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اساسنامه د میرمنو ټولنه
فصل اول
مرام
ماده اول
د میرمنو ټولنه به حیث تصدی دولت به منظوری تعمیم بیشتر نهضت نسوان در جهت سهم ساختن زنان افغان به پیمانه
وسیع در راه ترقی و نوسازی جامعه افغانی و با توصل به ارامانهای مقدس اهداف عالی دولت جمهوری افغانستان با
رهبری حکومت در توسعه مراکز و مؤ سسات آموزشی و تربیتی برای نسوان و توجه مزید در زمینه رشد اجتماعی و
سیاسی آنها د و فراهم آوری یک انکشاف سریع درحیات اجتماعی فامیل و آماده ساختن زنان جهت اشتراک در خدمات
انکشافی کشور و ارتقای مقام و موقف زن در سطح ملی و بین المللی مطابق پالیسی دولت جمهوری به حیث شخصیت
تصدی غیر انتفاعی فعالیت میکند.

فصل دوم
وظایف د میرمنو ټولنه
ماده دوم
د میرمنو ټولنه وظایف آتی را به همکاری مؤ سسات ذیعالقه و منظوری حکومت در مرکز و والیات انجام میدهد:
 -۴توسعه مؤسسات تربیتی فرهنگی مراکز آموزشی ،کورس های مسلکی و مراکز سواد آموزی برای دختران وزنانیکه
نتواند تحصیالت عالی را پیش ببرند.
 -۲اشتراک مساعی با اداره ملی مبارزه با بیسوادی و تشویق خدمات رضا کارانه.
 -۵مجادله با رسم و رواج های بیجا و خرا فی و تشویق و رهنمائی زنان کشور در تطبیق پروگرام های اصالحی و
مترقی دولت جمهوری.
 -۹توسعه مراکز خدمات اجتماعی مراکز حمایه طفل و مادر شیر خوار گاه ها و کودکستان ها به منظور حمایه حقوق زن
ما در وطفل و بهبود ،شرایط زندگی خانواده ها از نظر حفظ الصحه تفذیه و ترب یه طفل تدبیر منزل اقتصاد خانه آداب
معاشرت.

 -۳توسعه مراکز تعاونی و خیریه و تدارک کار و مشغولیت برای زنان محتاج از طریق معاونت و امداد افراد خبراندیش.
 -۶انکشاف صنایع دستی و محلی بخصوص سوزن دوزی دوخت و بافت و تدارک وسایل آموزش و ارائه معلومات مفید
در زمینه با انکشاف و توسعه صنایع باستانی و ملی وایجاد دستگاه های کوچک صنایع تولیدی و بکار انداختن زنان در
امور صنعتی.
 -۷تبلیغات مؤ ثر جهت تدویر زنان از طریق نشرات تدویر سیمینارها ،کنفرانسها نمایش فلمهای تربیوی و صحی ،درامه
ها و ایراد بیانیه ها.
 -۸ترتیب سالون های نمایشی و بازارهای فروش محصوالت هنری و صنایع محلی و ملی و بین المللی به منظور تقویه
بنیه مالی مؤسسه.
 -۹برگزاری مسابقات هنری و صنایع به منظور تبارز شخصیت کفایت و لیاقت واقعی زنان در فعالیت با مردان.
 -۴۱جلب همکاری مؤسسات ذیعالقه و افراد منور کشور در ترویج و تعمیم پروگرام های تبلیغاتی به منظور تنویر افکار
عامه به مفاهیم حقوق مدنی و اجمتاعی زنان کمک به اطفال زنان محبوس و همچنین طرح پروگرام های تنویری برای
زنان محبوس.
 -۴۴توسعه پروگرام های تنویری و تعاونی برای دارالتادیبها با همکاری اداره مسئول آن.
 -۴۲اشتراک مساعی و ارتباط با کمیته های مختلف زنان در مرکز و والیات.
 -۴۵توامیت با انجمن های بین المللی زنان.
 -۴۹ارتباط با کمیسون موقف زن در سازمان ملل متحد جهت آگاهی زنان افغان از فیصله ها و تصاویب آن سازمان در
مورد موقف و مقام زن در سطح ملی و بین المللی.
 -۴۳معرفی زنان منور و وروشنفکر در سیمینار ها و کنفرانس های منطقوی و بین المللی مربوط به امور نسوان.
 -۴۶فعالیت در سهم گیری بیشتر زنان منور و روشنفکر در امور اجتماعی و کلتوری و فرهنگی و اداری.
 -۴۷تقویه منابع مالی د میرمنو ټولنه از طریق کمک های مؤسسات ملی و سازمانهای بین المللی و دیگر موسسات
ذیعالقه مطابق به پالیسی دولت جمهوری افغانستان.

فصل سوم
عضویت ها
ماده سوم
د میرمنو ټولنه شامل هیئت اداری اعضای دایمی و اعضای افتخاری میباشد.
ماده چهارم
د میرمنو ټولنه دارای سه نوع عضویت اند:
 -۴عضویت عادی.
 -۲عضویت افتخاری.
 -۵عضویت و توامیت با انجمن های بین المللی زنا و انجمن های ملی زنان کشور های متحابه.
ماده پنجم
 -۴به عضویت عاادی زنانی پذیرفته میشوند که دارای تابعیت افغانی و سواد بوده سن (  (۴۸سالگی و تکمیل و صاحب
شهرت نیک باشد.
 -۲عضویت افتخاری به کسانی داده میشود که در راه پیشرف ت نهضت زنان مصدر خدمات ارزنده شده باشند.
 -۵مؤ سسات و انجمن های زنان ممالک دوست به اساس درخواست آنها و قبول د میرمنو ټولنه و منظوری حکومت به
عضویت پذیرفته میشود.
توامیت د میرمنو ټولنه با انجمن های بین المللی زنان کشور های دوست به اساس موافقه جانبین به پیشنهاد د میرمنو ټولنه
و منظوری حکومت صورت میگیرد.
ماده ششم
د میرمنو ټولنه میتواند کمیته های مختلفی از قبیل کمیته اجرائیه کمیته زنان حقوق دان ،کمیته پرستاران و غیره تشکیل
دهد.

ماده هفتم:
به منظور تامین بهتر تساوی حقوق زن با مرد و تبارز زن در امور انکشافی کشور در حدود احکام قانون و اساسات
جامعه افغانی کمیته علمی به حیث مشاور و همکار د میرمنو ټولنه تشکیل میگردد.
ماده هشتم:
اعضای کمیته علمی به ا ساس پیشنهاد وزیر معارف و منظوری صدراعظم تعیین میگردد.
ماده نهم:
کمیته علمی تحت ریاست وزیر معارف و در غیاب و تحت ریاست رئیسه د میرمنو ټولنه در هر ماه یکبار تشکیل جلسه
داده موضوعاتی را که از طرف د میرمنو ټولنه پیشنهاد گردید ه در روشنی اساسات حقوقی مطالعه و در زمینه ابراز نظر
می نمایند.
همچنان د میرمنو ټولنه میتواند در مواقع مقتضی از علما و اهل خبره در مسایل مربوطه به حقوق زن استشاره نمایند.
ماده دهم:
د میرمنو ټولنه اهداف خود را طبق مواد مندرجه این اساسنامه با ارتباط به مؤسسات آتی الذکر و برخی مؤسسات دیگر
ذیعالقه پیش میبرد:
 -۴مؤسسه عالی افغان سره میاشت.
 -۲شاروالی ها.
 -۵ریاست انکشاف دهات.
 -۹اداره ملی مبارزه با بیسوادی.
 -۳ریاست صنایع وزارت معادن و صنایع.
 -۶انجمن رهنمای خانواده.
 -۷انجمن زنان دیپلومات در کابل.

ماده یازدهم:
طرح پالن و پروگرام های مرتبه د میرمنو ټولنه که در جهت انکشاف سویه نسوان در ساحات مختلف حیاتی تنظیم
میگردد از طریق ریاست د میرمنو ټولنه جهت تصویب حکومت به وزیر معارف سپرده میشود.

فصل چهارم
بودجه و سرمایه
ماده دوازدهم:
سرمایه ابتدائی د میرمنو ټولنه ( یکصد میلیون) و سرمایه انتهائی آن مبلغ ( دو صد ملیون) افغانی میباشد.
ماده سیزدهم:
تزئید و تنقیص سرمایه د میرمنو ټولنه ب ه پیشنهاد وزیر معارف موافقه وزارت مالیه و منظوری حکومت صورت میگیرد.
ماده چهاردهم:
کلیه جایداد و دارائی های منقول و غیر منقول که بدسترس مؤسسه قرار داده باساس قیمت گزاری در جمله سرمایه مؤسسه
محسوب میگردد و باقیمانده سرمایه بعد از محاسبه قیمت جایداد های ذکر شده از طرف دولت کار سازی میگردد.
ماده پانزدهم:
د میرمنو ټولنه مکلف به ترتیب بودجه ساالنه بوده و دولت مطابق به مقررات بودجوی مبلغی را به آن تادیه می نماید.
ماده شانزدهم:
مصارف عادی و انکشافی با در نظرداشت منابع عایداتی مؤسسه در داخل بودجه ساالنه پیش بینی و بعد از منظوری
مقامات ذیصالع عملی میگردد.

ماده هفدهم:
به منظور تقویه بنیه مالی مؤ سسه و مساعدت در زمینه پیشبرد اهداف و مرام آن به پیشنهاد آمر عمومی و منظوری
مقامات ذیصالح یک قسمت از سرمایه دورانی د میرمنو ټولنه به وسیله خود مؤسسه در معامالت تجارتی و انتفاعی
بدوران انداخته شده متیواند اما در دیگر مؤسسات و تصدی های دولتی سرمایه گزاری کرده نمی تواند.
ماده هژدهم:
سیستم محاسبه د میرمنو ټولنه باصول مضاغف تجارتی میباشد.
ماده نزدهم:
هرگاه در فعالیت سالیانه مؤسسه باساس بیالنس منفعتی ( مفاد خالص) عاید گردد الی تکمیل سرمایه انتهائی به حساب
سرمایه د میرمنو ټولنه در بانک تزئید میگردد.
ماده بیستم:
د میرمنو ټولنه که به شکل تصدی غیر انتفاعی که حیثیت مؤ سسه عرفانی و عام المنفعه را دارد از پرداخت مالیات بر
عایدات مالیات انتفاعی معاف بوده اما مکلف به پرداخت سایر محصوالت دولتی و شاروالی ها میباشد.

فصل پنجم
تشکیالت
ماده بیست ویکم:
مرکز موسسه در کابل و نمایندگی های آن عنداالقتضاء در سایر والیات کشور تاسیس میگردد.
ماده بیست و دوم:
د میرمنو ټولنه متشکل از ارگان های ذیل میباشد:
الف :آمر عمومی.
ب :هیئت عامل.

ج :هیآت نظار.
ماده بیست و سوم:
آمر عمومی د میرمنو ټولنه وزیر معارف میباشد.
ماده بیست و چهارم:
صالحیت و وظایف آمر عمومی:
الف  :پیشنهاد انتخاب هیأت عامل غرض حصول منظوری به مقامات ذیصالح.
ب :تثبیت خط مشی مؤسسه.
ج :مالحظه بیالنس و راپورهای مربوطه.
د  :منظوری لوایح و تعلیماتنامه های داخلی مؤسسه طبق قوانین موضوعه.
ه :منظوری بودجه تشکیل پالن و پروگرام کار ساالنه مؤسسه.
و :منظوری تقرر و بر طرفی ترفیع و تقاعد مکافات و مجازات مامورین مؤسسه مطابق باحکام قانون موضوعه.
ماده بیست پنجم:
هیئت عامل رکن اجرائیه د میرمنو ټولنه بوده و متشکل از رئیس معاون و مدیران مسلکی و اداری میباشد.
ماده بیست و ششم:
رئیس هیأت عامل امر اعطای درجه دوم بوده و از پیشبرد امور اجرائیوی نزد آمر عمومی و وزارت مالیه مسئول میباشد.
ماده بیست و هفتم:
صالحیت و وظایف هیأت عامل:
 -۴ترتیب پالن و پروگرام کار مؤ سسه و تقدیم آن بعد از تائید هیأت نظار به آمر عمومی و وزارت مالیه.
 -۲تظبیق پالن پروگرام کار منظور شده و پیشبرد امور اداری و انکشافی مؤسسه.
 -۵ترتیب بودجه و بیالنس ساالنه مؤ سسه و تقدیم آن بعد از تائید آمر عمومی و وزارت مالیه.

 -۹نمایندگی در محاکم برای حل و فصل دعاوی حقوقی از طرف مؤسسه رئیس مؤسسه و یا نفریکه از طرف آمر
عمومی تعیین میگردد.
 -۳پیشنهاد عزل و نصب ترفیع و تقاعد مکافات و مجازات مامورین مؤسسه مطابق باحکام قانون موضوعه.
 -۶تطبیق اساسنامه ،لوایح و مقررات و سایر قوانین موضوعه.
ماده بیست و هشتم:
مامورین و اجیران تصدی د میرمنو ټولنه واجد کلیه حقوق و تابع جمیع مکلفیت های قانونی مامورین و اجیران دولت و
کارگران آن واجد کلیه حقوق و تابع مکلفیت های قانون کار و کارگر میباشد.
ماده بیست نهم:
هیأت نظار
هیأت نظار رکن اجرائیوی نبوده و مرکب از یکنفر رئیس و دو نفر اعضاء میباشد.
ماده سی ام:
رئیس هیأت نظار از طرف وزارت مالیه و دو نفر اعضای آن از طرف آمر عمومی مؤسسه مطابق باحکام قانون مقرر
میگردند.
ماده سی و یکم:
صالحیت و وظایف هیأت نظار
 -۴تحلیل و ارزیابی پالن و پروگرام کار ساالنه مؤسسه که توسط هیأت عامل طرح شده.
 -۲مطالعه و تحلیل بودجه ساالنه.
 -۵تحلیل و ارزیابی تطبیق و عدم تط بیق پالن و پروگرام کار ساالنه مؤ سسه در ظرف شش ماه یک مرتبه و تقدیم راپور
آن به امر عمومی و وزارت مالیه.
 -۹بررسی و تحلیل بیالنس ساالنه مؤسسه و تقدیم راپور به آمر عمومی وزارت مالیه.

 -۳مراقبت و نظارت از معامالت و اجراآت مؤ سسه و تقدیم راپور درین مورد به آمر عمومی و وزارت مالیه.
 -۶کنترول امور حسابی مؤ سسه در هر شش ماه یک مرتبه و ارائه آن طور بیالنس شیت به آمر عمومی و وزارت مالیه.

فصل ششم
احکام متفرقه
ماده سی و دوم:
تزئید و تعدیل مواد این اساسنامه به پیشنهاد هیأت عامل و منظوری مقامات صالحه صورت میگیرد.
ماده سی وسوم:
کنترولر های قبلی د میرمنو ټولنه مامورین وزارت مالیه بوده معاش و مصرف آن را موسسه می پردازد.
ماده سی چهارم:
در مورد تصفیه و انحالل مؤسسه طبق قانون تصدیها اجراآت به عمل می آید.
ماده سی و پنجم:
سرمایه مؤسسه مربوط دولت بوده و تحت وارسی حسابی وزارت مالیه میباشد.
ماده سی و ششم:
در مواردیکه در ین اساسنامه تذکر به میان نیامده طبق قانون تصدیها و سایر قوانین موضوعه اجراآت میگردد.
ماده سی هفتم
این اساسنامه بعد از منظوری مقامات ذیصالح و نشر در جریده رسمی نافذ میگردد.

