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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 غوری د سمنتو دموسسې اساسنامه
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د افغانستان د جمهوری دولت رسمي خپرونه

جریده رسمی

فرمان شماره ( )۴۴۳۱مورخ  ۲۳عقرب سال  ۴۸۳۱صدارت عظمی
ښاغلی دوکتور عبدالمجید وزیر عدلیه:
مجلس عالی وزراء تحت فیصله شماره ( )۹۰۲۱در جلسه تاریخی  ۹۵۳۱ /۸ /۰۲با مالحظه ورله عرض مورخ
 ۹۵۳۱/۸/۰۲وزارت معادن و صنایع مراتب آتی را تصویب نمود:
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((اساسنامه مؤسسه سمنت غوری بداخل بیست و هفت ماده که به مهر داراالنشاء رسیده منظور است)).

مراتب تصویب مجلس عالی وزراء که به شرف منظوری حضور رئیس دولت جمهوری افغانستان رسیده و به شماره
( )۰۹۹۰مورخ  ۹۵۳۱/۸/۰۸ثبت گردیده به شما اطالع داده شد تا در نشر آن به جریده رسمی الدام گردد.

سید عبداالله

اساسنامه مؤسسه سمنت غوری
فصل اول
عنوان و مرام
ماده اول
عنوان
مؤسسه سمنت غوری به حیث تصدی انتفاعی تاسیس گردیده است.
ماده دوم
مرکز مؤسسه سمنت غوری در پلخمری بوده و نمایندگی های آن عنداللزوم در سایر نماط کشور تاسیس میگردد.

مرام
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ماده سوم

مرام این مؤسسه تولید ،توزیع و فروش سمنت و هر گونه مصنوعات از آن میباشد.

فصل دوم
تشکیالت

ماده چارم

مؤسسه سمنت غوری توسیط ارگانهای ذیل اداره میشود:
 -۹آمر عمومی.
 -۰هیأت عامل.
 -۵هیأت نظار.
ماده پنجم
آمر عمومی سمنت غوری وزیر معادن وصنایع بوده و آمر اعطای درجه اول می باشد.

ماده ششم
صالحیت و وظایف آمر عمومی
 -۹تثبیت خط مشی و منظوری پالن کار ساالنه مؤسسه.
 -۰منظوری بودجه ساالنه.
 -۵منظوری لوایح داخلی.
 -۱تعیین و ممرری مامورین بر وفك لانون مامورین دولت.
 -۳منظوری مکافات و مجازات مامورین و اجیران بر طبك لانون و ممررات موضوعه.
 -۶منظوری و استخدام متخصصین و کارکنان خارجی در صورتیکه برای تدویر فعالیت مؤثر والزمی پنداشته شود.

ماده هفتم
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 -۲منظوری نرخ فروش تولیدات و تعیین فیصدی مفاد باالی لیمت تمام شد اجناس تولیدی.

هیات عامل رکن اجرائیوی بوده مرکب از رئیس مؤسسه برتبه (دوم) و معاونین مؤسسه ( معاون اداری و معاون فنی)
برتبه ( سوم) میباشد.
ماده هشتم

رئیس عامل آمر اعطای درجه دوم بوده و از پیشبرد امور اجرائیوی نزد آمر عمومی و وزارت مالیه مسؤل میباشد.
ماده نهم

در غیاب رئیس به انتخاب آمر عمومی یکی از معاونین وظیفه رئیس را اجراء می نماید.
ماده دهم
صالحیت و وظایف هیات عامل
 -۹ترتیب پالن و پروگرام کار مؤسسه و اخذ منظوری آن از آمر عمومی.
 -۰تطبیك پالن کار مؤسسه.
 -۵ترتیب بودجه ساالنه و تمدیم آن به آمر عمومی و وزارت مالیه.

 -۱تمدیم راپور تطبیك و عدم تطبیك پالن کار مؤسسه در هر ( )۶ماه یک مرتبه به آمر عمومی و وزارت مالیه.

 -۳ترتیب بیالنس ساالنه و تمدیم آن به آمر عمومی و وزارت مالیه و مراجع مالیات در ظرف سه ماه آینده.
 -۶پیشنهاد مکافات و مجازات برای مامورین و اجیران مطابك لانون.
 -۲پیشنهاد تعیین اندازه مفاد بر لیمت تمام شد محصوالت تولیدی.
 -۸ترتیب لوایح و ممررات داخلی مؤسسه و پیشنهاد آن جهت منظوری به آمر عمومی.
 -۱خرید وفروش اموال منمول و غیر منمول طبك لانون و ممررات.
 -۹۲پیشنهاد تمرر و تبدل مامورین و اجیران طبك لانون و ممررات دولت.
ماده یازدهم
هیأت نظار رکن اجرائیوی نبوده مرکب از یک نفر رئیس و دونفر اعضاء میباشد .رئیس هیأت نظار از طرف وزارت
مالیه و دو نفر اعضاء آن از طرف آمر عمومی مطابك لانون ممرر میگردند.
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ماده دوازدهم

صالحیت و وظایف هیأت نظار

 -۹تحلیل و ارزیابی پالن و پروگرام کار ساالنه تصدی.
 -۰مطالعه و تحلیل بودجه ساالنه تصدی.

 -۵تحلیل و ارزیابی تطبیك و عدم تطبیك پالن و پروگرام کار تصدی.

 -۱بررسی و تحلیل بیالنس ساالنه مؤسسه و تمدیم راپور در مورد آن به آمر عمومی و وزارت مالیه.

 -۳مرالبت و نظارت از معامالت و اجراآت تصدی و تمدیم راپور در این مورد به آمر عمومی و وزارت مالیه.
 -۶کنترول امور حسابی مؤسسه در هر شش ماه یک مرتبه و ارائه آن طور بیالنس شیت به آمر عمومی و وزارت
مالیه.
 -۲هیأت نظار از اجراء و تطبیك مواد این اساسنامه به صورت منفرد و دسته جمعی نزد آمر عمومی و وزیر مالیه
مسؤل می باشد.

فصل سوم
امور مالی و بیالنس
ماده سیزدهم
سرمایه مؤسسه مربوط به دولت بوده و تحت وارسی حسابی وزارت مالیه میباشد.
ماده چاردهم
سرمایه مؤسسه ( دو صدونود و چهار) ملیون افغانی می باشد.
ماده پانزدهم
تزئید و تنمیض سرمایه باساس پیشنهاد آمر عمومی و موافمه وزارت مالیه ومنظوری مجلس عالی وزراء صورت

ماده شانزدهم

AC
KU

میگیرد.

مؤسسه نمیتواند که در مؤسسات غیر دولتی و تصدیهای دیگر دولت سرمایه گذاری کند.
ماده هفدهم

طرزالعمل محاسبه مؤسسه به سیستم مضاعف تجارتی میباشد.
ماده هجدهم

سال مالی از اول هر سال شروع و ختم آن اخیر برج حوت همان سال میباشد.

فصل چهارم
انحالل وتصفیه
ماده نزدهم
انحالل وتصفیه مؤسسه تحت یکی از عوامل ذیل صورت میگیرد:
 -۹تکمیل معیار معینه.
 -۰الحاق با دیگر تصدی.
 -۵عدم امکان در پیشبرد وظایف محوله نظر به عوامل مثبته.
 -۱در صورتیکه دولت بالغای تصدی تصمیم بگیرد.
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ماده بیستم

انحالل تصدی باثر پیشنهاد آمر عمومی و موافمه وزارت مالیه بعد از منظوری مجلس عالی وزراء صورت میگیرد.
ماده بیست و یکم

طرزالعمل تصفیوی مؤسسه از طرف آمر عمومی صورت میگیرد.
ماده بیست و دوم

دارائی مؤسسه بعد از از تادیه دیون و مصارف مربوط به تصفیه بوزارت مالیه انتمال داده میشود.

فصل پنجم
امور متفرقه

ماده بیست و سوم
کنترولرهای لبلی تصدی مامورین وزارت مالیه بوده معاش و مصارف آن از بودجه مؤسسه پرداخته میشود.
ماده بیست وچهارم
تصدی در جریان فعالیت پرسونل جدید و کارگران را تربیه نموده آنها را به روش های جدید آشنا ساخته پیوسته سویه
دانش و لدرت تولیداتی آنها را ارتماء می بخشد.
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ماده بیست و پنجم

مامورین و اجیران تصدی واجد کلیه حموق و جمیع مکلفیت های لانونی مامورین و اجیران دولت و کارگران مؤسسه
واجد کلیه حموق و تابع جمیع مکلفیت های لانونی کار و کارگر میباشد.
ماده بیست ششم

در مواردیکه در این اساسنامه از آن ذکری بعمل نیامده مطابك لانون تصدیها و سایر لوانین موضوعه اجراآت به عمل
میآید.
ماده بیست و هفتم

این اساسنامه بعد از نشر در جریده رسمی نافذ میگردد.

