د افغانستان دموکراتیک جمهوریت
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د عدل وزارت

رسمی جریده

شماره ()۹

نمبر مسلسل ()۴۰۴

تاریخ ( )۱۵اسد سال ۱۳۵۷

اساسنامه د کندهار د وړیو اوبدلو موسسه
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مجلس وزارء تحت فیصله شماره ( )۹۱۲در جلسه دهم تاریخی  ۱۳۵۷/۴/۲۵با مالحظه ورقه عرض شماره ()۱۵۶۳
مورخ  ۱۳۵۷/۳/۲۹وزارت معادن و صنایع مراتب آتی را تصویب نمود:
((اساسنامه تصدی انتفاعی د کندهارد وړیو اوبدلو موسسه بداخل چهل ماده که بمهر داراالنشاء رسیده منظور است)).
مراتب تصویب مجلس وزراء که بمنظوری رئیس شورای انقالبی و صدراعظم جمهوری دموکراتیک افغانستان رسیده
بشما خبر داده شد تا طبق آن اجراآت بعمل آید.

سلیمان الیق
وزیر رادیوتلویزیون و منشی مجلس وزراء
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اساسنامه د کندهار د وړیو اوبدلو موسسه
فصل اول
عنوان و مرام
ماده اول:
عنوان
موسسه بنام (د کندهار د وړیو اوبدلو موسسه) باداشتن حیثیت تصدی انتفاعی در چوکات وزارت معادن تشکیل گردیده
است.
در مرکز موسسه در عالقه داری دامان والیت کندهار بوده و عنداالقتضا میتواند به تاسیس نمایندگی های دیگر در سایر

ماده دوم:
مرام موسسه
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والیات کشوراقدام نماید.

 -۱تولید انواع منسوجات پشمی ازقبیل کشمیره ،نیمه کشمیره وغیره.
 -۲تولید انواع منسوجات مخلط پشم و الیاف مصنوعی و طبیعی.

 -۳تولید تار پشمی مورد ضرورت صنایع دستی بمنظور بافت قالین ،گلیم وغیره.
 -۴عرضه و فروش مواد تولیدی به مارکیت های داخلی وخارجی.

 -۵افتتاح مغازه ها و یا استخدام کمیشن کاران بمنظور عرضه تولیدات و در صورت امکان عرضه لباس دوخته شده
منسوجات تولیدی وعنداالقتضاء توسعه دستگاه موجوده و یا نصب و بکار انداختن تاسیسات اضافی طرف احتیاج.
 -۶بمنظور تولید منسوجات پشمی تهیه مواد خام و کمکی از داخل و خارج.

فصل دوم
اورگان تشکیالتی
ماده سوم:
موسسه توسط اورگان ذیل اداره میشود:
الف _ آمرعمومی.
ب_ هیئت عامل.
ماده چهارم:
آمر عمومی موسسه وزیر معادن و صنایع بوده و سمت آمر اعطاء درجه اول را دارد.
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فصل سوم

صالحیت و وظایف

ماده پنجم:

صالحیت و وظایف آمر عمومی:

 -۱تثبیت خط مشی و منظوری پالن و پروگرام کارعادی و انکشافی ساالنه تصدی.
 -۲منظوری تشکیل و بودجه ساالنه.
 -۳منظوری لوایح داخلی موسسه.
 -۴مالحظه و منظوری بیالنس ساالنه و حساب نفع و ضرر موسسه.

 -۵تعیین و مقرری مامورین ،اجیران و کارگران بر وفق قانون مامورین و احکام فرامین شورای عالی انقالبی جمهوری
دموکراتیک افغانستان.
 -۶منظوری مکافات و مجازات مامورین بر وفق قانون.
 -۷مالحظه راپورهای هیئت عامل و نظار.

 -۸تعیین و منظوری نرخ فروش مواد تولیدی و تثبیت فیصدی مفاد بر قیمت های تمام شد.
 -۹مالحظه و مطالعه راپورعمومی اجراآت ساالنه هیئت عامل.
 -۱۰تحلیل و ارزیابی راپور هیئت نظار مربوط به بیالنس ساالنه و اتخاذ تصامیم الزم در زمینه.
 -۱۱تفویض و اعطای صالحیت های الزم به رئیس هیئت عامل به غرض تسریع امورجاریه.
ماده ششم:
آمرعمومی در چوکات قانون و مقررات موضوعه دولت مسوول مراقبت از کلیه امور مهمه موسسه شناخته میشود.
ماده هفتم:
هیئت عامل رکن اجرائیوی موسسه بوده و مشتمل از یک نفر رئیس برتبه ( )۲معاون و یا معاونین برتبه ( )۳میباشند.
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ماده هشتم:

رئیس هیئت عامل امر اعطاء درجه دوم بوده از پیشرفت امور اجرائیوی و مالی نزد آمرعمومی مسوول میباشد.

ماده نهم:

در غیاب رئیس هیئت عامل یکی از معاونین بحیث وکیل اجرای وظیفه مینماید.
ماده دهم:

وظایف وصالحیت هیئت عامل:

 -۱ترتیب پالن و پروگرام کار ساالنه موسسه و اخذ منظوری آن از آمرعمومی و تقدیم آن به وزارت مالیه.
 -۲ترتیب بودجه ساالنه و اخذ منظوری آن از آمر عمومی و تقدیم آن غرض معلومات به وزارت مالیه.
 -۳ترتیب بیالنس ساالنه و تقدیم آن به آمر عمومی و وزارت مالیه در ظرف پنج ماه سال آینده.
 -۴تطبیق پالن و پروگرام کار ساالنه موسسه.
 -۵ترتیب لوایح داخلی تصدی و استحصال منظوری آن از آمر عمومی.
 -۶ترتیب پیشنهاد تعیین و تثبیت فیصدی مفاد بر قیمت تمام شد محصوالت تولیدی به آمر عمومی.
 -۷پیشنهاد مکافات و مجازات برای مامورین و اجیران مطابق احکام قانون.

 -۸پیشنهاد افتتاح نمایندگی ها در سایر نقاط مطلوب کشور و اخذ منظوری آن از آمر عمومی.
 -۹ترتیب و تقدیم راپور مبنی بر تطبیق و عدم تطبیق پالن کار موسسه در هر ششماه یک مرتبه به وزارت مالیه.
 -۱۰اجرای مصارف بودجوی بودجه منظور شده.
 -۱۱پیشبینی مواد مورد ضرورت فابریکه برای حد اقل ششماه و تهیه و خریداری مواد ضرورت مطابق مقرره
خریداری.
 -۱۲اجرای تمام خریداری های مورد ضرورت موسسه به اساس مقررات خریداری ها.
ماده یازدهم:
رئیس هیئت عامل میتوانند به بعضی از مامورین ،اجیران و کارگران به پیشنهاد آمر شعبه و یا صوابدید خود تا یک ماه
معاش بخششی تشویقی و یا ترحمی اعطاء نماید.
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ماده دوازدهم:

بمقصد وارسی امور حسابی و مالی هیئت نظار از طرف وزارت مالیه تعیین و وظایف خود را مطابق ماده شانزدهم قانون
تصدی ها اجراء میکند.

فصل چهارم

امور مالی و بیالنس

ماده سیزدهم:

سرمایه ابتدائی موسسه شش صد ملیون افغانی و سرمایه انتهائی آن هفتصد ملیون افغانی میباشد که مربوط دولت بوده و
تحت وارسی وزارت مالیه میباشد.
ماده چهاردهم:
کلیه جایدادهای منقول و غیرمنقول که به دسترس قرارمیگیرد باساس قیمت تمام شد بعد از وضع استهالک محاسبه شده در
جمله سرمایه محسوب و متباقی سرمایه متدرجاء از طرف وزارت مالیه پرداخته میشود.

ماده پانزدهم:
تزئید و تنقیص سرمایه به اساس پیشنهاد آمرعمومی و موافقه وزارت مالیه و منظوری حکومت صورت پذیر میباشد.
ماده شانزدهم:
طرزالعمل محاسبه تصدی مطابق معیارهای بین المللی طرح و از طرف وزارت مالیه منظورمیگردد.
ماده هفدهم:
سال مالی از اول حمل شروع و ختم آن در اخیر برج حوت همان سال است.
ماده هجدهم:
موسسه مکلف است مفاد خالص ساالنه را بحساب عواید دولت انتقال نموده ویا به منظور اکمال سرمایه نهایی پیشبینی شده
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به منظوری آمر عمومی موسسه معامله نماید.
ماده نزدهم:

موسسه به پرداخت مالیه و محصوالت قانونی مکلف میباشد.
ماده بیستم:

موسسه مکلف است به منظور جبران خسارات غیر مترقبه از مفاد خالص ساالنه بمنظوری وزارت مالیه دو فیصد بحیث
ذخیره پس انداز کند.
ماده بیست ویکم:

ازینکه موسسه در سال ۱۳۵۷قسمتی در مرحله ساختمان و متباقی در مرحله ساختمان و فعالیت امتحانی تولیدی قرار
میگیرد لذا نظر به حکم مادهٔ ( )۲۳قانون تصدی های دولت در سه سال اول بشکل آتی مکلف به تادیه مفاد به ترتیب ذیل
میباشد:
 -۱سال اول

یک فیصد.

 -۲سال دوم

دوفیصد.

 -۳سال سوم

چهارفیصد.

البته بعد از طی سه سال مکلف به تادیه مفاد ده فیصد میباشد.

ماده بیست و دوم:
موسسه مکلف است تا به منظور تجدید دارائی های ثابت مطابق مقررات استهالک ارکلیه دارائی های ثابت ،استهالک را
وضح و به حساب مربوط خویش محاسبه و دوران بدهند.
ماده بیست وسوم:
تصدی میتواند درموسسات غیردولتی وتصدی های دیگر دولتی به منظوری حکومت سرمایه گذاری نماید.
ماده بیست وچهارم:
بیالنس ساالنه موسسه بعد از انقضای سال مالی در ظرف پنج سال آینده تنظیم گردیده بعد از بررسی هیئت نظار وزارت
مالیه به مراجع مالیاتی تفویض میگردد.
ماده بیست وپنجم:
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موسسه میتواند بارعایت حکم ماده ( )۲۶قانون تصدی ها دو فیصد مازاد مفاد پیشبینی شده را که در اثر تقویه بنیه مالی
وتشویق به مامورین ،اجیران و کارگران توزیع نماید.
ماده بیست وششم:

هرگاه موسسه بیالنس ساالنه را قبل از میعاد معینه تکمیل و از طرف وزارت مالیه مورد قبول واقع شود هیئت عامل
ومحاسبین از طرف آمر عمومی مکافات میشود.

فصل پنجم
انحالل و تصفیه
ماده بیست وهشتم:
موسسه تحت یکی ازعوامل ذیل تصفیه و منحل میگردد:
 -۱الحاق آن با یک تصدی دیگر.
 -۲عدم امکان پیشبرد وظایف محوله نظر به عوامل مثبت.
 -۳در صورتیکه دولت به الغای آن تصمیم بگیرد.
ماده بیست ونهم:
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انحالل تصدی به اثر پیشنهاد آمر عمومی و موافقه وزارت مالیه بعد از منظوری مجلس عالی وزراء صورت میگیرد.
ماده سی ام:

در صورت الحاق موسسه به تصدی دیگر تمام صالحیت ها و وظایف محوله بتصدی که به وی ملحق میگردد ارتباط
میگیرد.
ماده سی ویکم:

در صورتیکه موسسه بنا به عوامل فوق منحل میگردد تصفیه آن به اساس فیصله حکومت صورت میگیرد.
ماده سی ودوم:

طرزالعمل تصفوی از طرف آمر عمومی موسسه صورت میگیرد.
ماده سی وسوم:

کمیته تصفوی موظف چگونگی انحالل و تصفیه موسسه را نشر و به اعالن سپرده و موضوع را کتبا ً به موسسات
واشخاص طرف معامله ابالغ مینماید.

ماده سی وچهارم:
موعد تصفیه موسسه به اساس قانون تصدی ها تعیین میگردد.

ماده سی وپنجم:
دیون موسسه تحت تصفیه از دارائی موسسه طبق قانون پرداخته شده و مازاد آن به وزارت مالیه انتقال داده میشود.

فصل ششم
امورمتفرقه
ماده سی وششم:
موسسه در تمام موارد دیگر که درین اساسنامه از آن ذکر نیافته تابع قانون تصدی ها و دیگر قوانین موضوعه شناخته
میشود.
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ماده سی وهفتم:

تزئید و تعدیل مواد این اساسنامه به پیشنهاد هیئت عامل،موافقه آمرعمومی و منظوری مقامات صالحه صورت میگیرد.
ماده سی وهشتم:

مامورین و اجیران تصدی واجد کلیه حقوق و تابع جمیع مکلفیت های قانونی مامورین واجیران دولت بوده وکارگران
تصدی واجد کلیه حقوق و تابع جمیع مکلفیت های قانونی کار و کارگر میباشد.
ماده سی ونهم:

موسسه در جریان فعالیت ،پرسونل جدید کارگران را تربیه نموده و آنها را به روشهای جدید آشنا ساخته و پیوسته سویه
دانش و قدرت تولید آتی آنها را ارتقا می بخشد.
ماده چهلم:
آمر عمومی و هیئت عامل موسسه مکلفند تا بر طبق ضرورت کشور با در نظر گرفتن ارتباط موجود با مستهلکین و ادامه
انکشاف بیشتر تصدی مسوده پالن های ساالنه و دورنما را در مورد فعالیت خویش با نظرداشت پالن های منظورشده
دولت طرح وعملی نماید.
این اساسنامه در شش فصل بداخل (چهل) ماده ترتیب شده بعد از نشر در جریده رسمی نافذ میگردد.

