د افغانستان دموکراتیک جمهوریت
د عدلیی وزارت
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رسمی جریده

اساسنامه کوپراتیف تهیه مسکن

شماره (( ۱۶ ))۷سرطان ۱۳۵۸

نمبر مسلسل ()۴۳۰

عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه و لوی څارنوال !
مجلس وزراء تحت فیصله شماره (( ))۱۷۰۴در جلسه تاریخی  ۱۳۵۸/۴/۳با مالحظه ورقه عرض شماره (( ))۸۴۸موور
 ۱۳۵۸/۳/۱۶وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود:
((اساسنامه کوپراتیف تهیه مسکن بداخل چهل و هفت ماده منظور است ،در جریدۀ رسمی نشر گردد )).
مراتب تصویب مجلس وزراء که به منظوری حضور رئیس شوورای انالالبوی جمهووری دموکراتیوغ افتانسوتان رسویده بشوما
خبر داده شد تا در نشر اساسنامۀ مذکور در جریدۀ رسمی اقدام بدارید .

حفیظ هللا امین لومړی وزیر

AC
KU

اساسنامه کوپراتیف تهیه مسکن
فصل اول
احکام عمومی
ماده اول:
اساسنامه کوپراتیف تهیه مسکن مطابق به احکام ضمیمه شماره ( )۱قانون کوپراتیف تنظیم گردیده است .
مادۀ دوم:
کوپراتیف تهیه مسکن در این اساسنامه بنام ((کوپراتیف)) یاد می گردد .
ماده سوم:
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مرکز کوپراتیف در کابل ( وزارت فواید عامه ) بوده و عندالضرورت نمایندگی های آن در والیات کشور تاسیس میگردد.
ماده چهارم:

ساحه فعالیت کوپراتیف را انکشاف مناطق رهایشی شهر ها و مراکز عمده تشکیل میدهد .
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فصل دوم
مرام ووظایف کوپراتیف
ماده پنجم:
مرام و وظایف کوپراتیف قرار ذیل میباشد:
-۱تهیه مسکن برای زحمتکشان کشور مطابق به خطوط اساسی وظایف انالالبی جمهوری دموکراتیغ افتانستان طبق شوعار
(( نان  ،لباس و مسکن

)).

 -۲سهمگیری موثر در پروگرام های خانه سازی دولت .
 -۳تهیه پروگورام هوای قصویرالمدت و طویول المودت خانوه سوازی مطوابق پوالن هوای منظوور شوده شوهری بوا در نظور داشوت
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شرایط اقتصادی مردم و تامین ضروریات و احتیاجات اولیه امروزی زندگی .

-۴نشرات و تبلیتات به منظور جلب هر چه بیشتر مردم در اشتراک و سهم گیری در پروگرام های کوپراتیف .

-۵اسووتفاده از مشوووره هووای فنووی  ،تخنیکووی و سوواختمانی موسسووات دولتووی و شوورکت هووای خصوصووی سوواختمانی در تطبیووق
پروگرام های کوپراتیف .

-۶توسعه  ،تجهیز و عیار ساختن کوپراتیف با قدرت فنی و تخنیکی غرض پیشبرد پروگرام های تهیه مسکن .

-۷جلب کمغ های موسسات بین المللی و ممالغ دوست به تجویز حکومت در تطبیق و توسوعه پروگورام هوای خانوه سوازی
کوپراتیف .
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فصل سوم
عضویت
ماده ششم:
کاندید عضویت کوپراتیف باید دارای شرایط ذیل باشد:
-۱دارای شخصیت حالیالی یا حکمی باشد .
 -۲شرایط اساسنامه را قبول نماید .
-۳حداقل قیمت یغ سهم را به کوپراتیف تادیه نماید .
-۴عضویت کدام کوپراتیف دیگر را با عین مرام نداشته باشد
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ماده هفتم:

کاندید  ،درخواست عضویت را به هیئت مدیره کوپراتیف می سپارد .
ماده هشتم:

قبولی و اخراج عضو از کوپراتیف به اثر تصمیم هیات مدیره صورت میگیرد .
ماده نهم:

عضویکه عضویت خود را از دست میدهد کوپراتیف مکلف است که در خالل سه ماه حساب مذکور را با کوپراتیف تصفیه
نماید .
ماده دهم:

عضو کوپراتیف دارای حالوق ذیل است:
-۱اشتراک در مجالس مجمع عمومی بمنظور اظهار نظر و استفاده از حق رای مطابق پرنسیپ ((هر عضو کوپراتیوف حوق
یغ رای دارد)) .
 -۲انتخاب شدن و انتخاب کردن در ارگانهای کوپراتیف .
-۳استفاده از خدماتی که کوپراتیف به اعضاء فراهم مینماید .
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ماده یازدهم:
مکلفیت های عضو کوپراتیف قرار ذیل است:
-۱پرداخت قیمت سهم .
 -۲حفظ و مراقبت از دارائی منالول و غیر منالول کوپراتیف
-۳پرداخت طلبات کوپراتیف در وقت معین .
-۴تعمیل احکام اساسنامه  ،فیصله های مجمع عمومی و هیات مدیره .
ماده دوازدهم:
اعضای موسس بمنظور آغاز فعالیت کوپراتیف اسهام ذیل خریداری و قیمت آنرا در ظرف چهار سال می پردازند:
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 -۱بانغ رهنی و تعمیراتی به تعداد ( )۲۰۰سهم مبلغ بیست میلیون افتانی .
 -۲د افتانستان بانغ به تعداد ( )۲۰۰سهم مبلغ بیست میلیون افتانی .
 -۳شاروالی کابل به تعداد ( )۱۵۰سهم مبلغ پانزده میلیون افتانی .

-۴د افتانستان د برشنا موسسه به تعداد ( )۱۰۰سهم مبلغ ده میلیون افتانی .
-۵بانغ ملی به تعداد ( )۱۰۰سهم مبلغ ده میلیون افتانی .

-۶پشتنی تجارتی بانغ به تعداد ( )۵۰سهم مبلغ پنج میلیون افتانی .

-۷انستیتوت پروژه های شهری و تعمیراتی به تعداد ( )۵۰سهم مبلغ پنج میلیون افتانی .
-۸ریاست آبرسانی و کانالیزاسیون به تعداد ( )۵۰سهم مبلغ پنج میلیون افتانی .
-۹دستگاه ساختمانی افتانی به تعداد ( )۵۰سهم مبلغ پنج میلیون افتانی .
-۱۰دستگاه ساختمانی بنائی به تعداد ( )۵۰سهم مبلغ پنج میلیون افتانی .
-۱۱ریاست نساجی افتان به تعداد ( )۵۰سهم مبلغ پنج میلیون افتانی .
-۱۲دستگاه ساختمانی هلمند به تعداد ( )۵۰سهم مبلغ پنج میلیون افتانی .
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ماده سیزدهم:
کسب عضویت کوپراتیف با خرید حداقل یغ سهم صورت میگیرد .

فصل چهارم
اداره و تشکیل
ماده چهاردهم:
کوپراتیف توسط ارگان های ذیل اداره میگردد:
الف – مجمع عمومی .
ب – هیات مدیره .
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ماده پانزدهم:

مجمع عمومی مشتمل بر تمام اعضای کوپراتیف (اشخاص حالیالی و حکمی) بوده و عالی ترین مالام با صوالحیت کوپراتیوف
میباشد .
ماده شانزدهم:

رئیس مجمع عمومی وزیر فواید عامه یا نماینده با صالحیت او میباشد .
ماده هفدهم:

عضو کوپراتیف شخصا ٌ یا توسط نماینده با صالحیت خود در مجمع عمومی اشتراک می ورزد .
ماده هجدهم:

تصامیم مجمع عمومی به اکثریت آرای اعضاء حاضر ،اتخاذ میگردد .
در صورت تساویر آراء  ،طرفیکه رئیس جلسه به آن رای بدهد  ،مدار اعتبار است .
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ماده نزدهم:
مجمع عمومی دو نوع است:
عادی . فوق العاده .ماده بیستم:
مجمع عمومی عادی در خالل چهار ماه بعد از ختم سال مالی بمنظور ذیل تشکیل میگردد:
-۱تثبیت پالیسی عمومی و پالن کار ساالنه کوپراتیف .
-۲اتخاذ تصمیم در مورد تاسیس نماینده گی کوپراتیف در سایر نالاط کشور .
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-۳بحث و اتخاذ تصمیم در باره حساب نفع و ضرر ،بیالنس و راپور فعالیت ساالنه کوپراتیف .
-۴تثبیت پالیسی ساختمانی خانه های کوپراتیف .

-۵تثبیت قیمت  ،نوعیت  ،طرز توزیع و اقساط خانه ها .

-۶اتخاذ تصمیم درباره تشکیل ذخیره احتیاطی و توزیع مازاد خالص ساالنه کوپراتیف .
-۷تصویب لوایح داخلی و طرزالعمل اجراآت اداری و فنی کوپراتیف .
-۸اتخاذ تصمیم درباره سایر موضوعات شامل اجندا .
ماده بیست ویکم:

مجمع عمومی عادی به اشتراک حد اقل (( ))۵۱فیصد اعضاء  ،دایر شوده میتوانود .در صوورتیکه ایون نصواب در جلسوه اول
تکمیل نگردد مجمع عمومی بار دوم در ظرف یکماه دعوت شده و به اشتراک حداقل یغ ثلث اعضاء ،منعالد شده میتواند .
ماده بیست و دوم:
مجمع عمومی از بین اعضاء خود یغ نفر را به حیث منشی جلسه انتخاب میکند .
ماده بیست و سوم:
تمام فیصله ها در دفتر تصاویب کوپراتیف ثبت و توسط رئیس ،منشی و حداقل سه نفر از اعضواء حاضور مجلوس  ،امضواء
میگردد .
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ماده بیست و چهارم:
مجمع عمومی فوق العاده باثر دعوت هیات مدیره یا تالاضای ( )۲۰فیصد مجموع اعضاء یا وزیر فوایود عاموه بمنظوور ذیول
تشکیل میگردد:
-۱تعدیل اساسنامه .
 -۲الحاق با کوپراتیف دیگر .
-۳انحالل کوپراتیف .
ماده بیست و پنجم:
مجمع عمومی فوق العاده به اشتراک حداقل ( )۷۵فیصد اعضاء دایر شده میتواند .در صورتیکه این نصاب تکمیل نگردد ،
مجمع عمومی فوق العاده بار دیگر در ظرف یکماه دعوت گردیده و به اشتراک ( )۵۱فیصد اعضاء  ،منعالد شده میتواند .
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ماده بیست و ششم:

تصاویب مجمع عمومی فوق العاده بعد از منظوری شورای وزیران اعتبار دارد .
ماده بیست و هفتم:

هیات مدیره به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی و منظوری مالامات ذیصالح طبق احکام قانون مامورین دولت تعیین میگردد .
ماده بیست و هشتم:

هیات مدیره در اجراآت مربوط به کوپراتیف  ،نزد مجمع عمومی دارای مسوولیت مشترک و انفرادی میباشد .
ماده بیست و نهم:

هیات مدیره شامل رئیس  ،معاون پالن و پروگرام و معاون اداری میباشد .
ماده سی ام:
صوالحیت و مسوووولیت هوور عضوو هیووات موودیره در الیحوه داخلووی کوپراتیووف کوه بووه منظوووری مجموع عمووومی میرسوود ،تعیووین
میگردد .
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ماده سی ویکم:
هیات مدیره مطابق احکام قانون  ،این اساسنامه و تصامیم مجمع عمومی امور کوپراتیف را انجام داده  ،مخصوصا ٌ وظایف
و صالحیت های آتی را داراء میباشد:
 -۱نمایندگی قانونی از طرف کوپراتیف .
 -۲ترتیب بیالنس حساب نفع و ضرر و راپور سال مالی در ظرف سه ماه سال آینده .
-۳تنظیم حساب  ،دفاتر و حفظ دارائی کوپراتیف .
-۴ترتیب پروگرام فعالیت ساالنه کوپراتیف با توضیح مودارک پوولی و سورمایه گوذاری هوای دولتوی و خصوصوی و حصوول
کمغ های منابع داخلی و خارجی و تالدیم آن غرض منظوری مجمع عمومی .
-۵ترتیب تشکیل و بودجه ساالنه و اخذ منظوری از مجمع عمومی .
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-۶عالد مالاوالت با مراجع مسوول غرض تامین تاسیسات زیربنوایی پروگورام هوای رهایشوی از قبیول سورک  ،آب  ،بودرفت ،
برق و غیره .

-۷نشریات و تبلیتات پروگرام های تامین مسکن برای جلب مردم غرض اشتراک در حسابات پس انداز مسکن .

-۸عالد مالاوالت مشورتی با انسوتیتوت پوروژه هوای شوهری و تعمیراتوی بمنظوور مطالعوات فنوی و تخنیکوی سواحوی و ترتیوب
پالنها ،مشخصات و اسناد ساختمان پروژه های مربوط به غرض مراقبت و رهنمائی جریان ساختمانی .
ماده سی و دوم:

هیات مدیره بصورت عادی طبق ضرورت جلسه نموده ومطابق صالحیت های تعیین شوده در موورد پیشوبرد پروگورام هوا و
انجام وظایف به اکثریت اراء تصمیم اتخاذ مینماید .

در صورت تساوی اراء  ،به طرفیکه رئیس هیات مدیره رای داده  ،اعتبار داده میشود .
ماده سی و سوم:
هیات مدیره میتواند مطابق پروگرام های که بمنظوری مجمع عمومی رسیده باشد  ،آمریت هوای سواختمانی تاسویس نمووده و
عمال ٌ در ساختمان پروژه های تهیه مسکن اشتراک نماید .
طرزالعمل و اجراآت این آمریت ها باید از نگاه مالی  ،اداری و فنی به مجمع عمومی غرض منظوری رسانیده شود.
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ماده سی و چهارم:
هیات مدیره بمنظور افتتاح حسابات پس انداز مسکن  ،تحویلی پیش پرداخت و اقساط قیمت خانه هوا و غیوره مسوایل مربووط
به معامالت پولی از خدمات بانغ رهنی و تعمیراتی مطابق فیصله مجمع عمومی استفاده می نماید .

فصل پنجم
امور مالی
ماده سی و پنجم:
تعداد اسهام کوپراتیف  ،نامحدود بوده و قیمت هر سهم مبلغ یغ صد هزار افتانیست .
ماده سی و ششم:
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مجمع عمومی در مورد مازاد هر سال مالی و تشکیل ذخیره احتیاطی تصمیم الزم اتخاذ مینماید .
ماده سی وهفتم:

عضو کوپراتیف دارای مسوولیت محدود میباشد .
ماده سی وهشتم:

سال مالی کوپراتیف ،سال تالویمی جمهوری دموکرتیغ افتانستان است.
ماده سی ونهم:

تحصیل طلبات کوپراتیف مطابق به تحصیل باقیات دولتی صورت می گیرد.
ماده چهلم:

دفاتر و اسناد حسابی کوپراتیف مطابق به احکام قانون کوپراتیف تنظیم میگردد .
ماده چهل ویکم:
بررسی حسابی توسط هیئت نظار که از طرف وزارت مالیه تعیین میگردد ،صورت میگیرد.
هیئت نظار  ،راپور بررسی را به وزارت مالیه ویغ نالل آنرا به مجمع عمومی کوپراتیف تالدیم مینماید.
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ماده چهل و دوم:
هیات مدیره مطابق به فیصله مجمع عمومی  ،قروض مورد ضرورت کوپراتیف را از منابع کریدتی اخذ میدارد.

فصل ششم
احکام متفرقه
ماده چهل وسوم:
باستثنای این کوپراتیف  ،هیچ شخصی ویا موسسه نمیتواند تحت عنوان کوپراتیف مسکن ،ثبت شده وفعالیت نماید .
ماده چهل وچهارم:
وزارت مخابرات ،دافتانستان دبرشنا موسسه  ،ریاست آبرسوانی و کانالیزاسویون وشواروالی هوا کوه مسوتالیما در تهیوه وتنظویم
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سوواختمان هووای زیر بنووائی پووروژه هووای تهیووه مسووکن سووهم دارنوود بحیووث ارگووان هووای مسوووول دولووت فعاالنووه در پروگوورام هووای
کوپراتیف مسکن سهم میگیرند.
ماده چهل و پنجم:

سوورمیه گووذاری شووبکه هووای مخووابراتی ،سوورکها  ،آبرسووانی وکانالیزاسوویون وبوورق پووروژه هووای کوپراتیووف مسووکن از طوورف
موسسات مسوول  ،مطابق پروگرام کوپراتیف سنجش شده و از طریق بودجه انکشافی دولت تمویل می گردد.
ماده چهل و ششم:

مطابق پالیسی و پروگرام منظور شده مجمع عمومی ،تمام مراجع دولت و موسسات خصوصی برای منسوبین و کوار گوران
خویش نظر به تثبیت استحالاق ،چهل فیصد مصرف خانه را به صورت پیش پرداخت به حساب کوپراتیف میپردازند.
ماده چهل وهفتم:

این اساسنامه بعد از نشر در جریده رسمی نافذ میگردد.
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