رسمي جریده
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فوق العاده ګڼه

پر له پسې لمبر ()۳۳۳

نیټه :چهارشنبه د  ۵۳۱۱کال د غویی د میاشتې ()۲۲

په دې ګڼه کې:
د حجاری او ترکاڼی د دستگاه اساسنامه
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د افغانستان د جمهوری دولت رسمي خپرونه

جریده رسمی

فرمان شماره ( )۵۹۱۱مورخ هفدهم حوت سال  ۵۳۱۱صدارت عظمی
ښاغلی دوکتور عبدالمجید وزیر عدلیه:
مجلس وزراء تحت فیصله شماره ( )۷۲۳۱در جلسه تاریخ  ۷۲۳۱/۷۳/۷۳با مالحظه ورقه عرض شماره ( )۷۱۱۱مورخ
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 ۷۲۳۱/۳/ ۷۷وزارت معادن و صنایع راجع به اساسنامه تصدی حجاری و نجاری هلمند مراتب آتی را تصویب نمود:
( اساسنامه موسسه حجاری و نجاری هلمند با داشتن حیثیت تصدی انتفاعی بداخل سیزده ماده که به مهر داراالنشاء رسیده
مظنور است) .

مراتب تصویب مجلس عالی وزراء که به شرف منظوری حضور رئیس دولت جمهوری افغانستان رسیده وه به شماره
( )۳۲۳۲مورخ  ۷۲۳۱/۷۳/۷۳ثبت گ ردیده به شما اطالع داده شد تا در نشر آن به جریده رسمی اقدام گردد.

سید عبداالله

اساسنامه دستگاه حجاری و نجاری
فصل اول
ماده اول
عنوان
الف :موسسه بنام د هلمند حجاری او نجاری موسسه با داشتن حیثیت تصدی انتفاعی دولت در چوکات وزارت معادن و
صنایع تأسیس گردیده است.
ب :مرکز موسسه در شهر بست مرکز والیت هلمند بوده عنداالقتضا نمایندگی های آن در سایر نقاط داخلی کشور تأسیس
شده میتواند.

مرام
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ماده دوم

الف :استفاده از معادن سنگ در خام و مرمر کشور بعد از موافقه و همکاری ریاست استخراج معادن.

ب :تهیه و تولید مواد حجاری نجاری مورد ضرورت موسسات تعیمراتی و دوایر دولتی اشخاص و موسسات خصوصی.
ج :بازار یابی و عرضه تولیدات و مواد حجاری و نجاری در داخل و بازارهای بین المللی.

د :سعی به منظور توسعه وانکشاف صنعت حجاری و نجاری و احیاء صنایع نفیسه باساس اهداف عالی دولت جمهوری.
هـ  :تربیه پرسونل به صورت فنی برشته های مختلف صنعت حجاری ونجاری.
و :رقابت آزاد با تأسیسات مشابه المرام.

فصل دوم
ماده سوم
سرمایه موسسه مربوط دولت بوده و تحت وارسی و حسابی وزارت مالیه می باشد.
الف :سرمایه ابتدائی موسسه (پنجاه ملیون) افغانی تعیین گردیده.
ب :کلیه دارائی و جایداد های منقول و غیر منقول که به دسترس موسسه قرار میگیرد باساس قیمت گذاری عوض سرمایه
محسوب میشود.
ج :متباقی سرمایه موسسه بعد از محاسبه و مجرائی فقره (ب) از طرف دولت تدریجا ً تأدیه میشود.
د :تزئید و تنقیص سرمایه باساس پیشنهاد آمر عمومی موسسه و موافقه وزارت مالیه و منظوری صدارت صورت میگیرد.
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هـ  :مفاد حاصله موسسه بعد از پرداخت مالیات برعایدات وسایر مکلفیت های مالیاتی و مصارف مربوط به مفاد به حساب
عوائد دولت انتقال داده میشود.

فصل سوم

ماده چهارم
ارگان تشکیالتی موسسه
الف :آمر عمومی.
ب :هیأت عامل.
ج :هیأت نظار.
ماده پنجم
آمر عمومی

آمر عمومی موسسه حجاری و نجاری وزیر معادن وصنایع است.

ماده ششم
وظایف و صالحیت آمر عمومی
الف :منظوری بودجه ساالنه موسسه.
ب :تعیین خط مشی ومنظوری پروگرام عادی و انکشافی موسسه.
ج :مالحظه ومنظوری بیالنس ساالنه موسسه.
د :منظوری استقراض داخلی موسسه.
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هـ  :حصول منظوری موافقتنامه استقراض کردیت و کمک های خارجی و مقامات ذیصالح.
و :منظوری افتتاح نمایندگی های داخلی.

ز :منظوری لوایح و تعلیماتنامه های داخلی موسسه بر حسب قوانین و مقررات موضوعه.
ح :منظوری تقرر و تبدل ترفیع و تقاعد مامورین بر وفق قانون مامورین دولت.
ط  .منظوری فیصدی مفاد بر نرخ تمام شد تولیدات موسسه.

ی :آمر عمومی حایز صالحیت تام بوده و مسئول مراقبت کلیه امور موسسه شناخته میشود.
ماده هفتم
هیأت عامل

الف :هیأت عامل رکن اجرائیوی موسسه بوده که آمر آن رتبه ( )۲می باشد.
ب :تعیین هیأت عامل باساس پیشنهاد آمر عمومی و منظوری مقامات ذیصالح صورت میگیرد.
ج :رئیس هیأت عامل آمر اعطای درجه دوم بوده و از پیشبرد تمام امور اداری و امور فنی موسسه نزد آمر عمومی
موسسه مسئول می باشد.
د :در غیاب رئیس عامل به نظریه آمر عمومی یکی از مامورین موسسه وکالت می نمایند.

ماده هشتم
وظایف هیأت عامل
الف :ترتیب پالن و پروگرام کار موسسسه و حصول منظوری آن از آمر عمومی و وزارت مالیه و تطبیق آن.
ب :ترتیب بودجه ساالنه موسسه و حصول منظوری آن از آمر عمومی و تقدیم آن به وزارت مالیه.
ج :ترتیب بیالنس ساالنه موسسه و تقدیم آن به وزارت مالیه و مراجع مالیات بعد از منظوری آمر عمومی.
د :اجرای اوامر آمر عمومی.
هـ  :تعیین انتخاب مامورین و استحصال منظوری آن از آمر عمومی بر وفق قانون.
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و :استخدام و انفکاک اجیران و مستخدمین اختصاصی فنی و کارگران فنی داخلی طبق قانون و مقررات موضوعه.
ز :تسوید لوایح و تعلیماتنامه های داخلی موسسه واستحصال منظوری آن از آمر عمومی.
ح :اجرا و مراقبت تطبیق مواد این اساسنامه .

ط :نمایندگی برای حل و فصل دعاوی حقوقی موسسه در پیشگاه محاکم مربوط در برابر اشخاص حقیقی و حکمی.
ی :اعطای انعامات تشویقی برای مامورین و کار گران موسسسه از داخل تخصیص و بودجه منظور شده.
ک :پیشنهاد تعیین فیصدی مفاد بر تمام شد تولیدات موسسه و استحصال منظوری آن از آمر عمومی.
ماده نهم
هیأت نظار

الف :هیأت نظار رکن اجرائیوی نبوده مرکب از یک نفر رئیس و دو نفر اعضاء می باشد.
ب :رئیس هیأت نظار از طرف وزارت مالیه و دو نفر اعضای آن از طرف آمر عمومی موسسه مطابق قانون مقرر
میگردد.

ماده دهم
وظایف و صالحیت هیأت نظار
 -۷تحلیل و ارزیابی پالن و پروگرام کار ساالنه موسسه که توسط هیأت عامل طرح گردیده است.
 -۳مطالعه وتحلیل بودجه ساالنه موسسه.
 -۲تحلیل و ارزیابی تطبیق پالن و پروگ رام کار موسسه و ارائه راپور نتایج در هر شش ماه و یک مربته به وزارت مالیه
و امر عمومی موسسه.
 -۱بررسی و تحلیل بیالنس ساالنه موسسه و تقدیم راپور در مورد آن به آمر عمومی و وزارت مالیه.
 -۳مراقبت و نظارت از معامالت و اجراآت موسسه و تقدیم راپور درین مورد به آمر عمومی و وزار ت مالیه.
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 -۱کنترول امور حسابی موسسه در هر شش ماه یک مرتبه و ارائه راپور نتیجه آن طور بیالنس شیت په آمر عمومی و
وزارت مالیه.

 -۱هیأت نظار از اجرا و تطبیق مواد این اساسنامه به صورت منفرد و دسته جمعی نزد آمر عمومی مسئوول میباشند.

فصل چهارم

ماده پانزده هم
امور حسابی و مالی

الف  :طرز محاسبه موسسه به سیستم مضاعف تجارتی صورت میگیرد.
ب :بودجه و تشکیالت موسسه طبق مقرره بودجه ترتیب و بعد از آمر عمومی مطابق به تقویم بودجوی به وزارت مالیه
سپرده میشود.

فصل پنجم
ماده دوازدهم
انحالل و تصفیه
انحالل و تصفیه دستگاه حجاری و نجاری تحت یکی از عوامل ذیل صورت میگیرد:
الف :ادغام یا الحاق با کدام موسسه دیگر.
ب :عدم امکان در پیشبرد وظایف محوله نظر به عواملیکه نز د آمر عمومی تثبیت گردیده باشد.
ج :موجودیت امکان بیشرفت سریع تر موسسه در حال تغیر شکل حقوقی آن .

AC
KU

زراءصورتمیگیرد.
د  :انحالل موسسه باثر پیشنهاد آمر عمومی و موافقه وزارت مالیه و منظوری مجلس عالی و 
هـ  :امور تصفیه موسسه بعد از انحالل از طرف وزارت معادن و صنایع اجرا قرار میگیرد.

و :دارائی موسسه بعد از تادیه دیون و مصارف مربوط به تصفیه به وزارت مالیه انتقال داده میشود.

فصل ششم

امور متفرقه

ماده سیزدهم

الف :سال مالی از اول حمل هر سال شرو ع و ختم آن اخیر برج حوت همان سال است.
ب :کنترول های قبلی حسابی موسسه مامورین وزارت مالیه بوده معاش و مصرف آن از بودجه موسسه پرداخته میشود.
ج  :موسسه مکلف است تا بر وفق مقرره و الیحه کارگر ذخیره کارگران موسسه را تاسیس و در نظر بگیرد.
د :موسسه نمی تواند در موسسات دیگر خارج از حوزه صالحیت خویش سرمایه گذاری نماید.
هـ  :تعدیل و تزئید مواد این اساسنامه به پیشنهاد آمر عمومی بعد از تصویب مجلس عالی وزراء ضمیمه این اساسنامه
میگردد.

و  :موسسه در مواردی که درین اساسنامه ذکر نرفته تابع مقررات قانون تصدی ها شناخته میشود.
ز  :این اساسنامه بعد از تصویب مجلس عالی وزراء و نشر در جریده رسمی نافذ میگردد.
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