د امتیاز خاوند :د عدلیی وزارت
مسئول مدیر :دمحم حسین روستائی

رسمی

جریده

پته :رسمی جریده کابل افغانستان

د افغانستان د پادشاهی دولت رسمی خپرونه
( )۶ګڼه

چهارشنبه د ثور ()۱۱

د  ۱۱۳۱هجری شمسی کال

د  ۱۱۶۱ع کال د می ۱۱

پرله پسی ګڼه ۱۱۱

تصویب نمبر ( )۲۲۲مورخ  ۹۱حمل  ۹۴۳۱مجلس وزراء راجع به اساسنامه های تصدی لبنیات و
زنبور عسل
بسم

میحرلا نمحرلا هللا

اساسنامۀ مؤسسۀ انکشاف تربیۀ زنبور عسل
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فصل – اول -عنوان و مرام

ماده اول :الف – موسسه انکشاف زنبور عسل به شکل تصدی دولت تشکیل می گردد.
ب – مرکز این موسسه در کابل است و عندالموقع می تواند نمایندگی ها واستیشن های ثابت و سیار را در داخل
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مملکت تاسیس نماید.

ماده دوم :الف – تکثیر زنبور در استیشن های والیت قندهار ،پکتیا  ،ننگرهار و کابل صورت گرفته و ا گر در اینده
استیشن های دیگر تاسیس می گردد زنبور های تکثیر شده به مردم نزدیک استیشن فروخته خواهد شد.

ب – استیشن های تربیه ملکه منحصرأ در کابل و جالل آباد بوده واز تعمیرمخصوصیکه برای استفاده زنبور داری د
شیشم باغ تعبیه شده برای تربیه ملکه استفاده میشود.

ج – استحصال عسل به منظور فروش در تمام استیشن ها صورت می گیرد.
د – معلومات فنی زنبور داری ذریعه کورسهای کوتاه مدت در والیات مختلف کشور و هکذا توسط اشاعه فلمها و
نشریه پام فتلتها و رادیو به عالقمندان ارائه میشود.
ماده سوم :سرمایه موسسه مربوط دولت بوده و تحت وارسی حسابی وزارت مالیه قرار دارد.
سرمایه موسسه (هشت ملیون و پنجصد هزار) افغانی بوده و به قرار ذیل تامین میشود.
 – ۱قیمت جایداد منقول و غیر منقول که بدسترس موسسه قرار دارد به اساس قیمت داخل حسابات عوض سرمایه
محسوب می گردد.

 – ۱متباقی سرمایه بعد از تثبیت جایداد منقول و غیر منقول که عبارت از (پنج ملیون) افغانی می شود در سال ()۳۱
از طرف وزارت مالیه پرداخت میشود.
 – 3منافع ساالنه بعد از وضع استهالک مالیات و غیر بحساب واردات دولت تحویل داده میشود.

فصل دوم – اورگان تشکیالت موسسه
ماده چهارم :الف – آمر عمومی.
ب – هیئت عامل.
ماده پنجم – صالحیت آمر عمومی:
الف – آمر عمومی وزیر زراعت و آبیاری می باشد.
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ب – آمر عمومی برای پیشبرد امور محوله و مراقبت ووظایف موسسه می تواند عنداللزوم شعبات ذیل را دایر نماید.
 – ۱کمیسیون مشورتی.
 – ۱شعبه تفتیش.
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تبصره:

اعضای شعبات منذکره برای میعادیکه اضافه از سه سال نباشد از طرف آمر عمومی انتخاب و بر وفق قانون
موضوعه منظوری حاصل می گردد.
ج – منظوری لوایح و مقررات داخلی موسسه.
د – منظوری بودجه ساالنه.
ماده ششم – وظایف آمر عمومی:
الف – منظوری پروگرام های ساالنه و انکشافی موسسه.
ب – مالحظه بیالنس و راپور های ساالنه هیئت عامل.
ج – منظوری افتتاح نمایندگی های داخلی.
د – منظوری قروض طویل المدت داخلی.

هـ  -انتخاب مامورین بر وفق اصولنامه های موضوعه.
ماده هفتم – هیئت عامل:
الف – هیئت عامل رکن اجرائیه تصدی بوده متشکل از آمر به رتبه ( )۳و معاون به رتبه ( )۵می باشد.
ب – انتخاب هیئت عامل به اساس پیشنهاد آمر عمومی و منظوری مقام صالحیت دار برای سه سال صورت می
گیرد .انتخاب مجدد هیئت عامل مجاز است.
ج – هیئت عامل آمر اعطای درجه دوم بوده از پیشبرد تمام امور اجرائیه اداری وفنی نزد آمر عمومی موسسه مسئول
می باشد.
ماده هشتم – وظایف هیئت عامل:
الف – تطبیق پروگرام های ساالنه و انکشاف موسسه.
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ب – ترتیب بودجه ساالنه و تقدیم آن به آمر عمومی موسسه.

ج – ترتیب بیالنس ساالنه و تقدیم آن به آمر عمومی موسسه .
د – تقدیم پیشنهاد توزیع صالحیت ها به آمر عمومی موسسه.

و – منظوری قرارداد به افراد فنی و کارکنان داخلی.
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هـ  -اجرا اوامر آمر عمومی موسسه.

ز – ترتیب لوایح و تعلیمات نامه های داخلی موسسه و هکذا الیحه وظایف نمایندگی های داخلی و استحصال منظوری
از آمر عمومی موسسه.
ظ  -مسئولیت مراقبت اجرای مواد اساسنامه موسسه.
ی – اجرای خریداری مواد ضروریه از داخل و خارج.
 – ۱خریداری مواد عمده اولتر از دوایر و موسسات دولت در صورت عدم موجودیت و عدم نرخ از تهیه
کنندگان داخلی و یا خارجی به اساس مناقصه.
 – ۱خریداری مواد عامل و ضروری به اساس تعلیمات نامه جداگانه.
ک – اقدام برای حل و فصل د عاوی حقوقی.
ل – انتخابات مامورین تا رتبه ( )۶و استحصال منظوری آن از آمر عمومی موسسه.

م – اعطای مکافات یا تعیین مجازات انضباطی برای منسوبین موسسه طبق مقررات عمومی.
ن – تقدیم بودجه و بیالنس و راپور های الزمه به وزارت مالیه.
س – تجهیز موسسه مطابق به ایجابات فنی.

فصل سوم – انحالل و تصفیه
ماده نهم :موسسه به یکی از عوامل ذیل منحل می گردد:
الف – عدم امکان پیشبرد وظایف محوله نظر به عواملیکه نزد آمر عمومی تثبیت شده باشد.
ب – الحاق و اتحاد تصدی بادیگر تصدی ها و یا تکمیل میعاد معینه و یا انجام وظیفه محوله بآن.
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تبصره:

 – ۱امور تصفیه از طرف وزیر زراعت و آبیاری تحت اجرا قرار میگیرد.

 – ۱دارائی موسسه بعد از تادیه دیوان و مصارف مربوط به تصفیه به وزارت مالیه انتقال داده میشود.

ماده دهم:
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فصل چهارم – قسمت متقرقه

 -۱سیستم حسابی موسسه به طرز محاسبه مضاعف تجارتی و موافق به ایجاب عصری تنظیم می شود.

 – ۱مغازه فروش عسل و سامان و مواد زنبور داری فعال در کابل و در صورت تقاضا و مساعدت و شرایط مالی در
والیات دیگر نیز باز خواهد شد.
ماده یازدهم :تعدیالتیکه در مواد این اساسنامه الزم دیده میشود از طرف هیئت عامل به آمر عمومی تقدیم و بعد از
منظوری مجلس عالی و زراء ضمیمه اساسنامه می گردد.
ماده دوازدهم :موسسه در تمام موادیکه در اساسنامه ذکر نیافه تابع اصولنامه تصدی ها شناخته میشود.
ماده سیزدهم :موسسه در پرداخت مالیات و محصوالت و تکس شاروالی طبق اصولنامه موضوعه مکلف می باشد.

ماده چهاردهم :تجارت زنبور عسل موم شهدی د دیگر سامان و لوازم زنبور داری از خارج به جازه و مشوره
موسسه صورت می گیرد.
ماده شانزدهم :به منظور تربیه زنبور عسل موسسه از کلیه فارم های وزارت زراعت و آبیاری استفاده کرده می
تواند.
ماده هفدهم :این اساس نامه از تاریخ اول حمل  ۱۱۳۱مرعی االجرا می باشد
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