د افغانستان دموکراتیک جمهوریت
د عدلیی وزارت
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اساسنامه تصدی غیر انتفاعی احیای مجدد معیوبین

رسمی جریده

شماره چهاردهم –  ۳۰میزان ۱۳۶۲
نمبر مسلسل ()۵۴۲

مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان
شورای وزیران تحت فیصله شماره ( )۳۷۱۳در جلسه تاریخی  ۱۳۶۱/۱۱/۱۸با مالحظه ورقه عرض شماره
( )۳۰۰۷مورخ  ۶۱/۱۱/۷وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود:
((اساسنامه تصدی غیر انتفاعی احیای مجدد معیوبین بداخل ( )۵فصل و ( )۲۱ماده مطابق حکم فقره ( )۲ماده ()۱۷
قانون شورای وزیران منظور است.
در جریده رسمی نشر گردد)).

سلطانعلی کشتمند
رئیس شورای وزیران
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اساسنامه تصدی غیر انتفاعی احیای مجدد معیوبین
فصل اول
احکام عمومی
ماده اول :
این اساسنامه باساس حکم ماده ( )۸قانون تصدی های دولت بمنظور احیای مجدد معیوبین عضوی ،عقلی و روحی از
طریق عملیات جراحی پالستیک و تداوی تربیه پرسونل در رشته های مربوطه و تهیه و بکار انداختن اعضای
مصنوعی و تحکیم ارتباط با سازمانهای مماثل ملی و بین المللی وضع گردیده است.
ماده دوم:
تصدی غیر انتفاعی احیای مجدد معیوبین با داشتن شخصیت حقوقی در چوکات وزارت صحت عامه تشکیل گردیده و
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باساس قانون تصدی های دولت و این اساسنامه فعالیت می نماید.
ماده سوم:

مرکز تصدی در شهر کابل بوده و نمایندگی های آن عندالضرورت در والیات تشکیل گردیده میتواند.

فصل دوم

اداره و تشکیل تصدی

ماده چهارم:

تصدی غیر انتفاعی احیای مجدد معیوبین توسط یکنفر رئیس رتبه اول که دارای تخصص در ساحه فعالیت تصدی
باشد اداره می گردد.
ماده پنجم:
رئیس تصدی در ساحه تطبیق پالن دولت و تعهدات بودجوی و همچنان تنظیم سازماندهی امور تصدی ،استفاده مثمر
از سرمایه اعطاء شده و رعایت دسپلین مالی مطابق باحکام قوانین ،مقررات و اساسنامه هذا مسئول میباشد.
ماده ششم:
تصدی باساس حجم کار و فعالیت دارای معاون و یا معاونان میباشد.
وظیفه معاون و یا معاونان از طرف وزیر صحت عامه تثبیت میگردد.

ماده هفتم:
تصدی باساس ماهیت کار و رشته فعالیت خویش دارای شعبات فنی ،اختصاصی ،حسابی و اداری میباشد.
ماده هشتم:
امور حسابی و راپوردهی تصدی مطابق به هدایت مواد ( ۳۳ ،۳۲و  )۳۴قانون تصدی های دولت تنظیم میگردد.
ماده نهم:
راپور و بیالنس های حسابی ربعوار و ساالنه تصدی در فورمه های متحدالشکل که به موافقه کمیته دولتی پالنگذاری
از طرف وزارت مالیه منظور گردیده است تنظیم و خانه پری میگردد.

فصل سوم

ماده دهم:
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اهداف تصدی

تامین وظایف ذیل هدف عمده تصدی را تشکیل میدهد:

 -۱احیای مجدد معیوبین عقلی و روحی از طریق تدابیر تداوی طبی و سایکوتراپی.

 -۲احیای مجدد معیوبین عضوی از طریق عملیات های جراحی ،فیزیوتراپی و پیوند اعضای مصنوعی با گسترش
فعالیت عملیات جراحی پالستیک و تهیه آالت کمکی.

 -۳تاسیس و توسعه ورکشاپ ها و شعبات تربیه حرفوی به منظور آموزش فنون به معیوبین.

 -۴تربیه پرسونل در رشته های عقلی ،ارتوپیدی ،فنی ،تخنیکی ،اداری و رشته های اختصاصی احیای مجدد معیوبین.
 -۵تاسیس و توسعه اسایشگاه مورد نیاز و تاسیس مراکز احیای مجدد معیوبین اختصاصی برای انواع معیوبیت ها.
 -۶تحکیم ارتباط مداوم با سازمان های مماثل بین المللی و موسسات علمی به منظور استفاده از پژوهش (ریسرچ) و
تخنک پیشرفته.
 -۷تحکیم ارتباط با موسسات خیریه داخلی و بین المللی بمنظور جلب مساعدت های مورد نیاز تصدی.
 -۸انکشاف و عصری ساختن ورکشاپ تولید اعضای مصنوعی و سرویس های عمومی احیای مجدد معیوبین و بلند
بردن کیفیت محصوالت اعضای مصنوعی و بکار انداختن تخنیک پیشرفته.
 -۹همکاری های الزم تصدی با سایر تصدی های دولتی بمنظور استفاده از نظریات و تجارب یکدیگر.

ماده یازدهم:
تصدی زمینه فعالیت و کاریابی معیوبین را با وجود داشتن معیوبیت و تا حد امکان به کار انداختن استعداد های ذوقی
و جسمی آن ها را به همکاری سازمان ها و موسسات مسلکی ،هنری و ارگان های دولتی و اجتماعی فراهم میسازد.
ماده دوازدهم:
تصدی با موسسات و تصدی های دولتی و پخش های صنایع خصوصی داخلی جهت تهیه مواد مورد ضرورت از
منابع داخلی به منظور اجرای پالن پیشبینی شده قرارداد عقد میکند.

فصل چهارم
سرمایه و امور مالی تصدی
ماده سیزدهم:

AC
KU

سرمایه تصدی از بودجه دولت تمویل میشود .تصدی از سرمایه اعطاء شده طور مثمر و جهت انکشاف خود مطابق
به احتیاجات اقتصاد ملی ،مفیدیت و موثریت تولید و همچنان در راه تامین منابع کارکنان تصدی استفاده می نماید.
ماده چاردهم:

سرمایه ثابت تصدی مبلغ (۱۵۰ر )۷ملیون افغانی میباشد اندازه سرمایه دورانی آن طبق حکم ماده ( )۱۳قانون تصدی
ها پیش بینی میگردد.
ماده پانزدهم:

استهالک جایداد های اساسی تصدی در هر سال به مقصد توازن قیمت آن ها وضع و دوران حسابی داده میشود.
ماده شانزدهم:
تصدی در مورد سرمایه گذاری در سکتور خصوصی مطابق به حکم ماده ( )۱۷قانون تصدی های دولت فعالیت
میکند.
ماده هفدهم:
تصدی مطابق طرزالعملی که از طرف وزارت مالیه منظور شده است پالن مالی ساالنه خویش را ترتیب میکند .پالن
مرتبه بعد از تحلیل و ارزیابی وزارت مالیه از طرف وزارت صحت عامه منظور گردیده و کاپی آن به وزارت مالیه
ارائه میشود.

فصل پنجم
احکام متفرقه
ماده هجدهم:
در مورد تجدید سازمان ،انحالل و تصفیه تصدی احکام قانون تصدیهای دولت قابل تطبیق میباشد.
ماده نزدهم:
دوایر ،موسسات و تصدیهای دولتی در ساحه ارتباط با تصدی مکلف به همکاری میباشد.
ماده بیستم:
تصدی در اجرای سایر وجایب خویش که در این اساسنامه شامل نمیباشد تابع احکام قانون تصدیها و سایر قوانین و

ماده بیست و یکم:
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مقررات موضوعه میباشد.

این اساسنامه بعد از نشر در جریده رسمی نافذ میگردد.

