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: هدف  

 ماده اول 

ف که با مشکالت  عمستضو  ه ، بی سرپرست ناآن عده از افراد دارای معلولیت بی سر پبازتوانی ،مراقبت و  خود کفایی ،وری آجهت جمع 

د و یا بار دوش نزندگی نمای نند به شکل مستقالنه و متکی بخودنمیتوا  مواجه هستند و  اقتصادی و امراض گوناگون ناش ی از معلولیت 

میباشند.دیگران  یت اذتکلیف و وجامعه میگردند و همچنان سبب خانواده   

دوم ماده   

 مبنا  

قانون حقوق امتیازات معلولین و سایر اسناد بین املللی مربوط وضع میگردد   23این طرزالعمل بر مبنای ماده   

 ماده سوم 

 اصطالحات 

سایر عوامل که بی سرپرست  و یا ناش ی از  یطبیعی ، مادر زاد جنگی که فلجاز افراد دارای معلولیت جنگی و غیر : عده ای  مستحقشخص  -1

 بوده ونیاز به مراقبت وبازتوانی جدی داشته باشد. 

عبارت از ان مکان میباشد که افراد مندرج جز اول این ماده در انجا نگهداری میشود :اسایشگاه - 2  

ین با تمام مات اجتماعی وزرات دولت در امور شهدا و معلولنرا ریاست خد جای است که مدیریت آمکان مندرج شماره دوم این ماده  3

مصارف آن به دوش دارد ویا توسط موسسات ایجاد گردیده ولی مطابق پالیس ی ها وطرزالعمل های وزارت درعرصه حمایت مراقبت  

 مورد نظارت قرار میگیرند. وپرستاری معلولین فعالیت کرده وتوسط وزارت دولت درامورشهدا ومعلولین 

 ماده چهارم  

 معلول شامل آسایشگاه مطابق به نورم ترتیب شده آسایشگاه مستحق اعاشه شناخته میشوند.

 ماده پنجم 

گاه ازمقــــــــــــــــام ذیصــــــــــــــــال  مطالبــــــــــــــــه میگـــــــــــــــردد ودرصــــــــــــــــورتیکه مجمــــــــــــــــو  پــــــــــــــــول آسایشــــــــــــــــگاه پـــــــــــــــول مصــــــــــــــــارفات شــــــــــــــــان توســــــــــــــــط اداره آسایشـــــــــــــــ 

 تدارکات بعداز داو طلبی به قرارداد سپرده میشود. بلند از پنج لک افغانی باشد  تابع قرارداد بوده و مطابق قانون 

 ماده ششم 

مـــــــــــــدیریت هـــــــــــــا ، آمریـــــــــــــت هـــــــــــــا وریاســـــــــــــت هـــــــــــــای ی و تعلـــــــــــــیم شـــــــــــــان  ـــــــــــــ وســـــــــــــایل تفریحفـــــــــــــی ال ـــــــــــــ ه  محیطـــــــــــــی مراقـــــــــــــب از وضـــــــــــــع صـــــــــــــ ی ، 

وزارت دولــــــــــــــــــــــــت درامورشــــــــــــــــــــــــهدا ومعلــــــــــــــــــــــــولین ویــــــــــــــــــــــــا موسســــــــــــــــــــــــات ب یــــــــــــــــــــــــان گــــــــــــــــــــــــزار مطــــــــــــــــــــــــابق نــــــــــــــــــــــــورم وپالیســــــــــــــــــــــــ ی هــــــــــــــــــــــــای وزارت دولــــــــــــــــــــــــت 

 ن میباشد.درامورشهدا ومعلولی



 ماده هفتم 

د عــــــــــــــــــــالوه از امتیـــــــــــــــــــازه اسایشــــــــــــــــــــگاه ســـــــــــــــــــایر حقــــــــــــــــــــوق و نـــــــــــــــــــ سایشــــــــــــــــــــگاه زیســـــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــی نمایارای معلولیــــــــــــــــــــت کـــــــــــــــــــه در آن عـــــــــــــــــــده ار فـــــــــــــــــــراد دآ

 متیازات افراد دارای معلولیت محفوظ میباشد اق و و امتیازات انها در مطابقت به قانون حق

 ماده هشتم 

وزارت  درصــــــــــــــــــــورت فــــــــــــــــــــوت معلـــــــــــــــــــــولین آسایشــــــــــــــــــــگاه وعــــــــــــــــــــدم موجودیـــــــــــــــــــــت اقــــــــــــــــــــار  وی مصــــــــــــــــــــارف تکفـــــــــــــــــــــین وتــــــــــــــــــــدفین آن از طـــــــــــــــــــــرف 

 آسایشگاه پرداخته میشود.دولت درامور شهدا ومعلولین بوسیله مسئولیت 

 ماده نهم 

درصــــــــــــــــــورت اســــــــــــــــــتحقاق ودریافــــــــــــــــــت زمــــــــــــــــــین وآپارتمــــــــــــــــــان ازمنــــــــــــــــــابع دول ــــــــــــــــــی وغیــــــــــــــــــر دول ــــــــــــــــــی حقــــــــــــــــــوق آسایشــــــــــــــــــگاه برایشــــــــــــــــــان قطــــــــــــــــــع 

  .. و به عوض ان ش ض مستحق دیگر جابجا میگرددمیگردد

 ماده دهم 

 میگیرد.قرار  ت گنجایش و ظرفیت آن معلولین  واجد شرایط تحت مراقب مطابق بهسایشگاه در هر آ

 ماده یازدهم 

قــــــــــــــــــرار دارد مســــــــــــــــــتحق هــــــــــــــــــیج گونــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــفریه کرایـــــــــــــــــــه و  ت آن عــــــــــــــــــده از افــــــــــــــــــراد دارای معلولیــــــــــــــــــت کــــــــــــــــــه در اسایشــــــــــــــــــگاه تحــــــــــــــــــت مراقبـــــــــــــــــــ 

 جیب خرج نمی گردد 

 دوازدهم 

ســـــــــــــــایر مـــــــــــــــوارد مربـــــــــــــــوط بـــــــــــــــه کنتـــــــــــــــرول و اطمینـــــــــــــــان از وضـــــــــــــــع صـــــــــــــــ ی ، امنی ـــــــــــــــی و و ب بـــــــــــــــه مراقـــــــــــــــ مـــــــــــــــدیریت عمـــــــــــــــومی اسایشـــــــــــــــگاه مکلـــــــــــــــف 

 مشکالت جسمی وذهنی وزندگی آنها میباشد. بازتوانی و 

 ماده سیزدهم  

هم به مقام ذیصال    دوازدهم مندرجات ماده به سایشگاه را در مطابقت آمدیریت عمومی اسایشگاه مکلف است که وضعیت موجود 

 گزارش کتبی ارایه نماید  

 ماده چهاردهم 

گزارش دهند  عینآ سایشگاه ها را متوجه سازد تا حواداث غیر مترقبه را آمکلفیت دارد تا سایر مسولین  هطبو مریت مر آ  

 ماده پانزدهم 

توسط کمیسیون موظف تعین میگردد   از معلولین  ساکنسایشگاه برای هر نفر آنورم اعایشه   



شانردهم ماده  

سایشگاه تحت مراقبت قرار آن عده از افراد دارای معلولیت را که در یشگاه ها مکلف است تا شهرت سایر آساآمریت حمایوی و آ

تیب نماید مطمین نموده و جدول آن را تر  ذیربطد خود را با همکاری ادارات میگرن  

   هفدهمماده 

نمایند. میاقار  ودوستان معلولین در روزهای ایام تعطیل وروزهای مشخص که ازطرف آسایشگاه تعین میگردد مالقات   

   هم ه ماده هجد

ترتیب میگردد کارت هویت مخصوص برای معلولین شامل آسایشگاه   

   ماده نزده هم  

فــــــــــــری بــــــــــــه طــــــــــــور ربــــــــــــع وار کــــــــــــه بــــــــــــه حکــــــــــــم تهیــــــــــــه وتــــــــــــدارت اعاشــــــــــــه ورفــــــــــــع ســــــــــــایر ضــــــــــــروریات معلــــــــــــولین آسایشــــــــــــگاه توســــــــــــط هی ــــــــــــت ســــــــــــه ن

 مقام ذیصال  توظیف میشوند مورد اجرا قرار میگیرد.

 ماده بیستم  

مواد مخدر به ارگان های ص ی معرفی شده واز آسایشگاه اخراج میگردند.  به اعتیاد  اشخاص وافراد مبتال   

   ماده بیست و یکم

ردیــــــــــــــــــــده ودرصــــــــــــــــــــورت عــــــــــــــــــــدم اخــــــــــــــــــــالق وادا  ســــــــــــــــــــالم مراقبــــــــــــــــــــت گآ اخــــــــــــــــــــالق وآدا  اجتمــــــــــــــــــــاعی معلــــــــــــــــــــولین شــــــــــــــــــــامل  آسایشــــــــــــــــــــگاه جــــــــــــــــــــد

 معلول حق اقامت در داخل آسایشگاه را ندارند.

 ماده بیست و دوم

 رعایت گردد.برخورد معلولین شامل آسایشگاه با مسولین اداره کامال طبق اصول آسایشگاه 

 ماده بیست و سوم

غــــــــــــــــرض کســــــــــــــــب تعلیمــــــــــــــــات حرفــــــــــــــــوی بــــــــــــــــه مراجــــــــــــــــع معلــــــــــــــــولین شــــــــــــــــامل آسایشــــــــــــــــگاه کــــــــــــــــه قابلیــــــــــــــــت فعالیــــــــــــــــت اجتمــــــــــــــــاعی را پیــــــــــــــــدا نمایــــــــــــــــد 

 مربوط معرفی میگردد.

 ماده بیست و چهارم 

ت ار در اسایشــــــــــــــــــگاه هـــــــــــــــــــای وز  معلـــــــــــــــــــولین مراقــــــــــــــــــب بهتر  مـــــــــــــــــــاده جهــــــــــــــــــت تنظــــــــــــــــــیم آسایشـــــــــــــــــــگاه و  ببیســـــــــــــــــــت و چهــــــــــــــــــار مــــــــــــــــــل در عایــــــــــــــــــن طرزال

م وزرات مقـــــــــــــــــاوری بعـــــــــــــــــد از منظـــــــــــــــــ ه و د یـــــــــــــــــ ترتیـــــــــــــــــب گرد وموسســـــــــــــــــات همکـــــــــــــــــار  شـــــــــــــــــهدا و معلـــــــــــــــــولین در مرکـــــــــــــــــزو و یـــــــــــــــــات ر دولـــــــــــــــــت درامـــــــــــــــــو 

 نافذ ومرعی ا جرا دانسته میشود.دولت در امور شهدا و معلولین 

 بااحترام 



 

 

  

 

 


