د افغانستان دموکراتیک جمهوریت
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د عدل وزارت

رسمی جریده

شماره ()۱۱

نمبر مسلسل () ۶۰۴

تاریخ ( )۱۱سنبله سال ۱۵۳۱

اساسنامه صندوق تعاونی دهقانان بی زمین ومزدوران زراعتی
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جریده رسمی
مجلس وزراء تحت فیصله شماره ( )۲۸۹در جلسه ( )۳۱تاریخی  ۳۱۱۱/۱/۳۱بامالحظه ورقه عرض مورخ۳۱۱۱/۱/۳۱
وزارت زراعت و اصالحات ارضی مراتب اتی را تصویب نمود:
 -۳اساسنامه صندوق تعاونی دهقانان بداخل بیست وسه ماده منظور است.
 -۹اساسنامه کوپراتیف تهیه خدمات زراعتی مجددا از طرف وزراء بصورت همه جانبه مطالعه و نتیجه به جلسه آینده
مجلس وزراء ارائه شود.
مراتب تصویب مجلس وزراء که به منظوری رئیس شورای انقالبی و صدراعظم جمهوری دموکراتیک افغانستان رسیده
بشما خبرداده شد تا طبق آن اجراآت بعمل آید.

سلیمان الیق
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وزیر رادیو تلویزیون و منشی مجلس وزراء

اساسنامه صندوق تعاونی دهقانان بی زمین و مزدوران زراعتی
فصل اول
احکام عمومی
ماده اول:
اصطالحات آتی درین اساسنامه معانی ذیل را دارد:
 -۳صندوق :صندوق تعاونی دهقانان بی زمین مزدوران زراعتی.
 -۹کمیته :کمیته حل مشکالت دهقانی.
 -۱دهقانان ومزدوران :دهقانان بی زمین ومزدوران زراعتی.
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ماده دوم:

صندوق بخاطر تحقق اهداف ذیل تاسیس میگردد:
ــــ متشکل ساختن دهقان ومزدور.

ــــ حمایه دهقان ومزدور در مقابل سیستم سود خوران ومالکان.
ــــ تقویه بنیه مالی دهقان و مزدور.

ــــ بلند بردن سطح شعور اجتماعی دهقان ومزدور.

ــــ اشتراک فعال دهقان ومزدور در تطبیق پروگرام اصالحات دموکراتیک ارضی بخاطر امحاء روابط فیودالی و ماقبل
فیودالی.
ماده سوم:
نام و آدرس صندوق قرار ذیل میباشد:

۳ــ نام ........:
۹ــ آدرس.........:

فصل دوم
تاسیس صندوق
ماده چهارم:
 -۳صندوق به رهنمائی کمیته توسط حد اقل پنج نفر که دارای صالحیت رهبری ،تقوای اجتماعی وخصلت خلقی باشند از
بین دهقانان و مزدوران مطابق باحکام این اساسنامه تاسیس میگردد.
 -۹اعضاء موسسه بعد از ثبت این اساسنامه در دفتر کمیته بجذب اعضاء جدید اقدام مینمایند.
 -۱هنگامیکه تعداد اعضاء صندوق به سی نفر بالغ گردد اعضاء موسس نخستین مجمع عمومی صندوق را به منظور
انتخاب هیات مدیره و اتخاذ تصامیم در باره سایر موضوعات دایر مینمایند.

AC
KU
فصل سوم
تشکیالت

ماده پنجم:

صندوق دارای تشکیالت ذیل میباشد:
 -۳مجموع عمومی.
 -۹هیات مدیره.
ماده ششم:

 -۳مجمع عمومی بصورت عادی هر سال یک مرتبه و در صورت لزوم بنابر دعوت هیات مدیره بصورت فوق العاده
تشکیل جلسه میدهد.
 -۹مجمع عمومی از بین اعضاء خود یک نفر را بحیث رئیس انتخاب مینماید.

ماده هفتم:
وظایف مجمع عمومی قرار ذیل است:
 -۳انتخاب هیات مدیره.
 -۹استماع راپور ساالنه هیات مدیره.
 -۱اتخاذ تدابیر الزم به منظور انکشاف وتقویه صندوق.
 -۴اتخاذ تصمیم درباره سایر موضوعاتیکه طبق این اساسنامه شامل اجنده گردیده باشد.
ماده هشتم:
 -۳هیات مدیره توسط مجمع عمومی از بین اعضاء آن برای مدت یک سال قابل تمدید انتخاب میگردد.
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 -۹هیات مدیره متشکل از حد اقل پنج نفر بوده و از بین خود رئیس ،معاون و خزانه دار را انتخاب مینمایند.
ماده نهم:

هیات مدیره وظایف ذیل را بعهده دارد:
 -۳تطبیق تصامیم مجمع عمومی.
 -۹قبول وسلب عضویت.

 -۱اتخاذ تدابیر الزم به منظور تقویه بنیه مالی صندوق.

 -۴کمک و اعطاء قرضه و اتخاذ تدابیر الزم جهت تحصیل قرضه از اعضاء.
 -۱تهیه و تقدیم راپور ساالنه کار و فعالیت صندوق به مجمع عمومی.
 -۶جمع آوری حق الشمول ،حق العضویت ،اعانه و تنظیم عواید صندوق.
 -۱تنظیم جلسات مجمع عمومی.
 -۸ترتیب لوایح داخلی و تقدیم آن به مجمع عمومی.

 -۲ایجاد و تقویه روابط انقالبی با حزب دموکراتیک خلق افغانستان وسازمانها خلقی.
 -۳۱سایر وظایفیکه ازطرف مجمع عمومی به هیت مدیره سپرده میشود.

فصل چهارم
عضویت
ماده دهم:
کاندید عضویت صندوق باید دارای شرایط ذیل باشد:
 -۳تابعیت دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان را داشته باشد.
 -۹مزدور یا دهقان باشد.
 -۱حق الشمول وحق العضویت را بپردازد.
 -۴مواد این اساسنامه را قبول نماید.
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ماده یازدهم:

عضو در حالت ذیل از عضویت صندوق اخراج میگردد:

 -۳در صورتیکه بدون عذر معقول تا سه ماه حق العضویت را نپردازد.

 -۹در صورتیکه بدون عذر معقول پول ذمت خود را طبق فیصله هیئت مدیره بوقت معین آن بپردازد.
 -۱شخصیکه از عضویت صندوق اخراج میگردد مستحق استفاده ازذخیره صندوق شناخته نمیشود.
ماده دوازدهم:

عضو میتواند در هر وقت از عضویت صندوق استفاده نماید .در اینصورت عضو باستثناء حق الشمول بعد از وضع
طلبات مستحق مبالغی است که بنام حق العضویت پرداخته میشود.
ماده سیزدهم:
هرگاه عضو فوت کند ذخیره وی در حضور سه نفر عضو هیات مدیره بخانواده او تسلیم و رسید اخذ میگردد.

فصل پنجم
حقوق و وجایب
ماده چهاردهم:
عضو دارای حقوق ذیل میباشد:
 -۳انتخاب شدن وانتخاب نمودن در هیات مدیره و سایر سازمانهای صندوق.
 -۹استفاده از قرضه و کمک های صندوق.
 -۱سایر حقوقیکه از طرف مجمع عمومی تثبیت میگردد.
ماده پانزدهم:
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وجایب عضو قرار ذیل است:

 -۳تحویل مبلغ پنجاه افغانی حق الشمول در آغاز عضویت.
 -۹تحویل مبلغ سی افغانی حق العضویت در اخیر هرماه.
 -۱سهمگیری فعال در سازمانهای صندوق.

 -۴سایر وجایبیکه ازطرف مجمع عمومی تثبیت میگردد.

 -۱عضو مکلف است بعد از دریافت زمین در جریان تطبیق پروگرام اصالحات ارضی عضویت کوپراتیف محل مربوط
خود را قبول کند .در آنصورت حق الشمول و حق العضویت و تمام طلبات عضو کوپراتیف مربوط آن انتقال منمایند.

فصل ششم
موارد کمک واعطای قرضه
ماده شانزدهم:
 -۳در صورت مریضی یا معیوب شدن عضو ویا یکی از اعضای خانواده او عضو مستحق اخذ قرضه میگردد.

 -۹در صورتیکه عضو و یا یکی از اعضاء خانواده او فوت نماید مصارف تکفین و تدفین طور رایگان از طرف صندوق
پرداخته میشود.
 -۱اندازه مصارف تکفین و تدفین از طرف هیئت مدیره تعین میگردد.
 -۴سایر مواردیکه هیات مدیره ضرورت اعطاء قرضه و یا کمک را تشخیص نماید.
ماده هفدهم:
 -۳استحقاق قرضه گیرنده متناسب باصل ذخیره اش الی ( )۸۱فیصد پرداخته میشود.
 -۹در صورتیکه ذخیره عضو تکافوی ضرورت او را نکند هیات مدیره میتوانند بعد از تشخیص ضرورت و در حاالت
فوق العاده پول اضافه مورد ضرورت را از سر جمع ذخیره صندوق بعضو قرضه بدهد.
ماده هجدهم:
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هیات مدیره نمیتوانند بیش از نصف دارایی صندوق را به منظور قرضه یا کمک باعضاء بپردازد.

فصل هفتم

منابع و امور مالی صندوق

ماده نزدهم:

منابع مالی صندوق قرار ذیل است:

 -۳حق الشمول و حق العضویت اعضاء.
 -۹اعانه اشخاص و موسسات ذیعالقه.

 -۱اجراء مسابقات سپورتی ،کنسرتها نمایشات هنری به نفع صندوق.
 -۴مفاد بانکی و جوایزیکه به نمبر حساب بانکی صندوق تصادف نماید.
ماده بیستم:
هیئت مدیره در یک از بانکهای دولتی نمبر حساب را بنام صندوق افتتاح مینماید.

ماده بیست ویکم:
چک بامضاء رئیس یا معاون و حداقل دو نفر از هیئت مدیره قابل اجراء است.

فصل هشتم
احکام متفرقه
ماده بیست دوم:
منازعات ناشی از فعالیت صندوق بین اعضاء ویا اعضاء هیئت مدیره از طریق حکمیت حل وفصل میگردد.
در صورتیکه این منازعات از طریق حکمیت حل و فصل شده نتواند مطابق باحکام ضمیمه شماره یک فرمان شماره ششم
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جمهوریت دموکراتیک افغانستان حل وفصل میگردد.
ماده بیست سوم:

این اساسنامه بعد از تائید و تثبیت دردفتر کمیته نافذ میگردد.

