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اساسنامه بیمه صحی مامورین

پنځمه ګڼه

پر له پسې لمبر ()۳۳۳

نیټه :شنبه د  ۵۳۱۱کال د غبرگولی د میاشتې ()۵۱

د افغانستان د جمهوری دولت رسمي خپرونه

جریده رسمی

فرمان شماره ( )۵۰۳مورخ بیست و نوهم حمل سال ۵۳۱۱صدارت عظمی
ښاغلی دوکتور عبدالمجید وزیر عدلیه:
مجلس وزراء تحت فیصله شماره ( )۶۷۳۱در جلسه تاریخ  ۶۷۱۱ /۶/۴۲با مالحظه ورله عرض شماره ( )۱۴مورخ
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 ۶۷۱۱ /۶/۶۱وزارت صحیه راجع به اساسنامه بیمه صحی مامورین مراتب آتی را تصویب نمود:

( اساسنامه بیمه صحی مامورین بداخل بیست و دو ماده که به مهر داراالنشاء رسیده منظور است) .

مراتب تصویب مجلس عالی وزراء که به شرف منظوری حضور رئیس دولت جمهوری افغانستان رسیده و به شماره
( )۶۲۱مورخ  ۶۷۱۱ / ۶ / ۴۱ثبت گردیده به شما اطالع داده شد تا در نشر آن به جریده رسمی الدام گردد.

داکتر دمحم حسن شرق

اساسنامه بیمه صحی مامورین
فصل اول
عنوان و مرام
ماده اول
موسسه بنام بیمه صحی مامورین با داشتن حیثیت تصدی غیر انتفاعی در چوکات وزارت صحیه تشکیل گردیده است.
ماده دوم
مرکز موسسه در کابل بوده و در صورت انکشاف نمایندگی های آن در سایر مناطمیکه مراکز صحی وزارت صحیه
موجود باشد تأسیس خواهد شد.
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ماده سوم

منظور از تاسیس این موسسه ولایه و تداوی صحت مامورین و اعضای فامیل آنها که بر وفك ممررات جداگانه در زمره
مشترکین بیمه میشوند می باشد.

فصل دوم

ماده چهارم

سرمایه بیمه صحی مامورین مربوط دولت بوده و تحت وارسی حسابی وزارت مالیه می باشد.
ماده پنجم
سرمایه ابتدائی موسسه مبلغ بیست ملیون افغانی می باشد.
ماده ششم

جایداد منمول و غیر منمول موسسه باساس لیمت داخله حسابات بعد از وضع استهالک در جمله سرمایه موسسه محسوب
میگردد.

ماده هفتم
ممدار بالیمانده سرمایه از طرف وزارت مالیه تادیه میگردد.
ماده هشتم
تزئید و تنمیص سرمایه باساس پیشنهاد آمر عمومی و موافمه وزارت مالیه و منظوری ممام ذیصالح صورت میگیرد.

فصل سوم
تشکیالت
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ماده نهم

بیمه صحی مامورین دارای ارگان های ذیل می باشند:
 -۶آمر عمومی.
 -۴هیئت عامل.
 -۷هیئت نظار.
ماده دهم

وزیر صحیه آمر عمومی و آمر اعطای درجه اول اداره بیمه صحی مامورین می باشد.

فصل چهارم
صالحیت و وظایف
ماده یازدهم
آمر عمومی دارای صالحیت و وظایف ذیل است:

 -۶تثبیت خط مشی و منظوری پالن کار ساالنه موسسه.
 -۴منظوری لوایح داخلی موسسه.
 -۷منظوری بودجه ساالنه.
 -۲تعیین و ممرری مامورین بر وفك لانون مامورین دولت.
 -۱منظوری تاسیس نمایندگی ها.
ماده دوازدهم
هیئت عامل رکن اجرائیه بوده و متشکل از رئیس برتبه  ۴و معاونین برتبه  ۷میباشد.

ماده سیزدهم
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رئیس هیئت عامل آمر اعطای درجه دوم بوده در پیشبرد امور اجرائیوی نزد آمر اعطای درجه اول مسئولیت دارد.

هیئت عامل دارای صالحیت و وظایف ذیل اند:

 -۶ترتیب پالن و پروگرام کار موسسه واخذ منظوری از آمر عمومی و وزارت مالیه.
 -۴تطبیك پالن کار موسسه.

 -۷ترتیب بیالنس ساالنه و تمدی م آن به آمر عمومی و وزارت مالیه و مراجع مالیاتی در ظرف سه ماه بعد از انمضای سال
مالی.

 -۲ترتیب بودجه ساالنه و تمدیم آن به آمر عمومی و وزارت مالیه.

 -۱پیشنهاد مکافات و مجازات برای مامورین و اجیران مطابك لانون.
 -۱پیشنهاد عزل و نصب مامورین طبك لانون.
ماده چهاردهم
معاونین بیمه صحی مامورین عبارت از معاون فنی و معاون اداری بوده و حدود وظایف ایشان حسب آتی می باشد:
 -۶معاون فنی در حال موجودیت آمر اعطای درجه دوم موسسه در اسناد مصارفاتی تا حدود مبلغ پنج هزار افغانی

صالحیت داشته و در غیاب آمر اعطای درجه دوم عین صالحیت آمر اعطا را دارد.
 -۴معاون اداری در حال حضور و غیابت آمر اعطای درجه دوم در اسناد مصارفاتی تا حدود مبلغ پنج هزار افغانی
صالحیت داشته و اسناد و مکاتیب به امضاء معاون موصوف مرعی االجراء میباشد.
ماده پانزدهم
هیأت نظار دارای صالحیت و وظایف ذیل است:
 -۶تحلیل و ارزیابی پالن و پروگرام کارساالنه موسسه که توسط هیئت عامل طرح گردیده.
 -۴مطالعه و تحلیل بودجه ساالنه موسسه.
 -۷تحلیل و ارزیابی تطبیك پالن و پروگرام موسسه که در ظرف شش ماه یک مرتبه به وزارت مالیه تمدیم میگردد.
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 -۲بررسی و تحلیل بیالنس ساالنه موسسه و تمدیم راپور در مورد آن به آمر عمومی و وزارت مالیه.
 -۱مرالبت و نظارت از معامالت و اجراآت موسسه و تمدیم راپور به آمر عمومی و وزارت مالیه.

 -۱کنترول امور حسابی موسسه در هر شش ماه یک مرتبه و ارائه آن طور بیالنس شیت به آمر عمومی و وزارت مالیه.

فصل پنجم

انحالل وتصفیه

ماده شانزدهم

موسسه بیمه صحی مامورین به یکی از عوامل ذیل باثر پیشنهاد آمر عمومی و منظوری مجلس عالی وزراء منحل
میشود:
 -۶عدم امکان پیشبرد وظایف محوله نظر به عوامل مثبته نزد آمر عمومی موسسه.
 -۴الحاق با تصدی دیگر دولتی.
 -۷در صورتیکه دولت به الغای تصدی تصمیم بگیرد.

ماده هفدهم
طرزالعمل تصفیوی موسسه بعد از انحالل به صالحیت آمر عمومی صورت می گیرد.
ماده هژدهم
دارائی موسسه بعد از تادیه دیون و مصارف لانونی به دولت سپرده میشود.
ماده نزدهم
انحالل موسسه باساس پیشنهاد آمر عمومی و موافمه وزارت مالیه و منظوری مجلس عالی وزراء صورت میگیرد.
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فصل ششم

احکام متفرقه

ماده بیستم

 -۶طرز محاسبه و وارسی حسابی موسسه باساس سیستم حسابی مضاعف می باشد.

 -۴موسسه بیمه صحی مامورین در تمام مواردیکه درین اساسنامه ذکر نیافته تابع لانون تصدی های دولت میباشد.
ماده بیست و ویکم

تعدیل و تزئید و تنمیص مواد این اساسنامه به پیشنهاد آمر عمومی و موافمه وزارت مالیه و منظوری مجلس عالی وزراء
صورت میگیرد.
ماده بیست و دوم
این اساسنامه که دارای شش فصل و بیست و دو ماده بوده بعد از نشر در جریده رسمی نافذ می باشد.

