅو په ټولو کچو  ديموجود  کېکارکونرواني روغتیا شوی  ترڅو په دوامداره ډول د الزم او د اړتیا وړ روزل

 کې. د طب پوهنځی ، د نرسنګ په مکتبونو ، د روانشناسۍ په فاکولتو په کوریکولوم  کړيخدمات برابرکې 

  بشري روغتیا د  عامېدغه چاري به د  . شي یقینيد کوریکولوم د بیا کتنی د الری  دويادغام به د رواني روغتیا د

 .  شيونیول  ديدالس الن قواو د ستراتیژی او کاري پالن دالري بشري مليریاست د الری په قوا د 

 :  کړني ديکلی

روغتیا د وزارت د بشري قواوډیپارتمنت ، وزارتونو ، د تعلیم او تربیی  عامېد ډیپارتمنت ، د رواني روغتیا د  •

التو رامنځته کول ) دغه ګروپ به دا  کیتش يډیپارتمنت ، پولیس او اصالحی خدمتونو په واسطه د بین لسکتور

 ( .  ديبه د ټولو روغتیایی خدمتونه په کچه چمتو کېکونکار ییرواني روغتیاد اړتیا وړ  چې کوي یقیني

 د پورته فعالیتونو ادغام .   کېپالن  قواو په ستراتیژی او کاري بشري مليد  •

رواني روغتیا د  کېز کارکونکو په کوریکولوم ټولنیمی د طب پوهنځی ، د نرسنګ په مکتبونو او روانشناسۍ/ تعلی •

 ادغام او ارتقاء .  د برخي

 . روانشناسي د کوریکولوم عیارول کېد روانشناسۍ او کلینت سره سم کید روغتیایی مار •

 ۶.۳ تخصصی روزنه  : . ستراتیژیک تګالره 

ارت سره په ګډه کار وکړي ترڅو د ډیپارتمنت به د عالی تحصیالتو د وزرواني روغتیا د  ګ :یننتخصصي ټرا

تخصص پروګرام او وروسته  طب کې  رواني په  ديپه ګوته کړي . دا مشتمل  ینګ ، تعلیم او انکشاف اړتیاويټران

مشاوره  زهټولنی  رواني طب د نرسنګ پروګرام ، رواني روزنیز پروګرام ،  روانشناسۍ کېد فراغت څخه د کلین

په   چې کړيکارو  ديډیپارتمنت به د لوړو زدکړو وزارت سره په ګډه پاني روغتیا رود اجتماعی کار .   رواني او 

 سرمایه ګزاري  ديارزښتمند  چې کې ود دغه خدمتونوپه برابرول چېداخل د افغانستا او بیرون د هیواده کوم 

 .  کړيو

 :  کړني ديکلی

 ولو لپاره به یوه ارزونه ترسره شي په ګوته ک نګ ، تعلیم او انکشاف د اړتیاویبه د تران کېپه ساحه رواني روغتیا د •

 (.  شيزارت سره په مشترک ډول ترسره د ډیپارتمنت او لوړو زدکړو د ورواني روغتیا ) ارزونه به د 

رواني متخصص او  طبرواني نرس ، د  رواني،  کېز کارکونټولنی رواني ،  روانشناس/ روانشناسي کېد کلین •

 .  شيپراختیا ورکړل اوکوریکولوم ته ارتقاء  رانو ته به ترانینګدیمروغتیا 
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څخه طب نرس لپاره به د وروسته فراغت  رواني او  روانشناسي/ ارواپوهنه کې، کلین ، سوشل ورک طبرواني د  •

 .  شيرامنځته  ونهپروګرام طبي

 ۶.۴ د کارکونکو سوپرویژن )رواني روغتیا د  :ستراتیژیک تګالرهMoPH او مالتړي 

 سکتورونه ( 

.   دي کولو د غوښتنو ته په پام سره ، دومداره مالتړ ، څارنه ، او تعلیم اړین  ديخدمتونو وړانرواني روغتیا د 

ارکونکو ته الزم حمایت دواړو عامه او  به د ټولو ک دوي چې کوي یقینيامریت به دا رواني روغتیا د 

 .  خدمتونه برابرويرواني روغتیا  به دونه سکتور خصوصي

 : کړنيکلیدي 

 د سوپرویژن د ابزارو بیا کتنه او پراختیا .  •

 کونکو منظم سوپرویژن .  ديخد متونو وړان روانيسکتورونو د  خصوصيد عامه او  •

 ۶.۵ د زیربناو انکشاف  :ک تګالرهستراتیژی 

پروګرام جوړ کړو ، نو رواني روغتیا یو بشپړ د  کېان تسپه افغان چېلپاره  ديد:  پراختیا/د زیربناو انکشاف

 سرچینود ظرفیت او مالی  . کړياو پاملرنه حمایت  تداوي کېد روغتیا په ټولو کچو  ړه کړو ترڅوزیربناء باید جو

 .  لريته اړتیا مرحلونیولو سره ،  بشپړزیربنا الزیات تجزیی/ تحلیل او  کېت په پام دید محدو

  کلیدي کړني :

 د پالنونو انکشاف . لپاره  د خدمتونو د زیربناو د ښه واليرواني روغتیا د  •

 د زیربناو لپاره د اړتیاو تجزیه او تحلیل . رواني روغتیا د  •

 ۶.۶ د  زي مشاوريټولنیروغتیا یی : د غضنفرد روغتیایی انستیوت د . ستراتیژیک تګالره

 ډیپارتمنت حمایت 
روغتیا د   ېعامنو د شياو تسهیل مشاوري ډیپارتمنت جوړ زيټولنید روغتیایی  کې GIHSپه  چېلپاره  ديد

جلساتو  ملي امریت به د کوریکولوم په بیا کتنه او روزنیزو موادو په انکشاف او د شاګردانو ته په عرواني روغتیا 

 .  کړيحمایت برابر  کې

 :  کړني ديکلی

 کوریکولوم تازه کول .  HSCد  •

 او مرستهحمایت  GIHSد  کېروزنیزو موادو په انکشاف  HSCد  •

 ن او حمایت . یکار ډیزا مليد شاګردانو د ع ېکپه روغتیایی مرکزونو  •

 جلساتو حمایت . ملي د شاګردانو لپاره ع HSCد  •

 مداخالت رواني روغتیا برخه : بیړنیو  ۷

غیره او د انسانانو له طرف بیړنی حاالت لکه ځانمرګی ښویدنه و کېافات ، سیالبونه ، زلزلې ، د ځم طبعي

رواني ږی . د بیړنی کیواقع  کې، هوایی بمبارۍ و غیره . اکثر په هیواد  مليح ي چاودني ، ډلیزيبریدونه ، د بم

 .  شتون نه لري کېد مداخالتو کوم پروګرام په هیواد روغتیا 

 ۷.۱ مرستورواني د لومړنیو  :ستراتیژیک تګالره(PFA)   پیاوړتیا او حمایت 

د رضاکارانو او   ديمداخالت  کېونیو باارزښته او جواب وی ديدافاتو پروړان (PFA)مرستي  روانيلومړنی 

مرستی د سیالبونو د قربانیانو او   رواني . لومړنۍ  ديمداخالتوپوری  موجود  کېڅخه نیولی تر مسل ټولني
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پراختیا یی فعالیتونه د ټول هیواد په  (PFA)د .  په کچه تري ګټه پورته کیدای شي ټولنيتروریستی حملو لپاره د 

  کچه یوه اړتیا ده .

 :  کړنيي کلید

 د رضاکارانو د روزنی پالن کول .  ديمرستو بان رواني په لومړنیو  •

 شاملول .  PFAد  کېمیاشتی په روزنیزو پروګرامونو  د افغان سري •

 د ښځینه رضاکارانو روزنه  کېمرستو   رواني په لومړنیو  •

 مرستو ادغام   رواني د لومړنیو  کېپه کچه پروګرامونو  ټولنيد  •

 لول کیښ ټولنيد  کېمرستورواني په لومړنیو  •

 ۷.۲  بیړنۍ مشاوره : ستراتیژیک تګالره 

ډول د  حیث یو مهمه مداخله ده په ځانګړي په کېمرحلی اودرد کمون مشاوره د لومړنیبیړنۍ  کېپه بیړنیو پیښو 

 یاییکبله اغیزمن شوی وی . مداخالت به د متوسط روغتد مصیبتونوله  چېناروغیو لرونکوخلکو رواني 

 وی .  کارکونکو په پیاوړتیا ورټول

 :  کړني ديکلی

• BPHS   پراختیا    د بیړنی مشاوري کېرواني روغتیا دالری په 

 جوړول .  د بیړنی مشاوري لپاره د رجعت ورکوني پتوي •

 لول .  کیددرد کمونکو موسساتو ښ کېمشاوره  په بیړنۍ •

 ۷.۳ قواو پالنول  بشريلپاره د رواني روغتیا . د بیړنیو 
خوید نه وغیره او د انسانانو په  کې، د ځم نیولو سره لکه سیالبونه ، زلزلي کېد طبعی افاتو د پراختیا په نظر 

رواني روغتیا د یو بیړنی  کېبمبارۍ اونور . په هیواد  بمي چاودنی ، ډلیزبریدونه ، هواییوسیله بیړنی حاالت لکه 

 د منابعو انکشاف ته اړتیا ده .  کېرواني روغتیا په بیړني  ههمدارنګ یی مداخالتو تنظیم ته بیړنۍ اړتیا ده . 

 کړني :  ديکلی

 اړتیاو ارزونه . قواو د  بشريد بیړنیوحاالتو لپاره د  •

 مداخالتو شاملول .  روانيد  کېپه بیړنیو ټولګو  •

 قواو د انکشاف پالنول .  بشريد  •

 کارکونکو روزنه .  د اساسي کېپه انتخاب شوو والیاتو •

 شاملول .  بیړنی حالت رواني روغتیا د  کېنګونو یپه ټرانني روغتیا رواد  •

 د تطبیق چارچوکات 

خدماتو د پراختیا اوپه رواني روغتیا د ،  شي یقینيتطبیق او تل پاتی نتیجه د ستراتیژي بشپړ چېلپاره  ديد

 .  شيبنیاد تمرکز و پیاوړيمختلفوکچو د اړتیا وړخدمتونو د چمتو کولو لپاره به په 

 اصول :  کېرهنمایی کون

کشاف ، مونیتورنګ او ارزونه په ان کورنۍ د خدماتو دويخلک او یا د کېاختالل لرونرواني  چې شي یقینيدابه  •

 ولري .   رولفعال  کې
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اشخاصو د حقوقو پیژندنه ، احترام او ارتقاء ، په شمول د تصمیم نیولو حق او د  کېاختالالتو لرون  رواني د  •

 اخالتو لپاره د رضایت ورکول. روغتیایی مد

 د ډول ډول  پوهاوی جوړولوته احترام    •

او د ښځو او انجونو  شي یقیني کړنيولرو ترڅو غیری تبعیضی  کېد جنډر پوری اړونده مسله باید په حساب  •

  .  شيپیاوړتیا ته ځانګړی توجه و

ته ارتقاء  اغیزمنتوب مانونو ترمنځ الادارو او ساز  سکتور او مذهبي خصوصيد مدني ټولنو، حکومت ، تعلیم ،  •

 .  شيدلو ته ارتقاء ورکړل ملیافرادو اغیزمن شا کېاختالالتو لرونرواني ترڅو  شيورکړل 

ي ته ارتقاء او  سروغتیا ټولو نهادونو او سهولتونو او روښانه معلوماتو ته السر عامېجغرافیوی السرسۍ ، د  •

 پراختیا ورکول . 

 : کولو تګالره  ديبنیا

د مداخالتو رواني روغتیا د نورو  کې BPHSپه رواني روغتیا د لرلو په صفت پیژندل شوی ، لومړیتوب  مليد یو

د رجعت ورکونی په  چېاړتیا به وی  ديداو ځانګړو ګروپوپربنیاد خدمات ،  ټولني، په شمول د  سره مدغم شوي

پاملرنوڅخه ګټی اخیستونکو ته  یيروغتیا روانيترڅو بی له کوم ځنډ او خنډ څخه مسلسلو  شيمدغم  کېسیستم 

 .  کړياجازه ور

 کولو چارچوکاټ  ديبنیا

بند په بند یو سیستم وي  چېستراتیژي د اغیزمن او تل پاتی تطبیق لپاره یو چارچوکات هغه  مليرواني روغتیا د 

په  چېلپاره  دينه دخدمتو زټولنی  رواني او رواني رول او مسولیتونه او مشترکي همکارۍ ته اړتیا لري .  

د افغان روغتیایی  چېکوم مدغم شي  کې BPHSباید په بشپړ او دوامداره ډول په  دوي،  شي دياغیزمنه توګه بنیا

 .  کیلويپاملرنو اساس تش

  (BPHS)لومړنیو روغتیایی پاملرنو کچه 

BPHS  د الری ، د وقایی او  کېبد روغتیایی کارکونکو د شچمتوکوي. د ټولني په کچه اساسی روغتیایی خدمتونه

ترسره شوي او دا د هغه خلکو لپاره  چېارتقاء د کمپاینونو او د یو کم شمیر اساسی روغتیایی مداخالتو دالری کوم 

 ده.   دروازهوي اکثرلومړني دخولی  کېاو د خدماتو په لټه  لرياختالالت   رواني  چې

 روغتیایی پاملرنو په کچه  د ولسوالۍ په کچه/ ثانوي

خدمتونه باید موجود اوسي .د  ییروغتیا روانيداخل بستر او او پی ډی  کېپ چې دي ځایهغه د ولسوالۍ روغتون 

  عامې یوه مانعه ده . د ولسوالۍ کچه په حکومتی اداره یا د  لپاره د کارد خدمتونورواني روغتیا ولسوالۍ روغتون د 

دغه  د ديد.دي ديرول د بیاکتنی الن  ۍ روغتیایی افسرد ولسوال .  هیڅ ښه تعریف شوی نده کېپه وزارت روغتیا 

و باید د هری  ا شيتری ګټه واخستل  کېپه بین لسکتوری همکارۍ په حمایت رواني روغتیا د  څخهرول یا کردار

 کېدمسولیت په ساحه  ديد جغرافیوی پوشش الن ديد ولسوالۍ په کچه د چېشکایت  موضوع یا هرهغه رسمي

د ولسوالۍ روغتیایی افسر باید په .  شياو ممکنه منځګړی په توګه تری ګټه واخستل  کېکون ږی تحقیقکیرامنځته 

کچه د زندانونو ،  دي. دا پ کړيترڅو پیشنهاد شوی وظایف ترسره  لريکافی اندازه ظرفیت او د وظایفو الیحه و

. ټول هغه  کړيیل خپل فعالیتونه تسه شيکوالی سره خدمتونو  کېسکتور، او د بیړنی ځواب ویون خصوصي

د ولسوالۍ د روغتیایی افیسر په وسیله   چېابتکارات   بین السکتوريرواني روغتیا د مونیتورنګ یا د  چېفعالیتونه 

 ديد ډیپارتمنت د نظارتی کنترول النرواني روغتیا روغتیا د ریاست او د  عامېسرته رسیږی باید ټول د والیت د 

 .  شيبه ترسره 
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 روغتونونه  الیتي او حوزويو –پاملرنه  ثالثي

 EPHSپه  چېلکه څرنګه  کېروغتونونو  په والیتی او حوزويزي مشاوري خدمتونه باید ټولنیرواني اورواني 

په حیث په بیا کتل شوی  د ساحېد یو لومړیتوب رواني روغتیا ، او  شياو چمتو برابر ديتعریف شوی  کې

EPHS ترڅو تل  دماتو کارکونکو ته ممکن د بیاکتني اړتیا ويد خ رواني روغتیاکچه د  دي. پ تشریح شوي کې

فیت کیریت د دی، د م قواو په زیاتوالي بشريد وخت پروخت  ستراتیژي مليرواني روغتیا .  د شي یقینيپاتی والی 

رواني ترڅو د  کويتمرکز ديبان جوړوني ظرفیت په دتطبیق کونکود  EPHS په ښه والي ، مونیتورنګ او د

د فوکل پاینټانو پیاوړتیا کوم رواني روغتیا روغتیا ریاستونو په کچه د  کړي . د والیتي ديهتر خدمات وړانبروغتیا 

د  رواني روغتیا . والیتی روغتیا ریاستونه به د  کړي پیاوړي به د مونیتورنګ او سوپرویژن سییستم  چې

ترڅو د والیت په کچه اغیزمن  کړيو مرسته کېک پالن په انکشاف ستراتیژید  دويډیپارتمنت په حمایت سره د

 .  شيزخدمتونه چمتوټولنی  رواني او   رواني 

 کچه   مليپه 

ډیپارتمنت به د ټولو  رواني روغتیا او د  کويڅخه سوپرویژن  ستراتیژيطب عمومی ریاست به د  د وقایوي

 د الری به ږۍ کمیټيهمغ کېد تخنیرواني روغتیا همغږۍ د تطبیق مسولیت ولري . د  ديشریکانو سره په نژ

، مناظرو د حکومت موندنو ، نظارت راپورونود ارتمنت به د څیړنو ډیپرواني روغتیا د  چې شيډاډ ترالسه  دا

د  ږی . کېپاملرنی او درملنی پرمختګونو دالری منعکس او نتیجه ګیری  کېپه کچه د پالیسی بدلولونو او د کلین

،  یق پوری اړونده ملعومات خپاره شويک تطبستراتیژید  چې امریت به دا ډاډ ترالسه کړيرواني روغتیا 

ه وخت د ډیپارتمنت ممکن وخت پرواني روغتیا سره د  وهدف لپاره د هری الري چاري په کارول ديد

روغتیا وزارت د نورو ډیپارتمنتونو یا  عامېیا د  کړيرامنځته  ځانګړو دندو لپاره ځانګړي کاري ډلي

 .   کړيبلنه ور کېصورت  اړتیا پهد ته سازمانونو 

 همکاري اوهمغږي  

 د همغږۍ میکانیزم : 

. لوبوي رول اتيیح ې ک کولو پلي ۍژیسترات ملي د  ایروغت رواني  د هګتو يګړان ځ په ېبرنام ې هر د يږهمغ

  رواني  د ېچ ويڅوه به دوي او يړوک مرسته ېک و په کاراچولونچېسرد  خهڅ ورونوتسک نورو د به يږهمغ

  په  لخوا ۍژیسترات ېد د زمونهیکانیم ېالند ږۍهمغ د. يړوک اقدامات مناسب لپاره کولو هښ خدماتو ایروغت

 :شوي زدیانړو لپاره اهدافو مختلفو د او کچو لویالبیب

 د همغږۍ میکانیزم (  مليغونډه )  (Stakeholderد شریکوالو ) •

 ( غږۍ کمیټه )  بین السکتوری همکاريتخنیکي همرواني روغتیا د  •

 جلسات (   تی ) مداخالت او کاريکاری ګروپونو ناس د فرعی  •

 سکتوري زیا مهیس او تيیوال هړا په دوکې پلي د ۍژیسترات ملي د ایروغت رواني د کچه تيیوال او زهیی مهیس په •

 .ډېغون

 کلنی ارزونه او د مونیتورنګ ورکشاپونه .  •

 : کمیټه  کېد همغږۍ تخنیرواني روغتیا د 

 کانویشر مختلفو د لیدخ ېک کولو ېاندړو خدماتود رواني روغتیا  د هیټکم کيیتخن ۍږهمغدرواني روغتیا د 

 .ېشو تهځنیرام لپاره ورکولو ډا ډ ۍهمکار او ږۍهمغ د ځنیترم

  ډ ا ډ  او نلري دوګانګی وجود دوکې عیضا نوچېسر او ښیګڼو د  ې چ دي  شامل کول نيیقی دا  ې ک اهدافو په یټېکم د

  د  به هیټکم دا . کوي کار لپاره اهدافو  شوي موافقه ېک ویسیپال ویشو اکلټ په یې شریکوال  ولټ ېچ کوي ترالسه

 سالم ایروغت رواني د ، يړوک ړمالت کېکولو پلي په ستراتیژي مليرواني روغتیا  د ېالر له ېتبادل معلوماتو
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 هړا په تونویفعال د به دا. اريڅو ګپرمخت ېاندړپرو اهدافو د او ، يړک چمتو نظارت تونویفعال او پالنونو

 .يړوک زونهدیانړو به ته وزارت  ایروغت ېعام او يړورک راپور

د ډیپارتمنت رواني روغتیا روغتیا وزارت د  عامېد  کېکمیټه به په مرکز کېد همغږۍ تخنیرواني روغتیا د 

 ږي .  کېپه واسطه پرمخ وړل  (PHCs)د والیتی افیسر کېپه واسطه او په والیاتو 

   ن الوزارتي اړیکيین السکتوري او بیب

  بین الوزارتی اړیکي

نماینده ، غضنفرروغتیایی  روغتیا وزارت والیتي عامې، د  GCMU  ،HMISبه دډیپارتمنت روغتیا رواني د 

د  ناستی ولري .  سي او بین المللي موسسو سره منظميغیری دولتی موس کېکون ديانستیتوت ، خدماتووړان

تطبیق کونکو او نورو شریکانو سره د  EPHSاو  BPHSنتونو ، روغتیا وزارت مختلفو ډیپارتم عامې

 ېعام د به ډیپارتمنترواني روغتیا . د  شياخبارونو او اساس نامود توزیع د الری  منظمه مکالمه به رامنځته 

 به سره استونویر تيیوال د کوي سفر ېچ کله او واخلي برخه هم ېک وډغون د ډیپارتمنتونو وزارت ایروغت

 .  وريګو

 کوم ،شيچارواکو ته منظم معلومات ورکړل  وړپو ړلو د وزارت د هړا په خدماتو رواني او ایروغت رواني د

 ېباند تیاهم او ګټو د ومدغمول درواني روغتیا  د لپاره کونکو قیتطب EPHS او BPHS ټولود شي یکول ېچ

 د بهډیپارتمنت رواني روغتیا د .لري شتون لیتمو کافي ېچ يړک ترالسه ډاډ او يړک تهځنیرام یپوهاو هښ

لکه د رسنیو   کړيخپل پروګرامونه چمتو فعالیتونو په اړه مکالموي/اګاهۍلپاره د  وزارت ایروغت ېعام

 . ، اخبار، ربعوار او کلني راپورونهپروګرامونه 

 ټول شموله برخه اخیستنه   کېروغتیا په وزارت   عامې د 

 :  ډیپارتمنت  دياوړه استفااو نشه یی موادو څخه د نرواني روغتیا د 

 زوټولنی  رواني او رواني روغتیا اختالالتو لرونکو خلکو لپاره د   رواني  یپارتمنت به ددرواني روغتیا د 

او  کېروغتیا ریاست په کچه به اړی عامېمالتړ وکړي . د  کېکولو  ديوړان کېخدماتو په پراختیا او راتلون

 نو څخه په اغیزمنه توګه ګټه پورته شي .  چېکولو او سر ديړانترڅو د خدماتو د و شيهمغږی  همکاري

GCMU : 

GCMU  دادخواهي/و او معلومات، زو خدماتو د ادغام ټولنیاو رواني رواني روغتیا دAdovocacy  د مالي او

  ایروغت رواني د يږهمغ ېدږن سره  GMCU د.   به یی چمتوکړياو پالنونه  کړیادغام ته پراختیا ور ریتيدیم

 خدماتو  د او ارزونه اویتړا د ، دي نړیا لپارهدمونیتورنګ اوسوپرویژن  خدماتویفیته کېبا  زوټولنی رواني وا

 .ښښپو

 د مونیتورنګ او ارزوني ډیپارتمنت 

 او مونوتسیس ېارزون او نظارت د  سم  سره مقرراتو د وزارت ایروغت ېعام د  ډیپارتمنت ېارزون او  نظارت د

  د  او يږهمغ همنظم سره ډیپارتمنت ې د له دیبا ډیپارتمنترواني روغتیا د. کوي مرسته ېک ایپراخت ورځنۍ

 منعکس ول ډ کافی په خدمات زټولنی رواني  او ایروغت رواني ېچ يړک ترالسه ډا ډ او  ، وساتي تبادله معلوماتو

 دي.   شوي

 د بشري قواو ډیپارتمنت 

زو مسلکونو پیژندنه یقیني ټولنیاو رواني تیا رواني روغروغتیا وزارت د  عامېنوډیپارتمنت د چېسر بشريد 

رو ټولنیاو رواني رواني روغتیا  د کې EPHSاو  BPHSل او په کېروغتیا په وزارت په تش عامېد کوي او 

 زده مسلکي دوامداره او ېروزن د کې نویمتخصصپه  ایروغت رواني د څارنه کوي .  څخه مسلکونو د شمولیت 

 .  ده نهړیا هم يږهمغ ېدږن لپاره ارلوڅ ړېک
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 : پالیسې او پالن ډیپارتمنت 

  ملي  ایروغت رواني د ېچ نويیتضم دا او ، کوي ړمالت ایپراخت ۍژیسترات د استیر ېونړجو پالن او ۍسیپال د

 پالن او ۍسیپال د. لري مطابقت سره تنوښغو او ویژیسترات ، ۍسیپال ملي وزارت ایروغت ېعام د ژيیسترات

 او ۍسیپال د وزارت ایروغت ېعام د خدمتونه زټولنی رواني او ایروغت رواني ېچ کويور ډاډ  استیر ېونړجو

 . ديیی خوندي پاتی  یاځ توبړیلوم د ېک په انکشاف ۍژیسترات

 د ټولني پراساس د روغتیایی پاملرنوډیپارتمنت 

  ې ک  له یپا په ېچ لري تیمسؤل ته کارمندانو ییایروغت ېولنټ د ډیپارتمنت ېپاملرن یيایروغت د  اساس  پر ېولنټ د

دژوند صحی طرز ته   خلک  وڅتر کوي کار سره ېولنټ د  او کوي ېاندړو خدمات ییایروغت نيړلوم یې

 . ويڅوه اوتشویق 

رول  کلیدي لپاره کولو يږهمغ نونویکمپا او پوهاوي د هړا په ويیمخند  اختالالتو رواني د به ډیپارتمنت دا

 ښه کوي .    ته دالسرسی خدمات بهتو لرونکو میرمنو او کوچنیانو اختالال  رواني  په همدي ډول د  لريو

 (GIHS)د غضنفرد روغتیایی علومو انستیتوت 

فیت  ښه والی  کېد غضنفرد روغتیایی علومو انستیتوت به د سوشل ورک مسلک د کوریکولوم د انکشاف او د 

 کېسوشل ورک د حوزوی مسلد د تضمین لپاره مسولیت ولري . حوزوی روغتیایی علوموانستیتوت به 

ډیپارتمنت به د  HSCد  کېپه روغتیایی علومو انستیتوت ترانینګونو لپاره مسولیت ولري . همدارنګه 

همغږي  ديد ډیپارتمنت سره نژرواني روغتیا لپاره باید د  ديمهم رول ولري نو د کېستراتیژی په تطبیق 

 ولري. 

 روغتیا وزارت  نورو ډیپارتمنتونه  عامېد 

 او جنډر دیپارتمنت .   (RHMNCAHD)پارتمنت دیو ځوانانو کې، د مورماشوم او تن HMIS د

 نورمشارکت  

 (EU)ه دیاروپایی اتحا

د  ه دی، د اروپایی اتحا کړيمرسته و کېروغتیا وزارت تخنی عامېی د ته متعهد ده چ دي ه دیاروپایی اتحا 

حمایت  د پروژورواني روغتیا د ترسره شوه  کې ۲۰۱۷سروی په شمول کوم چې په کال  مليرواني روغتیا 

           EPHSاو  BPHSه همدارنګه  دیاروپایی اتحا.  زو مشاورینو روزنهټولنیرواني د  همدارنګه، اوکړي

روغتیایی سکتورته  روانيد  کېه به په هیواد دی. د اروپایی اتحا د تطبیق تمویل کونکي ده) صحت مندي ( 

  د یې هدف ېچ يړوک ړمالت ایپراختد  یژیسترات ایروغت رواني د  به داه وکړي . ځانګړی او هدفمنده مرست

  د . يړک اسانه  کول پلي خدماتورواني روغتیا  د ېک EPHS او  BPHS په وڅتر ده ایتړاویپ ویژیسترات اتيملیع

 ملي اواف و/انکشولړلوپه  تیظرف کونکودکار ډیپارتمنت درواني روغتیا  د به مرسته کيیتخن ه اروپادیاتحا

 .يړوک همکاري ېدږن سره همکارانو

 (WHO)د روغتیا نړیوال سازمان 

رواني روغتیا د  ۲۰۲۱ -۲۰۱۴ترڅو د  کويمرسته چمتو  کېتخنی کېد روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان 

ۍ د د ډیپارتمنت سره په همغږرواني روغتیا د  اتی پالن تطبیق شي . د روغتیا نړیوال سازمانملینړیوال ع

 .  کړيبه چمتو مرسته ، مالی وجوه او حمایت  کېتخنی کې اګاهی د لوړولو په کمپاینونو

 د جرمني سفارت 

ګه د او همدارن ديل کیښ کېراستنیدونکو په مالتړ د جرمنی سفارت د اروپایی هیوادونو څخه د بیرته

 کوي .  د ارتقاء او وقایی سره سراو کارلري تمویلرواني روغتیا د  چې کلچرپروژي

 (UNFPA)د کورنۍ او وګړو لپاره د ملل متحد فنډ 
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UNFPA  تاو تریخوالی  اساسد جنډر پر چېد رواني ټولنیزمشاورینو د امن کورونواو روغتیایی سیستم لپاره

   مالتړبرابروی.سره سرکارلري د روزنی حمایت او 

USAID /  نړیوال بانک 

USAID ه یوځای د ی سردیاو نړیوال بانک د اروپایی اتحاBPHS  اوEPHS  تطبیق لپاره د صحت پروژی

کیفیت د ښه والي دخدماتو د رواني روغتیا د  کېروغتون   رواني د کابل په  دويدالری مالی منابع برابروي ، 

 مالتړکوي. مالی لپاره هم 

 تطبیق  

 اتي پالنونه ملیع

، کوم چي  شياتی پالن مطابق تطبیق ملیک عستراتیژیبه د یو  ۲۰۲۳-۲۰۱۹ستراتیژی  مليرواني روغتیا د 

سره د ځانګړو کړنو، هدفونواو مسول اجراء کونکونیولو سره  کېد موجوده منابعواو لومړیتوبونو په نظربه 

به لومړنیو روغتیایی  چې، کوم  شيتقسیم  دياتي پالن به په کلنی کاري پالن بانملیترتیب شوی وي . دا ع

د دغه پالن قیمت همغږۍ کمیتی ته د کلني راپور دالری راپورکیږي .  ېک تخنیرواني روغتیا پاملرنو او د 

په  ونهډیپارتمنت به والیتی پالنرواني روغتیا وته شي . د سبه وشي او د تمویل منابع به په ګګزاري لپاره محا

ریاستونه د  ډیپارتمنت به د والیاتوروغتیایی رواني روغتیا توحید کړي . د  کېپه ملي پالن رواني روغتیا پل خ

 د لومړیتوبونود تطبیق لپاره حمایت کړي . رواني روغتیا 

ترڅو د ستراتیژي پرمختګ اندازه کړي ،  شيانکشاف ورکړل به د مونیتورنګ چارچوکاټ ته په همدي ډول 

  دوي دکړنو ته  دوياجرات نظرد دوي ترڅو د کړي اجازه ور دي. مونیتورنګ به همدارنګه همکارانو ته د

  دوي ترڅو د یو اساس ويد کړنو د تغیرلپاره اوتعقیب یی کړي ، او دا به  کړي احترام و امله له ښکیلتیا د

 .   شياغیزمنتیا الزیاته ښه 

 مونیتورنګ او ارزونه  

د مونیتورنګ او روغتیا وزارت  عامېک اهدافو، نتایجو، اوبرامد د پرمختګ د تعقیب لپاره ، د ستراتیژید 

د کوي ، همدارنګه کېلپاره د څارنی په اهمیت تاابتکاراتو روغتیایی ت د عامه ارزونی پالیسی د نظارتی مسولی

د کېپه دواړو د تطبیق په تعقیب اوپه الس ته راوړنوتا چېتمرکزبه د مونیتورنګ او ارزونی په پایله وی ، کوم 

نوښتونو په  ستراتیژۍ د مونیتورنګ او ارزونی چارچوکاټ به د شواهدو پربنا ملي درواني روغتیا کوي . د 

 اتکاء ولري . د مونیتورنګ اهداف به :   ديیوه مجموعه بان

 اختالالت ولري .     رواني  چېاغیزي په هغه چا   دويمونیتوراو ارزول شوی روغتیایی خدمات ، او د •

 د لومړیتوب لرونکو انډیکاتورونو په اړه د موجوده بهترین معلوماتو برابرول .  •

 ارقامو او معلوماتو وړاندي کول . کیفیتهد اړونده ، با  ديد روغتیایی سیستم اجراتو بان •

د مونیتورنګ او ارزیابۍ پالنونو او سیستم ډیزاین او استعمال همغږي کول ) د  کېروغتیا په وزارت  عامېد  •

 سیستم ادغام( . 

او الزم  ،  رول او مسولیتونه، ټاکلی وخت کړيډیپارتمنت به د تطبیق یو چارچوکات راجوړرواني روغتیا د  •

په رهنمایی کړي کاري پالن به تطبیق  کلنې. همدارنګه مونیتورنګ او ارزونه . کړيمالی وجوه به تعریف 

رواني تعقیب شي . د کاتورونه به دیاو قابل د اندازه ګیرۍ ان واضح متوقع نتایج تعریف شوي چې کېکوم ځای 

، کوم چي به د همکارانواو د مونیتورنګ او کاتورونو سفارش کوي دیمجموعه د ان ديډیپارتمنت النروغتیا 

رواني  باید په دوروي ډول د راپورونو د تجزی او د  چېڅوک  شيارزونی ډیپارتمنت په مالتړ مونیتور

 زیابی شي :  د ډیپارتمنت د منځنۍ ارزیابۍ دالری د کړنو اغیزمنتوب ارروغتیا 

 دالس رسۍ شمیر خدماتولپاره د خلکو رواني روغتیا د روغتیایی مرکزونو ته  -1
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 .   دياختالالتو لرونکو ناروغانو فیصرواني عامو    -2

 (referred out) ديفیص د مراجعینو د رجعت ورکونېرواني روغتیا د  -3

 ( .referred in) ديد مراجعینو د رجعت اخیستنې فیصرواني روغتیا د  -4

 ) یا په والیت( تهرکزونو روغتیایی م نسبتد روزل شوو روغتیایی کارکونکو BPHSد  کېرواني روغتیا په  -5

 ) یا په والیت( وزل شوو روغتیایی کارکونکونسبت د رروغتیایی مرکزونو کې  EPHSد  کېرواني روغتیا په  -6

 کوي ديپه شمول خدمات وړان detoxificationsد نشه یی توکو لپاره د  چېد هغه روغتیایی مرکزونو تعداد  -7

 . اړه داګاهۍ لوړوالي جلسات برابرويپه ني روغتیا رواد  چېد هغه روغتیایی مرکزونو تعداد کوم  -8

 ت . دیزي مشاوری موجوټولنی  رواني د  کېپه روغتیایی مرکزونو  -9

د ستراتیژي د تطبیق د رواني روغتیا د  چېد غونډو تعداد کوم  Steering Committeeد رواني روغتیا د   -10

 .  په الره اچول شويڅارنی په منظور 

 د ترسره شوو تحقیقاتو تعدادي روغتیا رواند  کېپه تیرکال   -11

 ت . دیځانګړی روزنیزکوریکولوم موجورواني روغتیا لپاره د  EPHSد  -12

 متخصصینو تعداد .   رواني لپاره د روزل شوو  EPHSد  -13

 ارزول شوي .  کېمیاشتو  ۶په هرو  چېتعداد  کود کارکونرواني روغتیا د  -14

 .  ترالسه کړي وياوره زه مشټولنیرواني   چېد هغه مراجعینو تعداد  -15

 سره مخ شوي وی .   stock outد  Amitriptiline/ Fluoxetineد  چېد هغه روغتیایی مرکزونوتعداد  -16

 لرونکو روغتیایی مرکزونو تعداد .  IECد   -17

 واقعات تشخیص/ پیداکوي . رواني  چېد روغتیایی مرکزونو تعداد   -18

 زه ( . ټولنی  رواني دي کوي ) طبی او تعقیب وړان درملني چېد روغتیایی مرکزونو تعداد   -19

   د ځان وژنی د واقعاتو تعداد   =>کاله نارینه  ۱۸ -20

 د ځان وژنی د واقعاتو تعداد    =>کاله ښځینه ۱۸   -21

 طب یو متخصص لري  رواني حد اقل د  چېد هغه روغتونونو تعداد   -22

 ریفریشر ټرانینګ اخیستی وی .    چېیونټونود کارکونکو تعداد رواني د   -23

 پروګرام لري .  رواني روغتیا د  چېد ښونځیو تعداد   -24

 منځ محاله او نهایی کتنه 

د اندیکارونو د پرمختګ  د کمزورتیاو او خالیګاو په ګوته کولو دالری په  ستراتیژي به د مونیتورنګ له الريدا 

ه طرح او رهنمایی د تطبیق پروسترڅو  شي. کلیدي انډیکاتورونو ته به انکشاف ورکړل  وارزول شيکلنې ډول 

(  MHTCCهمغږۍ کمیته ) کېتخنیرواني روغتیا هدف لپاره به  د ديکړي او بیاکتنه به په الرواچول شي او د 

 کېد پرمختګونو په اساس کوم ځای کمیټه به  کېتخنیرواني روغتیا اړونده باتجربه نظریات هماهنګ شي  . د 

روغتیا وزارت به د پالیسۍ   عامېاړه اقدامات پیشنها کړي . د اړتیاوی بیا جهت موندنی یا بیا لومړیتوبونوپه  چې

 پالن ریاست د الرښونی سره سم ددوه کلونو وروسته یوخپلواک منځ محاله کتنه په الرواچوي . 
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