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 مقدمه:

هنگی و طرزالعمل مشخص جهت هماموجودیت موسسات غیر دولتی یکی از شرکای مهم در انکشاف افغانستان می باشد، در 

یشتر و موثر تر موسسات غیر دولتی، می توان از فرصت های موجود هرچه ب و همکاری در تطبیق پروژه ها و برنامه های دولت

 استفاده نمود.

با در نظر داشت  وزارت اقتصاد منحیث یگانه نهاد انسجام کننده فعالیت های موسسات غیر دولتی در افغانستان مصمم است تا

د های مشخص را رهنمو زمانیمقطع هربه نیازمندی در نظر همکاری را هرچه موثر تر و مثمر تر نماید و  تجارب گذشته نحوه 

 انکشاف دهد.طرح و در هماهنگی با موسسات وادارات دولتی همکار 

 

برداشتن  ، ام های موثربرای بلند بردن مثمریت و موثریت در تطبیق پروژه ها در زمان معینه ان، و جلوگیر از ضیا وقت یکی از گ

یت جهت تطبیق هیچ نوع موثرپروژه بوده . امضآ تفاهم نامه یک پروسه طویل بوده که پروسه امضا تفاهم نامه جهت تطبیق 

 ،می اندازدتاخیر به  را تطبیق به موقع پروژه  آپروژه ها نداشته صرف

مل نمودن طرزالعمل وشا این بهترین و کوتا ترین طریقه انکشاف و موسسات غیردولتی  ادارات سکتوریهماهنگی با در 

اخیر در تطبیق باعث ت کهترتیب هرنوع تفاهمنامه اضافی  به این  . می باشدتمام جوانب در آن  و مکلفیت های مسوولیت ها

 گیری شود.از موسسات غیر دولتی می گردد جلو پروژه ها و عملکرد سلیقوی در مقابل تعداد
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 فصل اول

 احکام عمومی
 

  مبنی:

  ماده اول 

برنامه و  ژهاجهت هماهنگی و انسجام پروقانون موسسات غیر دولتی  (33( و)31(، )23)( و 4این طرزالعمل به اساس مواد)

 های موسسات غیر دولتی با ادارات سکتوری تدوین گردیده است.

 

 اهداف:

 مادم دوم

ی هافعالیت موثریت و مثمریتبا ادارات سکتوری و افزایش بیشتر هماهنگی فعالیت های موسسات غیر دولتی  تقویت .1

 .موسسات غیر دولتی

ات غیر هماهنگی پروژها و برنامه های موسسات غیر دولتی با پالن های ادارات سکتوری وریاست انسجام موسس .2

 دولتی.

 واحد شدن نحوه هماهنگی بین ادارات سکتوری وموسسات غیردولتی در مورد نظارت و تطبیق پروژه ها. .3

 .تبرنامه های ملی دارای اولویها با اهداف انکشاف پایدار و اق اهداف پروژه انطباطمینان از  حصول .4

 یردولتی. غ حسابدهی و شفافیت موسسات تقویت  .5

  .دولتیایجاد هماهنگی بهتر جهت کاهش فعالیت های مشابه و تکراری در اجرات ادارات سکتوری و موسسات غیر .6

 نداشته وخالف شرایط محلی می باشد.که نتیجه مشخص  جلوگیری از تطبیق پروژه های .7

 .وژه های موسسات غیر دولتیناد پرفراهم کردن تسهیالت و منابع در روند مطالعه و موافقه اس .8

 

 اصطالحات:

 ماده سوم

 اصطالحات آتی در این طرزالعمل مفاهیم ذیل را افاده مینماید.

 موسسات داخلی و خارجی میباشد. موسسه : سازمان غیردولتی، غیر انتفاعی و غیرسیاسی بوده که شامل -1

 عالیت نماید.موسسه داخلی : عبارت از موسسه غیردولتی بوده که به منظور پیشبرد اهداف سازمان در داخل کشور ف -2

یس گردیده موسسه خارجی : عبارت از تشکیل غیردولتی بوده که خارج از افغانستان مطابق قانون دول خارجی تاس -3

 سسات غیردولتی فعالیت داشته باشد.و مطابق به شرایط قانون مو

ی موسسه به هیچ غیرانتفاعی : به این مفهوم که موسسه نمیتواند دارایی، عایدات و منافع حاصله را بجز اهداف کار -4

 شخصی حقیقی و حکمی دیگر بشکل مستقیم و یا غیر مستقیم توزیع نماید.

 شتن مسئولین ذیدخل هماهنگی: تنظیم و اجراات امور و فعالیت ها با در میان گذا -5

انها کاری  مطابق به ساحهغیر دولتی وزارت خانه یا اداراه مستقل دولتی که پروژه های موسسات اداره سکتوری: -6

 تطبیق می گردد.
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رنامه/فعالیت، پروژه مطابق به آن تطبیق می گردد شامل پروپوزل یا طرح پروژه/بی که  تمام اسناد اسناد پروژوی: -7

روژه خریداری که توسط پ های کاری، جزئیات بودجه، معلومات در مورد استخدام، تجهیزات و داراییقرار داد، پالن 

   .می باشد می گردد، تفاهمنامه تخنیکی با ادارات در موارد فعالیت تخنیکی و اجازه کار

پاسخ دهی و  جهت فعالیت های می باشد که عمر آن کمتر از سه ماه باشد، تعداد پروژه هایکه پروژه های اضطراری: -8

 بازدهی متداوم دارد تفکیک شود.

 عدم تطبیق این طرزالعمل

 : ماده چهارم

 اشدبگردد موارد این طرزالعمل قابل تطبیق نمی  معطلمتوقف و یا درصورتیکه تطبیق پروژه به دالیل مختلف 

 مرجع تطبیق کننده: 

  :ماده پنجم

ر دولتی و موسسات غی  ادارات سکتوری ،ریاست های اقتصاد ،دولتیاین طرزالعمل در توسط ریاست انسجام موسسات غیر 

 . تطبیق میگردد

 

 فصل دوم

 وظایف، مکلفیت ها و صالحیت ها

 :وظایف، مکلفیت ها و صالحیت های ریاست انسجام موسسات غیر دولتی

 :ماده ششم

 

  ، تمویل کنندگان و ادارات سکتوری در سطح مرکز.غیردولتی هماهنگی بین موسسات  -1

 ترتیب و امضا تفاهمنامه با تمام ادارات سکتوری به نمایندگی از موسسات غیر دولتی. -2

 .ایجاد سیستم آنالین شریک سازی معلومات و گزارش دهی فعالیت های موسسات غیر دولتی در افغانستان -3

 . اوژه هجهت هماهنگی و نظارت و ارزیابی از پربه ادارات سکتوری  موسسات غیر دولتیمعرفی پروژه های  -4

 که ضرورت به مکانیزم وشرایط خاص جهت نظارت از تطبیق پروژه ها می باشد. مشخص نمودن بخش های -5

 ت غیر دولتی.مطابق به طرزالعمل نظارت و ارزیابی موسستاغیردولتی موسسات  فعالیت نظارت و ارزیابی از چگونگی -6

 در امر تطبیق موثر پروژه ها. سکتوری و با ادارات ذیربطهماهنگ ساختن فعالیت نظارت و ارزیابی  -7

 درخواست برخورد قانونی باموسسات غیردولتی و ادارات سکتوری در صورت عملکرد خالف قانون   -8

 حصول اطمینان از تطبیق این طرزالعمل  -9

 ریاست های اقتصاد:  وظایف، مکلفیت ها و صالحیت های

 :ماده هفتم

ا ادارات ریاست اقتصاد جهت شفافیت و حساب دهی یگانه مرجع هماهنگ کننده فعالیت های موسسات غیر دولتی  ب -1

 سکتوری در والیات می باشد. 

 .ت اوالیسطح هماهنگی بین موسسات ، تمویل کنندگان و ادارات سکتوری در  -2
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عالیت های با در نظر داشت طرزالعمل هماهنگی ف ریاست انسجام موسسات غیر دولتی معرفی پروژه مطابق به نامه -3

 .موسسات غیر دولتی در والیات

  .صورت گیرداداره سکتوری از جریان تطبیق پروژه نظارت و ارزیابی با حد اقل دوبار در هماهنگی  -4

 . یتدر جریان تطبیق پروژه ها در سطح وال ر پرتو قانون و طرزالعمل ها دحل منازعات بین جوانب ذیدخل  -5

 .در هر ماه یک مرتبه دایر نمودن جلسات هماهنگی بین موسسات وادارات سکتوری  -6

 ر دولتی.به ریاست انسجام موسسات غیکاری روز  15گزارش دهی از تخلفات موسسات غیر دولتی دروالیت در مدت  -7

 موسسات غیردولتی  مکلفیت هاوظایف ،

 هشتمماده 

 

زارت وو  سکتوری با اداراتجهت هماهنگی پروژه ها موسسات های آینده  فعالیتشریک سازی معلومات در مورد  .1

 .اقتصاد

سیستم  ومشخصات مستفید شونده مطابق به فارمت ایجاد شده درزی پروژه های جدید با اسناد پروژوی شریک سا .2

 انسجام فعالیت موسسات غیر دولتی. ریاست آنالن

ت انسجام در مورد تطبیق پروژه با در نظرداشت معرفی ریاس نظریات مشخص تخنیکی ادارات سکتوریدرنظر گرفتن  .3

 موسسات غیر دولتی.

 ر.فراهم آوری تسهیالت جهت نظارت وارزیابی پروژه ها توسط ریاست های اقتصاد والیات و ادارات سکتو .4

ی، گزارش نیکشامل پالن کاری، گزارش از پیشرف کار، گزارش بررسی های تخ در اختیار قرار دادن اسناد پروژه وی .5

 .سکتوری و ریاست انسجام موسسات غیردولتی برای تیم نظارتی از تطبیق پیشنهادات قبلی نظارت،

 ..تغییرات در جریان تطبیق پروژهصورت ادارات سکتوری وریاست های اقتصاد در به اطالع دهی  .6

ده کدام شرط مصرف بودجه باقی ماند از فعالیت های در هماهنگی و توافق به سکتور مربوط در صورتیکه تمویل کنن .7

 خاصی نداشته باشد. 

ربوطه و ادارات ارایه گزارش از چگونگی تطبیق پروژه  به ریاست انسجام موسسات غیر دولتی، ریاست اقتصاد والیت م .8

 سکتوری ذیربط.

 به ادارات مربوطه ارایه نماید.رسمی رش را به یکی از زبان های موسسه مکلف است گزا .9

 شریک سازی تجارب و اموخته های موسسه در جریان تطبیق پروژه با اداره مربوطه .10

 اشتراک در جلسات هماهنگی ادارات سکتوری مربوطه .11

 

 وظایف،مکلفیت ها وصالحیت های ادارات سکتوری:

  :نهمماده 

داری ابه منظور هماهنگ ساختن فعالیت های موسسات بین واحد ها دومی  هماهنگی در سطح وزارت ایجاد واحد -1

 سکتوری و ریاست انسجام موسسات غیردولتی وزارت اقتصاد.

 .تحلیل وبررسی تخنیکی پروژه های موسسات غیردولتی با در نظر داشت معرفی پروژه به ادارات سکتوری -2

اری در تطبیق دولتی برنامه های دارای الویت و برنامه های اداره مربوطه و همک هماهنگی پروژه های موسسات غیر -3

 موثر پروژه در سطح مرکز ووالیات.
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 ادارات سکتوری مکلف به داشتن پالن نظارت و برسی منظم می باشند. -4

 ن ساحه.عیرهنمایی موسسات غیردولتی جهت تطبیق موثر پروژه ها جلوگیری از تکراری تطبیق شدن پروژه ها در  -5

 د.ساختن دیتابیس مشخص در مورد تمام پروژه های که درارتباط به اداره مربوطه سکتوری تطبیق می گرد -6

وسسه تطبیق ساختن پالن منظم نظارت و ارزیابی از تطبیق پروژه ها در سطح مرکز ووالیات و شریک سازی آن با م -7

 کننده پروژه.

ست انسحام ریادوام و تهیه گزارش و ارسال ان جهت هماهنگی به تمای به صورت نظارت و ارزیابی تخنیکی پروژه ه -8

 .موسسات غیر دولتی

 .ارسال کاپی گزارش نظارت و ارزیابی از روند تطبیق پروژه به ریاست اقتصاد و موسسه تطبیق کننده -9

 ند.دایر نمودن جلسات  ربعوار هماهنگی با موسسات غیر دولتی که در اداره سکتوری مربوطه فعالیت دار -10

ه صورت گرفته تصدیق فعالیت پروژه درصورت واقعاٌ پروژه در سکتور مربوطه تطبیق گردیده و نظارت از تطبیق پروژ -11

 است.

م ها بین ارایه نمودن معلومات تخنیکی و محیطی برای موسسه تطبیق کننده پروژه، جهت جلوگیر از هرنوع سوتفاه -12

 موسسه و باشندگان محل

 

 

 فصل سوم

 هماهنگی

 موسسات به ریاست های اقتصاد والیات و ادارات سکتوری: معرفی 

 :دهمماده 

 

وسسه ریاست انسجام موسسات غیردولتی هرپروژه که جدیدًا ثبت می گردد در صورت  نمایندگی های والیتی م (1)

 ادارات سکتوری و الیات مربوط معرفی می نماید. ریاست های اقتصاد والیات و مشخص باشد، به

الیات ملزم روز به والیات معرفی  می گردد، ریاست های اقتصاد و 3موسسات غیر دولتی در مدت پروژه های جدید  (2)

 است که مطابق به آن با موسسه معرفی شده همکاری نماید.

ام ریاست انسج غیردولتی، عد از دریافت گزارش تحلیل وبررسی تخنیکی در موارد خاص پروژه های موسساتب (3)

 ی نماید.ریاست های اقتصا والیات   معرف به کاری روز  3ظرف را در مکلف است تا موسسه  موسسات غیر دولتی

 

 معرفی پروژه با ادارات سکتوری:

  :یازدهمماده 

وسسه در م جانبریاست موسسات غیر دولتی و ریاست های اقتصاد مکلف اند که بعد از اخذ مکتوب معرفی پروژه از (1)

معرفی  با وزارت ها و ریاست های سکتوریتحلیل وبررسی موارد خاص تخنیکی  ورز کاری موسسه را جهت  3ظرف 

 نماید.

اد و الیات به ریاست اقتصکاری  روز 3در جریان  غیردولتی پروژه جدید موسسه عدم موارد خاص تخنیکی،در صورت  (2)

 معرفی گردد. مروبوطه سکتوری اتو ادار



 8  

یاست انسجام روز کاری به ر 6در موارد خاص در جریات حد اکثر ادارات سکتوری ملزم است نظریات تخنیکی شان را  (3)

 تا در تطبیق پروژه ها رعایت گردد. ندلتی شریک سازموسسات غیر دو

 

 :غیردولتی فعالیت های دوامدار موسسات

 :دوازدهم ماده

 شامل عرضه خدمات صحی، مکاتیب، آموزش های فنی و خویش را که  ساالنه موسسات ملزم است پالن کاری (1)

 تعقیب نماید.و را با ادارات سکتوری مربوطه شریک  حرفوی 

در فقره  ادارات سکتوری ملزم است تا پالن مشخص را جهت نظارت و ارزیابی از فعالیت های متداوم موسسات که (2)

قرار داده و  ول سال در اختیار موسسه مورد نظرتذکر رفته است را ترتیب و در ا این طرزالعمل دوازدهم یک ماده

 کاپی آنرا به ریاست انسجام موسسات غیر دولتی ارسال نماید.

 

 تمویل پروژه های از جانب ادارات سکتوری:

 سیزدهم:ماده 

قرار  طابق بهردد، مگپروژه هایکه مستقیماٌ از طریق ادارات سکتوری تمویل گردیده و توسط موسسات غیر دولتی تطبیق می 

ا ریاست انسجام بداد بین ادارات سکتوری و موسسات غیر دولتی تطبیق کننده پیشبرده شده و موسسه ملزم به هماهنگی پروژه 

 موسسات غیر دولتی و ریاست اقتصاد مطابق به این طرزالعمل می باشد.

 

 هماهنگی پروژه های اضطراری:

 :ماده چهاردهم

یاست اقتصاد و ررا به ریاست اقتصاد و اداره سکتوری معرفی نموده و ژه های اضطراری وپرریاست انسجام موسسات غیر دولی 

 ارایه نمایندارش هماهنگی نموده و از تطبیق آن گز میکانیزم موجود در سطح والیاتادارات سکتوری در سطح والیت مطابق به 

 

 نظارت و ارزیابی پروژه توسط اداره سکتوری:

 :پانزدهم ماده

 :نماید در نظرداشت موارد ذیر نظارت و ارزیابیبا را  ی موسسات غیر دولتیتا پروژه هااداره سکتوری مکلف است  

 ره مربوطه.ی دارای اولویت، اهداف انکشاف پایدار و استراتژی و برنامه های اداهاهماهنگی ابتدایی با برنامه  -1

 .ان شرایط اجتماعیمطابقت پروژه از نگاه تخنیکی ، موقعیت جغرافیایی و  -2

تصاد به بررسی فنی و مسلکی توسط ادارات سکتوری و ارایه گزارش به ریاست انسجام موسسات غیردولتی وزارت اق -3

 اساس طرزالعمل برسی فنی و مسلکی سکتوری مربوطه. 

 داشتن پالن منظم نظارت وارزیابی پروژه از جانب موسسه تطبیق کننده. -4

 ها که در بخش های تخنیکی وزیربنایی تطبیق می گردد.و کنترول کیفیت پروژه د یتای -5
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سلیم گیری وتدارم اکمال، تو ارایه گزارش از پروژه، مطابق به زمان تعین شده  و تطبیق پیشرفت ، ازپالن زمانبندی شده -6

 .پروژه 

 تاییدی تیم تخنکی از کنترول کفیت و کمیت  فعالیت های انجام شده  -7

 ارایه مکتوب تاییدی اداره سکتوری از کمیت و کفیت فعالیت های انجام شده موسسه.  -8

 هماهنگی و گزارش دهی به وزارت اقتصاد و ادارات سکتوری. -9

ده صورت می نظارت و ارزیابی پروژه ها مستقیم از طریق ادارات سکتوری در هماهنگی با ریاست اقتصاد و موسسه تطبیق کنن -10

 گیرد.

 کار پروژه: د پیشرفتیتای

 :شانزدهم ماده

 

ین طرزالعمل است تا از تطبیق پروژه ها نظارت نموده  و از پیشرفت کار با در نظر داشت امکلف  ادارات سکتوری (1)

 نماید. یدتای

ش ماهه شگزارش از پیشرفت پروژه از جانب ادارات سکتوری مربوطه ضمیمه  یدموسسات غیر دولتی مکلف است تای (2)

 و ساالنه به ریاست انسجام موسسات غیر دولتی ارسال نماید. 

 اسناد ضمیمه وی گزارش در فارمت گزارش دهی آنالین تذکر رفته است. (3)

 الفات و مشکالت:تحل اخ

 هفدهم:ماده 

بین  پروژه در سطح مرکز به کمیسیون تخنیکی هماهنگیاختالفات بین اداره سکتوری و موسسه تطبیق کننده  1

 دولت، موسسات غیر دولتی و تمویل کننده گان راجع می گردد.

ختالف ایکه ت بین اداره سکتوری و موسسه در سطح والیت به کمیسیون هماهنگی راجع می گردد در صورتااختالف 2

 سطح والیت حل نگردد به کمیسیون تخنیکی در مرکز راجع می شود.در 

 

 

 فصل جهارم

 احکام متفرقه:

 اسناد حمایوی:

 :هژدهم ماده
 را ورد ضرورتمی نظارت اسناد ریسا العمل طرز نیا احکام بهتر قیتطب منظور به تواند یم انسجام موسسات غیر دولتی استیر -１

 .دینما قیتطب و بیترت

 موسسات و ادارات سکتوری مکلف به تطبیق پروژه ها به اساس اسناد پروژوی و این طرزالعمل می باشند.  -２
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 مرجع تفسیر:

 :نوزدهمماده 

 فسیر می گرد.تبا در نظرداشت مواد قانونی  ومراجع مربوط  این طرزالعمل موضوع  احکام در صورت بروز اختالف در تفسیر

 

 تضاد منافع:

 :ماده بیست ام
اطالع و از   مکلف است طور کتبی به آمر ذیصالح ،به نحوی تضاد و یا منفعت داشته باشدکارمندان در صورتی که هریکی از -1

 اشتراک در پروسۀ  مورد نظر اجتناب ورزد. 

موجود تی هیت برسی پروژه ها و کنترول اسناد تخنکی پروژه از اقارب نزدیک کارمندان کلیدی موسسه غیردولدر ترکیت  -2

 نباشد. 

 قانون کار می باشند. و سیزدهم  رعایت ماده نهماستخدام  مکلف به  در امورات موسسات غیر دولتی -3

 

  :طرزالعمل وتجدید نظر در تعدیل 

 :ماده بیست یکم

انسجام موسسات ت آن توسط ریاسوتجدید نظر، مسودۀ تعدیل  هرگاه مواد این طرزالعمل ایجاب تعدیل یا تجدید نظر را نماید 

 گردد.مقام وزارت منظور میرهبری ترتیب و توسط  غیر دولتی

 

 انفاذ:

 :ماده بیست دوم 

 پس از منظوری مرعی االجراء می باشد.  و بیماده ترت بیست دویکفصل و  ر چهاراین طرزالعمل د


