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د بلخی ابن سینا درملځی موسسی اساسنامه

لسمه ګڼه

پر له پسې لمبر ()۲۴۳

نیټه :یکشنبه د  ۵۲۱۱کال د زمری د میاشتې ()۲۵

فرمان شماره ( )۱۳۲مورخ پانزده سرطان  ۵۲۱۱صدارت عظمی
ښاغلی دوکتور عبدالمجید وزیر عدلیه:
مجلس وزراء تحت فیصله شماره ( )۹۲۴۹در جلسه تاریخی  ۲۲/۳/۴۲با مالحظه ورله عرض شماره ( )۹۸۹مورخ
 ۹۳۲۲/۳/۹۱وزارت صحیه مراتب آتی را تصویب نمود:
( اساسنامه د بلخی ابن سینا درملځی موسسه بداخل بیست و هشت ماده که به مهر داراالنشاء رسیده منظور است).
مراتب تصویب مجلس عالی وزارء که به شرف منظور حضور رئیس دولت جمهوری افغانستان رسیده و به شماره
( )۲۹۵مورخه  ۹۳۲۲/۳/۴۵ثبت گردیده به شما اطالع داده شد تا در نشر آن به جریده رسمی الدام گردد.
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داکتر دمحم حسن شرق

د بلخی ابن سینا درملځی مؤسسه اساسنامه
فصل اول
عنوان و مرام
ماده اول
 – ۹موسسه بنام ( د بلخی ابن سینا در ملځی موسسه ) با داشتن شخصیت حمولی بحیث تصدی انتفاعی دولتی تشکیل
گردیده است.
 – ۴مرکز موسسه در کابل و عنداال لتضاء شعب آن در سایر نماط مملکت تاسیس میگردد.
ماده دوم
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موسسه وظایف ذیل را انجام میدهد:

 – ۹تهیه و تدارک کلیه ادویه ،سامان و لوازم طبی مورد ضرورت شفاخانه ها و موسسات صحی کشور با روحیه
کنترول و توازن لیم آنها در مارکیت.

 – ۴تولید ادویه و مستحضرات دواسازی مطابك فارمکو پی بین المللی.

 – ۳انحصار تورید و تولید بعضی الالم ادویه جات از لبیل ادویه مخدره و الکهول های طبی.

 – ۲اجازه تورید و تولید ادویه مطابك فارمکوپی های بین المللی برای تورید و تولید کنند گان مجاز داخلی.
 – ۲عرضه و فروش ادویه و سامان و لوازم طبی در بازار های داخلی و خارجی.
 – ۵توسعه و انکشاف لوازم و البراتوارهای تولیدی دواسازی.

 – ۷ذخیره ادویه و سامان طبی مورد ضرورت شفاخانه های وزارت صحیه و سایر موسسات صحی کشور برای حاالت
غیر مترلبه در حدود امکان که از رکود سرمایه جلوگیری شده بتواند.

فصل دوم
سرمایه
ماده سوم
سرمایه ابتدائی موسسه مبلغ ( هشتاد ملیون ) افغانی و سرمایه انتهائی آن ( صد ملیون ) افغانی میباشد.
ماده چهارم
جایداد منمول و غیر منمول موسسه به اساس لیمت مندرج حسابات در جمله سرمایه محسوب میگردد.
ماده پنجم

ماده ششم
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بالیمانده سرمایه بعد از محاسبه جایدادهای مندرج ماده ( )۲از طرف وزارت مالیه از بودجه دولت تادیه میشود.

تزئید و تنمیص سرمایه پیشنهاد آمر عمومی و موافمه وزارت مالیه و منظوری مجلس عالی وزارء صورت می گیرد.

فصل سوم

ارگان تشکیالتی

ماده هفتم

موسسه متشکل از ارگان های ذیل است:
 – ۹آمر عمومی.
 – ۴هیأت عامل.
 – ۳هیأت نظار.

ماده هشتم
آمر عمومی (د بلخی ابن سینا درملځی موسسه ) وزیر صحیه می باشد.
ماده نهم
صالحیت آمر عمومی:
 – ۹تثبیت خط مشی و منظوری پالنهای کار تصدی.
 – ۴منظوری بودجه ساالنه موسسه.
 – ۳منظوری لوایح داخلی موسسه.
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 – ۲تعیین و ممرری مامورین بروفك لانون.

 – ۲اعطای مکافات و مجازات مامورین بروفك لانون.

 - ۵منظوری لراردادهای خریداری ادویه ،سامان و لوازم طبی.
 – ۷منظوری استمراض داخلی موسسه.

 – ۸منظوری تأسیس نمایندگی های داخلی موسسه.
ماده دهم

هیأت عامل رکن اجرائیه موسسه بوده و متشکل از رئیس برتبه ( )۴و معاونین برتبه ( )۳می باشند.
ماده یازدهم

رئیس هیأت عامل آمر اعطاء درجه دوم بود و از پیشبرد امور اجرائیوی نزد آمر عمومی و وزارت مالیه مسئول میباشد.
ماده دوازدهم
وظایف هیأت عامل:
 – ۹ترتیب پالن کار موسسه و حصول منظوری آن از آمر عمومی و وزارت مالیه.
 – ۴تطبیك پالن کار موسسه.

 – ۳ترتیب تشکیالت و بودجه ساالنه موسسه و تمدیم آن به آمر عمومی و وزارت مالیه.
 – ۲ترتیب بیالنس ساالنه موسسه به داخل میعاد لانونی و تمدیم آن به آمر عمومی و وزارت مالیه و مراجع مالیاتی.
 – ۲پیشنهاد تمرر و تبدل مامورین موسسه بروفك لانون.
 – ۵پیشنهاد مکافات و مجازات مامورین و اجیران مطابك لانون.
 – ۷پیشنهاد تعیین اندازه مفاد بر لیمت تمام شد امتعه توریدی و تولیدی و خدمات لابل عرضه.
 – ۸ترتیب طرز العمل و لوایح داخلی موسسه.
 – ۹پیشنهاد لراردادهای خریداری ادویه و سامان و لوازم طبی از خارج و موسسات تولیدی داخلی بر وفك لانون.
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 – ۹۱پیشنهاد استمراض داخلی.

 -۹۹پیشنهاد تاسیس و افتتاح نمایندگی های داخلی موسسه.

 -۹۴تهیه مواد اداری مورد ضرورت موسسه به اساس ممررات خریداری.
ماده سیزدهم

هیأت نظار رکن اجرائیه نبوده مشتمل از یکنفر رئیس و دونفر اعضاء میباشد رئیس هیأت از طرف وزارت مالیه و دونفر
اعضای آن از طرف آمر عمومی موسسه بروفك لانون تعیین و ممرر میگردد.
ماده چهارهم

هیأت نظار دارای صالحیت و وظایف ذیل:
 – ۹مطالعه و ارزیابی پالن کار.

 – ۴تحلیل و ارزیابی را پور تطبیك پالن کار موسسه که هر ششماه بوزارت مالیه تمدیم میشود.
 – ۳بررسی و تحلیل بیالنس موسسه و تمدیم راپور در مورد آن به آمر عمومی وزارت مالیه.
 – ۲مرالبت و نظارت از معالمات و اجراآت موسسه و تمدیم راپور درین مورد به آمر عمومی و وزارت مالیه.
 – ۲کنترول امور حسابی تصدی در هر شش ماه یک مرتبه و ارائه آن طور بیالنس شیت به آمر عمومی و وزارت مالیه.

فصل چهارم
امور مالی و بیالنس
ماده پانزدهم
سال مالی از اول حمل شروع و ختم آن اخیر برج حوت همان سال است.
ماده شانزدهم
طرز العمل محاسبه موسسه از طرف وزارت مالیه طرح و بدسترس موسسه لرار داده میشود.
ماده هفدهم

ماده هجدهم
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ذخایر ضروری موسسه عبارت از سیروم ها و آنتی دودهای ضروری می باشد.

وجوه استهالکات موسسه در اخیر سال مالی طبك لانون بحساب مربوط آن انتمال داده میشود.
ماده نزدهم

بیالنس موسسه بعد از انمض ای سال مالی در ظرف سه ماه تنظیم و بعد از تحلیل و ارزیابی هیأت نظار بمراجع مربوط
تمدیم میشود.
ماده بیستم

موسسه به تادیه کلیه محصوالت و مالیات لانونی مکلفیت دارد.

فصل پنجم
انحالل و تصفیه
ماده بیست و یکم
انحالل موسسه بیکی از عوامل ذیل صورت می گیرد:
 – ۹عدم امکان پیشبرد وظایف محوله نظر به عواملیکه نزد آمر عمومی تثبیت شده باشد.
 – ۴الحاق موسسه بیکی از تصدی های دیگر دولتی.
ماده بیست و دوم

ماده بیست و سوم
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انحالل موسسه به اساس پیشنهاد آمر عمومی و موافمه وزارت مالیه و منظوری مجلس عالی وزارء صورت می گیرد.

طرز العمل تصفیوی موسسه از طریك آمریت عمومی مطابك لانون اجراء میگردد.
ماده بیست و چهارم

دارائی موسسه بعد از حصول طلبات و پرداخت دیون و مصارف مربوط به تصفیه بحساب عواید دولت انتمال داده میشود.

فصل ششم
متفرقه

ماده بیست و پنجم
کلیه موارد یکه درین اساسنامه ذکر نشده باشد مطابك لانون تصدی های دولتی و سایر لوانین و ممررات موضوعه دولت
اجراء میشود.
ماده بیست و ششم
مامورین و اجیران موسسه واجد کلیه حموق و تابع جمیع مکلفیت های لانونی مامورین و اجیران دولت می باشند.

ماده بیست و هفتم
تزئید و تنمیص مواد این اساسنامه به اساس پیشنهاد آمر عمومی و تصویب مجلس عالی وزارء صورت می گیرد.
ماده بیست و هشتم
این اساسنامه بعد از نشر در جریده رسمی نافذ میگردد.
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