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(اساسنامه ریاست مجادله مالریا)

افغانستان

طبع  ۱۰۰جلد

تاریخ ۱۳۳۶

مقدمه
نظر به اینکه مرض خانمانسوز مالریا در کلیه مناطق مملکت شیوع داشته و وضع صحی مردم را تهدید می نمود حکومت
بهی خواه ما تصمیم گرفت مناطق مذکور را مورد مجادله قرار داده و برای امحای مرض مذکور مساعی الزمه نماید.
همان بود که موسسه مجادله مالریا به اثر پیشنهاد وزارت اقتصاد حسب تصویب مجلس عالی وزرا بتاریخ  ۲۷ثور ۱۳۲۷
بحیث موسسه آزاد تاسیس و شروع بکار نمود که در نتیجه بر وفق انتظار حکومت متبوعه و احصائیه هائیکه بدستت استت
ایتتن موسستته از ناحیتته نتتابود ستتاختن متترض مالریتتا از نضتتاط مالریتتائی بقضتته خداونتتد اصل موفضیتتت هتتای مطلتتوب حاصتته و
مناطضی را که مسکونین آن دایما تحت خطرات این مرض واقع و به مضیضه حیتاتی مواجته بودنتد تتا انتدازۀ اصتال و بترای
استتقاده اهتالی مستاعد ستتاخته شتد و حتتی دستتگا هتتای بتزرگ صتنعتی مملکتت در همتتان منتاطق مالریتائی تشتکیه و تاستتیس
گردید.
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بسم هللا الرحمن الرحیم
اساس نامه ریاست مجادله مالریا
افغانستان
فصل اول
(تاسیس – اسم – مرام – مرکز)
تاسیس:
مادۀاول :حسب پیشنهاد نمبر ا۱۲۴ل مورخه  ۲۰ثور  ۱۳۲۷وزارت اقتصاد ملی و تصویب نمبر ا۲۴۸ل تتاریخی  ۲۷ثتور
 ۱۳۲۷مجلتتس عتتالی وزرا و منظتتوری احکتتام نمبتتر ا۱۳۵۱ ،۴۶۱ل مورختته  ۲۹ثتتور  ۱۳۲۷حضتتور اعلیحضتترت معظتتم
همتایونی موسستته بنتام موسستته مالریتا بوجتتود آمتد و ایتتن موسسته یت

موسستۀجداگانه بتتوده تتابع احکامتتات خصوصتیه طبتتق

AC
KU

اساسنامه خود فعالیت و ایقای وظیقه می نماید.

مادۀدوم :این موسسه بنام ریاست مجادله مالریا بوجود آمده است.

مادۀ سوم :چون درافغانستان مناطق مالریائی موجود بوده و صحت عامه را تهدید می نمود لذا بمنظور وقایه صحت عامته
مخصوصأ مناطق مالریائی افغانستان ایجاب می نمتود یت
برای دفاع این مرض مهل

موسسته و دستتگاهی بغترض مجادلته مالریتا بتروی کتار آمتده و

مجادله نماید این موسسه بنام ریاست مجادله مالریا بوجود آمتد تتا بخواستت خداونتد اصل توستط

کارکنان ریاست موصوف مدافعه و مضابله بامرض مذکور بعمه آمده باشد موسسه مالریا تمام مناطق مالریائی افغانستتان را
تحت مطالعه و عملیات خود قرار داده و به طریق فنی برای امحای مرض مذکور مجادله می نماید.

مادۀچهارم :مرکز این موسسه در کابه بوده و منتاطق مالریتائی را در ستایر والیتات افغانستتان نیتز اداره متی نمایتد شتعبات
ایتن موسسته در منتاطق مالریتائی افغانستتان حستب صتوابد بتد هیئتت عامته موسسته و اشتخا
شورایعالی موسسه دایر و داخه صحنه فعالیت میشود.
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فنتی آن و بمنظتوری مجلتس

فصل دوم
مادۀپنجم :مدارک تضویه مالی موسسه.
این موسسه از مدارک آتی تضویه میشود:
الف :منابع تضویه مالی موسسه عبارت است از دولت موسسات تصدی دولت بانکها شرکت ها و عمتوم اشخاصتیکه خواستته
باشند باین موسسه عام المنقعه معاونت نمایند درین امر مهم حیاتی ملی آزادانه اشتراک نموده میتوانند.
ب :ریاست مجادله مالریا میتواند ذریعه مراجعات و مضامات مربوطۀ امدادی های موسسات صحی بین المللی مانند سازمان
صحی جهان و موسسه یونیسف وغیره استقاده نمایند.
مادۀششم:
(( تشکیالت وظائف))
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موسسه مجادله مالریا از طرف اورگان های آتی اداره میشود:
الف شورای عالی
ب :هیئت عامه
ص :هیئت نظار

تبصرر ::تصتمیمات شتتورایعالی هیئتت عامته و هیئتتت نظتار در اوراق مخصوصته آن تحریتتر شتده و بته امضتتای هیئتت هتتای
مذکور میرسد اعضای شورایعالی موسسه مرکب از ذوات ذی صالحیت وزارتخانه ها و موسسات آتی بتوده حتق عضتویت
شورایعالی را پیدا می نمایند.
ا – ۱ع ،ص وزیر صحیه
 ۲ع – ص وزیر مالیه
ا – ۳ع – ص وزیر زراعت
 ۴کقیه بان

ملی

ا -۵رئیس نساجی
 – ۶رئیس اطاق تجارت
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ا – ۷نماینده اتحادیه پنبهل
(شورایعالی)
مادۀهفتم:
رئیس شورایعالی موسسه به اکثریت آرا از طرف اعضای شورایعالی انتخاب میشوند.
مادۀهشتم – جلسات شورایعالی موسسه اقأل در هر سه ماه یکمرتبه طورعادی و هم حسب پیشنهاد هیئت عامه و یتا هیئتت
نظار عندالضرورت صورت گرفته میتواند.
مادۀنهم:
مجلس شورایعالی وقتی منعضد شده میتواند که دو ثلث اعضا به مجلس حاضر باشند.

AC
KU

مادۀ دهم:

اعضای شورایعالی شخصأ در مجالس حضور به هم میرسانند.

ماد -:۱۱ :اعضای شورایعالی عضو هیئت عامه شده نمیتوانند مگر در حالیکه لزوم و مؤقتتأ یکتی از اعضتای شتورایعالی
بعضویت هیئت عامه تعین گردد البته آن وقت در مجالس شورای عالی اشتراک کرده نمیتوانند.
وظائف و اختیارات شورایعالی حسب آتی میباشد

مادۀ( -:)۱۲تحضیق – تعدیه و تصویب تشکیالت و تعلیماتنمامه هائیکه از طرف هیئت عامه ترتیب و پیشنهاد میگردد.
مادۀ( -:)۱۳تصویب بودجه معاشات و مصارفات سالیانه و تعدیالت آن.

مادۀ( -:)۱۴استخدام مامورین و مستخدمین به صالحیت هیئت عامه بوده و معاونین مدیران موسسته بته اثتر پیشتنهاد رئتیس
هیئت عامه و منظوری شورایعالی صورت میگیرد.
تبصر ::رتب و معاشات مامورین و مستخدمین مجادله مالریا باساس رتب و معاشات انحصارات قبتوه شتده هتر تحوالتیکته
در قسمت استخدام و تضاعد مامورین انحصارت صورت بگیرد در ریاست مجادله مالریا نیز موثر است.
مادۀ( -:)۱۵تصمیم درباره مسایلیکه از طرف هیئت عامه بغرض اخذ هدایت پیشنهاد میشود و همچنتین وضتع مضتررات در
مواردیکه هیئت عامه پیشنهاد می نماید.
مادۀ( -:)۱۶تصویب و منظوری خرید و فروش امواه غیر منضوه در حدود حوایج موسسه.
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مادۀ(-:)۱۷
رئیس شورایعالی و در غیاب وی کقیه او در محاکم قضائی عنداللزوم به وکالت موسسه بر علیه اعضای هیئت عامه اقامته
دعوی میکند.
مادۀ(-:)۱۸
استماع گذارش راپور سالیانه هیئت عامه و هیئت نظار و اظهار نظر در آن باره.
مادۀ(-:)۱۹
انتخاب هیئت عامه وهیئت نظار.
مادۀ (-:)۲۰

مادۀ (-:)۲۱
تعین خط مشی آینده موسسه.
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تغیر و تعدیالت در مواد اساسنامه.

تبصر::

مربوط به فیصلۀ شورایعالی:

التتف -تصتتمیمات و فیصتتله هتتای شتتوراریعالی عامتته و هیئتتت نظتتار در اوراق مخصوصتۀ آن تحریتتر و بتته امضتتای اعضتتای
هیئت های مذکور میرسد.

ب :شورایعالی میتواند که عنداللزوم برای اجرای امور ی

هیئت فرعی از بین اعضای خود انتخاب نماید.

ص :در صورت تساوی آرا بهر طرفیکه رائی رئیس مجلس قرار گیرد معتبر است.
(هیئت عامل)
ماده ا۲۲ل موسسه مجادله مالریا توسط هیئت عامه که مرکب از سه نقر باشد اداره میگتردد یت

نقتر ایشتان بصتقت رئتیس

موسسه و دو نقتر آن معتاونین خواهنتد بتود .متدت ختدمت اعضتای هیئتت عامته بترای سته ستاه بتوده و انتختاب مجتدد ایشتان
معانعتی ندارد.
ماده ا۲۳ل انتخاب هیئت عامه مربوط به انتخاب و تصویب شورایعالی موسسه بوده و منحصتر بته اشتخا
میباشد.
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فنتی و مستلکی

ماده ا۲۴ل رئیس هیئت عامه آمر اجرائیه عالی موسسه بوده و امور موسسه را باختیارات کامته مطتابق مضتررات اساستنامه
و مصوبات شورایعالی اداره مینماید.
و در حدود مضررات داخلی و بودجه سالیانه که بتصویب شورایعالی رسیده باشد مامورین را عتزه و نصتب نمتوده و قواعتد
الزمه را در باره ایشان تطبیق می نماید.
ماده ا۲۵ل رئیس موسسه می تواند در حاه غیاب خود یکی از معاونین خود را بحیث کقیه خویش تعین نماید.
ماده ا۲۶ل هیئت عامه در داخه مواد اساسنامه هتذا و مصتوبات شتورایعالی متی توانتد شتعبات و نماینتدگی هتای موجتوده را
الغاء و یا شعبات جدیدی را تاسیس نماید.
ماده ا۲۷ل حق اعطای صالحیت امضاء مربوط به هیئت عامه میباشد.
ماده ا ۲۸ل ترتیتب بودجته و راپتور ستالیانه و لتوایق و مضتررات داخلته و اجترای آن بعتد منظتوری و تصتویب شتورایعالی از
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صالحیت هیئت عامه است.

ماده ا۲۹ل مکاتیب و اسناد موسسه به امضای انقرادی رئیس هیئت عامه و یا ی

نقر از اعضای هیئت عامته یتا یکنقتر از

صاحبان صالحیت امضا قابه اجرا میباشد.

ماده ا ۳۰ل رئیس هیئت عامه و در اجرای امور موسسه در حدود بودجه طبق این اساسنامه صالحیت نامه را دارا میباشد.
ماده ا۳۱ل هیئت عامه مکلف است بغرض کسب مطالعه هیئت نظار معلومات الزمه را بدسترس شان بگذارند.
((هیئت نظار))

ماده ا۳۲ل هیئت نظار مرکب از سه نقر بوده و از طرف شورایعالی برای مدت ی
اجرا می دارند:

ساه انتخاب میشتود و وظتائف ذیته را

الف – مالحظه حسابات و تصدیق راپور سالیانه قبه از تضدیم بشورایعالی.
ب -موجودی امواه جنسی و نضدی موسسه.
ماده ا ۳۳ل هیئت نظار مکلف استت کته امتور موسسته را نظتارت نمایتد تتا بتر طبتق اسناستنامه و تعلیمتات نامته هتا و دستاتیر
شورایعالی اداره گ ردد و برای این منظور میتوانند دفاتر و استناد مربوطته را بازرستی نماینتد و رئتیس هیئتت عامته موظتف
است که جمیع معلومات و اسناد مطلوبه را بدسترس ایشان بگذارد.
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مادۀ ا۳۴ل هیئت نظار مؤظف است تا بیست روز قبه از انعضاد مجلس ستالیانه بته محاستبات و راپتور موسسته کته از طترف
هیئت عامه در دسترس آنها گ ذاشته میشود غور نموده را پور ختود را راجتع بته وضتع عمتومی موسسته بشتورایعالی تضتدیم
نماید.
مادۀا۳۵ل در موقع که رئیس شورایعالی الزم داند هیئت نظار در مجتالس و متذاکرات شتورایعالی میتواننتد شتامه گردنتد امتا
ایشان حق رای را ندارند.
متتادۀا۳۶ل هیئتتت نظتتار در امتتور – اجرائیتته و اداری موسستته بصتتورت مس تتضیم حتتق مداخل ته را دارا نب توده بلکتته نظریتتات و
تنضیدات خویش را میتوانند طور کتبی بشورای عالی تضدیم دارند.
مادۀا۳۷ل برای رسیدگ ی از امور محاسبه و اجرائیه موسسه هیئت نظتار مؤظتف استت در هتر وقتیکته ختود شتان الزم بدانتد
اجتماع و مسائه مربوطه را وارسی نمایند.
مادۀا ۳۸ل تشکیه مجالس هیئت نظار از وظیقه خا
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امر مؤظف می باشد.

رئیس آن بوده و در حاه غیاب او یکی از اعضای وی به اجرای این

فصل سوم

معامالت حسابی

مادۀا ۳۹ل ساه مالی موسسه مالریتا اوه میتزان ستاه شمستی التی اخیتر ستنبله ستاه متا بعتد خواهتد بتود کته حستابات و دفتاتر
موسسه در اخیر برص سنبله بسته شده و راپور سالیانه ترتیب گردد.

مادۀا۴۰ل راپور سالیانه بایست چهه روز قبه از انعضاد مجلس سالیانه توسط هیئت عامه و هیئت نظار سپرده شود.
مادۀا۴۱ل :سیستم مروجه دفتر داری موسسه باساس پرنسیب دفتر داری دو طرفه خواهد بود.

مادۀا۴۲ل مضررات و موادیکه درین اساسنامه پیش بینی نشده باشد طبق تصاویب شورایعالی در محه اجرا قرار میگیرد.
باساس مصوبۀ تاریخی  ۳۵ – ۱۲ – ۱۰شتورایعالی ریاستت مجادلته مالریتا اینت

اساستنامه ریاستت مجادلته مالریتا درسته

کاپی ترتب گردید هر کاپی آن با اوراق مضدمه آن حکم واحد را دارا بوده و دارای ا۸ل ورق میباشد.
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سواد فرمان نمبر  ۳۶ ،۸ ،۲۱ ،۷۰۷صدارت عظمی
ع ،ص ،دکتور عبدالظاهر کقیه وزارت صحیه!
پیشنهاد نمبر  ۳۶ – ۸ -۴ -۲۶۴۲آن وزارت در مورد اساسنامه ریاست مجادله مالریا به مجلس وزراء قرائت و در زمینه
تصویب ذیه بعمه آمد-:
نمبتتر  ۳۶ – ۸ – ۱۲ – ۶۷۹اایتتن پیشتتنهاد بتتا اساستتنامه منضتتمه اش بتته مجلتتس وزراء قرائتتت شتتد مجلتتس وزراء اساستتنامه
مذکور را که مشتمه بر ا۴۲ل ماده است و از طرف مجلس در آن تعدیالتی بعمه آمده تائید و تصویب میکند.ل
تصویب مجلس عالی وزراء از صحه حضور مبارک همایونی گذارش یافته و بحکم  ۴۵۵۱ - ۱۱۹۳مورخه  ۳۶-۸-۱۵به
صدارت ابالغ گردیده است مراتب تصوب مجلس وزراء فوقأ به جاللتماب شما اطالع گردیده تتا طبتق اجتراآت نمائیتد ستواد
اساسنامه مذکور که به مهر داراالنشاء مجلس عالی وزراء نشانی شده است ضمأ روانه گردید.
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(علی محمد معاون صدارت)
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