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رسمی جریده

شماره بیستم مورخ  ۲۹جدی
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مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان
شهر کابل
شماره ()۶۱۶
تاریخ ۶۶۱۱/۱/۶۶
در مورد مقرره مراقبت معلولین کلی دایمی راه دفاع از انقالب ثور
شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید:
مقرره مراقبت معلولین کلی دایمی راه دفاع از انقالب ثور منظور است ،در جریده رسمی نشر گردد.
ډگر جنرال نظر محمد
معاون اول رئیس شورای وزیران
جمهوری دموکراتیک افغانستان

مقرره مراقبت معلولین کلی دایمی راه دفاع از انقالب ثور
فصل اول
احکام عمومی
ماده اول:
این مقرره بمنظور مواظبت و مراقبت اشخاصیکه در راه دفاع از انقالب ثور معلول و با وجود اهتمامات طبی قدرت
فزیکی شان مجددا احیا شده نتواند وضع گردیده است.
ماده دوم:
اصطالحات آتی دراین مقرره دارای معانی ذیل است:
 -۱مرکز مراقبت :مرکز معلولین کلی دایمی.
 -۲معلول :معلول کلی دایمی که امکان احیای مجدد او موجود نباشد.
ماده سوم:
اداره مرکزی مراقبت معلولین کلی دایمی بمنظور مواظبت از معلولین کلی دایمی مندرج ماده (اول) این مقرره درچوکات
وزارت صحت عامه جمهوری دموکراتیک افغانستان تاسیس میگردد.
ماده چهارم:
بمنظور تحقق اهداف این مقرره ارگانهای صحی وزارت های دفاع ،امور داخله و امنیت دولتی و جمعیت افغانی سره
میاشت همکاری های همه جانبه را با مرکز مراقبت معلولین کلی دایمی بعمل می آورد.
ماده پنجم:
بمنظور تنظیم بهتر امور مواظبت و مراقبت معلولین ،طرح و تطبیق پالن های مربوط کمیسیون مشترک متشکل از
نمایندگان وزارت های صحت عامه ،دفاع ملی ،امور داخله ،امنیت دولتی و جمعیت افغانی سره میاشت تشکیل میگردد.

ماده ششم:
وزارت صحت عامه مراکز محلی مراقبت معلولین را در چوکات اداره مرکزی مراقبت معلولین در والیات تاسیس و
تسهیالت الزم را فراهم مینماید.

فصل دوم
شرایط شمول
ماده هفتم:
معلولینیکه در مرکز مراقبت شامل شده میتوانند قرارذیل اند:
 -۱معلولین قطع نخاع (

).

 -۲فاقد فامیل یا سرپرست.
 -۳معلولین بی بضاعت که عدم استطاعت شان با ارائه اسناد معتبر ثابت گردد.
 -۴معلولینیکه مواظبت و مراقبت آنها از طرف فامیل مستند به اسناد معتبر ممکن نباشد.
ماده هشتم:
طرزالع مل پذیرش معلول بمنظور مواظبت و مراقبت توسط مرکز مراقبت طرح و از طرف وزیر صحت عامه منظور
میگردد.
ماده نهم:
در صورت رفع شرط شمول مندرج ماده ( )۷این مقرره معلول از مرکز مراقبت مرخص میگردد.

فصل سوم
صالحیت و مکلفیت ها
ماده دهم:
مرکز مراقبت دارای صالحیت های ذیل است:
 -۱فراهم آوری تسهیالت مساعد به منظور مواظبت و مراقبت از معلولین.
 -۲جلب کمک های مالی و طبی اشخاص ،موسسات ،ادارات و سازمانها از سراسر کشور.
 -۳جلب کمک های مالی و طبی موسسات بین المللی و کشور های متحابه.
 -۴تامین شرایط مساعد رهایشی و فرهنگی جهت سرگرمی و انکشاف ذهنی معلولین.
 -۵بر قرار ساختن روابط با تمام ارگانهای صحی و جلب همکاری های متداوم آنها بمنظور وقایه و تداوی معلولین.
ماده یازدهم:
( ) ۱مرکز مراقبت مکلف است کلنیک صحی و سرویس کمک های عاجل طبی را بمنظور وقایه و تداوی معلولین ایکه
بامراض مصاب میگردند ایجاد نماید.
 -۲در صورت عدم امکان تداوی در کلنیک مرکزی مرکز مراقبت زمینه انتقال و تداوی معلول را به شفاخانه فراهم می
نمایند.
ماده دوازدهم:
در صورت ضرورت و واقعات عاجل مرکز مراقبت تسهیالت را غرض ویزت معلولیکه با فامیل خویش زندگی میکند
فراهم مینماید.
ماده سیزدهم:
مرکز مراقبت مکلف است شرایط مواظبت و مراقبت از معلول را طوری فراهم گرداند که وی خود را عضو غیر مفید
جامعه احساس ننماید.

ماده چهاردهم:
مرکز مراقبت مکلف است مطابق تصمیم کمیسیون مندرج ماده ( )۵این مقرره زمینه اعزام معلولین را بخارج کشور از
طریق وزارته ای صحت عامه ،دفاع ،امور داخله ،امنیت دولتی و شورای مرکزی اتحادیه های صنفی افغانستان و سایر
سازمانهای اجتماعی فراهم نماید.
ماده پانزدهم:
حقوق تقاعد معلول شامل مرکز مراقبت بخاطر تامین معیشت اشخاص تحت تکفل و یا فامیلش مطابق به احکام اسناد تقنینی
مربوط قابل اجرا میباشد.
ماده شانزدهم:
فامیل و یا اشخاص تحت تکفل معلول شامل مرکز مراقبت از امتیاز کوپون مطابق طرزالعمل تنظیم اجراآت توزیع کوپون
معلولین و بازمانده گان شهدای انقالب ثور استفاده مینمایند.
ماده هفدهم:
مرکز مراقبت مکلف است تسهیالت الزم را جهت عیادت و بازدید از معلولین فراهم گرداند.

فصل چهارم
احکام نهائی
ماده هجدهم:
در صورت فوت معلولی که از خود فامیل و یا سرپرست نداشته باشد مصرف تکفین و تدفین توسط مرکز مراقبت از
بودجه مربوطه تمویل میگردد.
ماده نزدهم:
بمنظور ترتیب و تنظیم احصائیه و کمک های عاجل طبی مرکز مراقبت تمام معلولین مندرج ماده اول این مقرره را
بشمول معلولینیکه شامل مرکز مراقبت نمی باشند ثبت مینماید.
ماده بیستم:
( )۱مصارف مرکز مراقبت از بودجه دولت تمویل میگردد.

( )۲جهت توسعه فعالیت مرکز مراقبت ،مواظبت بهتر معلولین و تجهیز بیشتر مرکز مراقبت از معاونت های اشخاص،
ادارات ،موسسات و سازمانهای داخلی و همچنان از مساعدت های سازمان های بین المللی و کشور های متحابه استفاده
بعمل میاید.
ماده بیست و یکم:
این مقرره بعد از نشر در جریده رسمی نافذ میگردد.

