فصل اول
احکام عمومی
ماده اول:
اين اسساسنامه در روشنی قانون موسسات غير دولتی بمنظور انسجام فعاليت ھا و تشخيص
صالحيت ھا مسؤليت ھای ارگان رھبری و ھمچنان ايجاد نظم و دسپلين وبرقراری سيستم
حسابدھی شفافيت در مؤسسه وضع گرديده است..

ماده دوم:
اين مؤسسه که بنام مؤسسه )بازسازی و انکشافی وحدت برای زنان افغان( غير دولتی ياد ميشود
ومخفف انگليسی آن ) (WRDOAWيک نھاد غير دولتی وغير انتفاعی بوده و در فعاليت ھای
خود از قانون مؤسسات غير دولتی و ساير قوانين نافذه کشور پيروی مينمايد.

ماده سوم:
مؤسسه )بازسازی و انکشافی وحدت برای زنان افغان( که منبعد در اين اسساسنامه بنام مؤسسه
ياد ميشودر سال ) (1389توسط مؤسس يا مؤسسين ھريک :

-1

ذبيح

-2

حسينه

-3

رحيمه

طی اولين جلسه مؤسسين تاسيس گرديده است

ماده چھارم :
دفتر مرکزی مؤسسه در شھر کابل موقعيت داشته و دفاتر ساحوی آن در صورت گسترش
فعاليت ھای مؤسسه در ساير واليات کشور ايجاد ميگردد.

ماده پنجم :

مؤسسه دارای آرم و سمبول مشخص بوده که از آن برای اجرای فعاليت ھای و اھداف کاری
خويش استفاده مينمايد.

ماده ششم:
ھر شخصی بدون تعلقات سياسی  ،قومی ،سمتی ،نزادی وجنسی که آرزوی خدمت بشر
دوستانه و دوطلبانه را به مردم افغانستان داشته و شرايط اين اساسنامه را بپذيرد عضويت اين
موسسه را کسب کرده ميتواند

ماده ھفتم:
فعاليت مؤسسه بعد از منظوری کميسيون عالی ارزيابی ثبت وراجستر و دريافت جواز فعاليت
از وزارت اقتصاد رسما ّ آغاز ميشود

فصل دوم
اھداف وساحه فعاليت مؤسسه
ماده ھشتم:
ھدف عمده اين مؤسسه به عنوان يک نھاد اجتماعی غير دولتی و غيرانتفاعی عرضه خدمات
داوطلبانه و بشردوستانه به انسانھايی نيازمند جامعه بدون در نظر داشت تعلقات سياسی ،قومی
،نزادی ،لسانی ،سمتی وغيره و ھمچنان سھمگيری فعال در با زسازی و اعمار مجدد ترقی و
پيشرفته بوده که برای مقاصد ذيل فعاليت مينمايد:
 - 1کمک به اطفال جنگ زده و يتيم و زنان بيوه.
 - 2کمک به دھاقين و زارعين در قريه جات دور دست.
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ماده نھم:
فعاليت کاری مؤسسه شامل عرصه ھای ذيل ميباشد:

 -1تعليم وتربيه
-2

زراعت

فصل سوم
ارگان ھای رھبری مؤسسه
ماده دھم:
ارگانھايی رھبری مؤسسه عبارت اند از:
. -1مجمع عمومی
 -2ھيئت مديره )بورد دايرکتری(
 -3ھيئت اجرائيه )رئيس معاون ويا معاونين ومسؤل اداری ومالی ومسؤلين ديپارتمنت
ھا(

ماده يازدھم:
مجمع عمومی مؤسسه:
مجمع عمومی مؤسسه عالی ترين مرجع تصميم گيری ميباشد جلسات عادی آن در ھر) ( 1سال
يکبار داير شود و جلسات فوق العاده عندالضرورت به اثر تقاضای اکثريت اعضای ھيت مديره ويا
دو ثلث اعضای مجمع عمومی موسسه داير شده ميتواند

ماده دوازدھم:
مجمع عمومی دارای صالحيت ھای ذيل ميباشد:

 -1استماع گزارش رئيس مؤسسه مسؤل امور مالی وساير مسؤلين بخش در طی مدمت
فعاليت ھای پروژه ای و عوايد و مصارف مؤسسه .
 -2استماع گزارش ھيئت بررسی و نظارت مؤسسه .
 -3تصويب بودجه و پالن کاری ساالنه مؤسسه .
 -4انتخاب وانفکاک اعضای پيشنھاد شده توسط ھيئت مديره .
 -5انتخاب مجدد رئيس ،معاون يا معاونين مؤسسه در صورتيکه مدت خدمت آنھا ختم شده باشد.
 -6اتخاذ تصميم در قسمت تعديالت و اصالحات اساسنامه مؤسسه .
 -7غور و بررسی پاليسی و تصويب خط مشی مؤسسه برای کوتاه مدت و دوره نھائی .
 -8تصويب اليجه مزد و معاش و مقررات داخلی مؤسسه .
 -9تصاويب ومجمع عمومی در کتاب مخصوص ثبت و فيصله آن از طرف ھيئت رھبری آن امضا
شود.
 -10تصميم در مورد ساير مواد اجنداد که در مجمع عمومی مطرح ميگردد .

ماده سيزدھم:
ھر عضو اشتراک کننده در جلسه عمومی مؤسسه از حق رای مستقل برخوردار بوده که از آن در
تصميم گيری ھا استفاده مينمايد.

ماده چھاردھم:
مجمع مؤسسه از طرف رئيس که از طرف مجمع انتخاب ميشود اداره شود و در تصميم گيری
ھا حق رای مشورتی دارد.

ماده پانزدھم:
ھيت مديره )بورد دايرکتری(

 .-1ھيئت مديره متشکل از )

( اعضای بوده که از طرف مجمع عمومی مؤسسه

3

انتخاب ميشود که از جمله به تعداد )

1

( نفراز اعضای رھبری مؤسسه و به تعداد)  ( 2نفر

از خارج مؤسسات ميباشد.
 -2جلسات ھيئت مديره در ھر )

سال ( ماه يکبار و جلسات فوق العاده به اثر تقاضای اکثريت

ھيئت مديره داير شده ميتواند.
 -3رئيس مؤسسه که جز ترکيب ھيئت مديره ميباشد ورھبری مؤسسه را به عھده دارد از طرف
ھيئت مديره يا مجمع عمومی برای مدت )
 -4مدت خدمت اعضای ھيئت مديره )

1
1

( سال انتخاب ميشود.
( سال ميباشد.

ماده شانزدھم:
صالحيت ھا و وظايف ھئيت مديره
الف  :صالحيت ھا:
 .-1استماع گزارش رئيس مؤسسه از فعاليت و صورت عوايد و مصارف در جلسات ماھانه.
 -2تصويب اليحه وظايف ديپارتمنت ھای مؤسسه.
 -3تصويب عقد پروتوکول و قراردارد ھا با مؤسسات غير دولتی و دونری ھا و ادارات دولتی
و نھاد ھای مدنی
 -4منظوری پالن کار ھيئت اجرائيه و بخش ھای مربوطه مؤسسه .
 -5تعين مسؤلين پروژه ھا که از جانب رئيس پيشنھاد ميشود .
 -6تصويب پالن کاری با در نظر داشت خصوصيات ھر پروژه .
 -7کنترول از عوايد و مصارف مؤسسه
 -8پيشنھاد تغير شخصيت ،انحالل وادغام وتغير نام و ايجاد دفاتر ساحوی مؤسسه .

 -9تعين مسؤلين ديپارتمنت دوپروژه ھا بعد از منظوری رئيس .

ب :وظايف :
 .-1دادن مشوره دوامدار برای رئيس وساير اعضای ھئيت اجرائيه بخاطر تحقيق تصاميم مجمع
عمومی وبھبود اجراات مؤسسه.
 -2بررسی امورات مالی )عوايد مصارفات( شش ماھه وساالنه مؤسسه .
 -3رسيده گی به خواست وشکايات کارکنان مؤسسه .
 -4جستجو راه ھای دريافت فند ومنابع تمويل برای پروژه ھای سروی شده .
 -5تامين ارتباط با ادارات ھماھنگی وسازمان ھای جامعه مدنی و ادارا دولتی.
 -6ارائه پيشنھادات در مورد تعديالت واصالحات در اساسنامه به مجمع عمومی.
 -7پيشنھاد تمديد مدت خدمت ھيئت اجرائيه به مجمع عمومی .
 -8طرحوترتيب اليحه وظايف .
 -9طرح وترتيب اليحه نظارت داخلی مؤسسه.

فصل چھارم
وظايف و صالحيت ھای ھئيت اجرائيه

ماده ھفدھم:
ھيت اجرائيه
 .-1ھيئت اجرائيه مؤسسه عبارت ار رئيس مؤسسه ،معاون ،مسؤلين اداری ومالی و مسؤلين
ديپارتمنت

 -2رئيس و معاون مؤسسه که در ترکيب از ھيئت اجرائيه ميباشد برای مدت )

 ( 1سال به

پيشنھاد بوردايرکتری و منظوری مجمع عمومی انتخاب ميشود.
 -3بقيه اعضای ھيئت از طرف رئيس مؤسسه استخدام ميشود که بعد از ) تائيد

( دايرکتری

تائيد ميشود
 -4جلسات ھيئت اجرائيه در ھر ماه يکبار داير ميشود ورئيس مؤسسه و ساير مسؤلين بخش به آن
گزارش ارئه ميدارند.
 -5طرح و ترتيب اليحه وظايف ديپارتمنت ھا.
 -6استماع عرايض و شکايات مردم در مورد نيازمندی آنان

ماده ھجدھم:
وظايف و صالحيت ھای رئيس مؤسسه
الف  :وظايف رئيس
 .-1تطبيق تمام تصاويب و فيصله ھای مجمع عمومی و ھئيت مديره .
 -2پيشبرد امورات يوميه اداری ،مالی وپروژه وی مؤسسه
 -3ايجاد نظم دسپلين در بين کارمندان مؤسسه .
 -4تقسيم وظايف و دادن پالن کاری رای مسؤلين و اعضای مؤسسه
 -5نماينده گی از مؤسسه در محافل سمينارھا،ورکشاپ ھاملی و بين المللی که)با اجازه مقامات
ذيصالح ( برگذار ميگردد.
 -6تھيه گزارش منظم از فعاليت ھا پيشرفت ھای کاری مؤسسه و ارايه آن به ھئيت مديره .
 -7تھيه پالن کار و تطبيق آن مطابق به زمان تعين شده .
 -8درصورت ضرورت و تشخيصم نيازمنديھا و استخدام افراد جھت پيشبرد کار طبق اساسنامه
مؤسسه

 -9فراھم نمودن تسھيالت کاری بين يخش ھا و جمع آوری گزارشات کاری آنھا .
 -10رئيس مؤسسه صالحيت دارد در صورت لزوم صالحيت ھای کاری خود را به معاون يا از
يکی از اعضای ھيئت مديره موسسه کتبأ تفويض نمايد .

ب -صالحيت ھای رئيس..
 . 1اشتراک در جلسات  ،سيمنارھای ملی  ،بين المللی و جلسات ھماھنگی دولتی و غير
دولتی
 . 2ترتيب اليحه وظايف مؤسسه
 . 3منظوری استخدام و عزل پرسونل موسسه مطابق اساسنامه
 .4وارسی از تيب نمودن راپور ھای شش ماھه  ،ماھوار وساالنه .
 .5بررسی از کيفيت و کميت کارمسؤلين مطابق پالن منظور شده .
 .6حل مشکالت موسسه ورسيده گی به خواست و شکايات عنوانی مؤسسه.
 .7صدور ھدايات جھت بھبود و تطبيق بھتر امورات و فعاليت مؤسسه .
 .8امضای قرار داد و پرتوکول ھا ودونروساير مراجع که با موسسه مساعدت ميکند.
 .9نظارت و مراقبت از امورات اداری – مالی و پروژه ھا

ماده نزدھم:
معاون مؤسسه و مسؤل امورمالی مؤسسه ھمکاری دايمی رئيس بوده و در غياب رئيس تمام صالحيت
ھای رئيس توسط معاون اجرا ميشود.

فصل پنجم
استفاده از دارايی مؤسسه
ماده بيستم:

تمام دارائی منقول و غيرمنقول در مؤسسه متعلق به مؤسسه بوده و بنام آن ثبت و سجل ميشود ھيچ
اعضا حق تصرف مالکانه آن را نداشته و ثبت و سجل و خريداری تجھيزات وسايل ولوازم مورد
ضرورت بنام اعضای مؤسسه صورت نمی گيرد.

ماده بست و يکم:
تمام بودجه اختصاصی مؤسسه مطابق به اھداف پروژه و شرايط قرارداد بمصرف رسيده و
گزارش آن در مصرف ساالنه بوزارت اقتصاد و مرجع ذيربط ارئه ميگردد.

ماده بست ودوم :
در صورت انحالل ،ادغام ،سلب وختم فعاليت مؤسسه دارائی آن مطابق فيصله مرجع تصميم گيری
ذيربط و مطابق قانون انجوبه مؤسسات دارای اھداف مشابه يا به دولت جمھوری اسالمی افغانستان
سپرده ميشود .

ماده بست وسوم :
در صورتيکه مؤسسه خواسته باشد ميتواند بعضی از وسايط ،اجناس داغمه وکھنه ولوازم خود را
مطابق قانون انجوھا ليالم و بفروش برساند  .البته وجود بدست آمده در جھت اھداف غير انتفاعی
مؤسسه بمصرف رسانيده ميشود .

ماده بست وچھارم:
مؤسسه ميتواند دارئی منقول و غير منقول خويش را در صورتيکه مورد نياز پروژه وی نباشد به
کرايه داده و عوايد حاصله در جھت اھداف غير انتفاعی مؤسسه بمصرف برساند

ماده بست وپنجم:
مؤسسه حق ندارد دارئی منقول وغيرمنقول خويش را به فروش رسانيده و وجود بدست آمده را بين
اعضای مؤسسه توزيع وتقسيم نمايد.
 -1خريداری تمام وسايل وتجھيزات مؤسسه برويت اسناد وبل خريداری ميشود

 -2تمام تجھيزات وسايط و وسايل تحويلخانه ھا به وقت وزمان بررسی و تحت نفر مؤظف
مواظبت ميشود.

فصل ششم
استخدام مزد و رخصتی کارمندان
ماده بست وششم :

ھر تبعه داخلی وخارجی که خواھان سھم گيری فھاالنه در فھاليت مؤسسه

داشته باشد ،مطابق شرايط قرارداد رسمی به اساسی ورقه در خواستی ،درجه تحصيل ،مسلک وحرفه
وشغل به اساس ضرورت مؤسسه استخدام ميشود.
 .-1استخدام کارمندان بصورت انفرادی بعد از ارزيابی از لحاظ مسلکی ويکی توسط
شعبه مربوط و منظوری رئيس صورت ميگيردد.
 -2درتقرر متخصص به افغانھا حق اوليت داده ميشود و درصورت ضرورت به اتباع
خارجی طبق قانون وبه اساس قرار داد رسمی استخدام آنھا صورت ميگيرد.
 -3دراستخدام کارمندان ھيچگونه برخورد تبعيض آميز صورت نگرفته ودر صورت
لزوم به افراد واشخاص معلول و معيوب که از عھده کارھا برآمده بتواند مطابق قوانين
نافذه نيز حق استخدام داده ميشود.
 -4درقسمت استخدام اتباع داخلی و خارجی تمام قوانين نافذه  ،نورم ھا و کنوانسيون ھای
بين المللی مراعات ميشود .
 -5مؤسسه اطفال کمتر از سن )  (18ساله را بحيث کارمند استخدام کرده نميتواند .

ماده بست وھفتم :
 . -1مزد کارمندان مطابق شرايط کار به اساس قرار دادتاديه ميشود و مزد کارمندان به ھيچ وجه
کمترازحقوق کارمندان دولت نميباشد .
 -2حقوق وامتيازان کارمندان حين سفربه خارج وواليات ومناطق دور دست کشور طبق اليحه
وقوانين نافذه اجرا ميشود.
 -3مزد روز ھای رخصتی واضافه کاری قابل پرداخت ميشود

 -4مزد کارگران وروز مزد مطابق نرخ روز پرداخته ميشود
 -5مؤسسه در برارپرداخت بموقع مزد ومعاش کارمندان وکارگران مسؤليت دارد
 -6ترئيد مزد معاش کارکنان آمرين ديپارتمنت ھا وپروژه ھا طبق اليحه مؤسسه بعد از ارزيابی
ھيئت وسپری نمودن مرحله آزمايشی ومدت معين خدمت بھداز منظوری رئيس مؤسسه قابل
پرداخت ميباشد
 -7مؤسسه دربرارتمام مکلفيت ھای پرداخت يا تادياتی در براری مزدمعاش کارمندان خريداری ھا
از داخل کشور وکرايه منازل وامور مالياتی مسؤليت دارد.

ماده بست وھشتم :
استراحت ورخصتی ھا:
 .-1کارمندان وپرسونل خدماتی مؤسسه با در نظرداشت رخصتی ھای ملی ومذھبی طبق قانون
کارجمھوری اسالمی افغانستان مستحق رخصتی قانونی ميباشد.
 -2رخصتی زمان والدت طبق قانون نافذه در نظرگرفته ميشود و کمتراز سه ماه بوده نميتواند  .که
البته يکماه آن قبل از والدت ودوماه آن بعد از والدت استفاده ميشود.

فصل ھفتم
امور مالی و گزارشدھی موسسه
ماده بيست نھم:
 .-1امورمالی وحسابی مؤسسه مطابق استندردھا ونورم ھای داخلی وبين المللی صورت ميگيردد.
 -2گزارش امورمالی مؤسسه يعنی عوايد ومصارف ساالنه توسط استندردھای مالی وحسابی
بررسی شده وکاپی آن به آرشيف مؤسسه ،دونروزارت اقتصاد سپرده ميشود.

 -3تمام اسناد خريداری ومصرفی واموال وتجھيزات کمک شده بعداز سنجش دقيق مالی قابل
مجرائی ميباشد
 -4سال مالی مؤسسه يکسال بوده که مؤسسه مکلف به ارائه راپور آن ميباشد.

ماده سی ام :
 .-1گزارش ياراپور فعاليت مؤسسه به تفکيک امور پروژه وی آن وامور مالی طبق فورم گزارش
شدھی وزارت اقتصاد در ھر شش ماه مطابق قانون انجوھا به وزارت اقتصاد ومراجع مربوطه ارائه
ميشود.
 -2مؤسسه ھرنوع اسناد را که به ارتباط فعاليت مؤسسه بادونرامضاء مينمايد کاپی آنرا به وزارت
اقتصاد ميسپارد.

فصل ھشتم
وظايف و مسوليت ھای اعضا
ماده سی يکم:
اعضای مؤسسه دارای وظايف ومسوليت ھای ذيل ميباشد
 .1تمام اعضا مکلف به رعايت تمام قوانين نافذه محله قانون انجوھا اساسنام ومقررات داخلی مؤسسه

ماده سی دوم:
مؤسسه ميتواند به خاطرتحقيق اھداف وتطبيق پالن وپروژه ھای مربوطه اداری ھماھنگی وچتر را
مطابق قانون انجوھا ايجاد نمايد.

فصل نھم

احکام متفرقه
ماده سی سوم:
منابع تمويل فعاليت ھای مؤسسه از مدرک اعانه ھا،مساعدت ھا وحلب کمک ھای ملی وبين المللی
از طريق مؤسسات غيردولتی بين المللی ،دفاتر ملل متحد وکشور ھا بوسيله پيشنھاد يا پروپوزل
تدارک ميشود.

ماده سی چھارم:
ساختار تشکالتی مؤسسه مطابق چارت آن در ورق جداگانه درج وضم اسناد ميباشد .

ماده سی پنجم:
عضو اخراج شده ويا مجازات شده ميتواند شکايت کتبی خويش را به جمع عمومی ويا ھيئت مديره
انعکاس وارائه نمايد.

ماده سی ششم:
سلب عضويت در مؤسسه درحاالت مانند فوت،استعفاء،اخراج،غيابت طوالنی از) (20روز،ختم
پروژه،وانحالل مؤسسه صورت می گيرد.

ماده سی ھفتم:
در اسناد مالی وقرار داد ھا وپروپوزل وساير اسناد مؤسسه فقط امضای رئيس مؤسسه در غيات
آن معاون مؤسسه مدار اعتبار است.

ماده سی ھشتم:
کارمندان کليدی مؤسسه منجله رئيس ومعاون مؤسسه در صورت مستغفی يا عزل شدن از وظيفه
مسؤليت دارند که از صورت عدم مسؤليت در برار مؤسسه ارائه مينمايد.

