فرمان
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
درمورد تشیح طرح قانون ادویه
ماده اول :
به تاسی از حکم ماده ( )78قانون اساسی افغانستان طرح قانون ادویه را که اساس مصوبه شماره
( )28مورخ  1385/8/30شورای وزیران بداخل ( )8فصل و ()51ماده تصویب گردیده است ،به
حیث فرمان تقنیینی توشیح میدارم .
ماده دوم :
وزیر عدلیه ج.ا.ا و وزیردولت در امورپارلمانی موظف است طرح قانون را در خالل ()30روزاز
تاریخ انعقاد نخستین جلسه شورای ملی به شورای تقدیم نماید.
ماده سوم :
این فرمان تقنینی از تاریخ توشیح نافذ ودرجریده رسمی نشر گردد.

حامد کرزی
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

بسم هللا الرحمن الرحیم
قانون ادویه
فصل اول
احکام عمومی
مبنی
ماده اول:
این قانون به تاسی ازحکام مندرج ماده بیست ونهم قانون صحت به منظور تنظیم امورمربوط به
انتخاب ،تولید ،تورید  ،توزیع وتذخیر ادویه و استفاده مناسب ازآن در کشوروضع گردیده است.
اصطالحات
ماده دوم :
صطالحات آتی دراین قانون معانی ذیل را افاده می نماید:
 -1دوا :ماده کیمیاوی و فیزیولوژیکی است که به منظور تشخیص  ،تواوی امراض انسانی و
حیوانی ووقایه از آن مورد استفاده قرارمی گیرد.
 -2ماده مؤثر :به آن جزء دوا اطالق میگردد که دارای تأثیرات مطلوب باشد.
 -3ادویه مجاز :ادویه است که اجازة تولید  ،تورید واستفاده آن درداخل کشور از طرف وزارت
صحت عامه صادرگردیده باشد.
 -4ادویه اساس  :عبارت از ادویه مؤثر ،مصؤن وبا کیفیتی است که حد اکثرنیازمندی های صحی
را مرفوع نماید.
 -5ادویه منتی  :ادیه است که سال های متمادی توسط طبیبان عنعنوی (یونانی )تجویزومورد
استفاده قرار گرفته ،استفاده وشهرت آن به آثرروایات شفاهی ویامتون قدیمی استوارمی باشد.
 -6ادویه تقلبی  :ادویه است که توسط یکی ازمؤسسات تولیدی دوا بدون اجازه مؤسسه تولیدی
اصلی تحت عین نام ،شکل ،بسته بندی ولیبل تهیه ودرترکیب آن مقدارمواد مؤثر بانظر داشت
مخیارهای تثبیت شده کمتراستعمال شده باشد.
 -7ادویه ناقص  :ادویه است که از نظر کمیت  ،کیفیت ومحتوی با نظرداشت معیار های قبول شده
دوائی مطابق لیبل وبسته بندی آ نباشد.
 -8عوارض جانبی  :تأثیرات نا مطلوبیست که باال ثراستفاده مقادیر معالجوی (دوزتداوی )آن
ظهورنموده وبرای عضویت مضرباشد.
 -9مواد دوائی ولوازم طبی  :شامل مواد ووسایل پانسمان  ،جراحی  ،اعضای مصنوعی  ،وسایل
تشخیصیه و مواد کیمیاوی مستعمل در البراتوار های طبی  ،مواد ووسایل مستعمل در طب دندان
میباشد که در مواظبت های صحی مورد استفاده قرامیگیرد.
 -10استفاده معقول ادویه  :استفاده بهترادویه با نظرداشت ضرورت کلینیکی به مقدارکافی نظر به
ضرورت فردی برای مدت معین با نازلترین قیمت آن است .
 -11نام جنریک  :نام رسمی و غیرتجارتی بین المللی ادویه Name Nonproprietary
Internationalیا ( INNنام بین المللی غیر اختصاصی ) است .

 -12محصول جنریک  :دوای است که تولید آن منحصر به یک کمپنی مشخص نبوده و
درسایرکمپنی ها نیز تولید شده می تواند.
 -13مواد خام  :مواد مؤثر یا غیر مؤثری است جهت تهیه انواع مختلف ادویه مورد استفاده قرارمی
گیرد .
 -14دسته ) :(Batchماحصل مقداردوا یا سایر لوازم طبی است که در یک مرحله ونوبت تولیدی
تحت عین شرایط به عین ترکیب وکیفیت تولید گردیده باشد.
 -15شماره دسته ( :) Batch Numberشماره مخصوص یک دسته تولیداست .
 -16ایبل  :ورقه حاوی نام ،شکل دوایی  ،شرایط نگهداری  ،مقدار وترکیب مستحضر دوایی
،شماره دسته  ،تاریخ ساخت  ،تاریخ ختم استفاده  ،نام وآدرس کمپنی مولد است که باالی ظرف ویا
بسته بندی نصب می گردد ،می باشد .
 -17بسته بندی  :عمایه تنظیم محصوالت نهائی دوایی وسایرلوازم طبی دربسته های الزم مشخص
شده است که به منظور محافظه مطمئن در حل و نقل  ،تذخیر وجلوگیری از تخریب (با داشتن یک
سلسله معلومات ) صورت می گیرد.
 -18قارمسست :شخصی است که در رشته فارمسی دارای سند تحصیالت عالی باشد .
 -19معاون فارمسست  :شخصي است که در رشته فارمسی حایز سند فراغت حداقل دوسال باالتر
از صنف دوازدهم از مراجع تعلیمی مسلکی باشد .
 -20کارکن فارمسی  :شخصی است که فارغ صنف دوازده بوده در یکی از بخش های فارمسی
حداقل مدت شش ماه از طریق کورس های بربوط تعلیمات مسلکی دیده باشد .
. -21وارد کننده ادویه  :شخصی است که جوازتجارتی و امتیاز تورید ادویه و سایر لوازم طبی را
مطابق به احکام سند تقنینی مربوط بدست آورده باشد.
 -22عمده فروش ادویه  :شخصی است که امتیاز فروش ادویه وسایر لوازم طبی را طور عمده
مطابق به احکام سند تقنینی مربوط بدست آورده باشد .
 -23مفش دوایی  :فارمسستی است که امور مربوط به تولید ،تورید  ،تذخیر و عرضه ادویه و
سایرلوازم طبی مجاز را کنترول وتفبیش می نماید .س
 -24دواخانه  :مکانی است که مطابق احکام این قانون ومقرره مربوط با منظور تهیه و عرضه
ادویه وسایر لوازم طبی تاسیس گردیده باشد .
 -25مسوول فنی دواخانه  :فارمسست و معاون فارمسست است که مطابق احکام اسناد تقنینی
مربوط مسوول تمام امورفنی دواخانه می باشد .
 -26نخسه :ورقه مطبوعی است که درآن تجویز تحریری طبیب به منظور تهیه وتوزیع ادویه به
مسوول فنی داده میشود.
 -27نسخه شفری و قیدی :نسخه است که به اساس اراتباط غیر مجاز بین طبیب و دواخانه به
منظوراستفاده جوئی تحت نام مستعاریا بصورت مخفف تحریرمیگردد.

فصل دوم
بورد ملی دوائی
بورد ملی دوائی
ماده سوم :
بورد ملی دوادئی عالیترین مرجع تصمیم گیری در امورمربوط به دوا،لوازم طبی و مشکالت ناشی
ازآن می باشد که به ترکیب ذیل ایجاد میگردد:
 -1وزیرصحت عامه به حیث رئیس
 -2رئیس انستیتوت فارمسی ابن سینا به حیث معاون
 -3دوتن از استادان دیپارتمنت مربوط پوهنحی فارمسی به انتخاب وزیربه حیث اعضاء.
 -4یک نفر استاد دیپارتمنت فارموكولوژی پوهنتون طبی به حیث عضو.
 -5رئیس عمومی امورفارمسی به حیث عضو.
 -6رئیس اموردوائی به حیث عضو.
 -7رئیس تصدی فارمسی به حیث عضو.
 -8دوتی ازمتخصصین ذیر بط فارمسی به انتخاب وزیربه حیث اعضاء.
وظایف وصالحیت های بورد ملی دوائی :
ماده چهارم :
بوردملی دوائی داری وظایف وصالحیت های ذیل میباشد:
 -1تصویب لست ادویه مجاز.
 -2مراقبت از فعالیت انستیتوت فارمسی ابن سینا طبق احکام اسناد تقنینی مربوط.
 -3حذف ویا اضافه نمودن ادویه معین در لست اویه مجاز بعد از ابراز نظرمسکلی شعبه مربوط.
 -4تجدید نظر بر ادویه مجازمندرج است مرتبه حداکثزبعد زا هر سال توسط کمیته منتخبه بوردملی
دوایی .
 -5اتخاذ تصمیم در سایرموارد دمربوط که در این قانون وسایر اسناد تقنینی ذیربط پیشبینی نگردیده
باشد .
فصل سوم
فورمولیر ملی افغان
مجموعه فورمولیرملی افغان :
ماده پنجم:
( )1فورمرلیرملی افغان مجموعه شامل لست ادویه مجاز ،تشریح انفرادی ادویه مذکورومعلومات
اضافی دیگر در رابطه به استفاده معقول ادویه است که توسط کمیته مرکب از استادان پوهنحی
فارمسی و پوهنتون طبی واعضای مسلکی انستیتوت فارمسی ابن سینا به انتخاب وزیرصحت عامه
ترتیب میگردد.س
( )2تجدید نظربرفررمولیرملی افغان بعد از هرسه سال توسط کمیته مندرج فقره( )1این ماده
صورت میگرد.
وزارت صحت عامه مکلف است ،فورلیرملی افغان را طبع ونشرنماید .
()3

نشرضمیمه فورمولیر
ماده ششم:
هرگاه در جریا سال میعاد نشرفورمولیرملی افغان ،ادویه جدید مورد نیازشامل لست مربوط گردد،
معلومات الزم در زمینه به شکل نسریه جداگانه ترتیب وبحیث مکمل فورمولیر،ضمیمه آن شده و
درچاپ بعدی سامل فورمولیرمیگردد.
عدم درج اسم تجارتی
ماده هفتم :
اسم تجارتی ادویه در فورمولیرملی افغان قابل درج نمی باشد .
فصل چهارم
تولید و تورید ادویه و سایر لوازم طبی
صدوراجازه نامه
ماده هشتم :
وزارت صحت عامه مرجع ذیصالح صدوراجازه تولید ،تورید وفروش ادویه وسایر لوازو طبی
مجازمندرج این قانون به مؤسسات تولیدی  ،توریدی  ،عمده فروشی و دواخانه ها میباشد.
تولید ،تورید و عرضه ادویه خارج ازلست ادویه مجاز
ماده نهم :
( )1تولید  ،تورید و عرضه ادویه و سایر لوازم طبی خارج لست ادویه مجازجواز ندارد.
( )2تولید  ،تورید و عرضه ادویه و سایر لوازم طبی خارج لست اویه مجاز درحاالت خاص به
پیشنهاد اداره امور فارمسی  ،تصویب بورد ملی دوایی و منظوری وزیر صحت عامه صورت
گرفته تواند.
جواز فعالیت
ماده دهم
شخصی میتواند به تولید  ،تورید و عمده فروشی ادوه و سایر لوازم طبی مجاز اشتغال ورزدکه جواز
فغالیت آن را از اداره امور فارمسی بدست آورده باشد .
مرجع تدارک ادویه
ماده یازدهم :
( )1پالنگذاری تدارک ادویه وسایر لوازم طبی شامل لست ادویه مجاز بانظرداشت احکام سند تقنینی
مربوط از طریق اداره امور فارمسی صورت میگیرد .
( )2در حاالت خاص که مقدارادویه وسایر لوازم طبی شامل لست ادویه مجاز ،نیازمندی مؤسسات
دولتی را تکافو کرده نتواند  ،اجازه تورید بیشترآ ن به پیشنهاد اداره امورفارمسی ،تصویب بوردملی
دوایی و منظوری وزیر صحت عامه اعطا میگردد.

تورید و عرضه ادویه توسط مؤسسات غیر دولتی
ماده دوازدهم :
مؤسسات غیر دولتی مصروف خدمات صحی وفعالیت های بشر دوستانه میتوانند ،بعد ازاخذ اجازه
وزارت صحت عامه  ،ادویه وسایر لوازم طبی مجاز را مطابق احکام این قانون تورید و عرضه
نمایند.
تورید ادویه توسط مؤسسات علمی وتحقیقی
ماده سیزدهم :
( )1تورید ادویه و سایرلوازم طبی مجاز مورد ضرورت مؤسسات علمی و تحقیقی بعد از تائید بورد
ملی دوایی توسط شغبات مربوط صورت می گیرد.
( )2مؤسسات تولیدی و توریدی نمی توانند اضافه از مقدار مورد ضرورت راکه ازطرف شعبات
ذیریط وزارت صحت عامه مقین میگردد ،تولید و تورید نمایند  .ادویه که به منظورصدور تهیه می
گردد ،از این امر مستثنی است .
تهیه مواد کیمیاوی
ماده چهاردهم :
مواد کیمیاوی قابل استفاده در البراتوار های طبی از طرف اداره امورفارمسی یا شرکت (کمپنی )
توریدی ادویه مطابق سند تقنینی مربوط تهیه میگردد.
تدارک اویه مورد استفاده در واقعات خاص
ماده پانزدهم :
( )1تورید کنندگان وتصدی فارمسی طبق سهمیه مرتبه اداره امور فارمسی مکلف اند ،اویه را که
موارد استفاده آن منحصر به واقعات خاص ونادر بوده و دارای ارزش حیاتی باشد تدارک نمایند.
( )2دواخانه های مرکزو والیات مکلف اند  ،ادویه مندرج فقره ( )1این ماده را از تصدی فارمسی یا
تورید کنند گان تدارک نموده و مطابق سند تقنینی مربوط به دسترس نیاز مندان قراردهند.
تعیین فیمت فروش ادویه
ماده شانزدهم
( )1قیمت فروش ادویه وسایر لوازم طبی مجازاز طرف اداره امور فارمسی تقیین میگردد.
( )2امور مربوط به تولید وتورید ادویه وسایر لوازم طبی مجاز طبیق مقرره جداگانه تنظیم میگردد.
فصل پنجم
فروش ادویه وسایرلوازم طبی
تاسیس دواخانه
ماده هفدهم :
( )1منظورفروش ادویه وسایر لوازم طبی مجازبطورپرچون  ،مطابق احکام این قانون دواخانه
تاسیس میگردد.

( )2امتیاز دواخانه ازطرف وزارت صحت عامه وجواز فعالیت دواخانه از طرف اداره فارمسی
صادر میگردد.
( )3فروش ادویه وسایر لوازم طبی مجاز بطورپرچون  ،صرف از طریق دواخانه های دارای
جوازفعالیت صورت گرفته می تواند.
( )4مفاد دواخانه از فروش ادویه طبی ازپانزده فیصد قیمت خرید عمده بیشتر بوده نمی تواند.

جوازفعالیت دواخانه
ماده هجدهم :
( )1جوازفعالیت دواخانه به شخص واجد شرایط ذیل اعطاء میگردد:
 -1سند تابعیت افغانستان را داشته باشد .
 -2سن هجده سالگی را تکمیل نموده باشد .
 -3ازحقوق مدنی محروم نگردیده باشد .
 -4مرتکب جرم جنایت نگردیده باشد .
 -5اسم فارمسست مربوط را رسما َ به وزارت صحت عامه معرفی نموده باشد .
 -6حق االمتیازتاسیس دواخانه را به حساب واردات دولت تحویل بانک نموده باشد .
( )2شخصیکه در رشته فارمسی حایزشهادت نامه یا سند تحصیلی (دیپلوم ) باشد ،دراعطای جوازب
وی حق اولیت داده میشود.
درجه بندی دواخانه
ماده نزدهم :
( )1دواخانه ها بانظرداشت اندازه سرمایه ،موقعیت ومساحت حسب ذیل درجه بندی میگردد:
 -1دواخانه درجه اول:
 -2داشتن سرمایه حداقل مبلغ یک میلیون ()1000000افغانی.
 -3داشتن مساحت حداقل ( )53مترمربع
 -4داشتن موقعیت درمراکزشهرها ،محالت پرنفوس ونزدیکی شفاخانه ها الی فاصله ()500متر.
 -5دواخانه درجه دوم :
 -6داشتن سرمایه حداقل مبلغ پنجصدهزار()500000افغانی .
 -7داشتن مساحت حداقل ( ) 43مترمربع.
 -8داشتن موقعیت در سایر محالت مرکزووالیات .
( )3دواخانه درجه سوم :
 داشتن سرمایه حداقل مبلغ سه صد هزار( )300000افغانی . داشتن مساحت حداقل ()38مترمربع . داشتن موقعیت در محالت دوردست  ،ولسوالی ها وقریه جات .حق االمتیاز تاسیس دواخانه
ماده بیستم :
( )1حق االمتیاز تاسیس دواخانه بانظر داشت درجه بندی آن فرارذیل می باشد :
 -1دواخانه درجه اول  ،مبلغ پانزده هزار ( )15000افغانی.

 -2دواخانه درجه دوم  ،مبلغ ده هزار()1000افغانی.
 -3دواخانه درجه سوم  ،مبلغ پنج هزار( )1000افغانی .
( )2حق االمتیاز مندرج فقره ()1این ماده به حساب واردات دولت تحویل بانک میگردد.
فروش وتملیک دواخانه
ماده بیست ویکم :
( )1فروش دواخانه به شخص واجد شرایط مندرج ماده هجدهم این قانون مجازمی باشد .
مالک جدید مکلف است  ،چوازنامه را تجدید وحق االمتیاز مندرج ماده بیستم این قانون را به حساب
واردات دولت تحویل بانک نماید .
( )2تملیک دواخانه بارعایت احکام قانون دراحوال ذیل به شخص واجد شرایط مندرچ این قانون ،
صورت گرفته می تواند:
 -1درصورت وفات صاحب امتیاز.
-2درصورت مصاب شدن صاحب امتیاز به مریضی صعب العاج.
-3درصورت مصاب شدن صاحب امتیاز به مرض عقلی وعصبی .
( )3درحاالت مندرج فقره ( )2این ماده  ،امتیاز دواخانه (بدون پرداخت مجدد حق االمتیاز ) به اسم
وارث یا تملیک شونده  ،تعدیل می گردد.
فروش ادویه طبق نسخه طبیب
ماده بیست ودوم :
( )1فروش اویه مجاز در دواخانه مطابق نسخه طبیب معالج صورت میگرد.
( )2ادویه مجاز که فروش آ ن در دواخانه ها بدون نسخه طبیب مجاز می باشد  ،توسط بوردملی
دوایی تصویب و اعالم می گردد.
موارد نگهداری وانتقال ادویه
ماده بیست وسوم :
( )1به استثنای موارد ذیل نگهداری و انتقال ادویه مجاز نمی باشد :
 -1ادویه دواخانه  ،مؤسسات تولیدی و توریدی که دارای جواز قانونی باشند.
 -2ادویه ثبت شده برای استفاده در فعالیت های مسکلی طبیبان ( انسانی  ،حیوانی ودندان ) وقابله
ها .
 -3ادویه مجاز جهت استفاده شخصی مریضان .
 -4ادویه که اتباع خارجی در جریان مسافرت به مصرف می رسانند.
( )2نگهداری ارویه ثبت نشده طور مؤقتی برای مقاصد طبی یا مریضی معین به استیذان بورد ملی
دوائی مجازمیباشد .
مرجع تسلیمی ادویه کمکی
ماده بیست وچهارم :
مؤسسات غیر دولتی وسایر مؤسسات کمک کنند کلف ان  ،ادویه و سایر لوازم طبی کمکی خویش
را با نظرداشت رهنمود ادویه کمکی به اداره امور فارمسی تسلیم نمایند.

نسخه خریداری
ماده بیست وپنجم :
طبیب مؤظف نمی تواند برای مریض داخل بستر شفاخاته دولتی ادویه را که از طرف دولتی طور
مجانی توزیع میگردد ،نسخه خریداری تجویزنماید.

عدم فروش ادویه رد معاینه خانه
ماده بیست وششم :
طبیب حق فروش و توزیع ادویه را در معاینه خانه شخصی ندارد.
طرزفعالیت دواخانه
ماده بیست وهفتم :
طرز فعالیت دواخانه ها وسایر امورمربوط آ ن توسط مقرره جداگانه تنظیم میگردد.
فصل ششم
استفاده معقول ادویه و سایر لوازم طبی
استفاده معقول ادویه
ماده بیست و هشتم :
توسعه مفکوره استفاده معقول ادویه یکی از وظایف انستیتوت فارمسی ابن سینا می باشد که به
همکاری پوهنتون طبی و پوهنحی فارمسی صورت می گیرد.
عدم تجویز ادویه غیر مجاز
ماده بیست ونهم :
طبیب نمی تواند ادویه را که شامل لست ادویه مجاز نباشد  ،به مریض تجویزوتوصیه نماید .
طرز تحریرنسخه
ماده سی ام :
طبیب مکلف است  ،نسخه را بصورت خوانا و واضح با حروف التین  ،طور علیحده وبرجسته
تحویروازنوشتن مخفف ونسخا های شفری وقتدی ،خود داری نماید .
مشخصات نسخه
ماده سی ویکم :
نسخه دارای نکات ذیل می باشد :
 -1اسم وآدرس طبیب (کلیشه رسمی ).
 -2اسم سن و جنس مریض .
 -3تاریخ تحریرنسخه.
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نام دوا وشکل دوائی آن  ،مقدار ماده مؤثر در فی واحد شکل دوایی و یافی واحد حجم
ومقدارمجموعی .
درصورت ضرورت هدایات تحریری برای مسوول فنی دواخانه .
هدایات و معلومات ضروری بشمول چگونگی استفاده ادویه به شکل واضح وقابل فهم برای
مریض .
تشخیص مرض .
امضای طبیب معالج .

ارزیابی نسخه:
ماده سی ودوم :
( )1مسوول فنی دواخانه مکلف است  ،مطابق احکام قانون  ،نسخه طبیب را ازنظرنام  ،مقدار ،
شکل دوایی و چگونگی توافق آن ارزیابی نماید .
( )2مسوول فنی دواخانه مکلف است  ،درصورت مالحظه اشتباه درنسخه  ،بعد از مفاهمه
باطبیب تجویزکننده وریع استباه  ،ادویه را توزیع نماید .
تدریس نام جنریک ادویه
ماده سی وسوم :
پوهنتون طبی  ،پوهنحی های فارمسی و وترتری و سایر مؤسسات تحصیالت طبی مکلف اند،
ادویه راتحت نام جنریک آن تدریس نمایند.
شمولیت مفاهیم اساسی ادویه در پروگرام درسی .
ماده سی وچهارم :
پوهنتون طبی  ،پوهنحی های فارمسی و ترنری مؤسسات تحصیالت طبی مکلف اند ،ادویه را
تحت نام جنریک آن تدریس نمایند.
نشرگزارش عکس العمل های دوائی
ماده سی وپنجم :
انستیتوت فارمسی ابن سینا مکلف است  ،گزارش عکس العمل های دوائی راجمع آوری وبعداز
ارزیابی  ،نتایج تحقیقات خود را مورد نشرنماید .
اشتهارات وتبلیغات ادویه
ماده سی ششم :
( )1هرنوع اشتهارات و تبلیغات در رابطه به ادویه و سایرلوازم طبی مجاز به عامه مردم
ممنوع می باشد  .مگر اینکه تحت نام جنریک بوده و محتوی آن توسط اداره امور فارمسی تائید
شده باشد .
( )2اشتهارات وتبلیغات ادویه و غذای طفل شیر خوار بدون اجاز ه وزارت صحت عامه
مجازنمی باشد .

ممنوعیت تطبیق دوادر عضویت
ماده سی وففتم :
تطبیق موادیکه در مورد استفاده آن  ،شواهد و مأخذعلمی  ،در طبابت عصری و سنتی موجود
نباشد  ،در عضویت انسان ممنوع است .
محو ادویه
ماده سی وهشتم :
ادویه تاریخ گذشته و ناقص طبق رهنمود سازمان صحی جهان توسط اداره امورفارمسی محو
میشود .
فصل هفتم
احکام جزائی
پرداخت های نقدی
ماده سی ونهم :
( )1هرگاه اشخاص ،مؤسسات یا شرکت ها بدون اجازه نامه وزارت صحت عامه به فروش ،
تولید یا تورید ادوه اقدام نمایند ،حسب ذیل مجازات میگردند:
 -1درصورتیکه ادویه شامل لست ادویه مجازباشد  ،ضبط می گردد.
 -2درصورتیکه ادویه شامل لست ادویه مجاز نباشد  ،ر عالوه ضبط ادویه  ،معادل قیمت آ
نیزاز نزد متخلف تحصیل میگردد.
( )2در صورت تخلف از حکم مندرج فقره ( )4ماده هفدهم این قانون  ،از صاحب امتیاز در
مقابل یک افغانی گرانفروشی  ،مبلغ پنجاه افغانی تحصیل میگردد.
( )3درصورت تخلف از حکم مندرج ماده بیست وسوم این قانون  ،ادویه دست داشته ضبط
ومتخلف مکلف به پرداخت معادل قیمت آن نیز می باشد .
تعیق امتیازتورید
ماده چهل ویکم :
نورید کنند گان ادویه مکلف اند ،مطایق حکم ماده پانزدهم این قانون  ،سهمیه تعیین شده توسط
اداره امورفارمسی را در خالل حد اکثریک سال از تاریخ تعیین آن تورید نمایند .در صورت
تخلف امتیازتورید آن برای مدت یکسال تعلیق میگردد.
تولیدوتورید ادویه تقلبی
ماده چهل ویکم :
( )1اشخص ،مؤسسات وشرکت ها نیکه ادویه تقلبی را تولید یا تورید نمایند  ،عالوه برضبط آن
متخلفین غرض تعقیب عدلی به مراجع مربوط معرفی میشوند.
( )2هرگاه عمل مندرج فقره ( )1این ماه تکرارگردد  ،برعالوه تطبیق جزای مندرج فقره فوق
امیتازتولید یا تورید طدردایمی سلب می گردد.

فروش ادویه کمکی
فروش ادویه کمکی در دواخانه های دولتی و شخصی مجاز نمی باشد  .درصورتیکه مؤظف
دواخانه دولتی مرتکب این عمل گردد ،برای مدت یکسال از وظیفه منفصل میگردد.
هرگاه مؤظف دواخانه شخصی مرتکب این عمل گردد ،برعالوه ضبظ ادویه ،امتیازدواخانه
برای مدت یک سال تعلیق میگردد.
اشتهارات وتبلیغات
ماده چهل وسوم :
هرگاه  ،شرکت (کمپنی ) تولیدی و توریدی از حکم مندرج ماده سی وششم این قانون تخلف
ورزد ،متخلف حسب احوال با نظرداشت و سعت اشتهارات و تبلیغات مکلف به پرداخت مبلغ
پنج هزار( )5000الی یکصد هزار( )100000افغانی میباشد .
سلب فغالیت دواخانه
ماده چهل وچهارم :
هرگاه مواد مخدر ،مشروبات الکولی و ادویه تقلبی و ناقص دردواخانه فروش گردد ،متخلف
مورد تعقیب عدلی قرارگرفته و فعالیت دواخانه متوقف وامتیاز آن طوردایمی سلب می گردد.
مسدودیت وتعلیق
ماده چهل وپنجم :
هرگاه طبیب از حکم مندرج ماده سی ام این قانون تخلف ورزد ،معاینه خانه و دواخانه اجرا ً
کننده  ،حسب ذیل مسدود وتعلیق میگردد:
 -1بار اول  ،مسدودیت معاینه طبیب و دواخانه اجرا ً کننده برای مدت دوهفته .
 -2بار اوم  ،مسدودیت معانیه خانه طبیب و دواخانه اجرا ً کننده برای مدت یکماه.
 -3بار سوم  ،تعلیق امیتاز جوازفعالیت معانیه خانه طبیب و دواخانه اجرا ً کننده برای مدت
بکسال .
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تحویلی پول
ماده چهل وششم :
مبالغ مندرج احکام این فصل طبق طرزلعمل جداگانه از طرف مسوولین مربوط تحصیل وبه حساب
واردات دولت تحویل بانک میگردد.
تخلف ازاحکام مقرره
ماده چهل وهفتم :
درصورتیکه مالک یا مسوول فنی دواخانه از احکام مندرج مقرره دواخانه تخلف نماید  ،با متخلف
طبق احکام مقراره متذکره برخورد صورت می گیرد.

فصل هشتم
احکام متفرقه
مفتشین دوائی
ماده چهل وهشتم :
مفتشین دوائی مکلف اند  ،از تطبیق احکام این قانون و مقرره مربوط در دواخانه ها ومؤسسات
صحی کنترول نمایند.
ادویه سنتی
ماده چهل ونهم :
امورمربوط تولید ،تورید واستفاده ازادویه سنتی طبق سند تقنینی جداگانه تنظیم می گردد.
ایجاد مرکزسم شناسی
ماده پنجاهم :
وزارت صحت عامه به منظور جمع آوری معلومات و اسناد در مورد تشخیص و تداوی مسمومیت
ها  ،مرکزسم شناسی را تآسیس مینماید.
انفاذ
ماده پنجام ویکم :
این قانون از تاریخ توشیح نافذ و در جریده رسمی نشر گردد ،با انفاذ آن قانون ادویه جنریک منتشره
جریده رسمی شمار( )513سال  1361وقانون جنریک نافذ شده توسط فرمان شماره ()582
مؤرخ 1422/6/14هـ .ق ملغی شمرده میشود.

