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سريزه
ز مونږټولوهیوادوالو ته بهتره معلومه ده چه د اخرو دری لسیزو ویجاړونکی جنګ ټول
فزیکی ،ټولنیز،حقوقی،سیاسی،دودیز،اقتصادی ددی جملی څخه کرنیزو جوړښتونو زمونږ
په هیواد کښی لویه صدمه لیدلی چه ددی جوړښتونو دبیا ودانولو لپاره بایدپه ټولوډګرونو
کښی بنسټیز کار ته ضرورت دی پدی اساس هر افغان مکلف دی چه ددی جوړښتونو دبیا
ودانولو په خاطر د خپلی مسلکی پوهی په استفادی سره هلی ځلی وکړی تر څو دغه
ویجاړی شوی برخی د دوهم ځل لپاره مرمت کړی  .دکرنی او مالداری په برخه کښی
عملی ګامونه اخستل همدارنګه د لوړ کیفیت کرنیزو خدمتونو په و ړاندی کولو او
بالخصوص دوترنری په برخه کښی د ښه او لوړ کیفیت خدمتونو دوړاندی کولو په خاطر
په  ۸۹۷۴هجری شمسی کال کښی یو شمیر احساس لرونکی وترنران دننګرهار والیت
مرکز جالل اباد ښار کښی راټول شول او د لومړی ځل لپاره یی دافغانستان د وترنرانو
اتحادیه پرانستله اوورو ورو د  ۸۹۷۵او ۸۹۷۶کلونوپه اوږدو کښی په ټول هیواد کښی دیو
واحدی اتحادیی په څیر را څرګنده شوه .همدارنګه هرټولنیزسازمان د اړتیا په اساس د
ځانګړی اساسنامی لرونکی دی نو په دی اساس اتحادیه هم داساسنامی لرونکی ده چه په
لومړی ځل د  ۸۹۱۵کال د وری په میاشت کښی د افغانستان د وترنرانو د اتحادیی
اساسنامه ولیکل شوه اود قدرمنو همسلکانو په خدمت کښی ورکړ شوه  .د وخت د
غوښتنوپر بنسټ اود اتحادیی د ګڼو غړو د پر له پسی غوښتنو په نظر کښی نیولو سره
د ۸۹۳۲کال د غوایی په میاشت کښی پر پخوانی اساسنامی ددوهم خل لپاره غور وشو ،اود
یولړ بدلونونو په رامنځته کیدو سره د اتحادیی د غړو د نن ورځی د ټولو اړتیاوو ته
ځواب ورکونکی اساسنامه تر تیب او تنظیم شوه چه ددی نیټی څخه به وروسته داتحادیی
ټولی دندی ددی اساسنامی د محتویاتوله رویه داجرا وړ ګرځی .

3

۶۸۷
لٌمړی فصل
عمٌمی حکمٌنو

لٌمړی مادۀ  :دا اساسناهو د اساسی قانٌى د (  ) ۵۳هادی اً (دًىن) فصل پو رڼا
کښی اً د ټٌلنیسً سازهانٌنٌ د( دًىوی) هادی د حکن پو اساش د ًترنرانٌ د ىن غږی
 ،پو ىیٌاد کښی د کار د هعیاری کٌلٌ لپاره د زهینی تراترًل اً د ًترنری د تا کیفیتو
خذهتٌنٌ ًړانذی کٌلٌ پو هٌخو ترتیة شٌی ده.
يادًنو:پذی اساسناهو کښی ًترنر ىغی ډلی خلکٌ تو ًیل کیږی چو د ًترنری د
پٌىنځیٌ څخو د ىیٌاد پو دننو اً یا تير کښی فارغ ًی اً یا لرًنکی د ًترنری
هاسټری یا دًکتٌرا ًی چو د فراغت سنذ یی تایذ د اړًنذه ىیٌاد د رسوی تاییذی هير
څخو تر خٌردار ًی ،ىوذارنګو د ًترنری انستیتیٌتٌنٌ اًیا د پاراًترنری دکٌرسٌنٌ
څخو فارغ ًی پذی صٌرت کښی نٌهٌړی کساى کٌالی شی پو اتحادیو کښی د
غړیتٌب حق تر السو کړی.
دًىمو مادۀ :ددی سازهاى نٌم دافغانستاى دًترنرانٌاتحادیو یا اتحادیۀ ًترنراى افغانستاى اً
یا (  ( AVA ()Afghanistan Veterinary Associationدی چو یٌ ټٌلنیس،خذهاتی غیر
سیاسی غیر دًلتی اً ګټٌر سازهاى دی چو پذی اساسناهو کښی لنډ نٌم یی اتحادیو ًیل
کیږی.
اًلو فقره:داتحاديی ځای يامحل:
داتحادیی هرکسی دفتر تعویر داتحادیی هلکیت دی چو د کاتل ښار د تادام تاغ پو سیوو کښی
هٌقعیت لری اً د اًًسیوو ا یسً دفترًنٌ هٌقعیت پو النذی ډًل سره لیکل کیږی.
 .۸د کابل سیوو ا یس دفتر:په مرکزی دفتر کښی د بادام باغ په سیمه کښی موقعیت لری.
.۲دننګرها سیوو ا یس دفتر تعمیر دجالل اباد ښار د شیشم باغ په سیمه کښی موقعیت لری.
 .۹د کندهارسیوو ا یس دفتر تعمیر د کندهار ښار دمیرویس مېنی په سیمه کښی موقعیت
لری.
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.۴د مزار شریف سیوو ا یس دفتر تعمیر د مزار شریف په ښار کښی دالکوزی څلور الری
سره نږدی د وترنری مدیریت په څنګ کښی موقعیت لری.
.۵دګردیز سیوو ا یس دفتر تعمیر (

) موقعیت لری.

.۶د کندوزسیوو ا یس دفتر تعمیر (

) موقعیت لری.
) موقعیت لری.

.۷د هرا ت سیوو ا یس دفتر تعمیر (

دوهمه فقره :د فعالیت موده :د اتحادیی د تاسیس د نیټی څخه(  ۸۳۳۶میالدی کال د
 ۸۹۷۵هجری شمسی کال مطابق)راهیسی د نامعلومی مودی پوری فعالیت کوی.

دریمه فقره :د اتحادیی منحل کیدل :د اتحادیی د منحل کیدو د مخه لومړی باید د منتخب
بورد  ۲۸کسیزه بیړنۍ غونډه راوبلل شی چه په نتیجه کښی داتحادیی ټول منقول مالونه د
اتحادیی په غړو وویشل شی او غیر منقول مالونه د اړونده زون اتحادیی ته تسلیم شی ،
منحل کید ل هغه وخت صورت نیسی چه د بورد دوه ثلث رایی موافق وی.

دریمه ماده:اتحادیه داسالم دمبین دین داساساتوپر بنیاد او دهیواد دنافذه قانون په اساس دهر
ژبنی،قومی سیمه ایز،مذهبی او سیاسی تعصبونوپرته په ټول هیواد کښی فعالیت کوی.

څلورمه ماذه:نوموړی اتحادیه دهیواد دمالداری دودی او پرمختګ په موخه تاسیس شوی
ده چه پدی کښی ټول مسلکی خلک او نور هغه کسان چه د وترنری طب پرمختګ ګښی
موثر رول لوبوالی شی د جنسیت د پام کښی نیولو پرته فعاله ونډه اخستالی شی.

پنځمه ماده :داتحادیی اساسی موخی په الندی ډول سره دی:
.۸د (وترنرانو،وترنرانو مرستیاالن او پاراوټانو) دمسلکی شرعی حقونو څخه دفاع کول.
 .۲د وترنری د مسلکی چارو د سرته رسولو په موخه داتحادیی د غړو او اړونده
اورګانونو تر منځ د ښی همغږی را منځته کیدل.
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.۹د وترنری د ټولو خدمتونو د ښه سر ته رسولو لپاره د مسلکی پوهی د لوړولو په موخه
هلی ځلی.
.۴د وترنری خدمتونو د اصالح او پرمختګ په موخه هلی ځلی.
.۵د وترنرانو د فنی او مسلکی دندو په درست ډول سر ته رسولو لپاره هلی ځلی.
 .۶دولتی اجرایئوی ادارو سره د عامی روغتیا دلوړولو په خاطر د وترنری مسلک
کارکونکو دمرستی په منظور هلی ځلی.
.۷د وترنری مسلک د پرمختګ لپاره په هیواد کښی د حیوانی روغتیا د کار کونکو د
معیاری کار د ماحول رامنځته کولو په خاطر هلی ځلی.
.۱دهیواد په کچه د وترنری د با کیفیته خدمتونو د وړاندی کولو په موخه ملی او نړیوالو
مرستندویه ادارو مادی او معنوی مرستو جلبول.
.۳دوترنری د علمی اخری تکنالوژی ته د الس رسی په موخه هلی ځلی.
 .۸۱د نوموړی اتحادیی د اړیکو ټینګول د نورو نړیوالو اتحادیو سره.
 .۸۸د کورسونو پرمخبیولو له لیار ی د علمی کچی لوړوالی ،ورکشاپونه،سیمینارونه او
بهر ته د بورسونو برابرولو هلی ځلی دا تحادیی د غړو د حقونو د ساتلو په موخه.
.۸۲په خپل ځان تکیه کولو لپاره ،د وترنرانو او مالدارانو د اقتصادی کچی لوړوالی او په
اخر کښی په هیواد کښی دملی اقتصاد لوړوالی لپاره هلی ځلی.
 .۸۹دعامی روغتیا،کرنی او مالدارۍ وزارتونو،د وترنرۍ پوهنځیو او نورو هغه موسیسو
سره چه د اتحادیی لپاره موثر تمامیږی دمرستی د زمینی منځ ته راوړل او ددوی په مینځ
کښی د علمی او تخنیکی مشورتی رول لوبونکی وی.
.۸۴د اتحادیی د غړو لپاره علمی،تخنیکی او اړینو خدمتونو د برابرولو زمینه رامنځته
کول.
شپږمه ماده :اتحادیه باید یو ځانګړی مهر ولری چه د هغه متن د مدیره هیئت لخوا
تصویب اود اطالعاتو او فړهنګ وزارت لخوا جواز ورکړ شی همدارنګه دمطبوعاتو ټول
اصول او قوانین باید پکښی په نظر کښی نیول شوی وی.
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اومه ماده:داتحادیی ټول رسمی اسناد باید داتحادیی په مرکزی دفتر کښی ثبت او وساتل
شی.
یادونه :د سیمه ایزو دفترونو اړونده اسناد باید په سیمه ایزو دفترونو کښی ثبت او وساتل
شی او د هغوی کاپی باید مرکزی دفتر ته ولیږل شی.

اتمه ماده :بودیجه او متفرقه مواد:
اوله فقره :د عمومی غونډی بودیجه دغړو د راټول شوی حق العضویت ،مرستو او نورو
عایداتو پواسطه پوره کیږی.
دوهمه فقره :داتحادیی ټوله بودیجه باید په یو ځانګړی حساب کښی داتحادیی بانکی حساب
په نوم یو دافغانستان په رسمی او د باور وړ بانکونو کښی وساتل شی.
دریمه فقره :د اتحادیی ټول عایدات او بودیجه په مرکزی دفتر کښی ثبت او هر دوه کاله
وروسته په هر زون کښی د غونډو د جوړیدو په وخت باید غړو ته واورول شی.

دوهم فصل
په اتحادیه کښی د غړیتوب شر طونه

نهمه ماده:
اوله فقره:هغه مسلکی کسان د اتحادیی غړی کیدایی شی چه(د وترنرۍ
،PHDماسټر،لسانس ،د وترنر مرستیال او یا پاراوټ)وی.
 ټول هغه کاندیدان چه غواړی د اتحادیی غړیتوب تر السه کړی باید د افغانستان تابعیت
ولری.
 په اتحادیه کښی غړیتوب په خپله خوښه او لیکلی ډول دی.
 در خواست کونکی هغه وخت د اتحادیی غړیتوب تر السه کوالی شی چه د هغه
درخواست داتحادیی د عمومی ریئس د تایئد وړ وګرزی.
دوهمه فقره  :د اتحادیی د غړیتوب د حاصلیدو لپاره هر نوی کاندید باید خپله درخواستی
ددواړو مرستیاالنو او یا یومرستیال ا و د اړونده زون د ریئس د تایئد وروسته دحق الشمول
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اوددی کال حق العضویت د تحصیلی اسنادو او د تابعیت تذکری کاپی ،دوه قطی عکسونه،د
سوالونو جوابونه او رسمی تعهد نامه باید اتحادیی ته تسلیم کړی که چیری د ځینی دلیلونو
په اساس درخواستی قبوله نشوه عریضه کونکی ته حق الشمول اوحق العضویت بیرته
ورکول کیږی هغه کسان چه هغوی خپل د تیرو کلونو حق العضویتونه ورکړی وی کوالی
شی خپل حق العضویت دهجری شمسی کال په لو مړی شپږو میاشتو کښی ورکړی.
دریمه فقره:
 که چیری داتحادیی یو غړی غواړی د یو زون څخه بل زون ته تبدیل شی د در
خواست وروسته د دواړو ریئسانو په موافقه او عمومی ریئس د تایئد وروسته د
تطبیق وړ دی.
 که چیری یوغړی د یو کال حق العضویت ادا نه کړی د اتحادیی په غونډو کښی ګډون
نشی کوالی او که ددوو کالو حق العضویت ادا نه کړی په هغه صورت کښی د
اتحادیی څخه ویستل کیږی.

لسمه ماده :د اتحادیی غړی:
اتحادیه دوه ډوله غړی لری.
اصلی غړی :نوموړی غړی کلنی حق الضویت ورکوی ،د رای ورکولو او انتخاب حق
لری ،البته هغه نوی کسان چه د اتحادیی غړیتوب تر السه کوی د حق العضویت پرته
د حق الشمول په نامه باید  ۵۱۱افغانی ورکړی.

افتخاری غړی:

اوله فقره :د اتحادیی هر غړی که په هر موقف کښی قرار ولری اود لسو کلونو او یا
د هغه څخه زیات یی په خپل مسلک کښی کار کړی وی اود  ۶۱کلنی او یا د هغه
څخه زیات عمرکښی د وترنری د عملی فعالیت څخه تقاعد کړی وی کوالی شی مدیره
هیئت ته د یوی پاڼی عریضی پواسطه درخواست وکړی د عریضه کونکی عریضه د
مدیره هیئت راتلونکی غونډی ته پیشنهاد کیږی چه په هغی باندی رای ورکول کیږی
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چه د اکثریت رایو اخستلو وروسته د افتخاری غړی په توګه قبلیږی ،البته هغه مسلکی
خارجی اتباع چه دهغوی د تحصیل درجه د لسانس څخه کمه نه وی او د افغانستان
خلکو اود وترنری مسلک سره خاصه مینه ولری کوالی شی د اتحادیی افتخاری
غړیتوب تر السه کړی.
دوهمه فقره :افتخاری غړی د حق العضویت د ورکولو او نورو مالی مصرفونو څخه
معاف دی ولی د اتحادیی د ټولو حقوقو او امتیازونو څخه استفاده کوالی شی .
دریمه فقره :افتخاری غړی ته د اصلی غړی په صفت کتالی شی ولی د رای
ورکولو حق لری مګر د انتخاباتو ته د ودریدو حق نلری ،همدارنګه د اکرامیه څخه هم
استفاده کوالی شی.

یولسمه ماده :د غړو حق العضویت:
 د اتحادیی هر غړی کلنی  ۵۱۱افغانی د حق العضویت په نوم د اتحادیی په سیمه ایزو
دفترونو یا مرکزی دفتر کښی او یا د اتحادیی په بانکی حساب کښی جمع کوی.
 داتحادیی ټول غړی مکلف دی چه خپل کلنی حق العضویت د هر هجری شمسی کال
په لومړی شپږو میاشتو کښی اتحادیی ته ادا کړی.

دریم فصل
د اتحادیی تشکیالت
عمومی ریئس :داوو زونونو د ریئسانو او مرستیالنو( د منتخب بوردغونډه) د اکثر رایو په
اخستلو د سیمه ایزو ټول ټاکنو وروسته ټاکل کیږی او کاری دوره یی دوه کاله ده د عمومی
ریئس ټاکل د دوهم ځل لپاره کوم قانونی بندیز نلری.
اجرائیوی ریئس :د هغه ګمارل د عمومی ریئس دنده ده  ،اداری او تخنیکی چارو پر
مخبیولو کښی عمومی ریئس سره مرسته کوی.
خزاندار ( :د مالی چارو مسؤل) خزاندار عمومی ریئس لخوا ګمارل کیږی چه عمومی
ریئس سره په مالی او نورو چارو کښی مرسته کوی.
9

مدیره هیئت :پدی هیئت کښی عمومی ریئس،اجرایئوی ریئس او د زونونو دری کسان
ریئسان او یا مرستیاالن شامل دی ،د مدیره هیئت د څوکیو لپاره د دری کسانو ریئسانو او
یا مرستیاالنو د ټاکلو لپاره باید د اتحادیی د بورد څخه رای واخلی.

د عمومی ریئس دندی او صال حیتونه:
 .۸ددی اساسنامی د موادو سره سم د اتحادیی د چارو اداره کول.
 .۲د مدیره هیئت فیصلو نشرول او په درسته توګه د هغی عملی کول.
 .۹د نوموړی اتحادیی د الیحی او اصولو له مخی په ملی او نړیوالو چارو کښی د
اتحادیی استاذیتوب.
 .۴د اتحادیی مالی،اداری او تخنیکی چارو څخه وارسی کول.
 .۵د اتحادیی مالی،اداری او تخنیکی کړونو د راپور ترتیب کول.
 .۶د قراردادونو ترتیب او تنظیمول.
 .۷د قراردادونو السلیک کول.
 .۱د اتحادیی غړو ته الرښونی کول.
 .۳د مالی سر چینو موندلو لپاره هلی ځلی.
 .۸۱د اتحادیی په ټولو غونډو کښی ګډون کول.
 .۸۸د هیواد او نړی په کچه د وترنری اتحادیو او مرستندیو ټولنو سره د اړیکو
ټنګول.
 .۸۲د کمیټو د کړنو څخه څارنه.
 .۸۹د باور رای اخستنه :د زونونو د ریئسانو اومرستیاالنو د نه فعالیت او د اړونده
زون د غړو د پر له پسی شکا یتو نو کوم چه د عمومی ریئس دفتر ته رسبد لی وی،
پدی صورت کښی عمومی ریئس صال حیت لری چه د اړونده زون د غړو غونډه
راوبولی او د زون ریئس یا مرستیاالنوڅخه د دوه ثلث رایو اخستلو په ذریعه د باور
رای واخلی .
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 .۸۴عمومی ریئس د منتخب  ۲۸کسیزبورد د دوه ثلث رایود اخستلو په اساس بی
باوره کیږی.
یادونه :د عمومی ریئس د استعفأ ،مر ګونی ناروغۍ او مړینی په صورت کښی د
منتخب ۲۸کسیز بورد بیړنۍ غونډه رابلل کیږی اود اکثرا رایو د اخستلو په اساس یو
بل کس د عمومی ریئس په حیث د پاتی وخت لپاره ټاکل کیږی چه پاتی موده پوره
کړی.
اجرایئوی ریئس:

د کاندید کیدو شرطونه:
کاندید باید کم تر کمه ) (DVMاو یا تر هغه لوړ تحصیل ولری نوموړی باید اقأل د
لسو کا لو اداری او پروژوی چارو کښی د تجربی لرونکی وی .دی باید د حیوانی
روغتیا اړونده موضوعاتوسره بلدیت ولری،رهبری،مدیریت اود غښتلی مسلکی
مهارت خاوند وی.
د اجرایئوی ریئس دندی او مسولیتونه:
 .۸د اړونده څانګی مدیریت (اداری چارو) څخه اطمینان او څارنه ،د اتحادیی د غړو
د ښوونیزی او روزنیزی سویه لوړوالی اود هغوی لپاره د یو مناسب چاپیلایر رامنځته
کیدل.
 .۲د مدیره هیئت سره د اوږد محاله موخو د پراخوالی او تعینولو لپاره د منظمو
غونډو پر مخبیول.
 .۹د پروژوی فعالیتونو اود اتحادیی نورو مالی الس ته راوړونو په باره کښی مدیره
هیئت ته په منظم ډول راپور ورکول.
.۴د هغه موسیسو په غونډو کښی ګډون کول کوم چه د وترنرۍ او مالدارۍ په برخه
کښی فعالیت لری .
 .۵د کرنی او عامی روغتیا وزارتونو په شمول د ګڼوعالقی وړ ادارو په غونډو کښی
ګډون کول.
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 .۶د نړی د وترنرانو د اتحادیو سره د اړیکو د پراخوالی او پرمختګ کښی مثبت
رول لوبول.
 .۷دولتی مقاماتو،موسساتو،مدنی ټولونو او نورو سازمانونو سره د اتحادیی د اړیکو
ساتونکی.
 .۱دعمومی ریئس د اجازی وروسته په ملی او نړیوالو سیمینارونو ،ورکشاپونو کښی
ګډون کول.

 .۳نوری هغی دندی چه د عمومی ریئس لخوا ورته سپارل کیږی.
د مالی مسول دندی:
 .۸خزاندار د اتحادیی دټولو مالی سندونو د ساتنی دنده په غاړه لری.
 .۲د ټولو هغه مالی سندونو چه د هغوی د میعاد دوره پوره شوی وی عمومی ریئس
ته باید خبر ورکړی.
 .۹مالی مسول باید په هره میاشت کښی د عایداتو او مصرفونو تفصیلی بیالنس
عمومی ریئس ته وړاندی کړی .
 .۴مالی مسول دټولو منقولوشتمنیو د ساتنی دنده په غاړه لری.

دولسمه ماده :د مدیره هیئت دندی او صالحیتونه:
 د مدیره هیئت غړی ټول پنځه کسان کیږی چه په هغی کښی عمومی ریئس،اجرایئوی
ریئس او دری کسه د زونونو ریئسان او مرستیاالن ګډون لری.
 مدیره هیئت باید د افغانستان د اسالمی جمهوریت قوانینو ته درناوی ولری او دوی باید
په شرعی او قانونی توګه د اتحادیی د غړو په مقابل کښی خپل ځانونه مسول وګڼی.
 مدیره هیئت د ټاکنی یو میاشت وروسته باید یوه غونډه وکړی چه پدی غونډه کښی
ددوی له جملی څخه یو کس منشی ټاکل کیږی.
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 د مدیره هیئت د هر غړی ګډون په غونډو کښی ضروردی چه د هغوی نشتون بیدون د
کوم معقول عذر او یا مخکینی خبر پرته په دریو پر له پسی یا پنځه متفاوتو غونډو
کښی  ،په هغه صورت کښی د غایب غړی د ویستلو په باره کښی تصمیم نیول کیږی.
 مدیره هیئت برسیره پردی چه هر دری میاشتی وروسته یوه غونډه رابولی همدارنګه
په اړینو مهالونو کښی د عمومی ریئس یا اجرایئوی ریئس په بلنه بیړنی غونډه کښی
هم ګډون کوالی شی.


مدیره هیئت باید د اتحادیی لپاره د لنډ او اوږد محال پالنونه ترتیب او تنظیم کړی.



مدیره هیئت ددی اساسنامی دټولو موادو د عملی کولو دنده او مسولیت په غاړه لری.

 مدیره هیئت چه د هغی په سر کښی عمومی ریئس قرار لری د اتحادیی د رهبرۍ دنده
په غاړه لری اود اتحادیی د ټول ملکیت د پلټنی مسول بلل کیږی.

د زونونو د ریئسانو دندی:
 oد اړونده زون غړو ته د مرکزی دفتر د پیغامونو رسول او د هغوی پلی کول.
 oد اتحادیی د اړونده زون د غړو د معلوماتو او ستونزو راغونډول او هغه مرکزی
دفتر ته لیږل.
 oد غړو د حق العضویت راټولول.
 oد مرستندیو ارګانونو څخه د مالی امکاناتو الس ته راوړولو لپاره هلی ځلی.
 oد کرنی سکټور په غونډو کښی په منظم ډول ګډون کول.
 oد نا دولتی موسساتو په غونډو کښی ګډون کول.
 oداړونده دولتی ادارو سره نیکی اړیکی ساتل.
 oد اړونده زون د منقول او غیر منقولو شتمنیو ساتل ،راجستر کول او د هغی حساب
ورکول.
 oپه اړونده زون کښی د روزنیزو فعالیتونو پر مخبیول.
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 oد عالقی وړ موسیساتو سره مرسته او هم غږی کول.
 oد کرنی ریاست د پروګرامونو سره هم غږی کول.
 oد زونونو ریئسان د اړونده دفترونو د سندونو د ساتلو دنده په غاړه لری.
 oد اړونده زون د غړو د مسلکی شرعی حقونو څخه د فاع کول.

دیارلسمه ماده:ټول ټاکنی:
اوله فقره :په اوو زونونو کښی په ټاکلو وختونو کښی ټول ټاکنی تر سره کیږی چه
پدی ډول ټولو د شرایطو وړ غړو ته یوه اونی مخکی د تلیفون او نورو وسیلو په
واسطه د غونډی د جوړیدو خبر ورکول کیږی چه پدی ټاکنو کښی ریئس،اول
مرستیال او دوهم مرستیال په ازاد شکل د رایو ورکونی له لیاری د دوو کالو لپاره
ټاکل کیږی (.هغه کسان کوم چه د ریاست او مرستیالی څوکیو لپاره خپل ځان کاندید
کوی کم تر کم باید دری کاله مخکی د اتحادیی د غړیتوب سابقه ولری)
دوهمه فقره :د زونونو دټاکنو یوه اونی وروسته د منتخب بورد غړی(د زونونو
ریئسان او مرستیاالن) د اتحادیی مرکزی دفتر ته د بورد د غونډی لپاره رابلل کیږی
چه پدی غونډه کښی د بورد  ۲۸کسیز غړو څخه یو کس د اکثرا رایو په تر السه کولو
د عمومی ریئس په توګه د دوو کالو لپاره ټاکل کیږی.

د زونونو د ریئسانو توانایی:
الف :د زون ریئس باید کم تر کمه  DVMوی.
ب :د زونونو ریئسان باید د کار توانایی ولری که چیری نوموړی د اتحادیی پرته په
بله دنده کښی بوخت وی په هغه صورت کښی د اتحادیی دندیی په ترتیب سره لومړی
او دوهم مرستیال ته ورسپارل کیږی.
ت :د زونونو د ریئسانو او مر ستیاالنو د کار موده د عمومی ریئس په څیر دوه کاله
ده.
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ث :د زون د ریئس د نه شتون په صورت کښی اول مر ستیال اود ریئس او لومړی مر
ستیال د نه شتون په صورت کښی دوهم مرستیال د نوموړی دفتر چاری سمبالوی.

څوارلسمه ماده:کمیټی:
د اتحادیی د چارو او فعالیتونو د ښه سمبالتیا په موخه د کمیټو تشکیل اړین ګڼل
شویدی چه د هغوی ترکیب د اوو زونونو د ریئسانو او مرستیاالنو څخه منځ ته راځی.
د هری کمیټی شمیر د ۹څخه تر ۱کسانو پوری رسیږی چه عمومی ریئس د هری
کمیټی غړی کیدای شی.ټولی کمیټی خپل کاری راپورونه عمومی ریئس ته وړاندی
کوی.

 : 1د ښوونیزو او دودیزو چارو کمیټه:
ددی کمیټی غړی اوه کسان دی چه ددی جملی څخه دوه کسان سیمه ایز ریئسان،دوه
کسان مرستیاالن او نور دری داکټران داتحادیی هغه غړی چه په ښوونیزو او
روزنیزو چارو کښی پوره تجربه لری شامل دی .ددی موخی لپاره باید عمومی ریئس
د کار وړ کسان د منتخب بورد غونډی ته ور وپیژنی چه د اکثریت رایو د اخستو
وروسته د نوموړی کمیټی غړیتوب تر السه کړی.د ښونیزو او دودیزو چارو کمیټه
کم تر کمه په دوو میاشتو کښی باید یوه غونډه وکړی ،همدارنګه عمومی ریئس هم باید
ددی کمیټی غړیتوب و لری.

د ښونیزو او دودیزو چارود کمیټی دندی:
 دوترنرانو دعلمی،عملی او نظری کچی د لوړوالی په موخه د ګڼو کورسونو لپاره د
درسی موادو برابرول
 د اتحادیی د خپرونی لپاره د علمی تازه معلوماتو راټولول اود هغه څیړل
 د عمومی خبرتیا لپاره د موادو برابرول
 د فلپ چارت،پوستر او بروشر لپاره د تخنیکی موادو برابرول
 د کورسونو لپاره د ښونیز نصاب برابرول
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 :11مالی کمیټه:د دی کمیټی څلور کسه غړی دی چه د هغی جملی څخه اجرایئوی
ریئس،د اتحادیی مالی مسول او نور دوه کسان دسیمه ایزو زونونو څخه د رهبری
هیئت غړی دی.پدی اړوند عمومی ریئس باید د کار وړ کسان د منتخب بورد غونډی
ته ور وپیژنی تر څو د اکثریت رایو تر السه کولو وروسته د نوموړی کمیټی غړیتوب
تر السه کړی .مالی کمیټه باید په دری میاشتو کښی یوه غونډه راوبولی ،همدارنګه
عمومی ریئس هم باید ددی کمیټی غړیتوب ولری.

د مالی کمیټی دندی:
 داتحادیی د ټولو عایداتو او مصرفونو څخه څارنه کول
 د پروژو د مالی برخی پلټنه
 دلوړ قیمت سامانونواولوازمو په پیرودلو کښی باید فعاله ونډه واخلی
 د اتحادیی اړوندو واکسینونو او درملو په بازار موندنه کښی باید رغنده ونډه ولری

 : 111د پلټنی اوڅارنی کمیټه:
ددی کمیټی غړی دری کسان دی چه ددی جملی څخه یو دسیمه ایز زون ریئس او دوه
کسه نور تجربه لرونکی داکټران چه د اتحادیی غړی وی شامل دی .پدی اړوند
عمومی ریئس باید د کار وړکسان د منتخب بورد غونډی ته وروپیژنی تر څو د اکثرا
رایو په تر السه کولو دنوموړی کمیټی د غړیتوب حق تر السه کړی ،دغه کمیټه کم تر
کمه باید په هر دریو میاشتو کښی یوه غونډه تر سره کړی.
دندی:
 د کورسونو ارزونه کوم چه د اتحادیی په ښوونیزو مرکزونو کښی پر مخبیول کیږی.
 د وترنری دسیمه ایزو واحدونو څخه څارنه کول.
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 د وترنری دسیمه ایزو واحدونو د ستونزو راټولول او هغوی ته د حل لیاری موندل.
 د راپورونو راټولول ،د هغوی تحلیل او تجزیه کول.
 : 1Vد دولت او عالقی وړ موسیسو سره د عمومی اړیکو کمیټه:
ددی کمیټی غړی اته کسان دی چه پدی کښی د ټولوسیمه ایزو دفترونو ریئسان او
عمومی ریئس شامل دی  ،نوموړی کمیټه کم تر کمه په هر شپږو میاشتو کښی یوه
غونډه جوړوی.
پنځلسمه ماده:اتحادیه باید یو ځانګړی بانکی حساب ولری چه عمومی ریئس،مالی
مسول او یو کس د منتخب بورد غړی د بانک څخه د پیسو اخستلو صالحیت لری.
شپاړ سمه ماده :د اتحادیی پولی مصرفونه د عمومی ریئس د منظوری وروسته د
پروژی او یا د اتحادیی پیسی دچک په ذریعه د بانک څخه اجرا کیږی.
اولسمه ماده:د اتحادیی غړی د مړینی په وخت کښی  ۵۱۱۱افغانی په هر کال کښی د
غړیتوب د کال څخه تر مړینی پوری ( د هغه کلونو چه حق العضویت یی
ورکړی)داکرامیه په نوم دمتوفآ ورثی ته داتحادیی د شتمنی څخه ورکول کیږی.
اتلسمه ماده:د اتحادیی غړی د معلولیت په صورت کښی که چیری دغه معلولیت د
مدیره هیئت په اکثرا رایو تایئد شی ( ۵۱۱۱افغانی په هر کال کښی د غړیتوب څخه
تر معلولیت پوری منفی هغه کلونه چه حق العضویت یی نه وی ورکړی) د اتحادیی د
شتمنی څخه ورکول کیږی مګر دنوموړی کس ورثی ته د هغه تر مړینی وروسته بیا
اکرامیه نه ورکول کیږی.
نولسمه ماده:د ټول ټاکنو لپاره د عمومی غونډی لګښت اویا دزونونو په سطحه د
ټول ټاکنو لګښت د رابلل شوی غړو د اعاشی او کرایی په شمول د بهرنیو سرچینو
څخه د عمومی او اجرایئوی ریئسانو پواسطه هلی ځلی وشی که داسی ونه شی د
اتحادیی د شتمنی څخه دی اجرا شی.
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څلورم فصل
متفرقه حکمونه
شلمه ماده :د مدیره هیئت د بیړنۍ غونډی رابلل د رهبری هیئت (عمومی ریئس او د
مدیره هیئت غړی) د صالحیتونو څخه دی چه په الندی حالتونو کښی رابلل کیږی:
 د اساسنامی د بدلون په وخت کښی.
 د اتحادیی د  ۹۱۳شتمنۍ د منځه تللو په وخت کښی.
 د اتحادیی د منحل کیدو په وخت کښی.
 په بیړنی حالت کښی یعنی په هغه وخت کښی چه د اتحادیی رهبری یی الزم وګڼی.

یویشتمه ماده:افتخاری دندی:
د اتحادیی هرغړی د خپل درخواست پر بنیاد کوالی شی د اتحادیی په ګټه د کوم
امتیاز پرته په اړینو وختونو کښی کار وکړی.
دویشتمه ماده:د اتحادیی د غړیتوب څخه د یو غړی ویستل:
د اتحادیی غړی د اتحادیی د اصولو او مقراراتوڅخه د سر غړونی په صورت کښی د
اتحادیی د غړیتوب څخه بی برخی کیږی ،پدی اړوند دغه الندی مر حلی باید پر له
پسی ډول یو دبل پسی پلی شی.
 .۸الر ښوونه
 .۲خبرداری
 .۹د اتحادیی ځخه ویستل ،چه د اړونده زون د ریئس او مرستیال په واسطه د اجرا
وړ دی.
نوموړی اساسنامه په څلورو فصلونو اودویشتو مادو کښی تر تیب او د اتحادیی د ۲۸
کسیز منتخب بورد په غونډه کښی منظور شوی ده.
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