د افغانستان دموکراتیک جمهوریت
دعدلیۍ وزارت
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رسمی جریده

اساسنامۀ نمونوی تصدیهای دولتی جمهوری دموکراتیک افغانستان

نمبر مسلسل ۵۶۵

شماره یازدهم  - ۱۵سنبله ۱۳۶۳
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مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان
شهر کابل
۱۳۶۳/۳/۱
پیرامون منظوری طرح اساسنامه نمونوی تصدیهای دولتی جمهوری دموکراتیک افغانستان
شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان بر اساس ماده ( )۸قانون تصدیهای دولتی جمهوری دموکراتیک افغانستتان
تصویب مینماید :
 – ۱طرح اساسنامه نمونوی تصدیهای دولتی جمهوری دموکراتیک افغانستان منظور است.
 – ۲وزارت هتتا و ادارات جمهتتوری دموکراتیتتک افغانستتتان اساستتنامه متتترکره را در هریتتک از تصتتدیهای مربتتوط متتورد
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تطبیق قرار دهند .

 – ۳این اساسنامه از تاریخ تصویب شتورای وزیتران جمهتوری دموکراتیتک افغانستتان نافتر استت ر در جریتده رستمی نشتر
گردد.

سلطانعلی کشتمند

رئیس شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانسان

2

اساسنامه نمونوی تصدی های دولتی جمهوری دموکراتیک افغانستان
فصل اول
احکام عمومی
ماده اول :
این اساسنامه به اساس حکم ماده ( )۸قانون تصدی های دولت وضع گردیده است .
تصدی (

) در این اساسنامه بنام تصدی یاد میشود.

ماده دوم :
تصدی با داشتن شخصیت حقوقی به حیت تصتدی انتفتایی در چوکتات وزارت (

) تشتکی و بتر استاس قتانون
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تصدی های دولت و این اساسنامه فعالیت میکند.
ماده سوم :

مرکز تصدی در شهر کاب بوده و نمایندگی های آن یندالضرورت در نقاط مختلف کشور تشکی شده میتواند.
ماده چهارم :
اهداف تصدی یبارت اند از :

ماده پنجم :
تصدی در مقاب تعهدات خود به ارتباط انعقاد موافقتنامه ها ر قرارداد ها بته تضتمین سترمایه ایطتا شتده و ستایر دارایتی هتا
مسوو میباشد.
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فصل دوم
سرمایه و امور مالی
ماده ششم :
سترمایه تصتتدی متعلتق بتتدولت بتوده و از ستترمایه ایطتاق شتتده مطتابق بتته احتیاجتات اقتصتتاد ملتی ر بتتار بتردن ستتط تولیتتد ر
مفیدیت و موثریت تولید در جهت انکشاف و تامین منافع کارکنان تصدی استفاده مینماید.
ماده هفتم :
سرمایه ثابت تصدی مبلغ (

) ملیون افغانی و سرمایه دورانی آن (

) ملیون افغانی میباشد.

حجم سرمایه دورانی به اساس رشد اقتصادی شاخصهای پالن مالی سالهای ما بعد قاب تغییر میباشد.
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ماده هشتم :

تصدی سرمایه خود را از مدرک بودجه انکشافی ر قروض بانکی و منابع داخلی مطابق به پالن منظور شده تموی میکند.
ماده نهم :

سرمایه ثابت از درک مبالغ استتهالکات وضتع شتده دارایتی استاس ر بودجته انکشتافی فنتد توستعوی و تولیتدی ر قرضته هتای
طوی المدت بانکی جهت امور ساختمانی ر منابع مالی اخر کمک های بالیوض وسایر منابع که نظر بته قتوانین و مقتررات
مدنظر گرفته شده است تزئید و همچنین در صورت انتقا دارایتی اساستی بشتک کمتک هتای بالیتوض و یتا فترو

جایتداد

های اساسی بنابر فیصله مقامات ریصالح تقلی می یابد .
ما ده دهم :

سرمایه دورانی بته ارتبتاط نتتایع فعالیتت متالی تصتدی و از درک اختر کمتک بالیتوض ر قیمتت متواد ر فترو
اساسی ر قیمت گراری مجدد دارایی ها و امثا آن میتوانتد بته استاس پیشتنهاد وزارت (

) تائیتد وزارت مالیته و

منظوری شورای وزیران تزیید یا تنقیص گردد.
ماده یازدهم :
تصدی نمی تواند بدون موافقه وزارت مالیه از سرمایه دورانی در امور توسعه ساختمانی استفاده نماید .
ماده دوازدهم :
تصدی نمی تواند در سایر تصدیهای دولت سرمایه گراری نماید .
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جایتداد هتای

ماده سیزدهم :
تصدی میتواند به موافقه وزارت (

) و منظوری شورای وزیران در سکتور خصوصتی سترمایه گتراری نمایتد ر

در اینصورت سهم تصدی در سکتور خصوصی کمتر از ( )۵۱فیصد بوده نمیتواند .
ماده چاردهم :
تصدی به مقصد احیای مجدد و ترمیم دارایی اساسی مطابق قانون وضع استهالک پالنگراری و استفاده از رخیتره استتهالک
در اقتصاد ملی جمهوری دموکراتیک افغانستان ر استهالک وضع می نماید .
ماده پانزدهم :
رخایر استهالکاتیکه جهت احیای مجدد دارایی اساسی پیشبینی شده توسط تصدی درهمتان ستا ر بترای تهیته دارایتی جدیتد و
مدرن ساختن دارایی اساسی موجود ر بعد از موافقه وزارت مالیه مورد استفاده قرار گرفته میتواند.
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ماده شانزدهم :

تصدی مکلتف استت استتهالک دارایتی اساستی را بته انتدازه وجتوه استتهالکی کته بته منظتور احیتای مجتدد آن وضتع شتده در
سرمایه ثابت تصدی منعکس نماید.
ماده هفدهم :

پالن مالی سارنه تصدی مطابق به ریحه ای که از طرف وزارت مالیه منظور میگتردد ترتیتب و بعتد از بررستی از طترف
وزارت (
ماده هجدهم :

) منظور و یک کاپی آن به وزارت مالیه ارسا میشود.

تصدی مکلف است مصارفی را که غرض تولید محصورت یتا انجتام ختدمات اجتراق شتده استت جبتران و مفتاد نمایتد ر مفتاد
حاصله تصدی نباید کمتر از ده فیصد قیمت تمام شد باشد.
ماده نزدهم :
مفاد ربعوار تصدی بعد از انجام وجایب مالیاتی و وضع رخیره ها به حساب واردات دولت انتقا می یابد.
ماده بیستم :
تصدی بعد از موافقه وزارت مالیه از مجموع مفاد خالص سارنه رخایر ری را اختصاص میدهد.
 – ۱رخیره توسعوی حداکثر (سی) فیصد.
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 – ۲رخیره تشویقی کارکنان ایم از کار گران ر اجیران و ماموران حداکثر بیست فیصد.
ماده بیست و یکم :
مبلغ تشویقی سارنه کار کنان تصدی نباید از مبلغ معا

سه ماهه آنها تجاوز نماید .

ماده بیست و دوم :
تصدی برای تطبیق پالن تامین مفیدیت و مثمریت تولید روشهای مختلف تشویقی اجتمایی و معنوی را نیز قترار ریت اتختار
می نماید :
 – ۱مویدات تشویقی پی

بینی شده در اسناد تقنینی مربوط به ساحه کار.

 – ۲نشر فعالیت های بهترین کارکنان در اخبار ر رادیو ر تلویزیون و امثا آن.
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ماده بیست وسوم :

خریداری مواد مورد ضرورت تصدی مطابق به پالن فعالیت آن بادر نظر داشت نورمهای منظور شده رخایر مواد صورت
میگ یرد  .تصدی میتواند در حارت استثنایی به تشتخیص شتورای تصتدی رختایر اضتافی متواد متورد ضترورت ختود را التی
ششماه از مدرک منابع داخلی و قروض بانکی تامین نماید.

فصل سوم

ار گانهای اداری

ماده بیست و چهارم :

تصدی دارای یک رئیس رتبه (

) معاونان ر شورای تصدی و کارکنان اداری می باشتد رئتیس مستوو امتور اداره

و ممث تصدی میباشد.
ماده بیست و پنجم :
شورای تصدی مرکب است از :
 – ۱رئیس تصدی به حی رئیس .
 – ۲معاونتتان ر امتتران دستتتگاه هتتای تولیتتدی و اداری تصتتدی ر نماینتتدگان ستتازمان هتتای اجتمتتایی تصتتدی ر نماینتتده ریاستتت
تصدیهای وزارت مالیه به حی ایضاق .
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ترکیب و تعداد ایضای شورای تصدی به پیشنهاد رئیس توسط وزیر (

) منظور میگردد.

ماده بیست وششم :
رئیس ر معاونان و سایر کارکنان تصدی مطابق به قانون و مقررات مقرر میگردند .
ماده بیست و هفتم :
رئیس تصدی دارای وظایف و صالحیت های ری میباشد :
 – ۱سازماندهی فعالیت تصدی .
 – ۲نمایندگی از تصدی در ادارات و موسسات .
 – ۳اداره دارایی های تصدی مطابق باحکام قانون و مقررات .
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 – ۴امضاق قرار داد ها و موافقتنامه ها یا تفویض این صالحیت به شخص دیگر.
 – ۵افتتاح حسابات بانکی برای تصدی .

 – ۶تقرر و تبد کارکنان تصدی مطابق باحکام قانون و مقررات .

 – ۷اصدار احکام و هدایاتیکه اجرای آن برای کارکنان تصدی حتمی میباشد در حدود صالحیت .
 – ۸تطبیق مویدات تشویقی و تادیبی در مورد کارکنان تصدی.
ماده بیست و هشتم :

( ) ۱وظایف و صالحیت معاونان امران وسایر کارکنان تصدی توسط لوای تنظیم میشود.
( ) ۲امور داخلی تصدی توسط لوای داخلی تنظیم میگردد.
ماده بیست و نهم :

معاونان ر سر محاسب و سایر کارکنان تصدی درساحه کار خود نزد رئیس مسئوو میباشد.
ماده سی ام :
شورای تصدی موضویات ری را مورد بح و مطالعه قرار داده تصمیم اتخار میکند :
 – ۱مطالعه و بررسی را پور فعالیت امور تولیدی و مالی .
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 – ۲مطالعه و بررسی مسوده پالن های دورنما و جاری.
 – ۳مطالعه موضویات مربوط بته بتار بتردن مفیتدیت تولیتد و کیفیتت محصتورت تولیتدی و استتفاده مثمتر از ظرفیتت هتای
تولیدی منابع مادی ر قوای بشری و مالی .
 – ۴مطالعه موضویات مربوط بروابط اقتصادی و تامین اجرای قرار دادها .
 – ۵مطالعه طرح تثبیت قیم محصورت تولیدی و موضویات مربوط به تغییر قیم.
 – ۶مطالعه تشکی و استفاده از رخایر تصدی .
 – ۷مطالعه پیشنهاد در مورد خریداری مواد خام ر مواد نتیم ستاخته ر تجهیتزات وپترزه جتات فتالتو بتارتر از ( )۵۰۰هتزار
افغانی طور پرچون و یمده از داخ و خارج کشور مطابق به پالن مالی.
 – ۸طرح و بررسی لوای داخلی تصدی.
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ماده سی ویکم :

جلسه شورای تصدی به اشتراک حداق دو ثل ایضای آن دایر میگردد.
ماده سی و دوم :

تصاویب شورای تصدی به اکثریت آراق ایضای حاضر مجلس اتخار و بعداز از منظوری رئیس تصدی مورد اجراق قترار
داده میشود.

در صورت بروز اختتالف نظتر بتین رئتیس تصتدی و ایضتای شتورا راجتع بته موضتویات تحتت مطالعته ایضتای شتواری
تصدی حق دارند نظر خود را به وزارت (
ماده سی و سوم :
وزیر (

) تقدیم نمایند.

) میتواند تصویب شورای تصدی را لغو نماید .
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فصل چهارم
وظایف و صالحیت های تصدی
ماده سی و چهارم :
در ساحه پالنگراری :
 – ۱طرح پالن انکشافی و سارنه تولیدی و تقدیم آن جهت اخر منظوری.
 – ۲باریایت پالن سارنه منظور شده تنظیم پالنهای ماهوار تولیدی.
 – ۳تطبیق و اجرای پالن منظور شده.
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ماده سی و پنجم :

در ساحه انکشاف تولید و ساختمان :

 – ۱ترتیب پیشنهاد در مورد تجدید ساختمان و انکشاف بعدی تصدی و تقدیم آن به وزارت (

).

 – ۲تامین تدویر و بهره برداری به موقع از ظرفیت تولیدی و دارایی اساسی تصدی و استتفاده ایظمتی از ظرفیتت تولیتدی
در میعاد کوتاه .

 - ۳تامین تترمیم دارایتی اساستی متدرن ستاختن و بتار بتردن ستط تخنیکتی و مولتدیت تجهیتزات و ماشتین آرت و همچنتان
بهبود سویه تخنیکی و بهره برداری از تعمیرات و تاسیسات تصدی.

 - ۴روی دست گرفتن امور ساختمانی پروژه های تولیدی و مناز رهای
ماده سی و ششم :

مطابق به پالن انکشافی.

در ساحه تامینات مادی ر تخنیکی و فروشات :
 – ۱تعیین احتیاج و تقاضا به مواد خام ر محروقات ر تجهیزات و سایر مواد.
 – ۲سازماندهی امور خریداری پرچون و یمده و اقدام بدریافت به موقع موادیکه توزیع آن رریعه پالن پیشبینی شده است.
 – ۳فرو
وزارت (

مواد مازاد و غیر ضروری از قبی تجهیزات و سایط ترانسپورت دستگاه های تخنیکی مواد نتیم ستاخته باجتازه
) و موافقه وزارت مالیه مطابق به قانون.

مبلغ حاصله از درک فرو

مواد و اجناس مطابق به ماده ( )۶۰قانون تصدی ها در دسترس تصدی قرار میگیرد.
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 – ۴طرح نورم مصارف و ضایعات مواد خام و مواد نیم ساخته در تولید و تقدیم آن جهت اخر منظوری بورازت (

).

 -۵اتخار تدابیر به منظور صرفه جویی در مصارف مواد خام ر مواد نیم ستاخته ر محروقتات و تقلیت ضتایعات در پروستس
تولید .
 – ۶اتخار تدابیر در جهت استفاده مثمر از فاضله های تولید و امثا آن.
 – ۷فرو

تولیدات تصدی با مطالعه بازاریابی و تزیید در فرو

رریعه ایالنات و اشتهارات.

ماده سی و هفتم :
در ساحه مالی و کریدت :
– ۱استفاده مثمر از سرمایه دورانی و سایر وجوه دست داشته جهت تطبیق فعالیت تولیدی و اقتصادی باستاس پتالن منظتور
شده به مقصد دریافت حداکثر مفاد.
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 – ۲انتقا وجوه رخیره توسعوی به حساب واردات دولتت در صتورتیکه در ظترف پتنع ستا بته استاس پتالن از آن استتفاده
نگردد.

 – ۳افتتاح حساب در دافغانستان بانک یا یکی از نمایندگی های آن بته منظتور نگهتداری داد و ستتد پتولی ونگهتداری وجتوه
محدود به موافقه بانک معامله دار در کسه تصدی.

 – ۴اخر قرضه های قصیرالمدت و متوسط المدت و قرضه طوی المدت از بانک.
 – ۵ارزیابی وضع اقتصادی و تامین نگهداری وجوه پولی و دارایی های تصدی .
 – ۶موجودی دارایی ها روجوه پولی و حسابات جاری طبق مقررات.

 – ۷ترتیب مسوده قیم و نتر محصتورت تولیتد دشتده و ختدمات قابت یرضته مطتابق بته ریحته منظتور شتده و تقتدیم آن بته
وزارت (

).

 – ۸اتخار تصمیم در مورد مجرایی ماشین آرت داغمه و مستعم ر فاضله تولیدات ر تعمیرات و تاسیستات مستتعم و غیتر
قاب استفاده مطابق به تعدی ماده ( )۷۳قانون تصدی هتا منتشتره شتماره ( )۵۲۲متور  ۳۰قتوس  ۱۳۶۱جریتده رستمی در
دفاتر مربوط.
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ماده سی و هشتم :
در ساحه کدر ر کار و معا

:

 –۱تربیه کدر در ساحه تولید و ایزام کدر ها جهت بار بردن سط مهارتی و آگاهی به ستایر تصتدیها و موسستات تعلیمتی
مربوط.
 -۲تشکی کمیسیون جهت اخر امتحان به منظور تعیین درجه کارگران ساحه مطابق باحکام قانون.
ایضای کمیسیون به پیشنهاد رئیس تصدی و منظوری وزیر (

) تعیین می گردد.

 – ۳اتخار تدابیر جهت بهبود وضع صحی و شرایط کار بهمکاری اتحادیه صنفی و ریایت مقررات امنیت تخنیکتی و حفتظ
الصحه تولید ای.
 –۴تامین تطبیق صحی اجرای معاشات ر مزد تشویقی و استفاده صحی رخیره معاشات و رخیره تشویقی .
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 –۵تقرر و تبد کارکنان تصدی مطابق باحکام قانون.
 –۶تبدی مزد یتک یتده کتارگ ران از معتا
شرایط.

 –۷بهبود شرایط معیشت ر کلتور ر رهای
ماده سی و نهم :
در ساحه یلم و تخنیک :

ماهانته بته متزد فتی واحتد تولیتد ( بته سیستتم اکتورد) در صتورت مستاید بتودن

و حفظ الصحه کار گران بهمکاری اتحادیه صنفی.

 – ۱تطبیتتق طتترح محصتتورت جدیتتد در تولیتتدات کتته بتته مقتضتتای تحتتورت یلتتم و تخنیتتک یصتتری و تقاضتتای اقتصتتاد ملتتی
سازگار باشد.

 -۲اتخار تدابیر رزم در متورد میکتانیزه و اتوماتیتک ستاختن دستتگاه هتای تولیتدی و استتفاده بیشتتر از متواد ختام بتادر نظتر
داشت صرفه جویی آن.
 – ۳انکشاف و توسعه اخترایات و بهتر ساختن امور موجوده تصدی به همکاری اتحادیه صنفی.
 – ۴استفاده از تجارب پی

رفته تصدی های مماث .

11

فصل پنجم
امور حسابی راپور دهی و بیالنس
ماده چهلم :
امور حسابی تصدی مطابق پالن حسابی نمونوی ستندرد و فورمه های حستابی کته از طترف وزارت مالیته بته موافقته اداره
مرکزی احصائیه منظور میگردد انجام می یابد.

ماده چهلم ویکم :
) وزارت مالیته اداره مرکتزی احصتائیه و بانتک معاملته دار

راپور و فعالیت و بیالنس ربعتوار تصتدی بته وزارت (
قرار ری ارائه میگردد :
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 – ۱راپور فعالیت و بیالنس ربع او سا الی او اسد .

 - ۲راپور فعالیت و بیالنس ربع دوم سا الی او یقرب .
 – ۳راپور فعالیت و بیالنس ربع سوم سا الی او دلو.

 – ۴راپور فعالیت و بیالنس ربع چهارم شام راپور فعالیت و بیالنس سارنه میگردد.

ماده چهل و دوم :

راپور فعالیت و بیالنس سارنه بوزارت (

) وزارت مالیه ر اداره مرکزی احصائیه ر مستوفیت وبانتک معاملته دار

درجریان سه ماه بعد از ختم سا مالی ارائه میگردد.

ماده چهل و سوم :
سا مالی تصدی از او

حم سا شروع و ختم آن اخیر حوت همان سا است.
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فصل ششم
تجدید سازمان  ،انحالل و تصفیه
ماده چهل و چارم :
) موافقتته وزارت مالیتته و منظتتوری شتتورای وزیتتران

تجدیتتد ستتازمان و انحتتال تصتتدی بتته اثتتر پیشتتنهاد وزارت (
صورت گرفته و به نشر میرسد.

ماده چهل و پنجم :
تجدید سازمان تصدی در اثر یکی از یوام ری صورت میگیرد :
 – ۱الحاق تصدی با تصدی دیگر.
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 – ۲ادغام تصدی در تصدی دیگر.
 – ۳انقسام تصدی.
 – ۴تجزیه تصدی.

ماده چهل و ششم :

تصدی به یکی از یوام ری منح میگردد :

 – ۱یدم امکان پیشبرد وظایف محوله و اهداف مندرج این اساسنامه.
 – ۲در صورتیکه حکومت به انحال آن تصمیم گرفته باشد.

ماده چهل و هفتم :
تصفیه تصدی توسط هیئاتی که از طرف وزارت (

) تعیین میگردد صورت میگیرد.

ماده چهل و هشتم :
موید تکمی امور تصفیه از ( )۴ماه تجاوز کرده نمیتواند.
در صورتیکه تصفیه زمان بیشتر را ایجاب کند ایتن مویتد بته موافقته وزارت مالیته از طترف وزارت (
شده می تواند.
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) تمدیتد

ماده چهل و نهم :
هیئات تصفیه چگونگی تصفیه تصدی را به نشر سپرده موضوع را کتبا به موسسه و اشخاص طرف معامله ابالغ مینماید.

ماده پنجاهم :
ادیای دائنین تصدی بعد از تاریخ نشر تا سه ماد شنیده شده میتواند.

فصل هفتم
احکام نهایی
ماده پنجاه و یکم :
ماموران و اجیران تصدی واجد کلیه حقوق و تابع جمیع مکلفیت هتای قتانونی متاموران واجیتران دولتت و کتارگران تصتدی
واجد کلیه حقوق و تابع جمیع مکلفیت های اصولنامه کار و کارگران موسسات صنایتی ملی افغانستان میباشند.
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ماده پنجاه و دوم :

دیون تصدی منح شده از دارایی تصدی طبق قانون پرداخت شده و دارایی مازاد به حساب واردات دولت انتقا می یابد.

ماده پنجاه و سوم :

تصدی دارای مهر مشخص میباشد.

ماده پنجاه و چارم :

این اساسنامه از تاریخ تصویب شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان نافر است .
در جریده رسمی نشر گردد.
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