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اساسنامه تصدی بانک خون مرکزی

نهمه ګڼه

پر له پسې لمبر ()۰۴۳

نیټه :شنبه د  ۵۰۱۱کال د زمری د میاشتې ()۵۱

د افغانستان د جمهوری دولت رسمي خپرونه

جریده رسمی

فرمان شماره ( )۹۸۲مورخ اول جوزا سال  ۵۰۱۱صدارت عظمی
ښاغلی دوکتور عبدالمجید وزیر عدلیه:
مجلس وزراء تحت فیصله شماره ( )۴۱۴۱در جلسه تاریخ  ۴۵۱۱/۸/۸۲با مالحظه ورله عرض مورخ ۴۵۱۱/۸/۸۲
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وزارت صحیه راجع به اساسنامه بانک خون مرکزی مراتب آتی را تصویب نمود:

( اساسنامه بانک خون مرکزی به حیث تصدی دولتی غیر انتفاعی بداخل بیست و شش 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
( )۵۷۲مورخ  ۴۵۱۱/۸/۸۲ثبت گردیده به شما اطالع داده شد تا در نشر آن به جریده رسمی الدام گردد.

داکتر دمحم حسن شرق

اساسنامه تصدی بانک خون مرکزی
فصل اول
عنوان و مرام
ماده اول
موسسه بنام بانک خون مرکزی باداشتن حیثیت تصدی دولتی غیر انتفاعی باساس لانون تصدی ها تأسیس گردیده است.
ماده دوم
مرکز موسسه و دو نمایندگی آن ( بانک خون د میرمنو روغتون و نادرشاه روغتون) در کابل و یک نمایندگی آن درشهر
کندهار بوده عندااللتضاء در سایر والیات نمایندگی ها افتتاح خواهد شود.

هدف و مرام
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ماده سوم

الف -مرام از تاسیس بانک خون عبارت از تهیه و ذخیره ممدار کافی خون و مشتمات آن مطابك باساسات علمی و فنی
تصنیف گروپ و فکتور ریزوس وانتی کور به منظور رفع احتیاج و ضرورت روغتونها در موسسات صحی کشور.
ب -تعیین گروپ خون اشخاصیکه از طریك شفاخانه ها و موسسات صحی کلینیک ها معرفی و یا مستمیما ً مراجعه می
نمایند.

ج -سعی در جستجو و افزایش تعداد اشخاصیکه طور رضاکارانه به موسسه یک ممدار خون اهداء می نمایند.

د -خرید خون از اشخاصیکه به فروش آن حاضر باشند و همچنان توزیع آن به روغتونها طبك الیحه وضع شده صورت
میگیرد.
هـ  :تربیه پرسونل تخنیکی و فنی جهت اجرای وظیفه در مرکزی و سایر نمایندگی ها.

فصل سوم
سرمایه
ماده چهارم
سرمایه موسسه تماما دارائی دولت بوده تحت وارسی حسابی وزارت مالیه میباشد و از مدارک و منابع ذیل تامین میگردد:
الف :کلیه دارایی و جایداد های منمول و غیر منمول که بدسترس موسسه لرار دارد به لیمت دفتری آن عوض سرمایه
محسوب میگردد.
ب -امداد دولت.
ج -امداد موسسات صحی بین المللی.
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د -امداد و اعانه ممالک دوست موسسات واشخاص کمک دهنده داخلی و خارجی.
هـ :امداد سره میاشت جهت تمویل خرید خون برای مریضان بی بضاعت.

فصل سوم

ارگان تشکیالتی

ماده پنجم

موسسه توسط ارگانهای آتی اداره میشود:
الف -آمر عمومی.
ب -هیأت عامل.
ج -هیأت نظار.
ماده ششم
آمر عمومی موسسه بانک خونی وزیر صحیه می باشد.

ماده هفتم
صالحیت و ظایف آمر عمومی
الف -تثبیت خط مشی و منظوری پالن کار ساالنه موسسه.
ب -منظوری بودجه ساالنه.
ج -تعیین و ممرری تبدل ترفیع ،تفاعد مامورین بر وفك لانون مامورین دولت.
د -منظوری لوایح و تعلیماتنامه های داخلی موسسه.
هـ  -منظوری استمراض داخلی موسسه.
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و -حصول منظوری استمراض کریدت خارجی از ممامات ذیصالح.
ز -منظوری تمرر اجیران مطابك لانون اجیران دولت.
ح -مالحظه و منظوری بیالنس ساالنه.

ط -منظوری تعین نرخ خریدو فروش خون.

ی -منظوری تاسیس وافتتاح نمایندگی های بانک خون در داخل کشور.

ک -منظوری توزیع خون و سامان مورد ضرورت در حاالت فوق العاده اضطراری و مراجعین بی بضاعت به لسم
مجانی.
ماده هشتم

هیأت عامل رکن اجرائیوی موسسه بوده و متشکل از یک نفر رئیس برتبه دوم و یک نفر معاون برتبه سوم می باشند.
ماده نهم
رئیس هیأت عامل آمر اعطاء درجه دوم بوده و در پیشبرد کلیه امور مربوطه موسسه نزد آمر عمومی وزارت مالیه
مسئولیت دارد.

ماده دهم
در غیاب رئیس هیأت عامل معاون اجرای امور موسسه را وکالتا بعهده میگیرد.
ماده یازدهم
وظایفی را که رئیس هیأت عامل به معاون موسسه می سپارد آنرا اجرا بدارد.
ماده دوازدهم
وظایف هیأت عامل
الف :ترتیب پالن و پروگرام کار موسسه و اخذ منظوری آن از آمر عمومی بعد از مطالعه و تحلیل هیأت نظار.
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ب -تطبیك پالن وپروگرام کار تصدی.

ج :ترتیب تشکیل و بودجه ساالنه و تمدیم آن به آمر عمومی وزارت مالیه بعد از مطالعه و تحلیل هیأت نظار.

د -ترتیب بیالن ساالنه و تمدیم آن به مراجع مربوطه آمر عمومی و وزارت مالیه بعد از مطالعه و تحلیل هیأت نظار.
هـ :پیشنهاد استخدام و انفکاک مامورین و اجیران و کارگران فنی و غیر فنی بر وفك لانون دولت.
و -تسوید لوایح و تعلیماتنامه های داخلی موسسه و حصول منظوری آن از آمر عمومی.

ز -تمدیم راپور تطبیك و عدم تطبیك پالن کار موسسه در هر شش ماه یک مرتبه به وزارت مالیه .
ح -پیشنهاد مجازات و مکافات مامورین و اجیران بر وفك لانون.

ط -پیشنهاد تعین لیمت خرید و فروش خون و حصول منظوری آن از آمر عمومی.
ی -مرالبت تطبیك و اجرای مواد این اساسنامه.
ماده سیزدهم

هیأت نظار رکن اجراییوی نبوده و مشتمل از سه نفر می باشد .آمر هیأت نظار از طرف وزارت مالیه و دو نفر اعضای
آن از طرف آمر عمومی تعین و ممرر میگردد.

ماده چهاردهم
صالحیت و وظایف هیأت نظار
الف -تحلیل و ارزیابی پالن کار موسسه.
ب -مطالعه و تحلیل بودجه ساالنه.
ج -تحلیل و ارزیابی تطبیك و عدم تطبیك پالن کار تصدی و تمدیم راپور آن در هر شش ماه به وزارت مالیه.
د -بررسی و تحلیل بیالنس ساالنه موسسه و تمدیم راپور در مورد آن به آمر عمومی و وزارت مالیه.
هـ :مرالبت و نظارت در کلیه معامالت و اجراآت موسسه و تمدیم راپور درین مورد به آمر عمومی و وزارت مالیه.
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و -کنترول امور حسابی موسسه در هر شش ماه یک مرتبه و ارایه آن طور بیالنس شیت به آمر عمومی و وزارت مالیه.

فصل چهارم

امور مالی و بیالنس

ماده پانزدهم

سیستم محاسبه موسسه سیستم مضاعف تجارتی است.
ماده شانزدهم

سال مالی از اول حمل هر سال شروع و ختم آن برج حوت همان سال است.
ماده هفدهم
مبالغ وضع شده استهالک در اخیر سال مالی مطابك لانون تصدی هائیکه از طرف وزارت مالیه معرفی میگردد انتمال داده
میشود.

ماده هجدهم
بیالنس ساالنه موسسه بعد از انمضای سال مالی در ظرف سه ماه سال آینده تنظیم و به مراجع مربوط وزارت مالیه
تفویض میگردد.
ماده نزدهم
موسسه به پرداخت مالیه و حصول لانونی دولت مکلف می باشد.

فصل پنجم
انحالل و تصفیه
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ماده بیستم

موسسه تحت یکی از عوامل ذیل منحل و به تصفیه محول میگردد:
الف :الحاق بادیگر تصدی.

ب :عدم امکان در پیشبرد وظایف محوله نظر به عواملیکه نزد آمر عمومی موسسه تثبیت شده باشد.
ماده بیست و یکم

امور تصفیه از طرف وزارت صحیه اجرا میگردد.
ماده بیست و دوم

دارائ ی نمدی موسسه بعد از حصول طلبات و پرداخت دیون و مصارف مربوط به تصفیه به حساب عواید دولت انتمال داده
میشود.
ماده بیست و سوم
انحالل موسسه به پیشنهاد آمر عمومی و موافمه وزارت مالیه و تصویب مجلس عالی وزراء صورت میگیرد.

فصل ششم
متفرقه
ماده بیست و چهارم
تزئید و تنمیص مواد این اساسنامه به پیشنهاد آمر عمومی و تصویب مجلس عالی وزراء صورت میگیرد.
ماده بیست و پنجم
در تمام مواردیکه در این اساسنامه ذکر نیافته موسسه تابع لانون تصدی های دولتی است.
ماده بیست و ششم
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این اساسنامه بعد از نشر در جریده رسمی نافذ میگردد.

