د افغانستان جمهوریت
د عدلیی وزارت

مقرره کمیسیون ملی صحت عامه
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رسمی جریده

شماره نزدهم  ۶۱جدی ۶۶۱۱
نمبر مسلسل ۷۰۷ -

مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان
شماره ۵۷۲
تاریخ ۶۶۱۱/۷/۵۵
در مورد مقرره کمیسیون ملی صحت عامه
شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید:
((ممرره کمیسیون ملی صحت عامه منظور است ،در جریده رسمی نشر گرد)).
سلطانعلی کشتمند
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رئیس کمیته اجرائیه شورای وزیران

مقرره کمیسیون ملی صحت عامه
فصل اول
احکام عمومی
ماده اول:
این ممرره بتاسی از احکام لانون صحت عامه بمنظور تنظیم فعالیت کمیسیون ملی صحت عامه وضع گردیده است.
ماده دوم:
کمیسیون بممصد مساعد ساختن زمینه توسعه و انکشاف کمی و کیفی سطح عرضه خدمات صحی برای تامین بهتر صحت
اتباع کشور با رعایت اصل تساوی حموق در چوکات شورای وزیران تشکیل میگردد.
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ماده سوم:

کمیسیون ملی صحت عامه درین ممرره بنام کمیسیون یاد میگردد.
ماده چهارم:

کمیسیون بمثابه ارگان رهبری کننده جهت تحمك اهداف ذیل فعالیت مینماید:

 -۱نظارت و بررسی از تطبیك پروگرامهای صحی ،تمویتی ،ولایوی ،مالعجوی و احیای مجدد.
 -۲اتخاذ تدابیر الزم غرض ارتمای سرمایه تخصص پرسونل صحی دارای سویه های مختلف.

 -۳فراهم آوری تسهیالت در امر تامین صحت بهتر مردم از طریك عرضه خدمات صحی دولتی رایگان.

 -۴رهبری و بررسی از پروگ رامهای سایر سازمانهای مسوول انکشاف و ارتمای سویه عرضه خدمات صحی و پروگرام
های آموزشی صحی.

فصل دوم
تشکیل کمیسیون
ماده پنجم:
کمیسیون مرکب است از:
 -۱معاون صدر اعظم بحیث رئیس.
 -۲وزیر صحت عامه بحیث معاون.
 -۳وزیر پالن بحیث عضو.
 -۴وزیر تعلیم و تربیه بحیث عضو.
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 -۵وزیر مالیه بحیث عضو.

 -۶وزیر تحصیالت عالی و مسلکی بحیث عضو.

 -۷وزیر صنایع خفیفه و مواد غذایی بحیث عضو.
 -۸وزیر آب و برق بحیث عضو.

 -۹وزیر زراعت و اصالحات ارضی بحیث عضو.

 -۱۱سکرتر جنرال عمومی جمعیت افغانی سره میاشت بحیث عضو.
 -۱۱شاروال کابل بحیث عضو.

 -۱۲رئیس دار االنشای شورای مشورتی التصادی شورای وزیران بحیث عضو.
 -۱۳رئیس خدمات صحی وزارت داخله بحیث عضو.
 -۱۴رئیس خدمات صحی وزارت امنیت دولتی بحیث عضو.
 -۱۵رئیس خدمات صحی وزارت دفاع بحیث عضو.
 -۱۶معین وزارت صحت عامه بحیث منشی.

ماده ششم:
تغییر کمی و تبدیل اعضای کمیسیون باساس پیشنهاد کمیسیون و منظوری صدراعظم صورت میگیرد.
ماده هفتم:
کمیسیون غرض مطالعه و شیوه تطبیك پروگرامهای صحی و تربیوی میتواند از نمایندگان سازمانهای اجتماعی و موسسات
التصادی دعوت نماید.

فصل سوم
وظایف و صالحیت ها
ماده هشتم:
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کمیسیون دارای وظایف و صالحیت های ذیل میباشد:
 -۱طرح پالیسی ملی صحی.

 -۲تعیین ستراتیژی های صحی.

 -۳بررسی از تطبیك پالن های عملیاتی خدمات صحی در سراسر کشور.

 -۴ایجاد هم آهنگی ،انسجام و اشتراک مساعی بین کلیه سکتور ها ،سازمانهای اجتماعی و موسسات التصادی در امر
عرضه خدمات صحی به سطوح مختلفه.

 -۵بررسی راپور اجراآت ساالنه و پالنهای انکشافی اجتماعی و التصادی دولت در رابطه با پالیسی صحی ملی.
 -۶طرح پالنهای ساالنه جدید غرض انکشاف عرضه خدمات صحی و تربیه کادر ها و پرسونل صحی.
 -۷طرح اسناد تمنینی صحی و ارائه آن غرض طی مراحل به مراجع ذیربط.
 -۸ایجاد انسجام و هم آهنگی در جلب کمک ها از منابع ملی و بین المللی.

 -۹صدور هدایت راجع به تنظیم و ترتیب بودجه ساالنه عادی و انکشافی وزارت صحت عامه مطابك نورمهای پذیرفته
شده سازمان صحی جهان.
 -۱۱رهنمایی جلسات سرمایه گذاری های خصوصی در بخش های مختلفه ،طبی و دوایی.
 -۱۱ابراز نظر در مورد تامین شرایط بهتر کار و حفظ الصحه محیطی.

 -۱۲اتخاذ تدابیر الزم غرض جلوگیری از حدوث خطرات حرفوی.
 -۱۳ارائه پیشنهاد جهت حل معضالت مالی ،مسلکی ،تربیوی در عرصه خدمات صحی.
 -۱۴بررسی امکانات تطبیك تصاویب و سفارشات فنی و اداری موسسات صحی بین المللی و تعمیل آن توسط سازمانهای
ذیربط ملی.
 -۱۵توسعه و انکشاف عرضه خدمات صحی و تربیوی.

فصل چهارم
احکام نهایی
ماده نهم:

AC
KU

( )۱جلسات کمیسیون سال دو مرتبه دایر میگردد.

( )۲جلسات فوق العاده به پیشنهاد منشی کمیسیون عندالضرورت دایر شده میتواند.

( )۳جلسات کمیسیون بحضور اکثریت دایر و تصامیم به اکثریت آرای اعضای حاضر اتخاذ میگردد.
ماده دهم:

در فاصله دو جلسه وظایف اجرائیوی تحت اداره معاون توسط سکرتریت کمیسیون انجام میشود.
ماده یازدهم:

این ممرره بعد از نشر در جریده رسمی نافذ میگردد.

