یَخپَ َر َوَنه
یَدولَتَرَسمَ َ
ور َ
مه َ
ج َ
انَدَ َ
دَََافغَانَستَ َ
َ
َ
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رسمیَجریده َ
َ

اساسنامهَتصدیَملیَبس َ

(فوقَالعادهَگڼه) َ

پرلهَپسیَلمبرَ(َ )۲۰۳

َ

َ
َ
َ

نیټهَ:سهَشنبهَدََ۴۲۳۱کالَدَغبرگولیَدَمیاشتیَ(َ َ)۳۰

دَافغانستانَدَجمهوریَدولت رسمیَخپرونه َ
فرمانَشمارهَ(َ)۴۲۲۱مورخهََ۴۲۳۲/۴۳/۴۱مقامَمنیعَصدارتَعظمی َ

ښاغلیَدکتورَعبدالمجیدَوزیرَعدلیهَ! َ

ماده اول فیصله شماره ( )۸۵۸جلسه تاریخی  ۳۱۵۱/۳۱/۳۱مجلس عالی وزراء که بمالحظه ورقه عرر

مرور ۳۱/۳۱
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 ۳۱۵۱وزارت مالیه صادر گردیده چنین حکم میکند:

((اساسنامه تصدی ملی بس بداخل بیست وسه ماده که بمهر دار االنشاء رسیده منظور

است))

مراتب تصویب مجلس عالی وزراء کره بره شررن منظروری حررور روریس دولرت جمهروری افرانسرتان رسریده و بره شرماره
( )۱۸۸۵مورخه  ۳۱۵۱/۳۱/۳۱ثبت گردیده بشما اطالع داده شد تا درحصه نشر آن به جریده رسمی اقدام گردد.

َ

داکترَدمحمَحسنَشرق َ

اساسنامهَتصدیَملیَبس َ
فصلَاول َ
عنوانَوَمرام َ
مادهَاولَ َ
عنوانَ :
الن -مؤسسه بنام تصدی ملی بس بشکل دولتی با داشتن حیثیت تصدی تشکیل گردیده است.
ب -مرکز تصدی در کابل است و نمایندگی های آن عندالزوم در سایر والیات کشور نیز دایر خواهد گردید.

مرامَ :
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مادهَدومَ َ

مرام از تاسیس ایرن تصردی انتظرام برس رانری بمنظرور آنجرام خردمات عامره در رفر مشرکالت ترانسرتورتی دولرت جمهروری
افرانستان میباشد که وسایط آن متدرجا ً بصوابدید دولت و بوسیلۀ وزارت مالیه تورید می گردد.
مادهَسومَ َ
سرمایهَ :

الن – سرمایه تصدی ملی بس متعلق بدولت بوده و تحت وارسی حسابی وزارت مالیه میباشد.

ب -سرمایه ابتداوی ملی بس ( )۱۳۳ملیون افرانی و سرمایه نهاوی آن ( )۵۳۳ملیون افرانی می باشد.
ج -وسایط ،جایداد های منقولی و غیر منقولی به قیمت تمام شد جز سرمایه محسوب میشود.

َ
َ
َ
1

فصلَدوم َ
ارکانَتشکیالتیَموسسه َ
الفَ–َآمرَعمومیَ َ
بَ-هیئاتَعاملَ َ
جَ-هیئاتَنظارَ َ
مادهَچهارمَ َ
آمرَعمومیَ :

مادهَپنجمَ َ
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آمر عمومی تصدی ملی بس وزیر مالیه است.

صالحیتَوَوظایفَآمرَعمومیَ َ

الن -منظوری تالن عمومی کار ساالنه.
ب -منظوری بودجه و تشکیل موسسه.

ج  -مالحظه و منظوری بیالنس موسسه.

د -منظوری افتتاح نمایندگی ها در داخل و تقدیم تیشنهاد در تاسیس نمایندگی ها در خارج به مجلس عالی وزراء.
ه – منظوری لوایح مقررات داخلی موسسه.
و – منظوری قرو

داخلی وتقدیم تیشنهاد منظوری قرو

خارجی به مقام منی صدارت عظمی.

مادهَششمَ َ
هیئاتَعاملَ َ
الن– هیوات عامل رکن اجراویوی مؤسسه بوده متشکل از رویس و معاونین میباشد.

2

ب– رویس هیوات عامل امر اعطاء درجه دوم بوده و از تیشبرد کلیه امور اجراویوی اداری وفنی تصدی ملی برس نرزد آمرر
عمومی مسؤل میباشد.
مادهَهفتمَ َ
صالحیتَهیئاتَعاملَ َ
الن – ترتیب تالن کار تصدی و اخذ منظوری آن از آمرعمومی.
ب – تطبیق تروگرام کار تصدی طبق مقررات.
ج – ترتیب بودجه ساالنه و تقدیم آن به آمرعمومی.
د – اجرای اوآمر عمومی مؤسسه.
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ه – تقدیم تیشنهاد توزی صالحیت ها با آمر عمومی.

و -ترتیب لوایح داخلی موسسه و تقدیم آن جهت منظوری با آمر عمومی.
ز -مسؤلیت مراقبت اجرای امور این اساسنامه.

ح – تدقیق و مطالعه امکانات تهیه و توزی اقتصادی در وسایط و وسایل و تثبیت نر کرایه جهت منظوری بآمر عمومی.
ط – اقدام برای حل وفصل دعاوی حقوقی مؤسسه از طریق محاکم عدلی.

ی – انتخاب و تقرر مامورین تقدیم تیشنهاد و منظوری آن از آمر عمومی تصدی ملی بس طبق قانون مامورین دولت.
ک – تجهیز موسسه مطابق ایجابات بس رانی.

ل – اجرای مصارفات بودجوی و تجارتی موسسه
م – عزل و نصب اجیران بر طبق قانون موروعه.

َ
َ
َ
3

فصلَسوم َ
هیئاتَنظار َ
مادهَهشتمَ َ
هیوات نظار رکن اجراویروی نبروده مشرتمل از سره نررر میباشرد کره از طررن آمرر عمرومی طبرق مقرررات مورروعه تعیرین و
مقرر میگردند.
مادهَنهمَ َ
صالحیتَوَوظایفَهیئاتَنظارَ َ
الن– تحلیل و ارزیابی تالن و تروگرام کار ساالنه تصدی که توسط هیورات عامرل طررح گردیرده و تقردیم آن برا دالیرل مقنعره
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بوزارت مالیه.

ب– مطالعه و تحلیل بودجه ساالنه تصدی.

ج -تحلیل و ارزیابی فعالیت تصدی در مورد تطبیق و عدم تطبیق تالن و تروگرام کار تصدی.
د -تجزیه بررسی و تحلیل بیالنس سالیانه تصدی و تقدیم راتور در مورد آن بوزارت مالیه.

ه– مراقبت و نظارت از معامالت و اجراآت تصدی مطرابق اساسرنامه مرتبره موسسره و تقردیم راترور در مرورد ان بروزارت
مالیه.

و– کنترول امور حسابی تصدی در ششماه یک مرتبه و اراوه آن طور بیالنس شیت بوزارت مالیه.
ز– هیوات نظار در امور مربوطه تصدی ملی بس منرردا تصمیم اتخاذ نموده نمیتواند.

َ
َ
َ
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فصلَچهارم َ
امورَمالیَتصدیَملیَبس َ
مادهَدهم َ
سیستم محاسبه و وارسی حسابی تصدی ملی بس باساس سیستم مراعن تجارتی صورت میگیرد.
مادهَیازدهمَ َ
بالنس ساالنه تصردی ملری برس بعرد از خرتم سرال مرالی منتهرا در ظررن سره مراه سرال آینرده آن ترتیرب گردیرده جهرت وارسری
حسابی به هیوات نظار و به مراج مربوطه تقدیم میگردد.
مادهَدوازدهمَ َ
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چون تصدی ملی بس بمنظور انجام خدمات اجتماعی تاسیس گردیرده بنراء قیمرت کرایره کره از طریرق مقامرات صرالحه تثبیرت
میگردد هرگاه موسسه تصدی ملی بس به مشکالت مرالی مواجره گرردد در انصرورت بره اسرتیذان مقامرات صرالحه از طریرق
وزارت مالیه سبسایدی میگردد.
مادهَسیزدهم َ

تصدی ملی بس در صورتیکه تالن و تروگرام ور شرده سراالنه را قبرل از میعراد معینره تکمیرل نمروده و بره اجررا و تطبیرق
مکمل تالن موفق گردد از طرن آمرعمومی تمام مامورین کارگران و اجیران تصدی مورد نوازش قرار میگیرند.
مادهَچاردهمَ َ

تصدی ملی بس در ترداخت تمام مالیات و محصوالت دولت و ښاروالی ها طبق قوانین موروعه مکلریت دارد.
مادهَپانزدهمَ َ

در صورتیکه تصدی ملی بس مراد نمایرد تمامرا بعرد از ترداخرت مالیرات برعایردات و غیرره تعهداتیکره دریرن اساسرنامه از آن
تذکر بعمل آمده الی تکمیل سرمایه نهاوی به سرمایه موسسه افزود میگردد.

5

فصلَپنجم َ
شرایطَاعالنَموسسه َ
مادهَشانزدهمَ َ
انحالل و تصریه تصدی ملی بس تحت یکی از عوامل ذیل صورت میگیرد:
الن– صرن نظر از انجام وظاین آن.
ب -الحاق یا ادغام این تصدی با یکی از موسسات دولتی.
ج– عدم امکان در تیشبرد وظاین محوله نظر به عواملیکه نزد آمر عمومی تثبیت میگردد.
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مادهَهفدهمَ َ

انحالل این تصدی به اثر تیشنهاد وزارت مالیه و تصویب مجلس عالی وزراء صورت میگیرد.
مادهَهژدهمَ َ

امور تصریه حسابات مربوطه این تصدی توسط مامورین موظن و مسؤل آن طبق قانون تصدیها صورت میگرد.
مادهَنزدهمَ َ

داراوی تصدی بعد از تادیه دیون و مصارفات مربوط به تصریه بوزارت مالیه انتقال داده میشود.

َ
َ
َ
َ
َ
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فصلَششم َ
مسایلَمتفرقهَتصدیَملیَبس َ
مادهَبیستمَ َ
مامورین و اجیران تصدی واجد کلیه حقوق و تاب جمی مکلریت های قانونی مامورین و اجیرران دولرت و کرارگران تصردی
واجد کلیه حقوق و تاب جمی مکلریت های قانون کار و کارگر میباشد.
مادهَبیستَویکمَ َ
کنترولر های قبلی تصدی مامورین وزارت مالیه بوده معاش و مصارن آن از بودجه تصدی مربوط ترداخته میشود.
مادهَبیستَوَدومَ َ
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در سایر مواردیکه در این اساسنامه ذکر به عمرل نیامرده برطبرق قرانون تصردی و سرایر قروانین و مقرررات مورروعه دولرت
رفتارمیشود.
مادهَبیستَسومَ َ

تعدیالتیکرره در مررورد ایررن اساسررنامه الزم دیررده میشررود از طرررن هیوررات عامررل ترتیررب و برره آمررر عمررومی تررروی
منظوری مجلس عالی وزراء رمیمه این اساسنامه میگردد.
اساسنامه هذاء از تاریخ نشر در جریده رسمی نافذ میباشد.
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و بعررداز

