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دو ویشتمه گڼه

پرله پسی لمبر ()۱۹۳

نیټه :یکشنبه د  ۳۱۱۶کال د سلواغی د میاشتی ()۱۳

د امتیاز خاوند

د عدل وزارت

مسئول مدیر

حسین (طغیان)

مرستیال

پیغله روح گل (نوری)

مهتمم

نور علم
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پته :د عدل وزارت  -داراالمان کابل افغانستان

فرمان شماره ( )۳۹۳۱مورخ دوازده هم جدی سال  ۳۱۱۶مقام ریاست جمهوری
ښاغلی محترم وزیر عدلیه!
مجلس وزراء تحت فیصله شماره ( )۴۲۵در جلسه تاریخی  ۴۶/۶/۰۱با مالحظه ورقه عرض مورخ ۰۵۴۶/۰۱/۶
وزارت اطالعات و کلتور ،اساسنامه تصدی کلوپ رادیو تلویزیون ملی وزارت اطالعات و کلتور را بداخل بیست و
پنج ماده که بمهر داراالنشاء رسیده ،منظور نموده است.
دمحم داؤد رئیس جمهور
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اساسنامه تصدی کلوپ رادیو تلویزیون ملی وزارت اطالعات و کلتور
فصل اول
احکام عمومی
ماده اول
موسسه بنام (تصدی کلوپ رادیو تلویزیون ملی وزارت اطالعات و کلتور) با داشتن شخصیت حقوقی بحیث تصدی
انتفاعی دولتی تاسیس گردیده است.
ماده دوم
مرکز موسسه در کابل بوده و نمایندگیهای آن در صورت لزوم درسایر نقاط کشور تاسیس شده میتواند.
ماده سوم
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این موسسه مستقیما مربوط ریاست رادیو تلویزیون ملی وزارت اطالعات و کلتور می باشد.
ماده چهارم
مرام موسسه عبارتست از:

 -۰تدویر کنفرانسها و سیمینارهای علمی و اجرای کنسرتها و نمایش فلمهای هنری و تربیتی تلویزیونی.

 -۲تنظیم پروگرامهای کلتوری و هنری از طرفی بمقصد استفاده مردم از تلویزیون بحیث یک کلوپ و از جانب دیگر
بمنظور استفاده تلویزیون از نمایشهای کلتوری و هنری غرض تنویر مردم از طریق رادیو تلویزیون ملی وزارت
اطالعات و کلتور.

 -۵پیشبرد امور مربوط خرید و فروش سیت های تلویزیون.
 -۵تاسیس یک ورکشاپ مجهز ترمیم سیت های تلویزیون .
 -۴برگزاری محافل نکاح و عروسی ها ،ترتیب دعوت های رسمی و غیره شب نشینی ها مطابق الیحه داخلی موسسه.
 -۶استفاده از اتاق های عمارت موجوده کلوپ بحیث محل شب باش مهمانان هنری رادیو تلویزیون و متخصصین
مربوط که وقتا فوقتا به آن ضرورت احساس میشود.

ماده پنجم
 -۰سرمایه ابتدائی موسسه مبلغ ده ملیون و هفت صد هزار افغانی و سرمایه انتهائی آن مبلغ بیست ملیون افغانی می
باشد.
 -۲جایداد منقول و غیر منقول که دارایی موسسه شمرده میشود در جمله سرمایه موسسه محسوب میگردد.
 -۵مدارک مالی موسسه از منابع ذیل تمویل می گردد.
الف– امداد دولت.
ب– امداد موسسات بین المللی و ممالک دوست از طریق دولت.
فصل دوم
تشکیل
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ماده ششم

تصدی توسط ارگانهای ذیل اداره می شود:

 -۰توسط آمر عمومی از طریق ریاست رادیو تلویزیون ملی وزارت اطالعات و کلتور.
 -۲هیأت عامل.
ماده هفتم

وزیر اطالعات و کلتور بحیث آمر عمومی تصدی (کلوپ رادیو تلویزیون ملی وزارت اطالعات و کلتور) و آمر
اعطای درجه اول می باشد.

آمر عمومی دارای صالحیت ووظایف آتی میباشد:
 -۰منظوری پروگرام و پالن کار ساالنه موسسه.
 -۲منظوری بودجه موسسه.
 -۵عزل و نصب مامورین و اجیران بر وفق قوانین موضوعه.
 -۵مالحظه و منظوری بیالنس و راپور های ساالنه هیاٌت عامل.
 -۴اعطای منظوری مکافات و مجازات کارکنان موسسه.

 -۶منظوری لوایح و تعلیماتنامه های داخلی موسسه طبق قوانین موضوعه.
 -۷منظوری افتتاح نمایندگی ها در مرکز و والیات.
 -۸منظوری تعیین فیصدی مفاد بر قیمت تمام شد.
ماده هشتم
هیات عامل رکن اجرائیوی تصدی بوده متشکل از آمریه رتبه ( )۵و معاون برتبه ( )۵میباشد.
آمر تصدی بحیث آمر اعطای درجه دوم بوده از پیشبرد امور اجرائیوی و مالی نزد ریاست رادیو تلویزیون ملی
افغانستان و آمر عمومی مسئول می باشد.
ماده نهم
انتصاب هیا ت عامل به اساس پیشنهاد ریاست رادیو تلویزیون ملی وزارت اطالعات و کلتور و منظوری آمر عمومی
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طبق احکام قانون مامورین دولت صورت می گیرد.
ماده دهم

هیات عامل دارای صالحیت و وظائف آتی می باشد:

 -۰ترتیب پالن و پروگرام تصدی و اخذ منظوری آن از آمر عمومی و تقدیم آن به وزارت مالیه.
 -۲تطبیق پالن کار تصدی.

 -۵ترتیب بودجه ساالنه و تقدیم آن به آمر عمومی و ارسال آن غرض معلومات به وزارت مالیه.

 -۵تقدیم راپور مبنی بر تطبیق و عدم تطبیق پالن کار تصدی در شش ماه یک مرتبه به وزارت مالیه.
 -۴پیشنهاد مکافات و مجازات برای کارکنان تصدی مطابق قانون.
 -۶پیشنهاد قیمت تمام شد اموال و خدمات و تعیین قیمت فروش مطابق مواد اساسنامه.
 -۷اجرای سایر وظایفیکه در اساسنامه تصدی تثبیت گردیده است.
 -۸در غیاب آمر هیات عامل اجرای وظایف آن از طرف معاون تصدی صورت می گیرد.

فصل سوم
امور مالی و بیالنس
ماده یازدهم
سرمایه تصدی مربوط دولت بوده و تحت وارسی حسابی وزارت مالیه می باشد.
ماده دوازدهم:
تزیید و تنقیص سرمایه به اساس پیشنهاد آمر عمومی و موافقه وزارت مالیه و منظوری مجلس وزراء صورت می
گیرد.
ماده سیزدهم
سال مالی از اول حمل هر سال شروع و ختم آن اخیر برج حوت همان سال است.

AC
KU

ماده چهاردهم

اجراآت حسابی موسسه به سیستم محاسبه مضاعف تجارتی صورت می گیرد.
ماده پانزدهم

بیالنس ساالنه بعد از انقضای سال مالی در ظرف پنج ماه آینده ترتیب و بمراجع مربوطه تقدیم می گردد.
فصل چهارم

انحالل و تصفیه

ماده شانزدهم

انحالل و تصفیه تصدی بیکی از عوامل ذیل صورت می گیرد:
 -۰عدم امکان در پیشبرد وظایف محوله نظر به عوامل مثبته.
 -۲در صورتیکه حکومت به الغای آن تصمیم بگیرد.
 -۵الحاق و ادغام موسسه با دیگر تصدیهای دولتی.
ماده هفدهم
انحالل موسسه باثر پیشنهاد آمر عمومی و موافقه وزارت مالیه بعد از منظوری حکومت صورت می گیرد.

ماده هژدهم
تصفیه تصدی منحل شده به اساس فیصله مجلس عالی وزراء صورت می گیرد.
ماده نزدهم
طرزالعمل تصفیوی از طرف آمر عمومی تصدی ترتیب می گردد.
ماده بیستم
موعد تصفیه تصدی از چهار ماه تجاوز کرده نمی تواند .در صورت ایجاب این میعاد به موافقه وزارت مالیه تمدید
شده می تواند.
دعای تحریری دائنین تصدی بعد از تاریخ انحالل تا سه ماه شنیده شده می تواند.
فصل پنجم
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مسایل متفرقه

ماده بیست و یکم

مامورین و اجیران تصدی واجد کلیه حقوق و تابع جمیع مکلفیتها قانون مامورین و اجیران دولت می باشند.
ماده بیست و دوم

این تصدی در جریان فعالیت پرسونل جدید را تربیه و به روشهای جدید آشنا ساخته به صورت مداوم سویه دانش و
قدرت تولیدی تخنیکی آنان را ارتقاء می بخشد.
ماده بیست و سوم

هیات عامل مکلف است تا بر طبق ضرورت کشور با در نظر گرفتن ارتباط موجوده با مستهلکین و ادامه انکشاف
بیشتر تصدی مسوده پالنهای ساالنه و دورنما را در مورد فعالیت خویش با در نظر داشت پالنهای منظور شده دولت
طرح و عملی نماید.
ماده بیست و چهارم
در مواردیکه درین اساسنامه تذکر بمیان نیامده طبق قانون تصدیها و سایر قوانین موضوعه اجراآت می گردد.

ماده بیست و پنجم
این اساسنامه بعد از نشر در جریده رسمی نافذ می گردد و با انفاذ آن اساسنامه منتشره شماره فوق العاده ()۵۵۵
تاریخی  ۰۷سنبله  ۰۵۴۴ملغی قرار می گیرد.
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