د افغانستان دموکراتیک جمهوریت
د عدلیی وزارت

رسمی جریده

AC
KU
مقرره درملتونها

شماره نهم  -۱۵ -اسد سال ۱۳۶۱

نمبر مسلسل ()۵۱۳

مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان
شورای وزیران تحت فیصله شماره ( )۳۴۹۲در جلسه تاریخی  ۱۳۶۱/۵/۱۱با مالحظه ورقه عرض شماره ()۱۳۴۳
مؤرخ  ۱۳۶۱/۴/۲۸وزارت عدلیه راجع به مقرره درملتونها مراتب آتی را تصویب نمود:
((مقرره درملتونها بداخل ( )۴فصل و ( )۲۱ماده منظور است در جریده رسمی نشر گردد)).

سلطانعلی کشتمند
رئیس شورای وزیران
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مقرره درملتونها
فصل اول
احکام عمومی
ماده اول:
این مقرره بر اساس حکم ماده بیست و هشتم قانون درملتونها و به منظور تنظیم امور درملتونها وضع گردیده است.
ماده دوم:
ریاست قوانین و بررسی به حیث ارگان با صالحیت وزارت صحت عامه تطبیق احکام قانون درملتون ها و این مقرره
را نظارت میکند.
ماده سوم:
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اوقات کار دواخانه ها در طول سال در مرکز و محالت توسط وزارت صحت عامه تعیین و ابالغ می گردد.

فصل دوم

وظایف صاحب امتیاز

ماده چهارم:

صاحب امتیاز مکلف است هنگام غیابت ،وکیل قانونی خود را به حیث شخص مسئوول امور درملتون بوزارت صحت
عامه معرفی نماید.

وکیل صاحب امتیاز باید واجد شرایط ذیل باشد:
 -۱تابعیت افغانستان را داشته باشد.
 -۲سن قانونی را تکمیل نموده باشد.
 -۳از حقوق مدنی محروم نگردیده باشد.
ماده پنجم:

صاحب امتیاز مکلف است از مریضی ،رخصتی و غیابت دوا ساز در مرکز بریاست قوانین و بررسی ،در والیات
با مریت های صحت عامه و در ولسوالی ها به مراکز صحی اساسی اطالع دهد ،و تا حضور دوا ساز درملتون را
مسدود نماید مگر اینکه صاحب امتیاز خود دوا ساز مجاز باشد.

ماده ششم:
صاحب امتیاز مکلف است کارت هویت خود و دوا ساز را که بمهر و نشانی ریاست قوانین و بررسی رسیده باشد
بدواخانه تعلیق نماید.
دوا سازیکه تبدیل میشود بالفاصله کارت هویت وی با هویت و فوتوی دوا ساز جدید تعویض می گردد.
ماده هفتم:
صاحب امتیاز ادویه مخدره پیسکو تراپیک ،الکول طبی ،انتی بیوتیک و سایر ادویه سموم شدیده را مطابق مقررات
وزارت صحت عامه از طریق د بلخی ابن سینا درملځی تهیه نماید.
ماده هشتم:
صاحب امتیاز مکلف است در اخیر هر ربع سال راپور مصرف و ستاک موجود ادویه مخدره را با اصل نسخه اجرا
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شده بریاست قوانین و بررسی ارائه نماید.

ریاست قوانین و بررسی نسخه ها و راپور ادویه مخدره را غرض مجرایی و اجراآت قانونی بریاست امور فارمسی
ارسال نماید.
ماده نهم:

( )۱صاحب امتیاز مکلف است ادویه درملتون را به چار صنف در الماری های دارای رنگهای ذیل تفریق نماید:
 -۱ادویه سموم شدیده در الماری دارای شیشه سرخ.
 -۲ادویه سموم خفیفه در الماری دارای شیشه سبز.

 -۳ادویه سموم مخدره در الماری دارای شیشه آبی.

 -۴ادویه سموم عادی در الماری های دارای شیشه عادی.
( ) ۲صاحب امتیاز مکلف است برای حفظ ادویه ایکه از روشنی ،حرارت و رطوبت متأثر میشود شرایط الزم را که
از طرف ریاست قوانین و بررسی هدایت داده می شود فراهم نماید.
ماده دهم:
صاحب امتیاز مکلف است که سامان و لوازم طبی مورد ضرورت درملتون را مطابق لست مرتبه ریاست قوانین و
بررسی از ریاست امور فارمسی و یا عمده فروشی های تورید کننده به درملتون موجود داشته باشد.
ماده یازدهم:

رعایت شرایط حفظ الصحه درملتون حتمی است.
ماده دوازدهم:
نوبت افتتاح درملتونها در شب در مرکز از طرف ریاست قوانین و بررسی ،در والیات از طرف آمریت های صحت
عامه و در ولسوالیها توسط مراکز صحی اساسی ،تعیین میگردد.
لست درملتونهاییکه در طول شب بالنوبه مفتوح میباشند در محفظه خاص در جوار مدخل درملتون تعلیق و تنویر می
گردد.
ماده سیزدهم:
صاحب امتیاز نمیتواند درملتون را به محل دیگری انتقال دهد .انتقال درملتون به محل دیگر در حاالت ذیل ازین امر
مستثنی است:
 -۱در حالت که باساس پروژه های شهری محل درملتون تحت تخریب واقع شود.
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 -۲در حالتیکه محل درملتون تخریب یا بنحو غیر قابل ترمیم شکست نماید.
 -۳در حالت غیر مترقبه به تشخیص مقام وزارت صحت عامه.

در هر حال انتقال درملتون به محلیکه برای اهالی آن منطقه قابل استفاده نباشد مجاز نمیباشد.
ماده چهاردهم:

اعطاء امتیاز درملتونها در پروژه های جدید شهری مرکز کابل و مراکز والیات و سایر محالت نظر به تراکم نفوس و
رفع نیازمندی مردم به صوابدید مقام وزارت صحت عامه بوده و فاصله بین دواخانه های که جدیداً در پروژه های
جدید افتتاح میگردد در حدود ( )۲۵۰متر در نظر گرفته شود .دواخانهاییکه قبالً افتتاح گردیده اند ازین امر مستثنی
است.

فصل سوم
شرایط استخدام دوا ساز و وظایف آن
ماده پانزدهم:
استخدام دوا ساز باستیذان ریاست قوانین و بررسی بر اساس قرارداد کتبی صورت می گیرد .فورمه قرارداد از طرف
ریاست قوانین و بررسی تنظیم میگردد.
ماده شانزدهم:
دوا ساز مکلف است ادویه شامل نسخه را بعد از اجرا در کتاب ثبت ادویه که توسط ریاست قوانین و بررسی نشانی و
مهر میگ ردد با ذکر قیمت دوا ،اسم دکتور معالج و تاریخ اجراء درج نموده و نمبر مسلسل کتاب را در نسخه درج و
بعد مهر و امضاء نسخه را به مشتری اعاده کند.
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ماده هفدهم:

دوا ساز مکلف است نسخه ادویه مخدره اجرا شده را عالوه بر درج در کتاب ثبت ادویه در کتاب جداگانه ایکه برای
ادویه مخدره تخصیص داده شده است نیز درج نموده اصل نسخه را حفظ و نقل آنرا با ذکر قیمت بعد مهر و امضاء به
مشتری تسلیم نماید.
ماده هجدهم:

دوا ساز مکلف است ادویه را در بسته بندی هاییکه مطابق اساسات فن دوا سازی باشد به مشتری عرضه کند.
ماده نزدهم:

دوا ساز میتواند نظریات اصالحی فنی خود را در مورد نقایص درملتون در دو کاپی تهیه نموده یک کاپی آنرا عنوانی
صاحب امتیاز و کاپی دیگر آنرا بریاست قوانین و بررسی در مرکز به مراکز صحت عامه در والیات ارسال دارد.
صاحب امتیاز بر تطبیق نظریات دوا ساز موصوف بعد از تایید ریاست قوانین و بررسی یا آمریت های صحت عامه
مکلف میباشد.

فصل چهارم
احکام متفرقه
ماده بیستم:
تخلف عمدی از احکام این مقرره مستلزم تادیب بوده متخلف به تادیه مبلغ الی یکهزار افغانی جریمه نقدی مکلف می
گردد.
تشخیص تخلف عمد و تعیین مبلغ جریمه نقدی الی یکهزار افغانی از صالحیت وزارت صحت عامه میباشد.
ماده بیست و یکم:
این مقرره از تاریخ نشر در جریده رسمی نافذ میگردد.
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