د افغانستان دموکراتیک جمهوریت
د عدلیی وزارت

رسمی جریده
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قانون درملتونها

شماره نهم  -۱۵ -اسد سال ۱۳۶۱

نمبر مسلسل ()۵۱۳

فرمان هیأت رئیسه شورای انقالبی جمهوری دموکراتیک افغانستان
در باره تصویب قانون درملتونها
۱۳۶۱/۴/۸
بتاسی از حکم ماده ( )۴۴اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان هیأت رئیسه شورای انقالبی جمهوری
دموکراتیک افغانستان تصویب می دارد:
ماده اول:
قانون درملتونها در پنج فصل و بیست ونه ماده منظور است.
ماده دوم:

جریده رسمی ملغی میگردد.
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قانون درملتونها از تاریخ نشر در جریده رسمی نافذ و بانفاذ آن قانون درملتونها منتشره مؤرخ  ۳۱جوزای ۱۳۵۸

ببرک کارمل

صدر هیأت رئیسه شورای انقالبی جمهوری دموکراتیک افغانستان

قانون درملتونها
فصل اول
احکام عمومی
ماده اول:
این قانون بمنظور تنظیم امور درملتونها وضع گردیده است.
ماده دوم:
درملتون به منظور فروش ادویه ،سامان و لوازم طبی مجاز تاسیس میگردد.
ماده سوم:

ماده چهارم:
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ادویه موجود درملتون محدود به اقالم ادویه شامل فورمولیر ملی میباشد.

فروش دوا صرف بر اساس و مطابق نسخه دکتور طب صورت میگیرد .ادویه ایکه مطابق به لست مرتبه وزارت
صحت عامه بدون نسخه دکتور طب بفروش میرسد از این حکم مستثنی است.
ماده پنجم:

مفاد درملتون از ( )۱۲فیصد بیشتر بوده نمیتواند.

فصل دوم

شرایط کسب امتیاز افتتاح درملتون و وظایف صاحب امتیاز
ماده ششم:
اعطاء امتیاز درملتون از صالحیت وزارت صحت عامه میباشد.
ماده هفتم:
با رعایت احکام این قانون امتیاز درملتون بشخصی داده میشود که واجد شرایط ذیل باشد:
 -۱تابعیت افغانستان را داشته باشد.
 -۲سن قانونی را تکمیل نموده باشد.

 -۳از حقوق مدنی محروم نگردیده باشد.
با رعایت شرایط مندرج این ماده شخصیکه در رشته دوا سازی حایز شهادتنامه یا دیپلوم باشد در حصول امتیاز افتتاح
درملتون مرجح میباشد.
ماده هشتم:
حد اقل سرمایه درملتون در مرکز کابل و مراکز والیات پنجصد هزار افغانی و در سایر محالت سه صد هزار افغانی
میباشد.
ماده نهم:
درخواست کننده مکلف است ( )۵فیصد سرمایه متذکره را بنام حق االمتیاز درملتون به حساب واردات بپردازد.
ماده دهم:
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امتیاز افتتاح بیش از یک درملتون بیک شخص داده نمیشود.
ماده یازدهم:

امتیاز اعطاء شده قابل انتقال نمیباشد انتقال امتیاز به ورثه متوفی از این حکم مستثنی است.

در صورت فوت صاحب امتیاز وصی یا وکیل ورثه که جهت تدویر درملتون تعیین میگردد باید واجد شرایط ماده هفتم
این قانون باشد.
ماده دوازدهم:

درملتون بعد از حصول امتیاز و تکمیل ادویه و سامان طبی مطابق به لست مرتبه وزارت صحت عامه افتتاح میگردد.
در صورتیکه صاحب امتیاز از تاریخ حصول امتیاز بدون عذر معقول الی مدت ششماه درملتون را افتتاح ننماید امتیاز
او ملغی میگردد در این حالت شخص میتواند با تادیه حق االمتیاز جدید ،مجدداً امتیاز افتتاح درملتون را حصول نماید.
ماده سیزدهم:
صاحب امتیاز مکلف است قبل از افتتاح درملتون دوا ساز آنرا به وزارت صحت عامه رسما ً معرفی نماید.
اگ ر صاحب امتیاز دوا ساز باشد و انجام امور دوا سازی توسط وی در اجرای امور درملتون سکتگی واقع نکند بحیث
دوا ساز درملتون خود اجرای وظیفه کرده میتواند.
ماده چاردهم:
صا حب امتیاز مکلف است سامان و لوازم طبی مورد ضرورت درملتون را مطابق لست مرتبه وزارت صحت عامه
تهیه نموده و به درملتون موجود داشته باشد.

ماده پانزدهم:
هرگاه صاحب امتیاز بخواهد درملتون خود را به فروش برساند مالک جدید بحصول امتیاز و تحویل حق االمتیاز بر
اساس حکم ماده هشتم این قانون مکلف میباشد.
ماده شانزدهم:
هرگ اه صاحب امتیاز خواسته باشد خود به تورید ادویه اقدام کند مکلف است مطابق باحکام قانون امتیاز تورید ادویه را
حصول کند.

فصل سوم
شرایط استخدام دوا ساز و وظایف آن
ماده هفدهم:
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دوا ساز باید واجد شرایط ذیل باشد:
 -۱تابعیت افغانستان را داشته باشد.

 -۲حایز سند فراغت از پوهنځی فارمسی یا مکتب عالی دوا سازی و کمپوندری باشد.
 -۳تصدیق صحی مقامات مربوطه وزارت صحت عامه را حاصل کرده باشد.
 -۴از حقوق مدنی محروم نگردیده باشد.
ماده هجدهم:

دوا ساز مکلف است در موقع اجرای نسخه دارای مواد سمی ،هرگاه مشاهده کند که دوای نسخه مجوزه از حد اعظمی
دوز معین دوا بیشتر است نسخه را غرض تجدید نظر به دکتور معالج مسترد نماید .در صورتیکه دکتور معالج مقدار
تجویز شده را دوباره تایید کند نسخه قابل اجرا میباشد.
ماده نزدهم:
دوا ساز مکلف است ادویه ترکیبی را مطابق نسخه تجویز شده تحت شرایط الزم اجرا نماید.
ماده بیستم:
دوا ساز مسوول حفاظت و مراقبت ادویه مخدره ،ترتیب و تقدیم راپور مصرف آن بوقت معینه به ارگان مربوط
وزارت صحت عامه میباشد.

فصل چهارم
احکام جزایی
ماده بیست ویکم:
تخلف از حکم مندرج ماده سوم این قانون جرم بوده مرتکب مطابق باحکام قانون جزا مجازات میگردد.
ماده بیست و دوم:
متخلف از حکم ماده چهارم این قانون به تادیه یکهزار افغانی جریمه نقدی مکلف میگردد.
در صورتیکه این تخلف سبب مرض ،معلولیت یا مرگ گردد مرتکب مطابق به احکام قانون جزا مجازات میگردد.
این حکم مانع ادعای حق العبد نمیگردد.
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ماده بیست و سوم:

در صورت تخلف از حکم ماده پنجم این قانون صاحب امتیاز در مقابل یک افغانی گرانفروشی به پرداخت پنجاه
افغانی جریمه نقدی مکلف میگردد.
ماده بیست و چهارم:

متخلف از حکم ماده ( )۱۴این قانون به تادیه الی سه هزار افغانی جریمه نقدی مکلف میگردد.
ماده بیست و پنجم:

در صورت تخلف از حکم مندرج مواد ( ۱۸و  ۱۹و  ) ۲۰این قانون دوا ساز بتادیه جریمه نقدی پنجصد افغانی مکلف
میگردد.
ماده بیست و ششم:
تطبیق جریمه نقدی تا حدود سه هزار افغانی از صالحیت وزارت صحت عامه و زاید از آن از صالحیت محکمه
میباشد.
ماده بیست و هفتم:
مفتشین صحی که بامور تفتیش درملتونها مؤظف میگردند صالحیت کشف جرم را در ساحه جرایم مربوط به امور
درملتون دارا می باشند.

فصل پنجم
احکام متفرقه
ماده بیست و هشتم:
وزارت صحت عامه بمنظور تطبیق احکام این قانون مقرره وضع مینماید.
ماده بیست و نهم:
این قانون از تاریخ نشر در جریده رسمی نافذ میگردد و به انفاذ آن قانون درملتونها منتشره مؤرخ  ۳۱جوزای ۱۳۵۸
جریده رسمی ملغی میگردد.
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