
 

 
 

 

 

 فرمان 
 

 رئیس جمهوری اسالمی افغانستان 
 

 درمورد توشیح طرح قانون صحت عامه 

 

ماده اول:     

 

(قانون اساسی افغانستان طرح قانون صحت عامه را که به 79به تاسی از حکم ماده )  

فصل و  (8)شورای وزیران بداخل 30/8/1385(مورخ 28اساس مصوبه شماره )

است،به حیث فرمان تقنینی توشیح میدارم .( ماده تصویب گردیده 34)  

 

ماده دوم .   

 

قانون را در خالل  انداین.ا.ا و وزیر دولت در امور پارلمانی موظف جوزیر عدلبه 

( روز از تاریخ انعقاد نخستین جلسه شورای ملی به شورای ملی تقدیم نماید.30)  

 

ماده سوم:   

 

جریده رسمی نشرگردد. این فرمان تقنینی از تاریخ توشیح نافذ و در   

 

 

 

 حامد کرزی 

 رئیس جمهوری اسالمی افغانستان 
 

 

 

 



 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 قانون صحت عامه

 فصل اول

 احکام عمومی

 مبنی 

 ماده اول:

این قانون در روشنی احکام مندرج مواد پنجاه ودوم، پنجاه و سوم وپنجاه و چهارم قانون اساسی به 

اض و تسهیالت صحی رایگان برای همه اتباع کشور، تامین و توسعة منظور وقایه و عالج امر

خدمات طبی و مراکز صحی خصوصی ، اجرای برنامه های مؤثرصحی درساحات مختلف 

صحت عامه ، اعم ازعرضة مناسب خدمات طبی وقایوی ومعالجوی ،بهبود حفظ الصحه فردی 

مایه صحت طفل و مادر فراهم آن ،ح امحایلوگیری از شیوع امراض ساری و ومحیط زیست ،ج

 نمودن شرایط مناسب صحی کار درمؤسسات تولیدی وخدماتی کشور وضع گردیده است .

 

 رایگان خدمات طبی  هعرض

 ماده دوم :

تباع کشور وسایل وقایه و عالج  امراض کتلوی ،وقایع طبیعی ا( وزارت صحت عامه برای 1)

 وخدمات اولیه صحی رایگان را تامین می نماید.

درمحدوة امکانات مالی دولت دربدل اجرت معین طبق سند  (عرضه خدمات ثانویه معالجوی2)

 تقنینی مربوط صورت میگیرد.

رای اتباع خارجی و اشخاص بدون تابعیت مقیم جمهوری اسالمی ب( عرضه خدمات طبی 3)

 تباع کشورصورت میگیرد.اافغانستان مانند 

 طورذیل تعدیل گردیده !1004شماره مسلسل21/9/1388ماده دوم :درقانون تجدید نظرشده سال 

وزارت صحت عامه برای اتباع کشور،وسایل وقایه وعالج امراض کتلوی ،وقایع طبیعی  (1)

وخدمات اولیه وثانویئه معالجوی رادرسند تقنینی مربوط به صورت رایگان تآمین می 

 نماید.

 

 : ماده  سوم

ادر عرضه خدمات صحی فر اهم واز ن خصوصی روزارت صحت عامه زمینه فعالیت متشبشی

   مراقبت می نماید امور مربوط

 

 فعالیت متشبثین خصوصی 

 ماده چهارم :

(حفاظت از صحت و حفظ الصحه محیطی از وظایف اساسی وزارت صحت عامه درتفاهم 1)

 و غیردولتی و اتباع کشورمیباشد. یوهمکاری باتمام ادارات دولت

به در تامین صحت تماعی درصورت بروزحوادث غیر مترقج( سره میاشت و سایر مؤسسات ا2)

 اتباع کشور باوزارت صحت عامه همکاری می نمایند.

 د تقنینی جداگانه تنظیم میگردد.(امورموبوط به حفظ الصحه محیطی ومحیط زیست توسط سن3)

 

 



 

 وظایف اساسی وزارت صحت عامه

 ماده پنجم :

 تدابیرذیل را اتخاذ می نماید :وزارت صحت عامه جهت تآمین صحت اتباع کشور 

تدابیر وقایوی به منظور جلوگیری وکاهش شیوع امراض ساری وانتانی با توجه بیشتر به  -1

 تآمین صحت طفل ومادر.

 عرضه کمک های اولیه حدمات طبی  وقایوی و معالجوی. -2

ادارات تدابیر جهت تآمین خدمات طب وقایوی وحفظ الصحة محیط زیست برای کارکنان در  -3

 دولتی وغیردولتی .

وای با  و د مواد غذایی دارای کیفیت صحی،مراقبت از شبکه های آبرسانی وآب آشامیدنی -4

 برای اتباع کشور. کیفیت

تعلیمات صحی و اشاعه معلومات وآگاهی جهت بهبود سطح سالمت فردی و وقایه از  پیشبرد -5

 امراض مهلک ساری.

 کلینیک ها شفاخانه ها،مراکزصحی و دواخانه ها.توسعه وانکشاف تسهیالت صحی  -6

فع نیازمندیهای صحی ابتاع کشوروفراهم رتهیه وتدارک تجهیزات طبی و مواد دوائی جهت  -7

 نمودن تسهیالت صحی درزمینه .

توسعه و تکامل نظام تربیه کارکنان طبی ،بلند بردن سویه تخصصی طبیبان و انکشاف  -8

 فه طب وقایوی ومعالجوی .تحقیقات علمی درساحات مختل

 طرح اساسات علمی حفظ الصحوی در مورد تغذی مردم. -9

 اطفال و مادران . ، طرح اساسات علمی حفظ الصحوی در مورد تامین صحت باروری -10

سیسات دولتی و غیردولتی به منظور رفع معضالت صحی درساحه تشریک مساعی تا -11

 .ه کمکهای صحی اولیه و خدمات صحی عرض

 

 بی طاداره خدمات 

 ماده ششم:

 مراقبت، یی( وزارت صحت عامه و ریاست های صحت عامه والیات مسؤولت اداره،رهنما1)

وارزیابی عرضه خدمات صحی همه جانبه وبا کیفیت رابه تمام اتباع کشور خاصتآ اشخاصیکه 

کودکستان  بصورت کتلوی در اماکن و لیلیه های مؤسسات تعلیمی و تحصیلی ، تاسیسات صنعتی،

 ها ومحابس زندگی می نمایند، بعهده دارند.

هنمودهای ر از دساتیرو ( این ماده مکلف اند1( متصدیان اماکن و تاسیسات مندرج فقره )2)

 صحی وزارت صحت عامه پیروی نمایند.

 از عرضه خدمات طبی نظارت

 ماده هفتم :

مان های صحی غیردولتی وزارت صحت عامه پیشبرد برنامه های سایر ادارات دولتی وساز

وسکتور خصوصی را از نظرعرضه سالم خدمات وقایوی ومعالجوی وجلوگیری از امراض 

 می نماید. مراقبتوانتانی درکشور ساری 

 توسعه مؤسسات صحی 

 ماده هشتم:



توسعه و انکشاف مؤسسات صحی وتعیین موقعیت جغرافیانی آنهابا استخدام تعداد کافی کارکنان 

بق به معیار های قبول شده وپالن های انکشاف وزارت صحت عامه بانظرداشت مسلکی طبی مطا

 خصوصیات اقتصادی ،جغرافیائی ،نفوس وسایر مشخصات اجتماعی صورت میگیرد.

 فصل دوم 

 فعالیت های طبی و دواسازی 

 

 اجازه فعالیت 

 ماده نهم : 

انستان برای اشخاصی داده و دواسازی درجهموری اسالمی افغ در ساحه طبابت ( اجازه فعالیت1)

 می شود که دارای اسناد تحصیلی ،اهلیت وکفایت در رشته های اختصاصی مربوط بوده،

 ند.رت صحت عامه را درست داشته باشجوازنامة وزا

( طبیبان و دواسازان خارجی مقیم جمهوری اسالمی افغانستان درصورت ضرورت صرف به 2)

ذه کشور افبا رعایت احکام  قوانین ن شانتصاصی اجازه وزارت صحت عامه در رشته های اخ

 استخدام شده میتوانند.

 

 حفظ اسرارطبی 

 ماده دهم :

طبیبان وسایرکارکنان طبی مکلف اند،اسرار طبابت راحفظ نمایند. درصورت بروز امراضی که 

و   صحت وسالمت کتله های وسیع مردم را به مخاطره اندازد آنهاموظف اند به مسوولین مربوط

 مقامات ذیصالح اطالع دهند.

 

 عرضه کمک های اولیه صحی 

 :ماده یازدهم 

محالت اجتماعی و منازل برای مردم  جاده ها، طبی و دواسازی مکلف اند در راه ها ،کارکنان 

 کمک های اولیه طبی را عرضه نمایند.

 

 ارتقای سطح دانش مسلکی 

 ماده  دوازدهم :

د، بصورت متداوم دانش مسلکی واختصاصی خود را ( کارکنان طبی و دواسازی مکلف ان1)

 ارتقاء دهند.

نان طبی مربوط ( وزارت صحت عامه مکلف است ،جهت ارتقای سطح دانش مسلکی کارک2)

 م را فراهم نماید.شرایط وامکانات الز

 

 همکاری ادارات واشخاص 

 ماده سیزدهم :

داشت امکانات دست داشته کارکنان ادارات دولتی و غیردولتی وسایراتباع کشورمکلف اند، بانظر

 طبی را درجهت انجام  وظایف اختصاصی شان همکاری نمایند.

 فعالیت های طبی شخصی 

 ماده چهاردهم :



فعالیت های طبی در معاینه خانه ها،کلینیک ها، شفاخانه ها،البراتوارهای طبی و سایر 

 م میگردد.یمراکزصحی شخصی طبق اسناد تقنینی جداگانه تنظ

 

 

 خف از انجام وظایفلت

 ماده پانزدهم :

احکام هرگاه کارکنان طبی و دواسازی در انجام و ظایف اختصاصی مربوط تخلف ورزند،مطابق 

 یب عدلی قرار میگیرند.قانون مورد تعق

 

 

 فصل سوم 

معالجوی  خدمات وقایوی و  
 

  
 تامین خدمات طبی 

 ماده شانزدهم 

تداوی که های مؤسسات صحی باعرضه کمک ها و خدمات طبی برای همه مردم ازطریق شب

اعاده صحت ،معالجه مریضان واحیای  تقویت صحت، اولیه در ساحات وقایه صحت، عرضی

 تأمین می گردد. ,مجدد

 

 وظایف مؤسسات صنعتی 

 :مادهفدهم 

مؤسسات صنعتی  دولتی و سکتور خصوصی مکلف اند،باتشریک مساعی مؤسسات صحت عامه 

لوگیری  از صدمات محل کار ، شیوع امراض حرفوی واعاده قابلیت کاراتخاذ تدابیری را جهت ج

 نمایند.

 

 رضه کمک های عاجل ع

 ماده هجدهم :

رضه خدمات صحی برای آسیب دیدگان حوادث غیرمترقبه واشخاصیکه وضع آنها ایجاب کمک ع

راعات نظرداشت تبعیض ومدر های عاجل رامی نماید، ازطرف نزدیکترین مؤسسه صحی بدون 

 اولویت مریضان صورت میگیرد.

 

 استفاده از مواد دوایی مجاز

 ماده نزدهم :

 و تداوی عرضی طبیبان و دواسازان حین اجرای وظیفه درامور وقایه ،تشخیص و معالجه امراض

 از مواد دوائی استفاده نموده میتوانند که شامل لست ادویه مجاز باشد.

 

 اخذ موافقه عملیات جراحی

 م :ماده بیست



میتودهای تشخیص مغلق به منظورتشخیص  ومعالجه بعد از موافقه کتبی  کاربردعملیات جراحی و

مریضان و در صورتیکه مریض به سن قانونی خویش نرسیده یا به امراض عقلی مبتال باشد ،به 

 موافقه والدین ،قایم مقام قانونی یا اقارب آنها دراسرع وقت صورت میگیرد.

والدین  افقهوتداوی ،حیات مریض به خطرمواجه واخذ مو أخیر در تشخیصدروقایع عاجل که ت

،قایم مقام قانونی یا اقارب وی میسر نباشد، عملیات جراحی بعد از تصویب تحریری هیئت طبیبات 

 معالج بدون موافقة مریض صورت گرفته می تواند.

 

 تدابیر اجباری صحی 

 ماده بیست ویکم :

به منظور حفظ سالمت مردم درمقابل امراض خطرناک ساری و  ادارات  و مؤسسات صحت عامه

انتانی ،روانی و اعتیاد به  مواد مخدر، تدابیر خاص وقایوی ومعالجوی را اتخاذ می نمایند. در 

 صورت لزوم مصابین به چنین امراض ،بصورت اجباری بستر وتداوی می گردند.

 

 عرضه خدمات طبی  الیحه

 ماده بیست ودوم :

خدمات طبی برای تمام کارکنان اعم از کارکنان جدید الشمول  درمؤسسات  صنعتی  ضهعر الیحه

 وخدماتی کشور و ارائه تصادیق صحی کارکنان از طرف وزارت صحت عامه ترتیب می گردد.

 

 

 فصل چهارم 

 حمایه  طفل ومادر

 

 بیرصحی طفل و مادراتد

 ماده بیست و سوم :

 

 و مادر مکلف به اتخاذ تدابیر ذیل می باشد :وزارت صحت عامه جهت حمایه صحت طفل 

 ایجاد مؤسسات خدمات صحی ،مراکز حمایه طفل و مادر وزایشگاه ها. -1

 اولیه طبی  یاجرای معاینات زنان حامله ، توجه در رشد سالم جنین و عرضه کمک ها -2

 سن یک سالگی . اجرای معاینات دوره ای طبی اطفال نوزاد تا -3

اده و اتخاذ سایر تدابیر وقایوی ومعالجوی در مورد حمایه طفل و مادر از رهنمائی خانو -4

 طریق مسؤولین مؤسسات صحی .

 

 تامین شرایط صحی برای اطفال 

 ماده بیست و چهارم :

( وزارت صحت عامه جهت حفظ صحت وسالمت ،تقویه بنیه جسمی وروانی اطفال شرایط 1)

 ید.الزم را در پرورشگاه ها ومکاتب تأمین نما

( حجم درس ،کار ونظام درسی  اطفال ونوجوانان ازطرف وزارت معارف باموافقه وزارت 2)

 صحت عامه تثبیت می گردد.



( تقسیم اوقات معاینات ومراقبت های صحی اطفال شیرخوارشامل پرورشگاه ها، مکاتب 3)

یربط ه با تشریک مساعی وزارت معارف وسایرادارات ذوکودکستان ها توسط وزارت صحت عام

 ترتیب می گردد.

 

 

 فصل پنجم 

 عرضه خدمات طب وقایوی وضدوبائی 

 )اپیدیمولوژیکی (

 

 رعایت دساتیر وقایوی 

 ماده بیست و پنجم:

( وزارت صحت عامه شرایط مساعد خدمات طب وقایوی وضد وبائی رابرای مردم با اتخاذ 1)

تقنینی جداگانه تنظیم میگردد.تدابیر الزم در زمینه تآمین نموده که امور مربوط آن طبق سند   

ی ،وقایه از امراض ( اتخاذ تدابیرجهت جلوگیری از آلودگی محیط ،بهبود شرایط کار و زندگ2)

مام ادارات دولتی و غیردولتی ،مؤسسات صنعتی وسکتور خصوصی میباشد.ساری ، وظیفه ت  

ن و سایر دساتیر ( مراقبت از تطبیق احکام مندرج سند تقنینی مربوط به خدمات طب وقایو3)

 صحی در زمینه از وظایف وزارت صحت عامه و ادارات مربوط آن میباشد .

( این ماده تخلف ورزد 3( شخصیکه از احکام مندرج سند تقنینی ودساتیرصحی مندرج فقره )4)

 مورد تعقیب عدلی قرارمی گیرد.

 

 تبلیغات وقایوی 

 ماده بیست وششم 

وجوانان، وزارت های معارف ، و فرهنگ ریبه همکا،است وزارت صحت عامه مکلف   

ارشاد حج واوقاف ،سره میاشت ، شارولی ها وسایر مؤسسات خدمات اجتماعی ، تبلیغات وقایوی 

ا به اتباع کشور پخش و نشرنماید.ر   

 

 فصل ششم 

 امور مواد دوائی )فارمسی (

 

 عرضه و استعمال مواد دوایی و لوازم طبی 

 ماده بیست و هفتم :

ضه خدمات دوائی برای همه مردم توسط دواخانه های دولتی ، سکتور خصوصی ( عر1)

 ومؤسسات وقایوی و معالجوی صورت می گیرد.

 ( دواخانه های دولتی ، سکتور خصوصی ومؤسسات وقایوی ومعالجوی  مکلف اند ،صرف 2)

صحت  را عرضه و استعمال نمایند که استعمال آن از طرف وزارت مواد دوائی و لوازم طبی 

 عامه مجاز شناخته شده باشد.

 تثبیت مؤثریت دوائی 

 ماده بیست وهشتم :

 تولید مواد دوائی توسط قابریکات  دواسازی ، به جازه وزارت صحت عامه بعداز تثبیت مؤثریت 

 لجوی )فارماکولوجیک ( آن صورت می گیرد.وقایوی و معا



 تنظیم امورادویه 

 

 ماده بیست ونهم :

 و استفاده معقول ادویه در کشور توسط قانون تذخیرع ، تخاب تولید ، تورید، توزیوط به انر مربامو

 تنظیم می گردد. خاص

 

 فصل هفتم 

 ارزیابی طبی 
 

 کمیسیون  ارزیابی طبی 

 ماده سی ام :

ین اندازه ضیاع قدرت کار )ازدست دادن ظرفیت کاری (،تثبیت مدت دوام به منظور تع (1)

ت یا دایمی ،توصیه تبدیلی شغلی ست دادن ظرفیت کاری مؤقیت ( ،ازدمریضی )بعد ازمعیوب

معیوبین به کاردیگر وطول مدت اعاده مجدد ظرفیت کاری درمریضیان ،کمیسیون ارزیابی طبی 

 باصالحیت دروزارت صحت عامه ایجاد می گردد.

( این ماده در مقرره جداگانه که از 1طرز فعالیت کمیسیون ارزیابی طبی مندرج فقره ) (2)

وزارت صحت عامه به همکاری وزارت کار و امور اجتماعی , شهدا ُ و معلولین تنظیم طرف 

 میشود .

وزارت ها , ادارات و موسسات مکلف به تطبیق و رعایت نظر کمیسیون ارزیابی طبی  (3)

 د .ن( این ماده میباش1مندرج فقره )

 

 ارزیابی عدلی طبی 

 

 ماده سی و یکم :

سسات صحی اختصاصی در مرکز و والیات کشور به ارزیابی های عدلی طبی از طرف مو

 اساس تصمیم پولیس , خارنوالی یا محکمه مطابق به احکام قانون صورت میگیرد .

 

 فصل هشتم 

 احکام متفرقه 
 اهمال و غفلت 

 ماده سی و دوم :

هر گاه موظف طبی در تشخیص و تداوی مریضان اهمال و غفلت ورزیده و سبب  زیان و 

شوند , مرتکب مسؤل پنداشته شده , طبق احکام قانون  مریضانروانی  خساره جسمی یا

 مورد تعقیب عدلی قرار میگیرد.

 مقرره ها 

 ماده سی و سوم:

وزارت صحت عامه میتواند به منظور تطبیق بهتر احکام این قانون مقرره ها را  –( 1)

 ترتیب و طی مراحل نماید .

( این ماده با متخلفین طبق احکام 1درج فقره )( در صورت تخلف از احکام مقرره های من2)

 مقرره های مربوط بر خورد صورت میگیرد.



 انفاذ

 ماده سی و چهارم:

این قانون از تاریخ توشیح نافذ و در جریده رسمی نشر گردد , با انفاذ آن قانون صحت عامه 

ده توسط و قانون صحت عامه نافذ ش 15/4/1362( مورخه 535منتشره جریده رسمی شماره )

 میشود.پنداشته هــ  ق و سایر احکام مغایر آن ملغی  14/6/1422( مورخه  582فرمان شماره ) 


