د افغانستان دموکراتیک جمهوریت
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د عدل وزارت

رسمی جریده

شماره ()۶۴

اساسنامه د افغانستان د وړیو تصدی

نمبر مسلسل ()۲۶۴

تاریخ ( )۰۳عقرب سال ۶۰۳۱

محترم وزیر عدلیه!
مجلس وزراء تحت فیصله شماره ( )۶۶۱۱در جلسه ( )۲۲تاریخی  ۶۲۳۷/۷/۲۲بامالحظه ورله عرض شماره ()۶۶۱۱
مورخ  ۶۲۳۷/۷/۲۲وزارت تجارت اساسنامه تصدی پشم را بداخل بیست و سه ماده که به مهر داراالنشاء رسیده تصویب
نمود.
مراتب تصویب مجلس وزراء که به منظوری رئیس شورای انمالبی و صدراعظم جمهوری دموکراتیک افغانستان رسیده
بشما خبرداده شد تا در نشر اساسنامه مذکور به جریده رسمی الدام بعمل آید.

حفیظ هللا امین
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معاون صدراعظم و وزیر امور خارجه

اساسنامه د افغانستان د وړیو تصدی
فصل اول
مقدمه
ماده اول
به تاسی از خطوط اساسی وظایف انمالبی حکومت جمهوری دموکراتیک افغانستان و برمبنای فیصله مورخ ۶۲۳۷/۷/۲۲
شورای وزیران به موجب این اساسنامه مؤسسه ای بنام ریاست عمومی تصدی تصدی پشم افغانستان تاسیس گردیده است.
ماده دوم
این موسسه یک تصدی انتفاعی دولتی بوده تحت اداره مستمیم وزارت تجارت فعالیت می نماید.
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ماده سوم

مرکز این موسسه در شهر کابل می باشد وعندالزوم می تواند نمایندگی های خود را در سایر والیات کشور نیز تاسیس
نماید.

فصل دوم

مرام و اهداف

ماده چهارم

هدف از تاسیس د افغانستان د وړیو تصدی عبارتست از:

الف ــ خریداری پشم از مالداران کشور به منظور حمایه مولدین داخلی.

ب ــ پروسس ابتدایی و فروش پشم به منظور تامین احتیاجات موسسات و فابریکه های پشمینه بافی کشور.
ج  -صدور پشم اضافی به کشور های خارج به منظور حمایه مولدین و منافع التصادی عمومی کشور.
د  -تعمیب و تطبیك پالیسی و پالن های مؤثر دولت جهت بهبود وضع خریداری ،پروسس و فروش پشم افغانستان.
هـ  -انحصار خرید و فروش پشم کشور تحت اداره تصدی.

فصل سوم
تشکیل
ماده پنجم
تصدی توسط ارگانها و مسؤلین ذیل اداره میگردد:
الف  -آمر عمومی که آمر اعطای درجه اول تصدی می باشد وزیر تجارت جمهوری دموکراتیک افغانستان است.
ب  -هیات عامل که رکن اجرائیوی تصدی می باشد مشتمل است بر یک نفر رئیس عمومی رتبه اول ،معاون فنی رتبه
( )۲و معاون اداری رتبه (.)۲
ج  -هیات نظار که تعداد و اعضای آن توسط آمر عمومی تعیین میگردد.
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صالحیت ها و وظایف

ماده ششم

آمر عمومی تصدی انتفاعی پشم دارای صالحیت های ذیل میباشد :
الف  -تثبیت خط مشی و منظوری پالن کار ساالنه تصدی.
ب  -تدلیك و منظوری بودجه و تشکیل ساالنه تصدی.
ج -تدلیك و منظوری لوایح و ممررات داخلی تصدی.

د  -اعطای منظوری نرخ خرید و فروش پشم و اعطای منظوری خریداری و فروش ملکیت های تصدی مطابك به احکام
لانون.
هـ  -اعطای منظوری استمراض از منابع داخلی و خارجی مطابك به احکام لانون.
و  -مالحظه راپور ساالنه و تائید بیالنس و حساب نفع و ضرر تصدی.
ز -اعطای صالحیت های الزمه به رئیس هیات عامل و رئیس تصدی غرض تسریع اجرای امور.

ح  -اتخاذ تصمیم درباره انحالل تصدی و اخذ منظوری آن از شورای وزیران.
ماده هفتم
هیات عامل تصدی انتفاعی پشم دارای صالحیت ها و وظایف ذیل می باشد:
الف  -ترتیب پالن و پروگرام کار ساالنه تصدی و اخذ منظوری آن از آمر عمومی.
ب  -تطبیك خط مشی و پالن کار ساالنه تصدی.
ج -تنظیم و ترتیب تشکیل و بودجه ساالنه تصدی و ارائه آن به آمر عمومی جهت اخذ منظوری.
د -تمدیم راپور سه ماهه ،شش ماهه ،نه ماهه و ساالنه فعالیت و اجرای وظایف تصدی به آمر عمومی.
هـ  -ترتیب بیالنس ساالنه تصدی و ارائه آن به آمر عمومی جهت تائید و منظوری آن .
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و  -پیشنهاد لیمت تمام شد پشم و خدمات به آمر عمومی به منظور تعیین لیمت فروش.

ز -ترتیب لوایح وظایف ،ممررات و تعلیماتنامه های شعبات و ادارات تصدی و استحصال منظوری آن از آمر عمومی.
ح  -اجرای صالحیت مصارف بودجوی و سایر وظایفیکه توسط لانون تصدی ها ،اساسنامه و یا آمر عمومی تصدی تثبیت
گردیده است.

ط  -الدام به حل و فصل دعاوی حمولی تصدی از مجراهای لانونی.

ی  -تربیه پرسونل فنی و کارگران ماهر به منظور تحمك هر چه بهتر وسریع تر اهداف تصدی.
ماده هشتم

رئیس هیات عامل تصدی انتفاعی پشم دارای صالحیت ها و وظایف ذیل می باشد:

الف  -عمد لراردادهای مربوط به خریداری فروش ،حمل و نمل وغیره مطابك احکام لانون و ممررات.
ب  -تعیین صالحیت و وظایف معاونین تصدی و اخذ منظوری آن از آمر عمومی.
ج  -تمرر وعزل مامورین و کارکنان تصدی مطابك احکام لانون و بر اساس صالحیت هائیکه از طرف آمر عمومی
اعطاء گردیده است .

ماده نهم
رئیس هیئت عامل آمر اعطاء درجه دوم تصدی بوده مکلف به پیشبرد کلیه امور روز مره تصدی میباشد و در نزد
آمرعمومی مسؤلیت دارد.

فصل پنجم
امور مالی و بیالنس
ماده دهم
سرمایه ابتدائی تصدی پشم ( )۲۳۳ملیون افغانی و سرمایه نهائی آن ( )۱۳۳ملیون افغانی میباشد.
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ماده یازدهم

تزئید وتنمیص سرما یه تصدی به اساس پیشنهاد آمر عمومی ،موافمه وزارت مالیه و منظوری شورای وزیران صورت
میگیرد.
ماده دوازدهم

سرمایه تصدی متعلك به دولت بوده و تحت وارسی حسابی وزارت مالیه و هیئت نظار میباشد.
ماده سیزدهم

عواید خالص حاصله بعد از وضع وجوه احتیاط (ذخیره لانونی) و پرداخت مالیه و محصوالت لانونی به شکل مفاد خالص
بحساب واردات دولت انتمال میگردد و یا بمنظور اکمال سرمایه نهائی پیشبینی شده بمنظوری آمر عمومی تصدی معامله
میگردد.
ماده چهاردهم
تصدی مکلف است ساالنه حد الل ده فیصد مفاد به تناسب سرمایه پرداخت شده برویت بیالنس ارائه دارد.
ماده پانزدهم
هرگاه مفاد ساالنه تصدی از ده فیصد تنزیل باید بعد از ارائه دالیل ممنعه و موافمه آمر عمومی و منظوری شورای وزیران
فعالیت موسسه ادامه یافته می تواند.

ماده شانزدهم
تصدی می تواند الی دو فیصد مازاد مفاد پیشبینی شده را که در اثر فعالیت تصدی بدست میاید بمنظور تمویه بنیه مالی و
تشویك به مامورین ،اجیران و کارگران توزیع نماید.
ماده هفدهم
تصدی به پرداخت مالیه و محصول لانونی مکلف می باشد.

فصل ششم
انحالل
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ماده هجدهم

در صورت بروز یکی از عوامل ذیل تصدی منحل می گردد:
الف  -تکمیل معیاد معینه.

ب  -الحاق تصدی باسایر تصدی ها و موسسات دولتی.
ج -عدم توانایی تصدی در پیشبرد امور محوله اش.

د -در صورتیکه حکومت تصمیم به الغای تصدی بگیرد.
ماده نزدهم

تصدی در اثر پیشنهاد آمر عمومی ،موافمه وزارت مالیه و منظوری حکومت منحل می گردد.
ماده بیستم
در صورت انحالل تصدی تمام امور حسابی و معامالت اش به تصفیه های واحد وزارت مالیه جهت تصفیه و حل و فصل
آن سپرده میشود.

فصل هفتم
احکام متفرقه
ماده بیست ویکم
تمام فعالیت های تصدی بر اساس لوانین و ممررات تصدی های دولت و طبك احکام این اساسنامه رهنمایی میگردد.
ماده بیست ودوم
این اساسنامه به پیشنهاد هیات عامل ،موافمه آمر عمومی و منظوری شورای وزیران تعدیل شده میتواند.
ماده بیست وسوم
این اساسنامه که شامل هفت فصل وبیست وسه ماده می باشد یکماه بعد از تاریخ منظوری شورای وزیران جمهوری
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دموکراتیک افغانستان نافذ می گردد.

