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  رازغمد
مراسمو دقانوند

يدافغانستان اسالمهکلهپهح ېدتوش
رئیس دجمهوریت

فرمان
) ٧٥(:ه
٢٣/١٢/١٣٩٣: تاریخ۱۳۹۳/ ۱۲/ ۲۳:نېه
: مادهلوم

مادې ) ۶۴(قانون د  يدافغانستان داساس 
راز دفقرې دحکم له مخې دغم) ۱۶(د

د يمراسمو قانون چـې دملـي شـور       
۱۳۹۳/ ۹/ ۱۱د هیئـت   ومجلسون

پـه   نسبکې پر ېې پر ) ١٥۱(ې  ېن
کې تـصویب    مادو) ٢١(فصلونو او ) ٤(

.ح کومېشوی دی، توش
:دهدوه یمه ما

د يشـور  يدغه فرمان له قانون او دمل     
کې سره یو   ېمجلسونو د  هیئت له پر     

  دو لـه   ېدخپر ېجریده ک  يای په رسم
.ېيوروسته نافذېمیاشتېدرخهېېن

يغنمحمد اشرف
جمهوریت رئیسيدافغانستان داسالم

فرمان
ستاننرئیس جمهوری اسالمی افغا

نون درمورد توشیح قا
مراسم 

تعزیت داری
)                               ٧٥: (شماره
٢٣/١/١٣٩:  تاریخ ٢٣/١٢/١٣٩٣:تاریخ

:مادۀ اول
) ٦٤(مادۀ  ) ١٦(سی از حکم فقرۀ     تأه  ب

قانون اساسی افغانستان، قانون مراسـم      
تعزیت داری راکه بر اساس فیصلۀ شماره 

هیئـت   ١١/٩/١٣٩٣مؤرخ  ) ١٥۱(
مختلط مجلسین شورای ملی به داخـل       

تصویب گردیده   هماد) ٢١(فصل و ) ٤(
.است، توشیح می دارم

:مادۀ دوم
اه با قانون وفیصلۀ هیئت     مراین فرمان ه  

عد بلسین شورای ملی سه ماه جمختلط م 
یدۀ رسـمی نافـذ     رجراز تاریخ نشر د   

.می گردد
محمد اشرف غنی

می افغانستانرئیس جمهوری اسال
الف



رسمي جريده )١١٧٢(مسلسل نمبر ١٥/٢/١٣٩٤
دولت يد افغانستان اسالمي جمهور

يملي شور
راز د مراسمو د قانون د غم

فیصله
)):۱۵۱ه

 :۱۱ /۹ /۱۳۹۳هنې
ه ماد هسلم پهد افغانستان د اساسي قانون      

يله درج شوي حکم سره سم، د مل        کې
د دواو جرو له پنو، پنو غو يشور

   خه جو  هی  د  ت د غم  ئشوي راز
) ۲۱(فـصلونو او  ) ۴(مراسمو قانون په    

ـې د  نې ۱۳۹۳/ ۹/ ۱۱مادو کـې د     
.ورې په غونه کې فیصله کهشنبهس

ئت رئیسد  هی
مولوی غالم محی الدین منصف

مرستیالت ئ هید
عبد الحفیظ منصور

ستانانافغدولت جمهوری اسالمی
شورای ملی

فیصلۀ
قانون مراسم تعزیت داری

) ١٥١: (شماره 
١١/٩/١٣٩: تاریخ١١/٩/١٣٩٣: تاریخ
مادۀ صدم قانون اساسی سی از حکمبه تأ

، هیئت مخـتلط مجلـسین      افغانستان
ـ         رشورای ملی به ترکیب پنج ، پنج نف

ـ      عاز ا  م ضای هر مجلس قـانون مراس
فـصل و  ) ٤(تعزیت داری را به داخل      

روز سه شنبه مؤرخ ۀماده درجلس) ٢١(
.فیصله نمود١١/٩/١٣٩٣

ئت مختلطیس هیئر
مولوی غالم محی الدین منصف

معاون هیئت مختلط
عبدالحفیظ منصور 

ب
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رسمي جریده

مراسم تعزیت داریفهرست مندرجات قانون 
فصل اول

احکام عمومی
صفحهعنوانماده

١..........................................مبنی:مادۀ اول
١........................................فاهدا:دۀ دومما

٢...................................اصطالحات:مادۀ سوم
فصل دوم

، تجهیز وتدفین میتتکفین
٤...............................روز اولمراسم:مادۀ چهارم
٥..........................................فدیه:         مادۀ پنجم
٦.....................عدم امانت گذاشتن میت:                       مادۀ ششم
٦.........................................تدفین: مادۀ هفتم

٦.......................................نبش قبر:               مادۀ هشتم
٧..................................مراسم فاتحه:                            مادۀ نهم
........ممنوعیت ارسال کارت دعوت درمراسم:            مادۀ دهم

٨......................در هوتل هاداریتتعزی
٨....................منع توزیع طعام درقبرستان:مادۀ یازدهم

٨..........................منع برگزاری مراسم:       مادۀ دوازدهم
٩.......................سومتهیه طعام الی روز:                          مادۀ سیزدهم

٩.................................متروکه متوفی:                         مادۀ چهاردهم

ج
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رسمي جریده
فصل سوم

ی ادارات دولتیمکلفیت ها
١٠........مکلفیت وزارت ارشاد، حج واوقاف:                             مادۀ پانزدهم

١٠.........مکلفیت وزارت اطالعات وفرهنگ:                 مادۀ شانزدهم
١١........................مکلفیت شاروالی ها:                             مادۀ هفدهم
١١..........................تنظیم امورقبرستان:                            مادۀ هجدهم

صل چهارمف
یئاحکام نها

١٢..................مراقبت از احکام این قانون:مادۀ نزدهم
١٣...........................م سایر ادیانمراس:مادۀ بیستم

١٣.................................تاریخ انفاذ:مادۀ بیست ویکم

د
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دمراسمو قانونغم رازد 
لوم فصل

عمومی حکمونه
يمبن

:لوم ماده
دین د لوو يدغه قانون د اسالم د سپېل

قانون   يارزتونو او د افغانستان د اساس     
يماده کې د درج شو     په لورپنوسمه 

.حکم په را کې وضع شوی دی
موخې 

:یمه مادهه دو
:      له يعبارت دېددغه قانون موخ

د مراسمو په هکله دهغو      رازدغم  -۱
يمخنیوی ، چې د اسالم د سپېل سومو  ر

.يوېدین له حکمونو سره په مغایرت ک
په مراسمو کې د نااینو  غم راز د  –۲

.لتونو او اسراف مخنیوی
د مراسمو په هکلـه د       رازدغم  –۳

ثقافت د تـرویج او د سـپېلو         ياسالم
.، رواجونو او ارزتونو مال تومورس

قانون مراسم تعزیت داری
فصل اول

احکام عمومی
مبنی 

:اولدۀما
این قانون در روشنی ارزش های واالی       

دۀدین مقدس اسالم و حکم مندرج مـا       
افغانستان  اساسی پنجاه و چهارم قانون   

.وضع گردیده است
اهداف

:دومۀماد
:اهداف این قانون عبارت اند از

جلو گیری از رسوم مغایر با احکام –۱
دین مقدس اسالم در رابطـه  به مراسم        

.ری تعزیت دا
ف جلو گیری از اسراف و مـصار       –۲

.غیرضروری در مراسم تعـزیت داری
، حمایت از ترویج ثقا فت اسالمی      –۳

ارزش ها و سنن پسندیده دررابطــه      
.به مراسم تعزیت داری 
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٢

اصطالحانې 
:یمه مادهېدر

حانې پدې قانون کې راتلونکې اصـطال     
:الندې معناانې افاده کوی

چـې د    يهغه مراسم د  : رازغم  –۱
   ندولوپه موخه دمر وپـات  يتسلیت

تر سره  يوانوته دهغوی له لور   شوواو خپل 
يکې.

جـه  ؤهغه صدقه ده ، چې دم     : فدیه–۲
يعذر له امله د پرېودل شوو دین      يشرع

او واجباتو د کفــــارې د      ایضو  فر
ېد جنازې په مراسموکمنظورجبرانولو په 

خه مخکې د هغـه د        يدمولوله خ
فقیرانو ته  يخپلوانو یا پاتې شوو له لور     

.یېورکول ک
، چې له تدفین    يهغه مراسم د  :فاتحه–۳

انديوروسته مکولو او ېته ددعاءپه و
پاتې شوو خپلوانو ته یې د ا یرنې لپاره 

تـر سـره     نظورد دوستانود ون په م    
.کېی

چې ،يهغه مراسم د  : یمه ور   ېدر–۴
د قرآن عظیم الشان د ختم او خیرات په         

اصطالحات  
:                                                                                                     سومۀماد

ون مفاهیم ذیل اصطالحات آتی در این قان
:                 را افاده می نماید

مراسمی است کــه : تعزیت داری–۱
گان ه منظورابرا ز تسلیت برای با زماند    ب

ی گزار موفی از طرف آنها برو اقارب مت
.                                  گردد

صدقه است که به منظـور      : فدیه –۲
جبران کفاره فرایض و واجبـــا ت      
دینی متوفی که به اساس عـذر مؤجـه         
شرعی ترک شده باشـد و در مراسـم         
جنازه قبل از دفن از طرف باز ماندگان        

وزیـع  یا اقارب او به فقراء و مساکین ت       
.                  گرددمی
ـ  : فاتحه خوانی  –۳ ه مراسمی است ک

ظور شرکت دوستان   بعد از تدفین به من    
از تسلیت به به متوفی و ابردر اتحاف دعا

رب وی صـورت  باز مانـدگان و اقـا     
.گیردمی
مراسمی است که بنـام     : روز سه    –۴

ختم قرآن عظیم الـشان و خیـرات از         
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د  يو مـشرانویا د متـوف     نامه د پاتې شو   
تر خـولو    يمشرانو له لور  د  وانو  خپل

. یمه ور صورت مومیېوروسته په در
چـې د   ،يهغه مراسم د  : يجمعه–۵
د  يد خپلوانویا پاتې شوو له لـور       يم

پورې د هرې    ېور مېتېتر لو  مینې
ن د پنجشنبې یا جمعې په ور دقرآن واو

عظیم الشان دختم اوخیرات په نامه تـر        
يسره کې.

چې يهغه مراسم د: ورهتملوې–۶
د مینې په لوېـتمه ور د هغـه د          

دقـران   يخپلوانو یا پاتې شوو له لـور      
عظیم الشان دختم اوخیرات په نامه تـر        

خپلوان او دوستان دو    . يېسره ک 
.خولوپه غرض رابلل کېی

دهرکال  ې، چ يهغه مراسم د  : تلین-۷
په مناسبت   ېدیادون يدوسره د م  ېرېپه ت 

د قـرآن    يشووله لـور   ېخپلوانویا پات د
عظیم الشان دختم اوخیرات پـه نامـه        

خپلــوان او دوســتان .يېــترســره ک
ود ــل ــه غــرض را بل ــو پ خول

.يېک

ر یا اقارب کبـار     طرف باز ماندگان کبا   
متوفی در روز سوم بعد از دفن متـوفی         

.گیردصورت می
مراسمی است کـه از     : جمعه گی  –۵

طرف باز ماندگان یا اقارب متـوفی در        
روز های پنجشنبه یا جمعه  در هر هفته         
الی روز چهلم وفات بنام خـتم قـرآن         
عظیم الـشان و خیـرات بـر گـزار          

.گرددمی
کـه از    مراسمی است : روزچهل  –۶

گان یا اقارب متوفی در      طرف باز ماند  
وفات بنـام خـتم قـرآن        روز چهلم 

. الشان و خیرات بر گزار می شودعظیم
خویشاوندان و دوستان غرض صـرف      

. گردندطعام دعوت می
مراسمی است کـه بـه      : سالگرد –۷

از متوفی بعد از مـرور    مناسبت یاد بود    
ختم قرآن عظـیم الـشان       هرسال بنام 

ت از طرف باز ماندگان یا اقارب       وخیرا
خویـشاوندان  . وی برگزار می شـود    

ودوستان غرض صرف طعـام دعـوت       
.گرددمی
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٤

دوه یم فصل
تکفین، تجهیز او تدفینيدم
د لومې مراسمور

:لورمه ماده
، تکفین،توه می د غسل يپه طبیع ) ۱(

ادا کولو   لهمانه  تجهیز او د جنازې د ل     
. وروسته په مسنونه توه دفن کېی

)۲ ( په دفن کولو کـې      يخاوروته دم
د مینې دسـببونو د     . يجواز نه لر   ن

د قتل اشتباه، ـان     ( مشبوهیت حالتونه   
منظور،، تکفین او تدفین په د تجهیز)وژنه

له دغه حکم خه     یشتوالد پوره وخت ن   
.يديمستثن

چې د   يمکلف د  يسل ورکوونک غ) ۳(
يميد بدن عیبونه اواسرار افشا نه ک ،

حکم خـه    يد وهلواو پ نې له د     
.يديمستثن

هدیرې ته د ولو او د جنازې لـه         ) ۴(
لیدو د د دوستانو يمدېلمانه مخکې

ه په یوه دلن وخت لپارمنظوراو تودیع په 
.يمناسب ای کې کېودل ش

فصل دوم
تکفین، تجهیزو تدفین میت

مراسم روز اول 
:چهارمۀماد

، متوفی به مرگ طبیعی بعد غسل     )  ۱(
تکفین و تجهیز و ادای نماز جنازه بـه         

.گرددطریق مسنونه دفن می
. در دفن متوفی جواز نـدارد      خیرأت)۲(

اشتباه (اسباب وفات  حاالت مشبوهیت 
وجودیت فرصت عدم م)  قتل یاخودکشی

، کــافی بــه منظــور تجهیــز   
ین حکـم مـستثنی     اتکفین و تدفین از   

.است
غسال مكلف است عیوب واسرار     ) ۳(

بدن ميت را افشاء نه نمايد، آثار ضرب        
ــرح از ــستثن او ج ــم م ــن حك یي

.است
از انتقال به قبرسـتان و       میت قبل ) ۴(

ادای نماز جنازه غرض ديدن دوستان و       
کوتاه دریک محـل    توديع برای مدت    

.مناسب گذاشته شود
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)۵(       د  يد جنازې اومـشایعت او د مـ
او  ياسـالم ې  تدفین په مراسمو کـې د     

.يآداب په پام کې ونیول شيمذهب
مخ اوبـدن وهـل او مـخ        په سر، )۶(
ېچارهغه   ې، جامې شلول او نور    کولش
دشخص ،يجواز نه لرېپه شریعت کېچ

.يمنع دېپه مینه ک
)۷( ـای        يد م ول له هغهل یا خو

يد مبل ای تهیدیم شوېخه چ
.ياتیا پرته جواز نلرلهو یاوصیت اله

فدیه
: پنمه ماده

خه د ژوند پر     يکه چېرې له متوف   ) ۱(
عذر له امله فرایض     يمهال د مؤجه شرع   
فدیه او کفاره    يو ېاو واجبات پاتې شو   

د وصیت پر بنس له تکفین، يد متوفېی
پور له ادا کولو وروسـته د       د  تجهیز او   

م تر  شریعت له حکمونو سره س     ياسالم
ترپه متروکه کېيېره حده پورې د متوف

. پورې ورکول کېدلی شيېبرخ۳/ ۱
فقره کـې درج    ) ۱(ددې مادې په    ) ۲(

فدیه اوکفاره په فقیرانو او مسکینانو ېشو

در مراسم جنازه و مشایعت و دفن       ) ۵(
میت آداب اسالمی و مذهبی رعایـت       

.شود
زدن برسروروی وبدن وخراشیدن    ) ۶(

رخسار ، پاره کردن لباس وسایرامورکه      
ندارد، درمرگ شخص    درشریعت جواز 
. ممنوع می باشد

انتقال و دفن ميت از منطقه كـه        ) ۷(
بـر   ءفوت نموده به منطقه دیگر جـز      

.اساس وصیت یا ضرورت جواز ندارد
فدیه
:پنجمۀماد

هرگاه ازمتوفی درزمـان حیـات     ) ۱(
مؤجـه   وواجبات به اساس عذر    فرایض

باشـد ، فدیـه و       دهردیگکشرعی تر 
یس وصیت متوف  کفاره شرعی آن بر اسا    

وادای دین طبـق    از تکفین، تجهیز     عدب
حداکثردرحدود احکام شریعت اسالمی  

حصه متروکۀ متوفی پرداخته شده     ١/٣
.می تواند

ایـن  ) ۱(رۀفدیه وکفاره مندرج فق   )۲(
ماده بـه فقـراء و مـساکین توزیـع          
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.يشل کېېو
نه اېودليوه د متد امانت په 
:شپمه ماده
يهدېره کې د مـ     په وهتد امانت په    
.ي، جواز نلريربنس نلياېودل شرع

تدفین 
: اوومه ماده

)۱ (   پر بدن د وهلـو،      يکه چېرې د م
ي، د عدل  يپ، زهرو یا د زند نې و      

دای ېمخکــې خــلــه کتنــوطــب 
.ينش

)۲ ( ول له هغ   يد مهدیرې پرته  ېخ
چې له پخوا خه په همدې منظور وقف        

انیتوب د شخص یا     ېاو هدیرې ته ی   
او منظور   يواکل ش  يله لور  د اروال 

.يجواز نلر،يويشو
حکمونو مطابق جو يد شرع  ېقبرد) ۳(
. يش

د قبر نبش                                                              
:اتمه ماده

       خه د م ستل ېا يد قبرنبش او له هغه
د واکمنې محکمې د تجویز پر يجواز نلر

.می گردد
عدم امانت گذاشتن میت

:ششمۀماد
ساس به امانت گذاشتن میت درقبرستان ا

.شرعی نداشته جایز نیست 
تدفین 

:هفتمۀماد
گاه در بدن میت آثـار ضـرب      هر) ۱(
یـا  )زهـر (، سـم    )زخم(جرح  ) زدن(

ینات  طـب    باشد قبل از معا   )خفه  (خنق
.عدلی دفن شده نمی تواند

کـه  دفن ميت به جز در قبرستانی     ) ۲(
قبالً به همین منظور وقف  و تخصیص آن 

ازجانب  از طرف شخص ویا    به قبرستان 
تعیین ومنظور شده باشد، جواز      والیشار

.ندارد
ر مطابق به احکام شرعی ساخته      قب) ۳(

.شود
نبش قبر

:هشتمۀماد
کشیدن میـت از آن جـواز       و نبش قبر 

معاینات  طب عدلی غرض تثبیت     . ندارد
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غرض بنس د وفات د سببونو د تثبیت په 
سره کول لـه    معایناتو تر    د طب يد عدل 

.يديدې حکم خه مستثن
د فاتحې مراسم 

:نهمه ماده
د  ېاو فاتحه اخیـستل د     يرازغم  ) ۱(

نو مطابق صورت شریعت د حکموياسالم
.يو موم

له درې  او فاتحه اخیستل     يرازغم  ) ۲(
رار اضطد.يوروخه زیات جواز نه لر

يمستثن حالت له دې حکم خه     او سفر 
.يد
ــافو وزارت،)۳( ــاد،حج او اوق د ارش

يش یمؤسسې کول  ياو خصوص  اروال
تکفین، تدفین او   ،غسل،د قبردبرابرولو 

د پیـسو  و خدمتونوتجهیز او دموخول 
بدل کې چې په جـال الیحـه کـې          په  

.ياویا هم ویا پر غاه واخليېتنظیم
، دوستان او پـاتې     خپلوان يد متوف ) ۴(

په مـستقیمه توـه د      ،يش یکول يشو
ـ رادیو، تیلفون اونورو    يولیزو اطالعـات

ــوف  ــه الرې د مت ــایلو ل ــاتې يوس پ

ۀوفات بر اساس تجویز محکم     بابـاس
ــم     ــن حک ــالحیت از ای ــا ص ب

.باشدمستثنی می
مراسم فاتحه

:نهمۀماد
تعزیت داری و فاتحه خوانی مطابق      ) ۱(

به احکام شـریعت اسـالمی صـورت        
. گیرد

عزیت داری وبــرگزاری فاتحه    ت) ۲(
حالت .خوانی بیش ازسه روزجواز ندارد    

وسـفرازاین حکـم مـستثنی      اضطرار
.می باشد

وزارت ارشاد، حـج و اوقـاف،       ) ۳(
هـا ومؤسـسات خـصوصی       یشاروال

هیه قبر، غسل، تکفین توانند خدمات تمی
و تجهیز و دفن اموات را در بدل پول         

شود و یا که درالیحه جداگانه تنظیم می   
.بالعوض بعهده بگیرند

دوســتان متــوفی یــا اقــارب و)۴(
توانند بـه صـورت     گان او می  ماندباز

مستقیم از طریق رادیو، تیلفون وسـایر      
وسایل اطالعات جمعی مراتب تـسلیت     
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ېرنـد  شـریک شوو ته خپلې غم     
يک.

لونو ته په مراسمو کې هو    رازدغم  
د بلنې کارت له لېلوخه منعه  

:لسمه ماده
په هولونو ا و نورو ایونو کې د مراسمو 

، ينه منـع د   ترسره کول او لو لتو    
يشـرع له  کسان یا خپلوان     ېپات يدمتوف

، کاموسره سم دقرآن عظیم الشان ختم     اح
ــرات ســرته رســولی صــدقات اوخی

.يش
منعهپه هدېرو کې د خوو د وېش

:یوولسمه ماده
د خولوپر مهال په هدېره کې د يد متوف

.توکو وېش ممنوع دی يخوواو خوراک
د مراسمو د تر سره کولو منعه 

:لسمه مادهوود
کولی ياو خپلوان نه شيشوېپاتيدمتوف

، ېور ېیمېدر،ختمد فاتحې اخیستلو،    
ـ      ـ هپنمو، اوومو، نهمو شپو، جمع ي ،

مراسم یا په   اوتلین په نومونو   ېمتېلو
ترسـره  لوبرابرودخوو په    ېلونو ک هو

ندگان متوفی ابـراز    باز ما  خویش را به  
.نمایند

ممنوعیت ارسال کارت دعوت در     
داری درهوتل ها یتمراسم تعز

:دهمۀماد
ها ومصارف   برگزاری مراسم در هوتل   

ی دیگر بـدین    گزاف در سایر مکان ها    
باشد، بازماندگان یـا    منظورممنوع می 

احکام شرعی اقارب متوفی درمطابقت با
، صـدقات و   ختم قرآن عظیم الـشان    

. ات را انجام داده می توانندخیر
منع توزیع طعام در قبرستان

:یازدهمۀماد
ـ        ن توزیع طعام و مواد خوراکه حین دف

.باشدمیت در قبرستان، ممنوع می
منع بر گزاری مراسم

:دوازدهمۀماد
ماندگان واقارب متوفی نمی تواننـد     باز

ی را بــه نــام هــای فاتحــه مراســم
، مخوانی،ختم، روز سه، شب های پنج     

، روز چهـل و     گـی نهم و جمعه   هفتم،
سالگرد فوت با تهیه غذا درهوتل هـا        
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د. يکوصیت پربنسديم تونهل
ېنوکلخوا په کورو   ېورثد   مشرانود   او

حکـم خـه     دېدختم ترسره کول له     
.يديمستثن

یمې ورې پورې د خـوو      ېتر در 
برابرول

:دیار لسمه ماده
ېیان دخپلوان، دوستان او اونيد متوف
توان سره   يله مال  ېسنت له مخ   يداسالم

پـه   رازکورن او د غم      يسم د متوف  
ېورو پور لمنوته تردریو یمراسموکې، م 

برابره خوايک.
متروکه يمتوفد

:لسمه مادهوار
متروکه د تکفین ، تجهیز او يد متوف)  ۱(

او ) پـور (لتونو اود دیـن     د  تدفین  
ه دهغـه پـه   وصیت له اداکولواو وروست 

.ورثه وو پورې اه مومی
له  يش یمشران ورثه کول   يد متوف )  ۲(

پانو او په خپلو کې پـه        يخپلو شخص 
خه د  له متروکې    يهوکې سره د متوف   

ه محدوده کـې صـدقه او       خپلو برخو پ  

برگزار نمایند مخارج بر اساس وصیت      
متوفی وبرگزاری ختم در منازل توسط      

رثــۀ کبــار ازیــن حکــم مــستثنی و
. باشدمی
ـ  ــیه ط ـــته ی روز  ـعام ال
ومــس

:سیزدهمۀماد
ن ، دوسـتان و خویـشاوندا     همسایه ها 

، ت اسالمی عمل کننـد    متوفی طبق سن  
حسب  توانایی مالی برای خانوادۀ متوفی 

، مراسم تعزیت داری  مهمانان شان در   و
.الی روز سوم طعام تهیه نمایند

متروکه متوفی 
:چهاردهمۀماد

متروکه متوفی بعـد از مـصارف       ) ۱(
، تدفین و ادای دیـن و      تکفین، تجهیز 

وصــیت بــه ورثــۀ او تعلــق    
.گیردمی

تواننـد از   ر متوفی مـی   ورثه کبا ) ۲(
دارائی شخصی خویش یا بـه توافـق        
هــم در محــدوده حــصص خــویش 
از متروکه متـوفی صـدقه و خیـرات        
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يخیرات ورک.
یم فصلېدر

ادارو مکلفیتونهيد دولت
، حـج او اوقـافو وزارت       د ارشاد 

مکلفیت 
:پنلسمه ماده

، حج او اوقافو وزارت مکلـف      د ارشاد 
شریعت له حکمونو سره ي، د اسالمید

ودو پـه   ېوپرمود مغایرو دودونو او رس    
ددې  منظورپه   يهکله د خلکو د پوهاو    

قانون په پام کې نیولو سره پرورامونـه        
خطیبانوپه واسـطه د     جو اود امامانو او   

، ردیو میزونو موعظو، خطبو، سیمینارونو
.يکيپلېله الرخپرونواو 

ــات ــ وزارت ود اطالع او فرهن
مکلفیتونه 

:شپاسمه ماده
، او فرهن وزارت مکلف دیود اطالعات

وقافو، و د چـارو     د ارشاد، حج  اوا    
او اروالیو په همکار د غـم   ونووزارت
راسمو کې د ناپـسندرسم او      په م  راز

.بدهند
فصل سوم

مکلفیت های ادارات دولتی
، حـج و    مکلفیت وزارت ارشـاد   

اوقاف
:پانزدهمۀماد

ارشاد، حج و اوقاف مکلـف       وزارت
است جهت تنویر اذهان مردم به ترک        

عنعنات مغایر احکام شـریعت      رسوم و 
المی و رعایت احکام ایـن قـانون        اس
امامـان و   نامه های را طرح و توسط       بر

، خطبه هـا،    خطباء از طریق موعظه ها    
ا، میزهای گرد ونشرات عملی     مینارهیس

.نماید
ــات و   ــت وزارت اطالع مکلفی

فرهنگ
:شانزدهمۀماد

،فرهنگ مکلف استوزارت اطالعات و
های ارشاد، حج و     به همکاری وزارت  

های ها برنامهقاف، امور زنان وشاروالیاو
تنویر اذهان عامه را در مورد اضرار رسم 
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سـننو خـه د      ياو اسـالم   رواجونو
سرغونې د ناوو عواقبو په هکلـه ، د         

تنویر پرورامونه ترتیب او    عامه اذهانو د    
.يیزو رسنیو له الری خپاره کد ول

د اروالیو مکلفیتونه
:دهلسمه مااوو

،  د ارشاد، يمکلفې دېاروال ان) ۱(
حج او اوقافو وزارت د اوقافو ادارې په        

د تدفین پـه منظـور د       همکار د مو    
په نواحیو کې مناسب     التوارونو او مح  

       ـان ایونه د هـدېرو لپـارهاو  ې
.يواک

او د ارشـاد،حج     ېاروال ـان  ) ۲(
، ياواوقافو وزارت داوقافو اداره مکلفې د

کې د   توارونو او ناحیو په ولو محال      د
جامع جوماتونو تر ن په مناسبو ایونو 

ـ کې د فاتحې سالونو نه او غسل       انېخ
ې کيجو.

د هدېرو د چارو تنظیم 
:اتلسمه ماده

د ارشاد،   ،يمکلفې د  ېان اروال) ۱(
حج او اوقافو وزارت د اوقافو د ادارې        

و رواج های ناپسند و عواقب تخطی از        
سنن اسالمی در مراسم تعزیـت داری       
ترتیب و از طریق رسانه های همگـانی        

.نشر نماید
مکلفیت شاروالی ها

:هفدهمۀماد
د ، با همکاری شاروالی ها مکلف ان) ۱(

اداره اوقاف وزارت ارشـاد ، حـج و         
اوقاف به منظور تدفین اموات محـالت       
مناسب را درنواحی شهر ها ومحـالت       
بحیث قبرسـتان تـشخیص و تعیـین       

.نمایند
اوقاف وزارت   ۀی ها و  ادار    شاروال) ۲(

، حج و اوقاف مکلف اندغـسل       ارشاد
خانه ها و مکان های مناسـب فاتحـه         

ام نواحی شـهر هـا و      خوانی را در تم   
مساجد جامع احداث و محالت در جوار

.اعمار نماید
تنظیم امور قبرستان

:هجدهمۀماد
با همکاری   ،شاروالی ها مکلف اند   ) ۱(

ادارۀ اوقاف وزارت ارشـاد، حـج و        
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ه پداسې تو  ېپه همکار دهدیرو چار   
 یـت او د    هو يچې د متوف  ،يتنظیم ک

، و د اتیا پر يمعلومه وېخولو نېه ی
په آسانه توه معلومات ور کـل       مهال  

.شی
د ارشاد، حج او اوقـافو وزارت او        ) ۲(

،  د دعـا ء د       يمکلفې د   انې اروال
کولو په منظور په جومـاتونو او        ېواند

.يمناسبو ایونو کې قاریان ومار
و وزارت او   اد، حج او اوقـاف    د ارش )۳(

ـ   ېان اروال ، د فـاتحې    يکولی ش
دالونونو او د قبـر    ساخیستلو د اوندو    

جال  لهبرابرولوخه  له   تنظیم آسانتیا وو  
.يالیحې سره سم  مناسبه اجوره واخل

لورم فصل
حکمونهنيوروست

ددې قانون د حکمونو ارنه
:نولسمه ماده 

امام او  ، د جومات    حتساب مسئول دا)۱(
ې، دد يد اوند ذر وکیل مکلـف د      

حکمونوله رعایتولوخه په اونده قانون د
 د مراسمو ارنـه     رازغم  ساحه کې د    

اوقاف امور قبرستان ها را بـه نحـوی     
تنظیم نمایند که هویت متوفی ، قبـرو        
تاریخ دفن او مشخص گردیـده و در       

زمینه معلومات ارایه صورت ضرورت در
.شده بتواند

وزارت ارشاد، حج و اوقـاف و         )۲(
به منظور اتحاف ،والی ها مکلف اندشار

و اماکن مناسب قاریان را دعا در مساجد
.توظیف نمایند 

وزارت ارشاد، حج و اوقـاف و         )۳(
هـای  الونستوانند از   ی  والی ها م  شار

آوری  فاتحه خوانی مربـوط و فـراهم      
ـ         ه تسهیالت و تنظیم قبـر طبـق الیح

.جداگانه اجرت مناسب اخذ نمایند
فصل چهارم
احکام نهائی

مراقبت از احکام این قانون
:نزدهمۀماد

امام مـسجد و    ،مسئول احتساب ) ۱(
از رعایت ،وکیل گذر مربوط مکلف اند

احکام این قانون در مراسـم تعزیـت        
ــت   ــوط مراقب ــاحه مرب داری در س



ريدهرسمي ج
)١١٧٢(مسلسل نمبر ١٥/٢/١٣٩٤

١٣

يوک.
، د  که چېرې د احتساب مـسئول     ) ۲(

جومات امام او د ذر وکیل ددې مادې        
ار پـه    يفقره کې د درج شو    ) ۱(په  

ادارې له  ې، د اوند  يوک يېهکله ناغ 
.يدیب کېأاو تل خوا پوت

د نورو دینونو مراسم 
:شلمه ماده 

، د خپلو   يش ید نورو دینونو پېروان کول    
رازسم د غم    دینونو له حکمونو سره     

يمراسم تر سره ک.
د انفاذ نېه

:یوویشتمه ماده
خپرېدودجریده کې    يدغه قانون په رسم   

وروسـته   ېمیاشـت  ېدر له نېې خـه   
۱۳۲۸د   ېسره ی ېدو  نافذاو په    يېنافذ

د ېد میاشتې خپره شويلمریز کال د و
ـ     تعزیت دار  يد مراسمو اصولنامه ملغ

ل کېي.

.نمایند
ل احتـساب ،امـام     ئوهر گاه مس  ) ۲(

مسجد و وكيل گذر در مراقبت مندرج       
این ماده سهل انگاری نمایند از ) ۱(ۀفقر

طرف اداره مربوط مورد بـاز پـرس و         
.گیرندمیتأدیب قرار

مراسم سایر ادیان
:بیستمۀماد

پیروان سایر ادیان می تواننـد مطـابق        
احکام دین خویش مراسم تعزیه داری را       

.گزار نمایندبر 
تاریخ انفاذ

:بیست ویکمۀماد
سـه مـاه بعـد از تـاریخ         این قانون   

گردد و  رسمی نافذ می   ۀنشر در جرید  
با انفاذ آن اصولنامه مراسـم تعزیـت        

۱۳۲۸ســنبله ســال ۀداری منتــشر
ــمرده   ــی ش ــسی ملغ ــری شم هج

.شودمی



رسمي جريده )۱۱۷٢(مسلسل نمبر ٢/١٣٩٤/۱۵

الف

له خطرسره دمخامخ روغتیايي 
دنافذېدوکارکوونکودامتیازدمقررې

دافغانستان اسالمي په هکله
جمهوريت دکابینې

مصوبه
)                         ) :۲ه
۱۳۹۴/ ۱/ ۲۰:نېه

:لوم ماده
ــایي   ــامخ روغتي ــره دمخ ــه خطرس ل
کارکوونکودامتیازمقرره چې دافغانستان   

ــابینې    ــت دک ــالمي جمهوری داس
نېې په ناسته کې پـه      ۱۳۹۴/ ۱/ ۲۰

مادوکې تـصویب   ) ۱۲(فصلونو او ) ۴(
.شوې ده، منظوروم

:دوه یمه ماده
مقررې سـره    ېدغه مصوبه له یادې شو    

یوای په رسمي جریده کې دخپرېدولـه       
.نېې خه نافذېي
"يغن"اشرفمحمد 

رئیسي جمهوریتدافغانستان اسالم

مصوبۀ
جمهوریکابینۀ 

انفاذفغانستان در مورداسالمی ا
کارکنانمقررۀ امتیاز

به خطرصحی مواجه
) ۲:(شماره
٢٠/١/١٣٩٤:تاریخ

:مادۀ اول
مقررۀ امتیـاز کارکنـان صـحی مواجـه         

ــر ــه خط ــؤرخ ب ــسۀ م ــه درجل را ک
کابینۀ جمهـوری اسـالمی      ٢٠/١/١٣٩٤

) ١٢(فـصل و    ) ٤(افغانستان به داخـل     
ــور    ــده، منظ ــصویب گردی ــاده ت م

.می دارم
: مادۀ دوم

با مقررۀ مذکور از تاریخ      هاین مصوبه همرا  
نــشر در جریــدۀ رســمی نافــذ    

. می گردد
"غنی"محمد اشرف 

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان



رسمي جريده
)١١٧٢(نمبر مسلسل ١٥/٢/١٣٩٤

فهرست مندرجات 
مقررۀ امتیاز کارکنان صحی مواجه به خطر

فصل اول 
احکام عمومی

صفحهعنوان ماده
١٤................................................مبنی:                مادۀ اول
١٤..............................................اهداف:  مادۀ دوم
١٥.........................................اصطالحات:               مادۀ سوم

١٦.......................................ساحۀ تطبیق:   مادۀ چهارم
فصل دوم

زات آنها کارکنان صحی و حقوق و امتیا
١٦.....................................کارکنان صحی:              مادۀ پنجم

١٧.......................................امتیازات مالی:     مادۀ ششم 
١٨........................................وقایۀ صحی:        مادۀ هفتم 

فصل سوم
مکلفیت ها

١٩...............................ساحۀ کاری کارکنان:           مادۀ هشتم 
١٩.............................ارتقای ظرفیت کارکنان:             مادۀ نهم

ب



رسمي جريده
)١١٧٢(نمبر مسلسل ١٥/٢/١٣٩٤

چهارمفصل 
احکام نهایی

٢٠..........................کارکنان صحی قراردادی:      مادۀ دهم
٢٠........تطبیق احکام باالی کارکنان صحی غیردولتی:        مادۀ یازدهم

٢٠...............................................انفاذ:      مادۀ دوازدهم

ج



رسمي جريده

١٤

)١١٧٢(مسلسل نمبر ١٥/٢/١٣٩٤

له خطر سره د مخامخ روغتیایي 
کارکوونکو د امتیاز مقرره

لومی فصل
عمومي حکمونه

مبني
:لوم ماده

دغه مقرره د کار د قانون د شپشپېتمې        
فقره کې د درج شوي حکم ) ۲(مادې په 

.له مخې، وضع شوې ده
موخې

:دوه یمه ماده
:ددې مقررې موخې عبارت دي له

انـدې وو روغتیایي خدمتونود-۱
.کول

د کار د مناسب او خوندي چاپېریال       -۲
.تاْمینول

.د روغتیایي کارکوونکو هول-۳
د روغتیایي کارکوونکو د امتیـاز د       -۴

. اندازې اکل

مقررۀ امتیاز کارکنان صحی 
مواجه به خطر

فصل اول
احكام عمومى

نیمب
:مادۀ اول

این مقرره به تأسی از حکم مندرج فقرۀ        
وضع ،مادۀ شصت وششم قانون کار) ٢(

.گردیده است
اهداف 

: مادۀ دوم
: اهداف این مقرره عبارت اند از

عرضـــۀ خـــدمات صـــحی -١
.بهتر

تأمین محیط مناسـب و مـصئون        -٢
. کار

.  تشویق کارکنان صحی -٣
ن تعیین انـدازۀ امتیـاز کارکنـا       -٤

. صحی



رسمي جريده

١٥

)١١٧٢(مسلسل نمبر ١٥/٢/١٣٩٤
اصطالحانې
: درېیمه ماده

کـې   مقـرره دغه اصطالحانې  په دې      
: الندې مفاهیم افاده کوي

، طبیبـانو : روغتیایي کـارکوونکي  -۱
ني او خدماتي کارکوونکي پکې ، فمسلکي

ایکـس،  (شامل دي چـې د وانـین        
خطر، له نبـاتي ضـد       ،)کوبالت اواما 

تسمم، نبـاتي     يآفتونو خه د راپیداشو   
ناروغیو، په کیمیاوي موادو د تـسمم او     

.  ساري ناروغیو په واندې قرار لري
هغه وانه ده چې د : انین خطرو-۲

تـصویر   طبي(رادیولوژي کارکوونکي   
په دوامداره توه د مـستقیم      ) اخیستنه

وانې پر واندې او په ینو مواردو کې 
. له ثانوي وانې سره مخامخ کېي

د : په کیمیاوي موادو سره تـسمم      -۳
ژوند واونکی حالت دی چې د ترکیبي 
میل د لرلو په علت د کیمیاوي موادو د         
تعامل له امله په اشخاصو کې د بېال بېلو         

بي عوارضو د انشاق پـه واسـطه د         نجا
د الرو د سرطانونو، د     ) تنفس(ایستنې  س

سترو التهاب او مخاطي غشا، د جر       

اصطالحات 
: مادۀ سوم

اصطالحات آتی در این مقرره مفـاهیم      
:ذیل را افاده می نماید

طبیبـان،  شـامل   : کارکنان صحی  -١
، فنی و خدماتی انـد،      کارکنان مسلکی 

ــعاعی    ــر ش ــرض خط ــه در مع ک
ی از  ، تسمم ناش  )ایکس، کوبالت وگاما  (

ادویه ضدآفات و امراض نباتی، تسمم با       
سـاری قـرار    و امراض   مواد کیمیاوی   

. دارند
اشـعۀ اسـت کـه      : خطرشعاعی -٢

) تصویربرداری طبی(کارکنان رادیولوژی 
بطور دوامدار معروض به اشعۀ مستقیم و 

در بعضی موارد به اشعۀ ثانوی مواجه می
. گردند

حالـت  :تسمم با مواد کیمیـاوی -٣
تهدید کنندۀ حیات است که از تعامـل        

بودن میـل   مواد کیمیاوی به علت دارا    
ترکیبی باعث عوارض جانبی مختلـف      

سرطان های طـرق تـنفس توسـط        و  
، شای مخاطی ، التهاب چشم و غ    انشاق

، مسمومیت های عمـومی     سرطان جگر 



رسمي جريده

١٦

)١١٧٢(مسلسل نمبر ١٥/٢/١٣٩٤
ــسمومیتونو او ،ســرطان د عمــومي م

. حساسیتونو باعث کېي
۴-   باکتریایي، پرازیتي،  : ساري ناروغ

ویروسي او فنسي نـاروغ دي چـې        
روغتیايي کارکوونکي د دندې د اجراء      

ر کې په مستقیم ول له هغو سره        په بهې 
.مخامخ کېي

د تطبیق ساحه
: لورمه ماده

ددې مقررې حکمونه د عامې روغتیا، ملي 
کـو  ه  دفاع، کورنیو چارو، لـوو زد     

وزارتونو، د ملي امنیت د عمومي ریاست       
او نورو هغو دولتي ادارو پر کارکوونکو       
باندې چې د دندې د ساحې په اساس له         

.ره مخامخ وي، تطبیقېيدغو خطرونو س
دوه یم فصل

روغتیایي کارکوونکي او د هغوی 
حقوق او امتیازونه

روغتیايي کارکوونکي
:پنمه ماده

هغه روغتیایي کارکوونکي چې بالفعل په      
وظیفـوي الندنیو دنـدو بوخـت وي       

و حــساسیت هــا در اشــخاص   
. می گردد

باکتریـایی،  امراض  : امراض ساری -٤
، ویروسی و فنگسی است کـه       پرازیتی

کارکنان صحی در جریان انجام وظایف     
به صـورت مـستقیم بـه آن مواجـه          

. می گردند 
ساحۀ تطبیق
: مادۀ چهارم

احکام این مقرره باالی کارکنان صحی      
وزارت های صحت عامه، دفاع ملـی،       

تحصیالت عالی، ریاسـت    امور داخله، 
عمومی امنیت ملی وسایر ادارات دولتی      
ایکه براساس ساحۀ وظیفه بـه چنـین        

. ددخطرات مواجه باشند تطبیق می گر
فصل دوم

کارکنان صحی و حقوق و 
امتیازات آنها

کارکنان صحی
: مادۀ پنجم

کارکنان صـحی ایکـه بالفعـل بـه         
وظایف ذیـل مـشغول باشـند نظـر         
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١٧

)١١٧٢(مسلسل نمبر ١٥/٢/١٣٩٤
په دې مقـرره خصوصیت ته په پام سره 

حقوقو او امتیازونو خه کې له درج شوو 
:ه اخلي

. د رادیولوژ طبیب او مرستیال-۱
.د تیارې خونې البرانت-۲

ــې -۳ ــې د برخ انــولې و د مجه
).د اکسریز میخانیک(ماشینکار

او ) مالریا لوژست ( د مالریا طبیب  -۴
).انتمولو(حشره پېژندونکی

.نکید مالریا او لشمانیا پلو-۵
د مالریا او لشمانیا فني کارکوونکی      -۶
).تکنیشن(
.د مالریا او لشمانیا مستحضر-۷
) احیـا (د انستیزي او بیا رغـونې      -۸

.طبیب
د انستیزي او بیا رغونې مرسـتیال        -۹
).تکنیشن او نرس(

د توبرکلوز د برخـې طبیـب او        -۱۰
.مسلکي او فني کارکوونکی

.د البراتوار مسلکي کارکوونکی-۱۱
مالي امتیازونه

:شپمه ماده
ې درج  لـه     فقره ک ) ۵(ددې مقررې په    

به خصوصیت وظیفـوی ازحقـوق و       
امتیازات مندرج این مقـرره مـستفید       

: می گردند
.  طبیب و معاون رادیولوژی-١
.البرانت اتاق تاریک-٢
نکار بخش شـعاع مجهـول      ماشی -٣
). میخانیک اکسریز(
) مالریالوژســت(طبیــب مالریــا -٤

). انتمولوگ(وحشره شناس 
. مفتش مالریا ولشمانیا-٥
مالریـا و   ) تکنیـشن (کارکن فنی    -٦

.  لشمانیا
.مستحضر مالریا و لشمانیا-٧
ــب-٨ ــای  طبی ــستیزی واحی ان

. مجدد
معاون انستیزی و احیـای مجـدد        -٩
). و نرستکنیشن(

و کارکن مسلکی و فنـی  طبیب-١٠
. بخش توبرکلوز

.مسلکی البراتوارکارکن-١١
امتیازات مالی

: ششممادۀ 
به منظور جـذب اشـخاص مـسلکی        
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١٨

)١١٧٢(مسلسل نمبر ١٥/٢/١٣٩٤
روغتیایي خطر سره په مخـامخ رشـتو        

کې د مسلکي او فني اشخاصو د       ) برخو(
په سلو کې ) ۱۰۰(په منظور  سلجذبولو 

، د یادې شوې سـاحې د خـدماتي         مزد
رکلوز کارکوونکو او د رادیولوژ او توب     
ــارکوونکو ل ــو اداري ک ــاره د برخ پ

مزد، د مزد د     ېو ک سل په )۵۰(پنوس
.ول کېيضمیمې په توه ورک

)ساتنه(روغتیايي وقایه
:اوومه ماده

اونــدې ادارې مکلفــې دي لــه )  ۱(
وانینو، سمي خطرونو او ساري ناروغیو 
خه ، ددې مقررې په پنمه ماده کې د         
درج شوو کارکوونکو د وقایې په منظور، 
یادشوی کارکوونکي په هره میاشت کې      
یو ل تر روغتیايي کتنو الندې ونیسي او 

 ینو، تسمم یا ساري نـاروغیو د       د وان
ناوو  اغېزو  د تثبیت په صورت کـې،          
هغوی په ویا توه تر درملنـې النـدې         

.ونیسي
که چېرې د یادو شوو روغتیـايي       )  ۲(

کارکوونکو درملنه په هېواد کـې دننـه    
میسره نشي د هغوی د درملنې زمینه دې        

ــحی   ــای ص ــته ه ــی در رش و فن
ایـن  ) ٥(مواجه به خطر مندرج مـادۀ       

فیصد مـزد، بـرای     ) ١٠٠(مقرره صد 
کارکنان خدماتی ساحۀ مذکور وکارکنان 

ــوژی و  اداری ــای رادیول ــش ه بخ
فیـصد مـزد،    ) ٥٠(توبرکلوز پنجاه   

به حیـث ضـمیمۀ مـزد،  پرداختـه          
. می شود

وقایۀ صحی
: هفتممادۀ 

ــد،  ) ١( ــف ان ــربط مکل ادارات ذی
منظـور وقایـۀ کارکنـان منـدرج        ه  ب

مادۀ پنجم ایـن مقـرره از خطـرات         
، سمی و امراض ساری، کارکنان شعاعی

تبـه تحـت    مذکور را در هر ماه یکمر     
در صورت  معاینات صحی قرار دهند و      

تثبیت اثرات ناگوار شعاعی، تسمم یـا       
موجودیت امـراض سـاری، آنهـا را        
بصورت مجانی تحـت تـداوی قـرار     

.دهند
هرگاه تداوی کارکنـان صـحی      ) ٢(

مذکور در داخل کشور میـسر شـده        
نتواند، زمینۀ تداوی آنها را به خارج از        



رسمي جريده

١٩

)١١٧٢(مسلسل نمبر ١٥/٢/١٣٩٤
یله هېواده خه بهر برابره او د هغـو        

.کيلتونه دې ور
درېیم فصل
مکلفیتونه

د کارکوونکو کاري ساحه
:اتمه ماده

له روغتیايي   ،اوندې ادارې مکلفې دي   
خطرونو سره په مخامخ کاري ایونو کې 
روغتیايي معیارونو ته له په پام سره عیار او 
د ساتنې، تعقیم، وچولو، انو جـامو       
اغوستلو او له تجهیزاتو او د ساتنې لـه         

وسایلو خه د ې اخیستنې تجهیزاتو او  
.زمینه برابره او لتونه یې ور کي
د کارکوونکو د ظرفیت لوتیا

:نهمه ماده
د عامې روغتیا، ملي دفاع، کورنیو چارو، 

کو وزارتونه د ملـي امنیـت       هلوو زد 
عمومي ریاست او نورې دولتـي ادارې       
مکلفې دي،  د خپلو مسلکي کارکوونکو 

منظور سیمینارونه  د ظرفیت د لوولو په      
او ورکشاپونه جو او په کورنیو او بهرنیو 
سیمینارونو او ورکشاپونو کې د هغوی د       

را کشور فـراهم و مـصارف آنهـا         
.  بپردازند

فصل سوم
مکلفیت ها

ساحۀ کاری کارکنان
: مادۀ هشتم

ادارات ذیربط مکلف اند، در محـالت      
کاری معروض به خطرات صحی تدابیر      
وقایوی و محافظوی را با نظر داشـت        
معیارهای صحی عیار و زمینۀ نگهداشت، 
تعقیم، خشک کردن، پوشـیدن لبـاس       
مخصوص و اسـتفاده از تجهیـزات و        

. ل حفاظتی را فراهم نمایندوسای
ارتقای ظرفیت کارکنان

:مادۀ نهم
، دفاع ملـی،    وزارت های صحت عامه   

امور داخله، تحصیالت عالی، ریاسـت      
عمومی امنیت ملی وسایر ادارات دولتی      

، به منظور ارتقای ظرفیـت      مکلف اند 
کارکنان مسلکی خویش سیمینار هـا و       
ورکشاپ ها را دایر وزمینۀ اشتراک آنها 
را در سیمینار ها و ورکـشاپ هـای         



رسمي جريده

٢٠

)١١٧٢(مسلسل نمبر ١٥/٢/١٣٩٤
. ون زمینه برابره کي

لورم فصل
ي حکمونهنوروست

قراردادي روغتیایي کارکوونکي
:لسمه ماده

خدماتي کارکوونکي ته په دغې مقرره کې 
حقوق او امتیـازات چـې د        يدرج شو 

قرارداد پر بنس او په عـین   استخدام د 
ساحه کې او تر عین شرایطو الندې دندې 

د هغوی په قرارداد کـې      . ترسره کوي 
.اکل او توضیح کېي

پر غیر دولتي روغتیايي کارکوونکو     
باندې د حکمونو تطبیقول

:یوولسمه ماده
ددغې مقررې حکمونه د غیر دولتي ادارو 
د روغتیايي کارکوونکو په هکله، چې په       
دې مقرره کې د درج شـوو روغتیـایي         
خدمتونو په واندې کولو بوخت دي، هم 

.د تطبیق و دي
انفاذ

:دوولسمه ماده
کې د خپرېدو هدغه مقرره په رسمي جرید

. داخلی و خارجی فراهم نمایند
چهارمفصل

احکام نهایی
کارکنان صحی قراردادی

: مادۀ دهم
حقوق و امتیازات مندرج ایـن مقـرره    
برای کارکنان خدماتی کـه براسـاس       
قرارداد استخدام و درعین ساحه و تحت 
عین شرایط ایفای وظیفه می نماینـد در   

ــ ــرارداد آنه ــیح ق ــین و توض ا تعی
. می گردد

کارکنان صحی تطبیق احکام باالی    
غیر دولتی

:مادۀ یازدهم
احکام این مقرره در مـورد کارکنـان        
ــه   ــی ک ــر دولت ــحی ادارات غی ص
مــصروف عرضــۀ خــدمات صــحی 
مندرج این مقرره اند، نیز قابل تطبیـق        

.می باشد
انفاذ

:مادۀ دوازدهم
رسمیمقرره از تاریخ نشر درجریدۀ این 



رسمي جريده

٢١

)١١٧٢(مسلسل نمبر ١٥/٢/١٣٩٤
له نېې خه نافذه او په نافذېدو سره یې د 

له مقرره او   ) رادیولوژي(ستاف اکسري   
مالریا او لشمانیا سره د مجـادلې ملـي      

سسې د فني کارکوونکو ؤد م) انستیتوت(
ــرره  ــازونو مقـ ــې د امتیـ دچـ

) ۵۸۲(نېې د    ق.ـه ۱۴۲۲/ ۶/ ۱۴
او نور وېشـه فرمان پواسطه نافذه 

.مغایر حکمونه لغو ل کېي

آن مقررۀ ستاف اکسری     نافذ و با انفاذ   
ــوژی( ــازات ) رادیول ــررۀ امتی و مق

) انـستیتوت (کارکنان فنی مؤسـسۀ     
ــشمانیا،  ــا و ل ــۀ مالری ــی مجادل مل
ــماره   ــان ش ــط فرم ــده توس نافذش

ـ ١٤/٦/١٤٢٢مؤرخ  ) ٥٨٢( ق و  .ه
ــمرده   ــی ش ــایر آن ملغ ــام مغ احک

.می شود



 
 

 

           

 :اشتراك ساالنه
 

 ( افغزززان 099)         در مركززز  ال الال زززا    
 فیصززت فیفیزز  ۵۲بززرام مززام رول دالبزز   بززا  

 برام متعلمیل ال محصلیل با ارائه فصزتو،  نصز  میمز    
 فیصت فیفی  از میم  رالم جلت ۰9برام کتاب فرالش  ها با 
 ( دابززر امروئززائ  ۵99)          خززارا از کرزز ر   
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