
 

 

 د وزارت تاریخچه

 

لمریز کال د غوایي د اوومې له کودتاه وروسته یو شمېر دولتي کارکوونکي لکه نظامي  ۱۳۵۷ د

منسوبین، ملکي کارکوونکي او اجیران، چې د جګړو پر مهال وژل کېدل، هغه وخت یې حقوق د دوی د 

تقاعد خزینې عمومي ریاست له رتبې او درجې او خدمت مودې پام کې نیولو پرته، د مالیې وزارت د 

 .لوري ورکول کېده

لمریز کال کې د تقاعد خزینې  ۱۳۶۹ دا، چې دغې پروسې د جګړو پر مهال هم دوام درلود، یاده اداره په

عمومی ریاست څخه جلا او د هغه وخت د صدرات تر رهبرۍ لاندې یې د شهیدانو او معلولینو خپلواک 

 .پیل کړعمومي ریاست په توګه خپل فعالیت 

لمریز کال په غوایي میاشت کې د افغانستان د مسلمان او غیور ملت برحقه جهاد ته د  ۱۳۷۱ ورپسې د

درناوي په موخه د وزارت کچې ته ارتقاع ورکړل شوه، چې د ټولو شهیدانو وارثین او معلولیت لرونکي 

حکومت پر مهال د ګډوالو او ل کال د طالبانو د ۱۳۷۵ وکړي یې تر خپل پوښښ لاندې ونیول. دا اداره په

بېرته راستنېدونکو وزارت سره یو ځای او د دې وزارت د یوه معینیت په کچه یې خپل فعالیت ته دوام 

لمریز کال کې د انتقالي دورې په رامنځته کېدو سره یې یو ځل بیا وزارت ته ارتقاع وکړه او ۱۳۸۱ ورکړ. په

ل کال کې د شهیدانو او معلولینو ۱۳۸۵ یې کار پیل کړ. پهد شهیدانو او معلولینو چارو وزارت په نامه 

چارو وزارت د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره مدغم او د کار، ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت 

ونومول شو او د شهیدانو او معلولینو اړوند چارې د شهیدانو او معلولینو معینیت په چوکاټ کې د کار، 

 .، شیهدانو او معلولینو وزارت تر قیمومیت لاندې تنظیم او مدیریت کېدېټولنیزو چارو

نېټه د  ۱۵/۷/۱۳۹۷ په وروستیو کې د معلولیت لرونکو وګړو او د شهیدانو د وارثینو د ملاتړ ملي اداره د

ل ګڼې فرمان پر بنسټ د کار او ټولنیزو چارو وزارت څخه جلا او د هېواد رنځېدلي قشر ته، چې د خپ (۷۵)

 .بدن خواږه غړي یې له لاسه ورکړي، د هېواد نافذه قوانینو په رڼا کې خدمتونه پیل کړه

نېټه د جمهوري ریاست د  ۲۹ لمریز کال د مرغومي میاشتې په ۱۳۹۷ دا اداره په دې وروستیو یانې د

په نامه ګڼې فرمان پر بنسټ د )شیهدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت(  (۱۳۲عالي مقام د )

   رامنځته او تر اوسه خپل فعالیت ته دوام ورکوي.
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