رسمي جریده
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فوق العاده ګڼه

پر له پسې لمبر ()۸۲۳

نیټه :چهارشنبه د  ۴۸۳۱کال د کب د میاشتې ()۲۲

په دې ګڼه کې:

د مسلخ د موسسې اساسنامه
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د افغانستان د جمهوری دولت رسمي خپرونه

جریده رسمی

فرمان شماره ( )۴۱۲۴مورخ  ۴۸جدی سال  ۴۸۳۱صدارت عظمی
ښاغلی دوکتور عبدالمجید وزیر عدلیه:
مجلس وزراء تحت فیصله شماره ( )۳۵۲۱در جلسه تاریخی  ۳۱۲۱ /۳۱/۹با مالحظه ورله عرض شماره ()۳۵۲۱
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مؤرخ  ۳۱۲۱ /۱ /۳وزارت دفاع ملی مراتب آتی را تصویب نمود:

( اساسنامه مؤسسه مسلخ بداخل سیزده ماده که به مهر دار االنشاء رسیده منظور است) .

مراتب تصویب مجلس عالی وزراء که به شرف منظوری حضور رئیس دولت جمهوری افغانستان رسیده و به شماره
( )۵۱۳۵مورخ  ۳۱۲۱ / ۳۱ /۳۱ثبت گردیده به شما اطالع داده شد تا در نشر آن به جریده رسمی الدام گردد.

داکتر دمحم حسن شرق

اساسنامه مؤسسه مسلخ
فصل اول
ماده اول
عنوان
الف :مؤسسه بنام دستگاه مسلخ و داشتن حیثیت تصدی دولتی انتفاعی تاسیس گردیده است.
ب :مرکز مؤسسه در کابل بوده و عندالضرورت در سایر نماط مملکت نمایندگی آن تاسیس شده میتواند.
ماده دوم
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مرام از تاسیس دستگاه مسلخ

الف  :استحصال تهیه و ذخیره گوشت و مشتمات آن در یخچالها جهت رفع حوایج اردو ،دوایر دولتی موسسات دولتی و
عنداللزوم عرضه گوشت در بازار کابل به منظور استمرار نرخ.

ب :عرضه و صدور پوست ،روده ،یخ ،کلباس ،به بازارهای داخل و خارج.

ج :مؤسسه سعی خواهد نمود تا امکانات انکشاف مؤسسه فراهم گردیده و در آینده فعالیت مؤسسه در ساحه صنعت تولید
گوشت و یخ مورد ضرورت اردو وسایر عاللمندان توسعه یابد.

د :رلابت تجارتی آزاد به منظور استمرار لیم در بازار از نظر کیفیت و کمیت مواد لابل عرضه و انکشاف صنعت تولید
گوشت به اساس عرضه و تماضا.

هـ :معاونت باشعبات بیطاری وزارت زراعت برای تثبیت استحصال جنس بهتر حیوان در مملکت و جهت مجادله علیه
امراض حیوانی.
و :فراهم آوری تسهیالت الزمه برای تطبیمات و تتبعات علمی طالب بیطاری ومتخصصین بیطاری و وزارت زراعت و
فاکولته و ترنری.

فصل دوم
ماده سوم
سرمایه
الف :سرمایه مؤسسه از دولت بوده و تحت وارسی حسابی وزارت مالیه میباشد.
ب :سرمایه ابتدائی (  )۳۱٫۱۱۱٫۱۱۱افغانی و سرمایه انتهایی آن مبلغ بیست میلیون افغانی میباشد.
ج :دارائی و جایداد های منمول و غیر منمولیکه بدسترس مؤسسه لرار داده باساس لیمت داخل حسابات عوض سرمایه
محسوب میشود.
د :متبالی سرمایه بعد از محاسبه فمره (ج) از طرف وزارت مالیه کار سازی خواهد شد.
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هـ :منافع خالص ساالنه مؤسسه بعد از وضع استهالکات ومالیات به حساب عوائید دولت لابل انتمال است.
و :تزئید و تنمیص سرمایه به پیشنهاد آمر عمومی و تصوب مجلس عالی وزراء صورت میگیرد.

فصل سوم

ماده چارم
ارگان تشکیالت مؤسسه
الف :آمر عمومی.
ب :هیأت عامل.
ج :هیأت نظار.
ماده پنجم
آمر عمومی

آمر عمومی مؤسسه لوی درستیز و یا شخصی را که لوی درستیز تعین نمایند میباشد.

ماده ششم
صالحیت و وظایف آمر عمومی
الف :تثبیت خط مشی و منظوری پالن کار ساالنه مؤسسه.
ب :اعطای منظوری نرخ خرید و فروش گوشت و سایر مواد فرعی دستگاه مسلخ.
ج :منظوری بودجه عادی و انکشافی مؤسسه.
د :منظوری خرید و فروش اموال غیر منمول و منمول مؤسسه مطابك ممررات.
هـ :منظوری استمراض داخلی برای مؤسسه.
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و :منظوری مجرائی فیره و ضایعات باساس پیشنهاد هیئت عامل.

ز :حصول منظوری موافمت نامه استمراض کریدت و کمک های خارجی از ممامات ذیصالح.
ح :منظوری لوایح و تعلیمات نامه های داخلی مؤسسه بر حسب لوانین و ممررات موضوعه.
ط :منظوری تمرر و تبدیلی مامورین طبك لانون مامورین دولت.
ی :منظوری افتتاح نمایندگی ها.

ک :منظوری فیصدی مفاد بر تمام شد تولیدات مؤسسه.
ماده هفتم
هیات عامل

الف :هیأت عامل رکن اجرائیه مؤسسه بوده و متشکل از رئیس به رتبه برید جنرال میباشد.
ب :انتخاب هیأت عامل به اساس پیشنهاد آمر عمومی و منظوری ممامات ذیصالح صورت میگیرد.
ج :رئیس هیئت عامل آمر اعطای درجه دوم بوده و از پیشبرد تمام امور اداری و فنی مؤسسه نزد آمر عمومی و وزارت
مالیه مسؤل میباشد.
د :در غیاب رئیس شخصی را که آمر عمومی تعین نمایند اجرای وظیفه می نمایند.

ماده هشتم
وظایف هیئت عامل
الف :ترتیب پالن و پروگرام کار ساالنه مؤسسه و اخذ منظوری آن از آمر عمومی و وزارت مالیه.
ب :ترتیب بودجه ساالنه مؤسسه و تمدیم آن به آمر عمومی و وزارت مالیه.
ج :ترتیب بیالنس ساالنه مؤسسه و تمدیم آن به آمر عمومی و وزارت مالیه در ظرف سه ماه سال آینده.
د :اجرای اوامر و هدایات آمر عمومی و تطبیك پالن کار مؤسسه ،پیشنهاد تمرر و تبدل مامورین طبك ممررات و اخذ
منظوری آنها از آمر عمومی.
هـ :استخدام و انفکاک اجیران و مستخدمین اختصاصی و کار گران فنی و غیر فنی داخلی طبك لانون و ممررات
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موضوعه.

و :تسوید لوایح و تعلیمات نامه های داخلی مؤسسه و استحصال منظوری آن از آمر عمومی.

ز :امور خریداری مواشی ،مواد ضرورت اداری ،پرزه و ماشین آالت از داخل و خارج مطابك به ممررات خریداری ها.
ح :پیشنهاد اعطای مکافات یا تعین مجازات انضباطی ،برای منسوبین و کارگران مؤسسه طبك ممررات و لوانین.
ط :پیشنهاد تعین فیصدی مفاد بر تمام شد تولیدات مؤسسه و استحصال منظوری آن از آمر عمومی.
ی :تجهیز و انکشاف دستگاه مسلخ مطابك ایجابات عصر.

ک :بکار انداختن البراتوارهای تجزیه و تحلیل مواد غذائی مربوط به گوشت و مشتمات آن و اجراات مربوط به اخذ
نظریات فنی بیطاری در داخل مؤسسه.
ماده نهم
هیأت نظار
هیأت نظار رکن اجرائیوی نبوده و رئیس هیأت نظار از طرف وزارت مالیه تعین و دو نفر عضو آن از طرف آمر
عمومی مطابك لانون تعیین وممرر میگردد.

ماده دهم
وظایف هیأت نظار
هیأت نظار دارای صالحیت و وظایف ذیل اند:
 -۳تحلیل و ارزیابی پالن و پروگرام کار ساالنه تصدی که توسط هیأت عامل طرح گردیده.
 -۵مطالعه و تحلیل بودجه ساالنه تصدی.
 -۱تحلیل و ارزیابی تطبیك و عدم تطبیك پالن و پروگرام کار تصدی در ظرف شش ماه یک مرتبه.
 -۱بررسی و تحلیل بیالنس ساالنه تصدی و تمدیم راپور در مورد آن به آمر عمومی و وزارت مالیه.
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 -۲مرالبت ونظارت از معامالت و اجراآت تصدی و تمدیم راپور درین مورد به آمر عمومی و وزارت مالیه.

 -۳کنترول امور حسابی تصدی در هر شش ماه یک مرتبه و ارائه آن طور بیالنس شیت به آمر عمومی و وزارت مالیه.

فصل چهارم

انحالل و تصفیه

ماده یازدهم

مؤسسه تحت یکی از عوامل ذیل منحل میگردد:
الف :الحاق یا ادغام با دیگر تصدی دولتی.

ب :عدم امکان در پیشبرد وظایف محوله نظر به عواملیکه نزد آمرعمومی تثبیت گردیده باشد.
ج :انحالل مؤسسه به اثر پیشنهاد آمر عمومی و تصویب مجلس عالی وزراء صورت میگیرد.
د :امور تصفیه مؤسسه بعد از انحالل از طرف آمر عمومی تحت اجرا لرار میگیرد.
هـ :دارائی مؤسسه بعد از تادیه دیون و مصارف مربوطه به تصفیه به وزارت مالیه انتمال داده میشود.

فصل پنجم
مواد متفرقه
ماده دوازدهم
الف :طرز محاسبه مؤسسه به سیستم مضاعف تجارتی صورت می گیرد.
ب :مؤسسه نمی تواند در موسسات دیگر خارج از حوزه فعالیت خود سرمایه گذاری کند.
ج :مؤسسه در پرداخت تمام مالیات و محصوالت دولت و شاروالی ها طبك لوانین و ممررات موضوعه مکلف میباشد.
د :تعدیل و تزئید در مواد این اساسنامه به پیشنهاد آمر عمومی و تصویب مجلس عالی وزراء ضمیمه این اساسنامه
میگردد.
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هـ :کنترولرهای لبلی تصدی مامورین وزارت مالیه بوده معاش و مصارف آن از بودجه مؤسسه پرداخته میشود.
کنترولرهای لبلی مطابك الیحه وظایف جداگانه اجرای وظیفه میدارد.

ز :مؤسسه در مواردیکه در این اساسنامه ذکر نیافته تابع لوانین تصدیها شناخته میشود.
ماده سیزدهم

این اساسنامه بداخل ( )۲فصل و ( )۳۱ماده بعد از نشر در جریده رسمی نافذ میگردد.

