د امتیاز خاوند :د عدلیی وزارت
مسؤل مدیر :محمد یوسف روشنفکر
تلفون۰۳۳۳۲ :
پته :رسمی جریده کابل افغانستان
 ۱۲ګڼه

جریده

رسمی

په دی ګڼه کښی
د ملی اعانی د صندوق الیحه

د افغانستان د پادشاهی دولت رسمی خپرونه
سه شنبه د سنبلی ۱۱

د ۱۳۱۱هجری شمسی کال

پرله پسی ګڼه ۶۱

الیحۀ صندوق اعانۀ ملی
الف  -تعریف:
مادۀ اول -:صندوق اعانۀ ملی عبارت از مجموع وجوهی است که از منابع مختلف بطور مساعدت و اعانه بدست
آمده و بامور عام المنفعه که خواه در بودجه دولت پیش بینی شده و یا نشده باشد بمصرف میرسد.
ب -مرام:
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مادۀ دوم :از وجوه صندوق اعانۀ ملی در موارد ذیل استفاده میشود:
 -۱کمک و مساعدت مالی به محبوسین بی بضاعت.

 -۲مصارف ت أسیس مکاتب اعم از ابتدائی و دهاتی و یا حرفه یی در مواردیکه بودجه آن پیش بینی نه شده تا ختم
سال بودجوی.

 -۳مصارف تأسیس کتابخانه های عامه.

 -۱ساختن پل ها و پلچک ها و راه سازی ابتدائی و امور نظیر آن خارج پروژه های دولتی که آنا ضروری
تشخیص داده شود.

 -۱کمک مالی به مؤسسات و مراکز صحی به منظور جلوگیری از شیوع امراض ساری.
 -۶کمک مالی برای حفاظت و ترمیم اماکن مقدسه و تاریخی کشور.
 -۷سهم پولی در پروگرام های دولت بغرض مجادله علیه قحطی.
 -۸مساعدت مالی برای تأسیس دارالتأدیب ها.
 -۹مساعدت مالی به محبوسین بی بضاعت بعد از رهائی.
 -۱۱کمک و مساعدت مالی به مصیبت رسیدگان حوادث و واقعات طبیعی.

ج -مدارک مالی:
مادۀ سوم :وجوه صندوق اعانۀ ملی از مدارک ذیل تأمین میشود.
 -۱هر نوع اعانه و وقفیات چه از جانب اشخاص حقیقی باشد یا حکمی.
تبصره :اموال و دارائی موقوفه با در نظر گرفتن مصلحت عامه از طریق صندوق اعانۀ ملی در مواردی طرف
استفادۀ قرار میگیرد که از طرف واقف پیش بینی شده باشد.
 -۲وجوه یا اموال ( منقول و غیر منقول) که از طرف اشخاص حقیقی بموجب وصیت نامه به صندوق داده
میشود.
 -۳هرگونه ملکیت (منقول و غیر منقول) بدون وارث قانونی به موافقۀ دولت.
 -۱وجوه حاصله از التری هایی که صندوق ترتیب میدهد.

د -مقام مصرف کننده:
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 -۱وجوهی که از درک ذکات و اسقاط توسط مردم به صندوق پرداخته میشود.

مادۀ چهارم -:مقامات ذیصالح مصرف کننده صندوق اعانۀ ملی در موارد متذکرۀ مادۀ دوم عبارتند از حضور
پادشاه ،صدراعظم و مجلس عالی وزرأ.
هـ  -اداره وجه صندوق:

مادۀ پنجم -:ادارۀ وجوه صندوق اعانۀ ملی به مصرف دولت و تحت تشکیالت وزارت مالیه صورت میگیرد.
مادۀ ششم -:اسناد مصرف بر طبق مقررات دولتی تنظیم و با صورت حساب بوزارت مالیه ارسال میشود.
مادۀ هفتم  -:مصارفی که از طرف صندوق صورت میگیرد بدون قیود بودجوی دولتی میباشد.

مادۀ هشتم -:کنترول مصارف صندوق تابع مقررات تفتیش حساب دولت بوده و از طرف وزارت مالیه و دیوان
محاسبات اجرأ میشود.
مادۀ نهم -:بعد از نفاذ این الیحه تمام اعانه ها در مملکت (به استثنای سره میاشت) به صندوق اعانۀ ملی پرداخته
میشود.
مادۀ دهم -:اعطای اعانه یک امر اختیاریست.
مادۀ یازدهم -:جمع آوری اعانه به هیچ وجه خارج از صندوق اعانۀ ملی (باستثنای سره میاشت) صورت گرفته
نمیتواند.

مادۀ دوازدهم -:در صورتیکه برای مقصد معینی ضرورت جمع آوری اعانه در یک ساحه معین و یا اضافه از
آن محسوس گردد اعانه جمع شده در تحت همان عنوان به صندوق اعانه ملی پرداخته میشود و معادل مبلغ
متذکره از طرف ادارۀ صندوق اعانۀ ملی مجددا تخصیص مالی به مرجع مذکور منظوری داده میشود.
مادۀ سیزدهم -:امداد های خیریۀ منابع خارجی صرف از طریق صندوق اعانۀ ملی پذیرفته شده میتواند (به
استثنای سره میاشت).
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