دافغانستان اسالمي جمهوریت
دعدلیې وزارت
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رسمي جریده

اساسنامۀ صندوق اعانه برای نجات معتادین مواد مخدر

تاریخ نشر )۸( :قوس سال  ۶۹۳۱هـ.ش نمبر مسلسل)۶۷۲۱( :

حکم
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان در مورد انفاذ اساسنامۀ صندوق اعانه برای نجات معتادین مواد
مخدر
شماره)۷۱۴۲( :
تاریخ۶۹۳۱/۸/۱ :
مادۀ اول:
اساسنامۀ صندوق اعانه برای نجات متعادین مواد مخدر را کهه در جسسهۀ اهمار  )۷مهرر  ۸۹۳۱/۵/۸۱کابینهۀ جموهوری
اسالمی افغانستان به داخل  )۴فصل و  )۴۴ماد تصویب گردید است ،منظور می دارم.
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مادۀ دوم:

این حکم همرا با مصوبۀ کابینۀ جمووری اسالمی افغانستان و متن اساسهنامه متهرکر ات تهاریش ناهر در جریهدی رسهمی نافهر
می گردد.

محمد اشرف غنی

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

مصوبۀ
کابینۀ جمهوری اسالمی افغانستان در مورد اساسنامۀ صندوق اعانه برای نجات معتادین مواد مخدر
شماره)۲( :
تاریخ۶۹۳۱/۲/۶۸ :
اساسههنامۀ صههندوق اعانههه ات بههرای نجههات معتههادین مههواد مخههدر در جسسههۀ اههمار  )۷مههرر  ۸۹۳۱/۵/۸۱کابینههۀ جموههوری
اسالمی افغانستان به داخل  )۴فصل و  )۴۴ماد تصویب گردید.

محمد اشرف غنی
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رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
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مادۀ بیستم:
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مادۀ بیست و یکم:
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مادۀ بیست و دوم:
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تاریخ انفاذ۳..................................................................................

اساسنامۀ صندوق اعانه برای نجات معتادین مواد مخدر
فصل اول
احکام عمومی
مبنی
مادۀ اول:
این اساسنامه به تأسی ات جتء  ۷مادی دوم و جتء  ۸فقهری  )۸۴مهادی اصهت و جهنجم وهانون مبهارت عسیهه مسهکرات و مهواد
مخدر و کنترول آن ،وضع گردید است.
اهداف
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مادۀ دوم:

اهداف این اساسنامه عبارت اند ات:

 -۸تنظیم طرت جمع آوری مساعدت های نقدی و جنسی که به صندوق اعانه برای نجات معتادین مواد مخدر اعانه می اود
و مصرف آن.

 -۴تمویل مصارف تداوی معتادین مواد مخدر الی صحت یابی و ادغام مجدد آنوا به اجتماع و خانواد .

 -۹فراهم نمودن تمینۀ ماارکت مردم ،نوادهای مدنی ،مرسسات غیر دولتهی ،سهاتمانوای بهین المسسهی و دول خهارجی جوهت
حمایت ات جروسۀ تداوی معتادین مواد مخدر.

طرز ایجاد صندوق اعانه برای نجات معتادین از مواد مخدر
مادۀ سوم:

 ) ۸به منظور جمع آوری کمک های نقدی و جنسی افراد ،مرسسات داخسهی ،مرسسهات خهارجی و بهین المسسهی و کاهورهای
محتابه ،صندوق اعانه برای نجات معتادین مواد مخدر ،ایجاد می گردد.
 )۴صندوق اعانه برای نجات معتادین مواد مخدر در این اساسنامه بنام صندوق یاد می گردد.

1

حمایت و تقویت داوطلبانه از بنیۀ مالی صندوق
مادۀ چهارم:
اطاق های تجارت و صنایع افغانستان ،ااخاص ،مرسسات دولتی و غیردولتی ،تصدی ها ،مرسسهات خهارجی و بهین المسسهی
و کاورهای متحابه می توانند کمک های نقدی و جنسی را بصورت داوطسبانه ،به صندوق اهداء نمایند.
عدم شمولیت کمک ها در بودجه ملی
مادۀ پنجم:
کمک های نقدی و جنسی که به صندوق ،اعانه می گردد ،مامول بودجه مسی نمی بااد.
حساب بانکی صندوق
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مادۀ ششم:

بانک مرکتی به منظور جمع آوری مساعدت های نقدی به صهندوق ،حسهاب بهانکی افغهانی و اسهعاری) را جهدا ات حسهاب
واردات دولت ،افتتاح می نماید.

نحوۀ پذیرش کمک های نقدی و جنسی به صندوق
مادۀ هفتم:

مساعدت های به صندوق در مرکت و والیات به اکل جول نقد ،چک ،جنس ،ادویه و تجویتات جریرفته می اود.
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فصل دوم
منابع تمویل و طرز انتقال مساعدت ها به صندوق
منابع تمویل
مادۀ هشتم:
صندوق ات منابع ریل تمویل می گردد:
 -۸مساعدت نقدی و جنسی ااخاص.
 -۴مسههاعدت نقههدی و جنسههی ادارات دولتههی و مرسسههات غیههر دولتههی سههکتور خصوصههی و اطههاق هههای تجههارت و صههنایع
افغانستان).
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 -۹مساعدت نقدی و جنسی مرسسات خارجی و بین المسسی.
 -۴مساعدت نقدی و جنسی کاورهای متحابه.

 -۵مساعدت نقدی و جنسی ااخاص خیر خوا.

طرز انتقال مساعدت های نقدی و جنسی به صندوق
مادۀ نهم:

 )۸مساعدت های نقدی به حساب بانکی صندوق ،تحویل و آویت آن به مساعدت کنند ارایه می اود.

 )۴تجویتات ،ادویه و سایر اجناس مساعدت اد به صندوق در وجه معتمد جنسی ،مطابق احکام اسناد تقنینی مربوط ،ویهد
می گردد.

 ) ۹وتارت مالیه در مورد تجویتات ،ادویۀ کمکی و سایر اجناس ایکه ات خارج اعانه وارد کاور مهی اهود ،حکهم منهدرج
جتء  ۵فقری  )۴مادی بیست و هفتم وانون گمرکات را رعایت می نماید.
بررسی
مادۀ دهم:
اداری عالی بررسی مکسف است ،در اخیر سال مالی ،وجو جمع آوری اد اعم ات نقدی و جنسهی را بها مهوارد مصهرف آن
بررسی نماید.
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فصل سوم
تشکیالت
کمیسیون عالی
مادۀ یازدهم:
به منظور حمایت و مدیریت صهندوق ،جمهع آوری مسهاعدت هها و مصهرف آن) در مرکهت ،کمیسهیون عهالی صهندوق اعانهه
معتادین مواد مخدر که بنام کمیسیون عالی یاد می اود ،تحت ریاست رئیس اجرائیه جمووری اسالمی افغانسهتان بهه ترکیهب
ریل ،ایجاد می گردد:
 -۸وتیر مبارت عسیه مواد مخدر به حیث معاون.
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 -۴وتیر صحت عامه به حیث عضو.

 -۹وتیر کار و امور اجتماعی ،اوداء و معسولین به حیث عضو.
 -۴وتیر معارف به حیث عضو.

 -۵وتیر اطالعات و فرهنگ به حیث عضو.
 -۱وتیر امور تنان به حیث عضو.
 -۷وتیر مالیه به حیث عضو.

 -۱وتیر اوتصاد به حیث عضو.
 -۳ااروال کابل به حیث عضو.

 -۸۱رئیس اتاق های تجارت و صنایع افغانستان به حیث عضو.
 -۸۸رئیس هالل احمر افغانی سر میاات) به حیث عضو.
 -۸۴نمایندی مرسسات غیر دولتی عرضه کنندی خدمات ترک اعتیاد مواد مخدر و باتتوانی معتادین آن ،به حیث عضو.
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وظایف و صالحیت های کمیسیون عالی
مادۀ دوازدهم:
کمیسیون عالی دارای وظایف و صالحیت های ریل می بااد:
 -۸نظارت ات نحوی جمع آوری کمک ها به صندوق.
 -۴تفویض صالحیت های مالی و اداری به هیئت مدیر و کمیته های والیتی.
 -۹استماع ،تحسیل و ارتیابی گتارش هیئت ها جیرامون جسب و توتیع کمک ها.
 -۴برل مساعی جوت جسب کمک ها در سطح مسی و بین المسسی.
 -۵طرت رسیدگی به اکایات واصسه در مورد صندوق.
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 -۱تصویب طرتالعمل های مربوط و ابالغ آن.

 -۷استماع گتارش هیئت مدیر و کمیته های والیتی و تائید گتارش ساالنه و نار آن ات طریق رسانه های همگانی.
 -۱تائید جالن جمع آوری اعانه و مصارف ساالنه صندوق.

 -۳ارایه گ تارش مصرف وجو جمع آوری اد اعم ات نقدی و جنسهی بعهد ات خهتم سهال مهالی بهه کابینهۀ جموهوری اسهالمی
افغانستان.

 -۸۱دعوت ات نمایندگان مرسسات خارجی و بین المسسی و سایر ااخاص ریعالوه در جسسات به منظور جسب مساعدت ها.
جلسات و تصامیم
مادۀ سیزدهم:

 )۸جسسات عادی کمیسیون عالی در هر سه ما یکبار دایر می گردد و جسسهات فهوق العهادی آن بهه تصهمیم رئهیس کمیسهیون
عالی یا جیانواد یک ثسث اعضای آن دایر اد می تواند.
 )۴تدویر نصاب جسسات کمیسیون عالی با حضور دو ثسث اعضاء تکمیل می گردد.
 )۹تصمامیم به اساس اکثریت آرای اعضای حاضر در جسسه اتخار می گردد.
 )۴سایر امور مربوط به طرت فعالیت کمیسیون عالی در الیحۀ جداگانه که ات طرف آن کمیسیون تصویب می اود ،تنظهیم
می گردد.
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هیئت مدیره صندوق
مادۀ چهاردهم:
برای تنظیم امور مالی و مدیریت صندوق ،هیئت مدیر با ترکیب ریل تاکیل می گردد:
 -۸وتیر مبارت عسیه مواد مخدر به حیث رئیس.
 -۴وتیر صحت عامه به حیث عضو.
 -۹وتیر اوتصاد به حیث عضو.
 -۴وتیر امور تنان به حیث عضو.
 -۵وتیر کار و امور اجتماعی ،اوداء و معسولین به حیث عضو.
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 -۱رئیس جمعیت ،هالل احمر افغانی سر میاات) به حیث عضو.
وظایف و صالحیت های هیئت مدیره صندوق
مادۀ پانزدهم:

هیئت مدیری صندوق دارای وظایف و صالحیت های ریل می بااد:

 -۸استفاد ات صندوق ،با رعایت حکم مندرج جتء  ۴مادی دواتدهم این اساسنامه.
 -۴ارتیابی نیاتمندی های متعادین در جریان تداوی و رسیدگی به آنوا.
 -۹معرفی کمک های کنند ها اتطریق رسانه های همگانی.

 -۴نظارت ات نحوی جمع آوری و توتیع کمک های غیر نقدی.
 -۵طرح و تطبیق جالن جمع آوری اعانه و مصرف آن.
 -۱ارایۀ طرح طرتالعمل ها به کمیسیون عالی غرض تصویب.
 -۷تأمین ارتباط کاری با کمیتۀ های والیتی و رسیدگی به خواست ها ونیاتهای آنوا.
 -۱دعوت نمایندگان مرسسات خارجی و بین المسسی و سایر ااخاص ریعالوه به منظور جسب کمک ها در جسسات مربوط.
 -۳ارایۀ گتارش مصرف وجو جمع آوری اد اعم ات نقدی و جنسی طور ربعوار و ساالنه به کمیسیون عالی.
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 -۸۱اجرای سایر وظایف که به هیئت مدیر محول می گردد.
ایجاد کمیته های والیتی
مادۀ شانزدهم:
کمیته های والیتی در مرکت والیت تحت نظر والی به ترکیهب نماینهدگان ادارات منهدرج مهادی دههم ایهن اساسهنامه ،ایجهاد مهی
گردد.
وظایف و صالحیت های کمیته های والیتی
مادۀ هفدهم:
کمیته های والیتی دارای وظایف و صالحیت های ریل می بااد:
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 -۸تعیین هیئت سه نفری جوت تاریح و ویمت گرار کمک های جنسی و جمع و وید آن.
 -۴امضاء و تصدیق اسناد دریافت کمک جوت تداوی معتادین.
 -۹تعیین محل مناسب برای نگوداری کمک های غیر نقدی.

 -۴مراوبت ات جسب و تحویل دهی کمک های نقدی به حساب مربوط
 -۵ارایۀ جالن جمع آوری اعانه و مصرف آن به کمیسیون عالی.
 -۱کنترول و نظارت ات جمع آوری کمک ها و مصارف آن.

 -۷استفاد ات دارایی ها و امکانات صندوق با رعایت حکم مندرج جتء  ۴مادی یاتدهم این اساسنامه.
 -۱برل مساعی در جوت جسب کمک های نقدی و جنسی.

 -۳دعههوت ات نماینههدگان مرسسههات خههارجی و بههین المسسههی و سههایر ااههخاص ریعالوههه بههه منظههور جسههب کمههک ههها در جسسههات
مربوط.
 -۸۱ارایۀ گتارش ات وجو جمع آوری اد اعم ات نقدی و جنسی طور ربعوار وساالنه به هیئت مدیر .
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سکرتریت
مادۀ هجدهم:
 ) ۸سکرتریت کمیسیون عالی ،هیئهت مهدیر و کمیتهه ههای والیتهی و فهراهم آوری تسهویالت اداری و خهدماتی آن ،بهه عوهدی
وتارت مبارت عسیه مواد مخدر می بااد.
 )۴وظایف سکرتریت در طرتالعمل های جداگانه تنظیم می اود.
فعالیت طور افتخاری
مادۀ نزدهم:
اعضای کمیسیون عالی ،هیئت مدیر  ،کمیته های والیتهی و سهکرتریت جوهت تنظهیم و تسهویل امهور مربهوط بطهور افتخهاری
فعالیت می نمایند.

مادۀ بیستم:
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مسؤولیت در قبال مساعدت

کمیسههیون عههالی و کمیتههه هههای والیتههی ات صههحت و سههقم دریافههت تمههامی مسههاعدت هههای نقههدی و غیههر نقههدی و مصههرف آن،
مسرول بود و به کابینۀ جمووری اسالمی افغانستان جاسخگو ،می بااند.
شرایط انحالل صندوق
مادۀ بیست و یکم:

صندوق در ارایط ریل منحل می گردد:

 -۸در صورتی که صندوق به افالس مواجه گردد.
 -۴در صورتی که کمیسیون عالی بنابر ارایط جامعه به انحالل صندوق فیصسه صادر نماید.
 -۹در صورتی که ارایط موجود برای ایجاد صندوق ،مرفوع گردید بااد.
 -۴وجو و دارایی های منقول وغیر منقول و اجناس صندوق بعد ات انحالل به وتارت مالیه تعسق می گیرد.
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مکلفیت وزارت مالیه
مادۀ بیست و دوم:
وتارت مالیهه مکسههف اسهت ،ات عوایههد سههاالنه ،یهک فیصههدی معهین را جوههت اعانههه بهه صههندوق اختصاصهی دهههد و میکههانیتم
مصرف اعانۀ اختصاص یافته ات عواید مترکر را ماخص نماید.

فصل چهارم
احکام نهایی
مهر و نشان
مادۀ بیست و سوم:

AC
KU

صندوق دارای ناان ،مور مخصوص و ویب سایت ماخص ،می بااد.
تاریخ انفاذ
مادۀ بیست و چهارم:

این اساسنامه ات تاریش نار در جریدی رسمی نافر می گردد.
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