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اساسنامه پروژه زولوژی افغانستان
بمنظور معرفی و حمایت ثروت حیوانی افغانستان.
بمنظور مجاهدات برای جلوگیری از تملیل عده و انمراض نسل حیوانات وحشی و حیوانات کمیاب .پروژه زولوژی
افغانستان تاسیس یافت.

فصل اول -تاسیس پروژه

منظور نمود.
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 -۴الف -مجلس عالی وزرأ طی تصویب شماره ( )۴۴۱۱مؤرخه  ۵۴سنبله  ۴۶۱۱تشکیل کمیته زولوژی افغانستان را

ب -این کمیته بتاریخ  ۱عمرب  ۴۶۱۱مطابك  ۶۳اکتوبر  ۴۴۶۶تشکیل جلسه داده پروژه زولوژی افغانستان را تاسیس
کرد و در جلسات ما بعد این اساسنامه را که تحت تصویب شماره ( )۱۴۱۴جلسه  ۴۱حوت  ۴۶۱۱مجلس عالی وزرأ
منظور گردیده است ترتیب نمود.

 -۵پروژه زولوژی افغانستان که باغ وحش موزیم زولوژی افغانستان جزء آن میباشد دارای شخصیت حکمی بوده
ارتباط خود را با حکومت بوسیلۀ وزیر معارف لایم مینماید.

فصل دوم -وظایف و ساحۀ عمل پروژه

 -۶اداره باغ وحش و اداره موزیم زولوژی.

 -۱همکاری با انستیتوت زولوژی پوهنتون کابل برای تهیه امکانات تدریس و تحمیمات علمی.
 -۱همکاری با مکاتب و مدارس افغانستان در تدریس علوم طبیعی مربوط و معرفی ثروت حیوانی کشور به شاگردان
 -۶همکاری با دوائر و مؤسسات ذیعالله بشمول پروژه باغ نباتات برای تأمین اهداف پروژه.
 -۷امور عمرانی پروژه زولوژی افغانستان به مساعدت فنی ریاست شهر سازی صورت میگیرد.
 -۱ادارات و تصدی های دولتی که دارای پرسونل فنی میباشند مکلف اند در امور ولایۀ صحت حیوانات ممیم باغ
وحش کابل همکاری کنند .پروژه معاونتهای مؤسسات غیر دولتی را نیز در آن مورد پذیرفته میتواند.

فصل سوم -تشکیالت پروژه
 -۴رئیس افتخاری پروژه سرپرست و حامی آن بوده در پیشبرد امور ترلی آن بذل توجه مینمایند.
 -۴۳امور پروژه زولوژی افغانستان توسط کمیتۀ زولوژی افغانستان رهبری میشود.
 -۴۴تعداد اعضای کمیتۀ زولوژی افغانستان هفت الی پانزده نفر بوده شامل است بر:
وزیر معارف -وزیر زراعت -رئیس پوهنتون -کابل ښاروال -رئیس شهر سازی -رئیس پوهنځی علوم مشاور علمی و
یکی از اعضای تدریسی مؤسسه زولوژی و پرازیتولوژی پوهنتون کابل و دیگر ذوات ذیعالله میباشد که از طرف
خود کمیته انتخاب میشوند.
اعضای کمیته وظایف خود را بحیث عضو کمیته بصورت افتخاری و بال عوض اجراء میکنند.
 -۴۵در طول سال اگ ر تبدیل بعضی اعضای کمیته الزم شود راجع به آن طی جلسه فوق العاده اعضای کمیته تصمیم
گرفته میشود.
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 -۴۶مشاور فنی پروژه ترجیحا ً از جملۀ استادان دارای تابعیت کشوری خواهد بود که باساس توأمیت وسیعترین
مساعدت خارجی به مؤسسه مذکور و این پروژه مینماید.

وی در هنگام غیاب خویش آن عضو هئیت تدریسی مؤسسه زولوژی و پرازیتولوژی پوهنتون کابل را که دارای
تابعیت همان کشور و عضو کمیته میباشد بحیث نماینده خویش تعین میدارد.

 -۴۱کمیته هر سال بحد الل چهار بار در هفته های اول حمل -سرطان میزان و جدی و در موالع مهمه هر ولت الزم
شود نظر به دعوت سکرتر جنرال تشکیل جلسه خواهد داد.

 -۴۱هریک از اعضای کمیته در صورت موجودیت عذر موجبه یک نفر نماینده ذیصالح خود را به عوض خویش در
جلسه کمیته خواهد فرستاد.

 -۴۶رئیس افتخاری پروژه از جلسه های کمیته ریاست می نماید و در غیاب ایشان کمیته رئیس جلسه را انتخاب
مینماید.
 -۴۷تعیین تشکیل -ترتیب بودجه -معاشات و مصارف پروژه و تعیین مامورین و مستخدمین فنی و اداری با در نظر
گرفتن ممتضیات خاص پروژه از صالحیت کمیته میباشد.
 -۴۱اعضای اداری پروژه عبارت اند از -سکرتر جنرال -نایب سکرتر جنرال ـ آمر تحریرات و بالی پرسونل فنی و
اداری مطابك تشکیل جداگانه که تعیین ایشان داخل صالحیت کمیته میباشد.
 -۴۴سکرتر جنرال در اولین جلسه هر سال از طرف کمیته انتخاب میشود.

 -۵۳سکرتر جنرال به مساعدت نایب خویش و آمر تحریرات امور اداری و اجرائیه پروژه و تنظیم جلسات کمیته را
بعهده دارد.
 -۵۴سکرتر جنرال خزانه دار پروژه نیز میباشد.
 -۵۵سکرتر جنرال مکلف است راجع به پیشرفت کار و وضع مالی و سایر امور مربوطه پروژه در هر جلسه کمیته
راپور بدهد.

فصل چهارم -امور مالی
 -۵۶باغ وحش و موزیم زولوژی در نتیجه انکشاف فعالیت های دیپارتمنت زولوژی و پرازیتولوژی پوهنتون کابل
بوجود آمده است و بنابر این بودجه دولتی موجوده و مساعدت خارجی که باساس توأمیت با مساعدت علمی کشور های
دوست به دیپارتمنت مذکور واصل میشود باغ وحش و موزیم را نیز احتوا نموده برای توسعه و پیشرفت امور آن
ادامه و جریان خواهد داشت.
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 -۵۱مساعدت های مالی پروژه از منابع آتی بدست می یاید:
الف -مساعدت های مالی دولت از داخل بودجه ساالنه.
ب -مساعدت های مؤسسات و اشخاص داخلی.

ج -مساعدت های حکومات و مؤسسات و اشخاص خارجی.
 -۵۱عواید مالی پروژه لرار آتی میباشد:
الف -تکت ادخال باغ وحش.

ب -عایدات فروش بعضی حیوانات مطابك ماده  ۶۵آتی.

ج -لیمت تصدیك نسل حیوانات وحشی و یا نیمه وحشی که از افغانستان صادر شود و اعانه از منافع ساالنه مؤسسات
صدور حیوانات.
د -حك العالج حیوانات ملکیت شخصی در صورت موجود بودن امکانات عالج در داخل پروژه.
هـ -فروش تصاویر -کتب و دیگر نشرات مربوط زولوجی.
 -۵۶صورت حساب همه مساعدت های مالی دولت مطابك محاسبه دولتی ترتیب یافته و مجرائی داده خواهد شد.
 -۵۷صورت حساب بالی مساعدت های مالی واصله و عواید پروژه مطابك الیحۀ حسابی جداگانه که از طرف کمیته
تصویب و عنداللزوم تعدیل میشود ترتیب می یابد.

 -۵۱تورید امداد های مالی کشور های دوست بممصد تأمین اهداف پروژه از مالیات و محصوالت گمرک معاف
میباشد.
 -۵۴سکرتر جنرال با کسب مشوره مشاور فنی صالحیت لبول حیواناتی را دارد که بصورت تحفه از ادارات و
مؤسسات و اشخاص داخلی و خارجی تمدیم میشود.
 -۶۳تبادل حیوانات محض با مؤسسات خارجی نظر به تصویب کمیته صورت گرفته میتواند.
 -۶۴اعطای تحفه از حیوانات موجوده باغ وحش به مؤسسات و شخصیت های خارجی محض در موارد فوق العاده و
بطوریکه به دارائی باغ وحش صدمه وارد نکند بتصویب کمیته و تائید رئیس افتخاری برای معرفی مزید کشور بعد
از معاینه صحی و صدور تصدیك مربوطه صورت گرفته میتواند.
۶۵ـ فروش حیوانات بمؤسسات -اشخاص داخلی و خارجی محض بشرطی صورت گرفته میتواند که به دارائی باغ
وحش صدمه وارد نگ ردد و از جنس حیوان مورد مبایعه تعداد کافی بدسترس باغ وحش بالی باشد این فروش حیوانات
بصالحیت سکرتر جنرال و مشوره مشاور فنی صورت میگیرد ایشان در مواردی که نظر به اهمیت موضوع الزم
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دانند تجویز کمیته را حاصل خواهند داشت.

 -۶۶کسانیکه به پروژه هدیه لابل توجه مالی و یا حیوانات کمیاب تمدیم مینماید بحیث اعضای جمعیت امداد کنندگان
پروژه شناخته میشوند و باین موجب نامۀ تشکر و لدردانی بامضای رئیس افتخاری پروژه و یا سکرتر جنرال بایشان
صادر میشود.

 -۶۱خریداری حیوانات مورد احتیاج باغ وحش بصالحیت سکرتر جنرال و مشوره مشاور فنی صورت گرفته
میتواند.

فصل پنجم -مواد عمومی

 -۶۱عالمت پروژه زولوجی افغانستان عبارت از نمشه افغانستان است که در داخل آن تصویر لوچ پامیر دیده میشود.
 -۶۶تعدیل مندرجات این اساسنامه با پیشنهاد کمیته و تصویب مجلس عالی وزراء صورت میگیرد.
این اساسنامه تحت تصویب شماره ( )۱۴۱۴جلسۀ  ۴۱حوت  ۴۶۱۱مجلس عالی وزراء منظور گردیده پروژه
زولوژی افغانستان و ادارات دولتی مکلف به اجرای آن میباشند.

