
 ب سم هللا الرحمن الرحی م
 دستورنامه اداره  انسجام مراسم تکفین و تدفین

 پیشگفتار 

امکانات و شرایط محدود کمک های اجتماعی درچوکات مقررات کننونی امریکا ، بار سنگین 
مصارف مرده داری را بدوش عزاداران هنگام وقوع حوادث غیر مترقبه مرگ میگذارد . با توجه 

اتحادیه افغان با همکاری و مساعدت افغانان مقیم شمال تگزاس اداره ،انسجام مراسم به این حقیقت 
تکفین وتدفین را در جهت تهیه کمک های مالی ومعنوی هنگام فوت یک عضو ، تحت کمیته 

 اجتماعی و دینی اتحادیه افغان ایجاد نمود .

 

 ماده اول :   نام ، مقر فعالیت ، عضویت

" اداره  انسجام مراسم تکفین و تدفین " میباشد و در این دستورنامه از آن  _ نام این واحد جدید 1

گفته میشود  به اختصار "اداره"  

تگزاس میباشد  ایالت _ مرکز فعالیت اداره شهر داالس2  

_ اداره تحت قوانین ایالت تگزاس و دولت فدرال امریکا فعالیت مینماید 3  

_ سال مالی اداره تقویم میالدی است 4  

_ هئیت اجراییوی اداره مستقیماً به هئیت مدیره اتحادیه افغان از اجراات خود گزارش میدهد و 5

 همچنان در برابر مجمع عمومی اداره حسابده و مسؤل اجراات خود میباشد .

خود را  ماهانه  عضویتلا _ هر افغان مسلمان که مندرجات دستورنامه اداره را پذیرفته و حق6

باشد عضو اداره انسجام مراسم تکفین و تدفین شناخته شده و از حقوق و  بدون انقطاع پرداخته
 امتیازات آن بر طبق مواد مندرج این دستورنامه مستفید میگردد.

 اصطالحات که عضویت را تعریف و مشخص مینماید

 الف –  فامیل : شامل از زن وشوهر  و 3 فرزند که سن شان کمتر از 24 سال باشد 

 ب – مجرد : اشخاص ذکور و اناث که سن شان از 24 سال باال و عروسی نکرده باشند 

ج – فامیل زن مجرد : خانمی که شوهر خود را از دست داده و با 4 فرزند که سن شان کمتر از 

باشد و یکجا زندگی بکنند سال  24  



 د – فامیل مرد مجرد : مردی که خانم خود را از دست داده و با 4 فرزند که سن شان کمتر از

باشد و یکجا زندگی بکنند  24  

( میتواند عضویت اداره را 20$فامیل ، فامیل زن مجرد و فامیل مرد مجرد ماهانه با پرداخت )

( میتواند عضویت اداره را 10$حاصل نماید و همچنان یک شخص مجرد ماهانه با پرداخت )

 (20$) سال دارند مکلف اند بر عالوه 24فرزند زیر  3 . فامیل های که اضافه ازحاصل نماید 

  حق العضویت بپردازند. یادترز  (5$)ماهانه از هر فرزند اضافی 

ق اساسات سه ماه طور متواتر مطابعضویت در صورت عدم پرداخت پول حق العضویت به مدت 
بوده و امتیازات پرداخته قبلی قابل اعاده ن خته شدهپول های پردا ٬این دستورنامه فسخ شده 

  نمیشود.

شان قرار ذیل از امتیازات مندرج این اساسنامه مستفید شده سن  _ اعضای اداره نظر به 7

 میتوانند 

پرداخت ماهانه حق از یکسال پس سال و یا باال تر است  65: آنعده اشخاص که سن شان  الف

 العضویت 

ماه  پرداخت ماهانه حق  6از پس سال است  65:  آنعده اشخاص که سن شان کمتر از  ب

 العضویت 

دستورنامه از  طایشرمطابق  رت فوت شدن در خارج از شهر خود _ اعضای اداره در صو8

 امتیازات و حقوق عضویت خود مستفید میگردد

_ اعضای اداره و هئیت اجرائیوی در هیچ صورت از دارایی اداره بمنظور مصارف شخصی 9

 استفاده کرده نمیتواند      

 ماده دوم : اهداف و وظایف

_ ترتیب وتنظیم مراسم به خاکسپاری شامل انتقال میت از محل فوت به شستشوی خانه و 1

 سردخانه ، انتقال به مسجد و از مسجد پس از ادای نماز جنازه به محل دفن 

بخاکسپردن وتهیه نوشابه برای مدعوین  ،پرداخت مصارف قبر کن  ،_ خرید قبر،کفن 2  

احل تکفین وتدفین به مشوره فامیل اعزادار عمل مینماید_ هیئت اجرایئوی اداره در تمام مر3  

.اداره مسول _ مراسم فاتحه خوانی به مشوره فامیل اعزادار توسط اداره تنظیم و ترتیب میگردد4

 پرداخت مصارف غذا نمیباشد .

( توسط 7000$فاتحه گری و انتقال میت حد اعظمی ) ،برای همه مصارف تکفین ، تدفین  _5

درصورتیکه مصارف بیشتر از  و میشوداداره انسجام مراسم تکفین و تدفین افغانان پرداخته 
( شود فامیل اعزادار مکلف به تادیه اضافه مصرف میباشد $7000)  



_ خرید قبرستان برای افغانان در صورت فراهم شدن امکانات مالی 6  

مدیره اتحادیه افغان در تمام موارد هیئت وی موجود نباشد _ هرگاه شخصی فوت نمود و فامیل 7

ری را دارد یحیت تصمیم گبه خاکسپاری صال  

 ماده سوم : تشکیالت

اداره انسجام تکفین و تدفین افغانان درچوکات اتحادیه افغان فعالیت نموده و کمیته اجتماعی و امور 
 دینی مسؤل پیشبرد اهداف و ظایف ادره میباشد ، اداره شامل دو ارگان ذیل است 

_  مجمع عمومی اداره2هیئت اجرائیوی اداره   _ 1  

 

1_ هیئت اجرائیوی اداره : هیئت اجرائیوی  مرکب از دو نفر اعضای هیئت مدیره اتحادیه افغان 
میباشد که از طرف هیئت مدیره تعیین میگردند ، هیئت اجرائیوی  بمنظور تطبیق اهداف خود در 

ت شده اداره انسجام مراسم تکفین و تواند از خدمات دواطلبانه اعضای ثبصورت ضرورت می
استفاده به عمل آرند تدفین   

 وظایف هیئت اجرائیوی 

:  جمع آوری پول های عضویت ماهانه و اعانه ها که به اداره پرداخته میشود ، قبولی ویا رد  الف
 عضویت به اداره 

نفر عضو  (2) ونرا د: هیئت اجرائیوی حساب بانکی بنام اداره باز نموده صالحیت برداشت آ ب

رئیس هیئت مدیره اتحادیه افغان دارند منظوریو با هیئت اجرائیوی   

هیئت  مدیره اتحادیه افغان و سال پور ماهانه عواید ، مصارف و ارایه آن به : حسابدهی و را ج
 یکمرتبه ارایه گزارش مکمل مالی به مجمع عمومی اداره انسجام تکفین و تدفین 

مرتبه ودر صورت لزوم : دایر نمودن مجمع عمومی اداره انسجام تکفین و تدفین سال یک  د
 تدویر جلسات فوق العاده 

: هیئت اجرائیوی وظیفه ترتیب ، تنظیم و انسجام مراسم مرده داری و رهبری آنرا بدوش دارد  هـ
فراهم میسازد  انو تسهیالت  الزم را به فامیل های عزادار  

 
 2_ مجمع عمومی اداره 

سال عمر داشته باشد عضویت  18 تر از همه اعضای فعال اداره انسجام تکفین و تدفین که باال

مجمع عمومی اداره را داشته و هر عضو حق دادن یک رای را در جلسات مجمع عمومی دارا 
 میباشد 

مجمع عمومی  عالی ترین رکن اداره بوده ، فعالیت اداره را نظارت مینماید . نصاب مجمع  
اد حاضر زین به اکثریت رای آ( اعضا است و اداره انسجام تکفین و تدف4/3عمومی حضور )



تصامیم اتخاذ میناید مجمع عمومی یکنفر را از بین خود بحیث رییس موقت مجمع عمومی تعیین 
یابداش با ختم مجلس پایان ممیدارد که وظیفه   

 

 وظایف : 

  . هیئت اجرائیوی و برسی حسابات عواید و مصارف ماع راپور ساالنه : استلفا

.به  هیئت اجرائیوی اداره جهت بهبود فعالیت های اداره الزمه ت ا: رهنمایی وهدای ب  

از تصویب به  هیئت مدیره اتحادیه افغان جهت اجراات بعدی  س: تصامیم مجمع عمومی پ ج
.ارسال میشود   

: بررسی نظریات ، پشنهادات ، شکایات و انتقادات از آجراات هیئت اجرائیوی اداره و گزارش  د
.یئت مدیره اتحادیه افغان جهت آجراات بعدی آن به  ه  

انحالل اداره انسجام تکفین و تدفین را داشته و تصامیم و : مجمع عمومی صالحیت تعدیل مواد  هـ
  . خود را به  هیئت مدیره اتحادیه افغان جهت عملی شدن تقدیم میکنند

صالحیت نموده وبا _ مجمع عمومی در صورت عدم کفایت  هیئت اجرائیوی میتواند آنرا سلب 9

 مشوره و تایید هیئت مدیره اتحادیه در هیئت اجرائیوی تغیرات الزم را بوجود آورد .

 

 ماده چهارم :   انحالل

اداره انسجام تکفین و تدفین به صالحیت مجمع عمومی اداره و با موافقت  هیئت مدیره اتحادیه 
 افغان در شرایط ذیل میتواند منحل شود 

.ستورنامه _ عدم رعایت مواد مندرج این د1  

._ عدم شفافیت در حسابدهی عواید و مصارف اداره ویا حیف میل دارایی های اداره 2  

._ کاهش در حصول حق العضویت 3  

_ با تصمیم مجمع عمومی اداره و هیئت مدیره اتحادیه افغان مبنی بر کم شدن ضرورت به 4

وانین شهری و ایالت تکزاس صورت تخطی اداره از ق درو یا خدمات اداره   

اشتراک هیئت مدیره اتحادیه افغان هیئتی را تعیین مینماید  با ضای اداره ومجمع عمومی از بین اع
تا دارایی ها وحسابات اداره را تسویه نموده و مراحل قانونی و مالیاتی مربوط به انحالل 

اداره را انجام دهد. مجمع عمومی و هیئت مدیره در صورت موجودیت دارایی ها نقدی و 
ری را دارند .یگ جنسی در توزیع آن صالحیت تصمیم  

 
 


