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بسم هللا الرحمن الرحیم
اصولنامۀ دواخانه ها در افغانستان
فصل اول
(شرایط تاسیس دواخانه ها)

دارای تابعیت افغان با ند.
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 -۱در افغانستان تاسیس دواخانه بهه استصاهاا ازها

و ارت اهصیه مربهوب بهوده و ایهن ازها ه با خااه داده می هود هه

 -۲سانیکه خواهش تاسیس دواخانه را دارند باید مراتب استدعای خود را در مر

بو ارت اصیه و در والیات بمدیریت

های اصیه و صکام مصل به تفایا ذیا پی نهاد نمایند:

الف -تقدیم تعهد نامه بر ینکه بازرای تمام مواد ااولنامۀ هذا در متعلق وظائف خهویش مکلهف بهوده و اصکهام نهرا مراعهات
نمایند.

ب -تقدیم نق ۀ دواخانه و تعین موضع مذ ور مبابق هدایت این ااولنامه.
ج -نمونۀ مهر دواخانه.

د -اسم و هرت دواسا مسئوا و سواد ازا ه نامۀ او.
هـ -سواد مقاوله نامۀ دواسا مسئوا و اسم دواخانه.

 -۳مدیریت های اصیۀ والیات و صکام مصل مراتب پی نهادیۀ مندرزۀ ااا  ۲را با نظریات خود بسلسلۀ مراتب بهو ارت
اصیه ارساا مینمایند و ارت اصیه و تدقیق نموده و عندالل وم بعهدا علهم وری بهه مصها دواخانهه هرپهاه پی هنهاد مهذ ور
باصکام این ااولنامه مبابقت دا ته با د بمستدع ازا

تاسیس میدهد و یک نسخۀ این ااولنامه را برایش میسپرد.

 -۴عههد دواخانههه ههها در یههک هههر تعههی ن و مواضههع نههها ا وظههائف و ارت اههصیه اسههت ههه بایههد نسههبت بههه تعههداد نفههوس و
اصتیازات اهال به نقاب ال مه ه ود تر مورد استفاده اهال

ده بتواند تاسیس ود.

2

تبصره:
ااصبان دواخانه صق ندارند ه بدون ازا ه و ارت اصیه تبدیا موضع نمایند.

فصل دوم
(ترتیبات و وظائف دواخانه ها)
 -۵هههر یههک ا دواخانههه ههها بایههد دارای اسههم و عنههوان زداپانههه بههوده و در تههابلوی ن بخههب زل ه تصریههر و همههواره در مقههدم
دروا ه دخوا ویخته و ا برف ب باالی ن چراغ تنویر رده ود.
 -۶در هر دواخانه باید یک مصا انتظار برای ا خاص مرازعت ننده موزود با د و زدا بودن موضع مهذ ور ا مصها دوا
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سا ی صتم است.

 -۷دواخانه ها ارف برای دواسها ی و دوا فرو ه مفتهوو بهوده صهق معاینهۀ مهری
دا تر ادویه را تاویب و تزوی

هها را ندارنهد و همچنهان بهدون نسهخۀ

رده نمیتوانند.

 -۸انواع ادویه و الت و سامان ار مد دواسها ی هه در ههر دواخانهه اقهید بایهد موزهود با هد و لسهت ن ا بهرف و ارت
اصیه برای استصضاری اهال اعیم و به یک مزلهۀ ایهن ااهولنامه تهوام ن هر و تو یهع مه

هود اهاصبان دواخانهه مکلهف

هستند ه انواع ادویه و الت مذ وره را دایما د بدواخانه موزود دا ته با ند و در اورت مبود مسئوا مرده می وند.
 -۹اوقات ار دواخانه ها ا اوا صما ال

خر سنبله ا ساعت  ۷ابح ال سهاعت ده هب و ا اوا میه ان تها خهر صهوت

ا ساعت  8ابح ال ساعت  ۹ب است و باید درین اوقات دواخانه مفتوو با ند.

 -۱۰نوبهت افتتههاو دواخانهه ههها در ههب در مر ه ا و ارت اههصیه و در والیههات ا مههدیریت هههای اههصیه تعههین می ههود و
دواخانه ها تا بلوع فتاب مفتوو و یک نفر دواسا برای ازرای نسخه زات مرازعین موزود میبا د.

تبصره:
الف :برای معلومات و سهولت مرازعین بدروا

دواخانه هائیکه نوبت افتتاو در ب ندارند یک قبعه ویخته و در ن اسم

دواخانه هائیکه در ن ب مفتوو میبا ند تصریر م

ود.

ب :در مواضعاتیکه اضافه ا یک دواخانه موزود نمیبا د ااصب دواخانه مکلف است ه دو نفر دواسا استخدام نمهوده و
بقرار نوبت یکنفر در ب و یکنفر در رو بدواخانه مقرر دارد تا در ب و رو دواخانهه مفتهوو بهوده تسههییت اههال را
فراهم ورد.

3

ج :سانکیه بخواهش خود ب و رو دواخانه ها را بدون رعایت نوبت افتتاو میدارند مزا ند.
 -۱۱ااصب دواخانه مکلف است ه در ظرف یک هفته تمام ا خاا را ه در ار دواسا ی ذی مدخا با ند با توضهیح
وظائف ان بو ارت اصیه معرف نماید سهانیکه در دواخانهه هار مه

ننهد بایهد سهوانح خهوب دا هته و ا سهوابق خهراب

مبرا با ند در اورت تبدیل نفر مذ ور ال م است در ظرف یکهفته بو ارت اصیه ابیع داده ود.
 -۱۲ا خاایکه در دواخانهه هار میکننهد بایهد امهرا

متعهدی ندا هته و در اهصت نهها اهاصب دواخانهه تاهدیق دا تهر را

صااا و بو ارت اصیه بفرستد.
 -۱۳در اورت انفکاک دواسا مسهئوا اهاصب دواخانهه مکلهف اسهت در ظهرف یکهرو در مر ه بهو ارت اهصیه و در
والیهات بمههدیریت ههای اههصیه و یها صکههام مصله مراتهب را ابههیع و تها مههان اسههتخدام دواسها دی ههر هه اههاصب اواههاف
ااول با د دواخانه را مسدود نماید و هرپاه خود او دوا سا و یا بدواخانۀ او دواسا متعدد موزود با د ا ین قید مسهتنن
بوده و دواخانه مسدود رده نمی ود.
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(اصول محافظۀ ادویه و اجرای نسخه جات)

 -۱۴در هر دواخانه ادویۀ موزوده بسه انف تیه تفریق م
ادویه سمیۀ دیده
ادویه سمیۀ خفیفه
ادویۀ معمول

درین تقسیم وو س فرانسوی اساس پرفته م

وند.

ود.

تبصره:
الف -برای ناخت و تمی ادویۀ مذ وره بهر یک ا

ی ه های سمیۀ دیده تک سرخ و به سمیۀ خفیفه تکهت سهب و ادویهۀ

معمول تکت سفید ناف و هر انف در الماری های زداپانه ه دارای عیمت ممی ه ا یک دی ر با ند صفهظ مه

هوند

و در روی الماری های ادویۀ سمیۀ دیده و خفیفه تفریق هر نوع ن تصریر و مقفا ده لید ن در ن د دواسا مسئوا مه
با د ی ه های معدن و پا دار باید بااوا فن در الماری پذا ته وند.
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ب -برای صفظ بعض ادویه ه ا صرارت و ضیاء متأنر می وند ا قبیا سروم و وا سین واتر وغیره بدواخانهه یهک ابهاق
سرد و تاریک موزود میبا د.
 -۱۵نسخه زات ادویه بعد ازرا در تاب مخاهوص نبهت هه ا و ارت اهصیه بهه مقابها اخهذ ماهارف ببهع بدواخانهه هها
سپرده ده است بصروف التین درج و بعهد قیهد نمهر مسلسها و تهاریا ازهرار قیمهت ادویهه بمههر دواخانهه ممههور و پهس ا
امضای دواسا ی ه نسخه را ازرا نموده است بااصب نسخه مسترد می ود.
 -۱۶نسخه زاتیکه دارای ادویۀ مخدره میبا ند عیوه بهر نبهت تهاب متهذ ر ااها  ۱۵بیهک تهاب دی هری هه بهرای ادویهۀ
مخدره تخایص یافته است باورت اختاار درج و ااا نسخه صفهظ و باهاصبش نقها ن داده مه
مخدره ه ا برف ااصب دواخانه بو ارت اصیه داده خواهد د نسخه زات صفظ
 -۱۷بدفاتر دواخانه ها برای ارقام او ان و صزم ادویه ااوا اع اری اساس پرفته م

هود در صسهاب ادویهۀ

ده اساس پرفته می ود.
ود.
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فصل سوم

شرایط استخدام و وظایف دواساز ها
شرایط استخدام

 -۱۸ا خاایکه بافت دوا سا بو ارت اصیه معرف و بدوا خانه ها اسهتخدام می هوند میصظهۀ دیپلهوم
صتم است.

ههادتنامۀ هان

 -۱۹برای دوا سا ال م است ه بوسیلۀ یک درخواست تصریری بو ارت اصیه رزوع و نقا دیپلومۀ خود را بضمیمه ن
تقدیم نماید دیپلومۀ دواسا بایهد ا یهک مکتهب مخاهوص فهن دواسها ی داده هده با هد تاهدیق ههای ا هخاص یها م سسهات
اصیه بافت دیپلوم اعتبار داده نم

ود.

 -۲۰ا نه د ا خااههیکه بها دیپلومهۀ دواسها ی ا ممالههک خارزهه رزههوع مینماینهد در و ارت اههصیه یهک امتصههان مختاههر
پرفته می ود اورت امتصان ا و ارت اصیه اعیم خواهد د.
 -۲۱دواسا انیکه دارای دیپلومه نمیبا ند باید با عریضۀ خود تمام ونایق و تادیق ههائ را هه در نه د هان موزهود با هند
بو ارت اصیه تقدیم نمایند در و ارت اصیه اوراق مذ ور تدقیق و ا ن د ان یهک امتصهان در فهن دواسها ی پرفتهه مه
ود.
 -۲۲و ارت اصیه بعهد ا صاهوا ابمینهان و قناعهت در مههارت دواسها بهرایش ازها ه نامهه اعبها مینمایهد دواسها بهدون
ازا ه نامه ا ازرای دوا سا ی ممنوع بوده و به هیچ یک دواخانه پذیرفته نم

ود.
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 -۲۳برای تمهام د واسها ان دانسهتن خهب و بهان فارسه و صهروف التینه و او ان اع هاری البهدی و یکه ا

هرایب عمهد

امتصان مصسوب است.
 -۲۴دواسا ان مستخدم دواخانه ها هرپاه بخواهند استعفاء نمایند باید در مر

دو ماه و در والیهات چههار مهاه قبها ا تقهدیم

استعفا نامه مراتب را تصریراد به ااصب دواخانه ابیع بدهند دواسا ان بدون سند زوا دواخانه ه پی تر در نزا مسهتخدم
بوده نمیتوانند بکدام دواخانۀ دی ر سب استخدام نمایند و هیچیک دواخانه بدون میصظۀ سند زوا او ان را استخدام رده
نم تواند.

(وظیفه دواسازان)
 -۲۵اسمای ادویه زاتیکه دواسا ان بدون نسخۀ دا تر داده میتوانهد در یهک فهرسهت مخاهوص ترتیهب و بدواخانهه موزهوده
میبا د .اید بران دواسا بدون نسخۀ دا تر بخواهش مرازعین و یا بتاویب خود دوا داده نمیتواند.
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تبصره:

دوا خانه هائیکه ا و ارت اصیه ازا ه نامه دارند هرپاه ا یک دی ر ادویه خریداری نمایند .مزا ند.

 -۲۶اسام اببائیکه صق دادن نسخه را دارند ا برف و ارت اهصیه بتمهام دواخانهه هها اعهیم هرده خواههد هد دوا سها
فقب نسخه های همان اببائ را ازراء رده میتواند ه اسم ان در فهرست مذ ور ذ ر ده با د.

 -۲۷ادویههه زاتیکههه نسهها ن در خههارج افغانسههتان ا بههرف دا تههر ههها ترتیههب ههده هرپههاه تر یههب و اسههتعماا ن در داخهها
افغانستان مبلوب با د در اورت ازرا ده میتواند ه نسا مذ ور بکاغذ چاپ تصریر و به امضای همهان د تهور ممضه
با د نقا این بور نسخه زات بهیچاورت در مصا ازرا ورده نم

ود م ر در مواردی هه نقها مهذ ور را دا ترهائیکهه

در افغانستان صق ازاری ببابت دارند تادیق و امضاء نموده با ند.

 -۲۸دواسا در ازرای نسخه زات باید همی هه مقهدار اعظمه ادویهۀ سهمیه را ملصهوظ دارد و نسهخه زهات
ادویۀ سمیه ا صد اعظم
ن د دا تر فرستاده و ا

هه در ن مقهدار

یاده تر تصریر ده با د ازهرا نکهرده مخاواها د ذریعهۀ یکه ا مسهتخدمین دواخانهه سهر بسهته
یفیت برایش ابیع بدهد در اورتیکه دا تر در ازرای نسخۀ مذ ور اارار نمایهد بایهد در تصهت

نسخه دوباره امضا ند.
 -۲۹دواسا در تر یب دوا برعایت نسخۀ دا تر مزبور بوده و ابهداد صهق تاهرف در تغیهر و تبهدیا ازه ا و ت ئیهد و تنقهیص
عدد و مقدار او ان ادویه ندارد هرپاه ا عدم اعتنای ن مری

تلف و یا نقاان باو عاید ود دواسا فاعا زرم هناخته

می ود برای نسبت زرم فقب ااا نسخۀ ه بامضای دا تر تادیق ده با د معتبر و نقا ن ا درزۀ اعتبار ساقب است.
 -۳۰نسخه زاتیکه در افغانستان و یا در خارج تصریر و بموزب ااها  ۲۶و  ۲۷قابها ازهرا با هد اضهافه ا دو دفعهه بهدون
امر نان یک دا تر ازرا ده نم تواند.
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 -۳۱ادویۀ ا برف دواسا در نچنان ظرف های بااصبش داده می ود ه موزب ضیاع و تغیر دوا ن هردد بهاین اهورت
ه ادویۀ ب ین در ی ه های اک دار ه اک ن استعماا ده با د و ادویۀ مرهم در ظرف های مخاوص و سربسته و
ادویه سفوف در قب های مصکم و سرپوش دار وغیره باالی ظرف ادویه ه برای استعماا خارز بدن میبا د تکت سرخ
و باالی ادویۀ عادی تکت سفید ناب رده در تکت ههای مهذ ور نمهر مسلسها تهاب و اهورت اسهتعماا دوا قهرار ههدایت
دا تر ب بان فارس نو ته می ود.
 -۳۲ااصبان دوا خانه مبابق تعلیمهات نامهۀ و ارت اهصیه بنظافهت دواخانهۀ متعلقهۀ خهود مکلهف و در اهورت عهدم اعتنها
نظر به مراتب وظائف ان مسئوا اند.

فصل چهارم
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تفتیش دواخانه ها

ه ا و ارت اصیه م ظف می ود تفتیش م

 -۳۳دواخانه ها عندالل وم ا برف یک هیئت

وند.

 -۳۴هیئت تفتیش مبابق تعلیماتنامۀ و ارت اصیه ایفای وظائف م نمایند.

 -۳۵ااصب دواخانه مکلف است هه صسهب مبالبهۀ هیئهت تفتی هیه هرپونهه معلومهات و یها معاینهه چی هائیکهه مبلهوب با هد
توضیصات و ارائه بدهد و هم در اننای تفتیش دواخانه مسدود رده م

ود.

 -۳۶ادویۀ ه در تفتیش بنظر خراب معلوم ود هیئت تفتی یه نمونه پرفته بعد مهر و الک بو ارت اصیه برای تصلیا م
سپارند همچنان دوای باقیمانده را مهر و الک نموده و استعماا ن تا ظهور نتیزۀ معاینه معبا می هود در نتیزهۀ تصلیها اپهر
خراب دوای مذ ور ظاهر ود دوای باقیمانده ا برف مقام ایصیت دار تلف م

ود.

 -۳۷نتیزه تفتیش ا برف هیئت تفتی یه بیک ورق مببوع تصریر و بو ارت اصیه تقدیم می ردد.

 -۳۸اوراق تفتههیش بههو ارت اههصیه تصههت غههور ههده و عنههدالل وم بههه مزلههس اههصیه تههدقیق و بعههد ا ابههرا نتههائ اصکامههات
ااول در باره ا خاص مسئوا تببیق م

ود.

(مواد متفرقه)
 -۳۹دواخانه هائیکه فعید وزود دارند باید تا مدت سه ماه بعد ا ن ر این ااولنامه قرار اصکام ااولنامۀ هذا اایو هرده
وند پس ا انقضای موعد مذ ور دواخانه های موزوده تفتهیش و ازهرای لیهه اصکهام ایهن ااهولنامه تببیهق می هود هرپهاه
ترتیبات نها مبابق این ااولنامه نبا د تا وقتیکه اایصات ال مه بعما ید مسدود می وند و هرپاه تا ش ماه بعهد ا خهتم
موعد معینه اایصات ال مه ازرا ن ده با د دواخانۀ مذ ور باورت قبع مسدود می ود.
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 -۴۰مدیریت های اصیۀ والیات و صکام مصل به تببیهق مهواد ایهن ااهولنامه در دوا خانهه ههای منبقهۀ خهود هان همهواره
مراقبت نموده در اورتیکه دام مخالفت را مصسوس نماینهد بایهد فهوراد مراتهب را تصهت تصقیقهات پرفتهه نتیزهه را مهرازعش
بسپارند.
 -۴۱ااصبان دواخانه ها و دوا سا ان و تمام عملۀ دواخانه به تببیق مواد این ااهولنامه متعلهق بوظهایف هان مکلهف بهوده
در اورت تخلف و عدم رعایت نظر بمراتب زرم ااوالد تع یر می وند.
 -۴۲بازرای اصکام ااولنامۀ هذا و ارت اصیه مامور و موظف است.
ادخاا ااولنامه هذا را در زمله ااولنامه های دولت امر و بازرای مواد ن اراده م نمایم مورخه  ۱۵نور .۱۳۱۵
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