قانون کنترول تنباکو ودخانیات
فصل اول
احکام عمومی
منظوروضع
ماده اول:
این قانون در روشنائي ماده ( )21قانون صحت عامه ،ماده ( )7قانون اساسي با در نظر داشت
شرایط كنوانسیون بین المللي به منظور كنترول تنباكو ،حفظ صحت عامه و محیط زیست وضع
گردیده است.
اهداف
ماده دوم:
اهداف این قانون عبارت اند از:
 -1جلوگیری ازافزایش  ،تولید و تورید سگرت و سایر محصوالت تنباكو.
 -2جلوگیری ازافزایش استعمال سگرت وسایراشکال مصرف تنباکو ،قلیان توسط
اطفال،نوجوانان،زنان واشخاص بومی.
 -3جلوگیری ازتاثیرتمام اشکال اعم از اعالن،ترویج واعانت به قصد تشویق استعمال تولیدات
تنباکو و منع هرنوع روابط متقابل ادارات دولتي با شركتهاي تولیدي و توریدي تنباكو.
 -4ازبین بردن تمام انواع تجارت غیرمجاز سگرت،قاچاق ،تولید غیرقانونی وسایرتولیدات
تنباکو.
 -5حفاظت محیط زیست ووقایه صحت بشری ازدود سگرت در محیط ماحول جهت تامین سالمت
جسمي و روحي اتباع.
 -6تشویق زارعین محلی به زرع نباتات مفیده عوض کشت تنباکو.
 -7پیام های هوشداردهنده صحی روی باالی تولیدات تنباکو.
اصطالحات
ماده سوم:
اصطالحات آتی درین قانون معانی ذیل را افاده می نماید:
 -1تبلیغ :هرنوع فعالیت یا اقدام كه به شكل مستقیم یا غیرمستقیم در معرفي ،تحریك و تشویق
اتباع به خرید و مصرف محصوالت تنباکوودخانیات منجرشود.
 -2بسته بندي :عبارت از عرضه محصوالت تنباکوو دخانیات است که در بستههایي پاكت،
كارتن ،قوطي و لفافه تهیه شده باشد.
-3محصوالت تنباکو ودخانیات :هر ماده یا محصوالت كه تمام یا بخشي از ماده خام تشكیلدهنده
آن تنباكو یا مشتقات آن (به استثناي مواد دارویي مجاز ترك دخانیات به تشخیص وزارت صحت
عامه) باشد.
 -4استعمال تنباکوو دخانیات:عبارت از هرنوع مصرف مواددخاني از قبیل دودكردن ،مكیدن،
جویدن یا استنشاق از راه بیني و دهان می باشد.
 -5قلیان (چلم):به دیزاین هاي مختلف ساخته شده كه دود تنباكو قبل از انشاق از بین آب میگزرد با
استفاده از برگلها ،عصاره میوجات و سایر نباتات  ،استفاده از این نوع تنباكو بصورت سریح رو
به ازدیاد است  .كه باعث امراض خطرنات ریوي بخصوص سرطان شش میگردد.
برعالوه ممكن است باعث انتشار امراض ساري چون توبركلوز گردد .

 -6اماكن عامه :محلهایي كه مورد استفاده و مراجعه جمعي یا عموم مردم باشد مانند اماكن
متبركه دیني ،شفاخانه ها ،دواخانه ها ،صالونهای نمایشی ،سینماها ،فضاهاي عمومي مهمانخانهها
 ،رستورانتها ،قهوهخانهها ،كارخانه ها،فروشگاههاي بزرگ ،اماكن فرهنگي ،اماكن ورزشي،
كتابخانههاي عمومي ،مدارس ،پوهنتونها و مراكز آموزشي و تحقیقی ،وسایل نقلیه عمومي،
مؤسسات و سازمانهاي دولتي  ،بانكها و شاروالیها و سایرمراکزومحالت جمعی.
تطبیق
ماده چهارم:
ادارات پولیس مکلف است درتطبیق احکام این قانون با وزارت های صحت عامه،
مالیه،زراعت،آبیاری ومالداری ووزارت تجارت وصنایع همکاری جدی نماید.

فصل دوم
منع تورید،تولید ،خرید وفروش محصوالت تنباکو
جوازنامه
ماده پنجم:
()1تورید ،تولید ،توزیع ،خرید و فروش محصوالت تنباکو توسط اشخاص حقیقی وحکمی بدون
جوازنامه منضمه ماده( )این قانون ممنوع میباشد.
()2فروش محصوالت تنباکوو دخانیات به اشخاص از طریق اینترنت ممنوع است.
()3اشخاص می توانند درصورت موجودیت جوازنامه مندرج ماده ( )این قانون واخطاریه
(سگرت مضرصحت است ) با الی بسته بندی وتکمیل سن 18سالگی به موافقه وزارت صحت
عامه به فروش محصوالت تنباکو عمل نمایند.
بسته بندی
ماده ششم:
فروش تمام محصوالت تنباکوو دخانیات بدون بسته بندي و شماره سریال و برچسب مخصوص
که دربرگیرنده نیم قوطی باشد ،ممنوع است.
منع تبلیغ
ماده هفتم:
()1تمام انواع تبلیغ محصوالت تنباکو ،قلیان و دخانیات به هر نحو که باشد ممنوع است.
()2اعالنات تجارتی وتشویقی محصوالت تنباکوبه زبانهای ملی وسایر زبانها ممنوع میباشد.

منع حمایت مادی ومعنوی
ماده هشتم:

اعطاي هر گونه كمك ،اعانه و حمایت اعم از مادي و معنوی توسط تولیدكنندگان ،واردكنندگان
و صادركنندگان محصوالت تنباکوودخانیات كه تبلیغ محصوالت دخاني محسوب شود ،ممنوع
می باشد.

فصل سوم
منع فروش واستعمال سگرت
منع استعمال
ماده نهم:
استعمال سگرت ودخانیات درادارات دولتی  ،غیر دولتي و اماكن عامه ممنوع مي باشد.
هیچ شخص (اعم ازمسئولین وکارکنان ادارات دولتی ومراجعین) نمی تواند درداخل دفاتر،
دهلیزهاوالحاقیه های مربوط آن  ،سگرت ودخانیات رااستعمال نماید.
محالت منع استعمال
ماده دهم:
()1استعمال محصوالت تنباکوواستعمال سگرت ودخانیات درمحالت ذیل ممنوع می باشد:
 -1درشفاخانه ها ،کلینیک ها وسایرمراکزصحی .
 -2ترمینل های میدان های هوائی .
 -3محابس ،مراکزاصالح وتربیت اطفال وپرورشگاه ها.
 -4پوهنتون ها وانستیتوت های تعلیمی وتحصیلی .
 -5لیلیه ها.
 -6مکاتب ،مدارس ،دارالحفاظ ها،مساجد وتکایا .
 -7ادرات و قطعات تعلیمي نظامي
 -8پمپ استیشن ها ومحالت فروش گاز مایع .
 -9محالت ورزشی .
 -10درداخل بس ها وتکسی های شهری .
 -11هوتل ها ورستورات ها.

()2مسئولیت اجراي ممنوعیت استعمال سگرت در اماكن عمومي و سایر اماكن مندرج فقره
()1این ماده بدوش مسؤلین ادارات ومالکین مربوط می باشد.
محالت منع فروش
ماده یازدهم
فروش محصوالت تنباکوو ودخانیات درمحالت ذیل ممنوع می باشد:
 -1درشفاخانه ها ،کلینیک ها وسایرمراکزصحی.
 -2محابس ،مراکزاصالح وتربیت اطفال وپرورشگاه ها.
 -3پوهنتون ها وانستیتوت های تعلیمی وتحصیلی .
 -4لیلیه ها.
 -5مکاتب ،مدارس ،دارالحفاظ ها،مساجد وتکایا .
 -6پمپ استیشن ها ومحالت فروش گاز مایع .
 -7محالت سربسته دولتی .
 -8محالت ورزشی .
 -9درداخل بس ها وتکسی های شهری .
 -10هوتل ها ورستورانت ها.
 -11در تمام محالت متذكره فوق به استثنا ترمینل هاي میدان هوائي فروش تنباكو محصوالت آن
ممنوع میباشد.
نصب تابلوهای هشداردهنده
ماده دوازدهم:
متصدیان ،كارفرمایان و مسئولین اماكن عمومي ومالکین مربوطه مکلف اند تابلوهاي
هشداردهنده مبني بر ممنوعیت مصرف سگرت را در نقاط مناسب و در معرض دید عموم
نصب نمایند.
ایجاد کمیسیون
ماده سیزدهم:
( )1به منظورتامین هم آهنگی میان وزارت ها وادارات ذیربط ونظارت ازتطبیق احکام این
قانون کمیسیون کنترول تنباکو تحت ریاست معین وزارت صحت عامه به ترکیب ذیل ایجاد می
گردد:

 -1معین مسلكي وزارت صحت عامه به حیث رئیس.
 -2معاون مسلکی اداره ملی حفاظت محیط زیست به حیث معاون.
 -3نماینده باصالحیت وزارت امورخارجه به حیث عضو.
 -4نماینده باصالحیت وزارت امورداخله به حیث عضو.
 -5نماینده باصالحیت وزارت مالیه به حیث عضو.
-6نماینده باصالحیت وزارت عدلیه به حیث عضو.
 -7نماینده باصالحیت وزارت تجارت وصنایع به حیث عضو.
 -8نماینده با صالحیت وزارت ترانسپورت به حیث عضو.
 -9نماینده صالحیت وزارت اطالعات وفرهنگ به حیث عضو.
 -10نماینده باصالحیت وزارت ارشاد،حج واوقاف به حیث عضو.
 -11نماینده باصالحیت وزارت زراعت،ابیاری ومالداری به حیث عضو.
 -12نماینده باصالحیت وزارت معارف به حیث عضو.
 -13نماینده باصالحیت وزارت تحصیالت عالی ومسلکی به حیث عضو.
 -14نماینده باصالحیت شاروالی کابل به حیث عضو.
 -15فوکل فاینت ملی کنترول تنباکو به حیث عضو.
 -16نماینده باصالحیت اطاق تجارت وصنایع به حیث عضو.
( )2طرزفعالیت کمیسیون کنترول تنباکو توسط الیحه جداگانه که ازطرف کمیسیون تصویب می
شود،تنظیم می گردد.
وظایف کمیسیون
ماده چهاردهم:
کمیسیون کنترول تنباکو ودخانیات دارای وظایف وصالحیت های ذیل می باشد:
 -1اتخاذ تدابیرالزم جهت کنترول تنباکو ودخانیات.
 -2طرح پروگرام های تبلیغاتی جهت بلند بردن اگاهی عامه به منظورکنترول تنباکو ودخانیات.
 -3تامین هم آهنگی میان وزارت ها وادارات دولتی وغیردولتی ذیربط به منظورکنترول تنباکو
ودخانیات.
 -4برگذاري جلسات نظر به ضرورت و پیشنهاد اداره مربوطه
فصل چهارم

مکلفیت وزارت ها وادارات
مکلفیت وزارت صحت عامه
ماده پانزدهم:
( )1وزارت صحت عامه در هماهنگي به ادارات اكادمیك و علمي كشور مكلف است اضرار
سگرت و دخانیات را از طیق چاپ ونشرکتاب،جریده،ابالغیه ،پوسترها،پوست کارت ها
ونظایرآن به آگاهی عامه برساند.
( )2وزارت صحت عامه مکلف است به منظورارائه مشوره وتهیه ادویه مربوطه به معتادین
سگرت ودخانیات جهت ترک سگرت ودخانیات و وقایه شخص ثانی ازدود سگرت مراکزمشوره
دهی صحی را ایجاد نماید .
( )3وزارت صحت عامه مكلف است با ادارات مربوطه در مورد سگرت و دخانیات تحقیق
نموده و نتیجه آنرا به آگاهي عامه برسانند
مکلفیت وزارت اطالعات وفرهنگ
ماده شانزدهم:
( )1وزارت اطالعات وفرهنگ مکلف است اضرارسگرت ،قلیان ودخانیات راازطریق رسانه
های همگانی به همکاری وزارت صحت عامه به اگاهی عامه برساند .
( )2رسانه های همگانی (اعم از صوتی  ،تصویری وچاپی ) مکلف انداضرارسگرت ودخانیات
رابطوروسیع به اگاهی مردم رسانیده وازنشروپخش اعالنات تجارتی ومشوق کننده آن اجتناب
نماید.
مکلفیت وزارت ارشاد،حج واوقاف
ماده هفدهم:
وزارت ارشاد،حج واوقاف مکلف است اضرارسگرت ،قلیان ودخانیات را ازطریق مالامامان
مساجد وتکایا ومسئولین دارالحفاظ های مربوط تبلیغ نماید .
مکلفیت مؤسسات تعلیمی
ماده هجدهم:
مؤسسات تعلیمی (اعم ازدولتی وخصوصی )مکلف اند اضرارسگرت ،قلیان ودخانیات را شامل
نصاب تعلیمی نموده و ازطریق معلمین مکاتب مربوط به شاگردان تبلیغ نمایند.

مکلفیت مؤسسات تحصیالت عالی
ماده نزدهم:
مؤسسات تحصیالت عالی (اعم ازدولتی وخصوصی )مکلف اند اضرارسگرت ،قلیان ودخانیات
را ازطریق استادان مربوط برای محصلین تبلیغ نمایند.

مکلفیت وزارت مالیه
ماده بیستم:
()1وزارت مالیه مکلف است حین تورید سگرت وتنباکو توسط تجاربه داخل کشورازطریق
گمرکات مربوط ازموجودیت عالیم تصویری وتحریری خطرسگرت درعقب قطی های آن به
زبانهای ملی نظارت نموده درصورت عدم موجودیت اجازه دخول آنرا به کشور ندهد .
( )2وزارت مالیه مکلف است ازتوریدکنندگان محصوالت تنباکو ودخانیات صد فیصد تکس اخذ
نماید.
مکلفیت اطاق تجارت
ماده بیست و یكم:
 -1اطاق تجارت وصنایع مکلف است احکام این قانون را به اگاهی تجاران رسانیده واز ورود
محصوالت تنباکو ودخانیات خالف این قانون جلوگیری نماید.
 -2تجاروشرکت های تورید کننده سگرت وتنباکو مکلف اند قطی های سگرت را تورید نمایند
که عالیم تصویری وتحریری خطرسگرت به زبانهای ملی کشور(سگرت مضرصحت است)
درعقب قطی های آن طورواضح تحریرشده باشد.
فصل پنجم
احکام جزایی
ماده بیست ودوم:

تولید کننده ،توریدکننده،فروشنده وتوزیع کننده درصورت تخلف ازاحکام این قانون حسب ذیل
جریمه نقدی می گردند:
 -1درصورت تخلف ازاحکام مندرج ماده پنجم این قانون حسب احوال ازمبلغ()20000افغانی
الی()50000هزارافغانی.
 -2درصورت تخلف ازاحکام مندرج مواد()6-7-8این قانون حسب احوال از()30000افغانی
الی()120000افغانی.
 -3درصورت تخلف ازاحکام ماده نهم این قانون مبلغ ()10000افغانی.
 -4درصورت تخلف ازاحکام ماده دهم این قانون مبلغ(500الی ده هزار)افغانی .

فصل ششم
احکام متفرقه
تعیین محالت خاص
ماده بیست وسوم:
وزارت ها وادارات دولتی می توانند به منظوراستعمال سگرت ودخانیات محالت خاص را که با
اهداف این قانون درتناقض نه باشدبرای معتادین سگرت ودخانیات تعیین نمایند .
تطبیق ونظارت ازاحکام این قانون
ماده بیست وچهارم:
احکام این قانون درتمام وزارت ها ،ادارات دولتی مختلط واماکن عامه یکسان قابل تطبیق بوده
مسئولین آنها مکلف به نظارت ازتطبیق ورعایت آن می باشند .
همکاری حارندوی ،معارف
ماده بیست وپنجم:
حارندوی معارف مکلف است درتطبیق احکام این قانون با مؤسسات تعلیمی مربوط همکاری نماید .
پیشنهاد مقرره ها ووضع لوایح
ماده بیست وششم:

وزارت صحت عامه می تواند به منظورتطبیق بهتراین قانون مقرره ها را پیشنهاد ،لوایح
وطرزالعمل ها را وضع نماید.
تاریخ انفاذ
ماده بیست وهشتم:
این قانون در شش فصل و  27ماده تدوین و بعد ازتاریخ نشردرجریده رسمی نافذ می گردد.

