
 :   1400الی ختم ثور  1400آوردهای ریاست انسجام موسسات غیردولتی از شروع سال جدید مالی دست

های مؤسسات غیردولتی آهنگی فعالیتثبت وارجستر و نظارت بررسی و هم ریاست انسجام مؤسسات غیردولتی که مسؤلیت 

ان و مؤسسات راه همکاری میان ادارات حکومتی، تمویل کنندگهای پیش بینی شده مدون نقشه تاسی از برنامههرا به عهده دارد ب

 .استهای زیر نایل گردیده آورددر این میعاد به دست

 تقویت هماهنگی میان شرکآ و جوانب ذیدخل 
به  غیردولتی موسسات  به مرتبط امور انسجام راستای در  جلسه کمیته تخنیکی(  2) پالیسی و /جلسه کمیته رهبری (  1)تدویر  

  ؛متخلف در امور مؤسساتاشتراک  تمویل کننده گان ، روسای نهاد های تمویل کننده و روسای مؤسسات هماهنگی روی موضوعات 
 فراهم آوری تسهیالت و خدمات  بشکل آنالین برای مؤسسات غیردولتیروند تسهیل و تسریع 

اهداف انکشاف (  NPP)ی اولویت دولتهای انکشافی دارابرنامهها و ی خدمات برای مؤسسات با شاخصسازی  سیستم ارائه بروز 

از طریق ویب سایت (  ANPDF2) و دومین سند چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان (   A- SDGS)پایدار 

 :  مشخص زیردر سیستم آنالین متذکره های با ایجاد گزینه  https://ngo.gov.af/)ریاست

 یالت و خدمات برای موسسات فراهم آوری تسه یایجاد گزینه

 : های در بخش

  ایجاد سیستم  مدیریت معلومات مؤسسات (NGO – MIS  )؛  

 یت های مؤسسات  با ایجاد دشبورد ها  مشخص نظارتی از فعال

 ادارات ذیربط ؛
ها در ویب سایت ی  خبرها و گزارشهاایجاد دشبورد .1

 ؛ریاست 
ایجاد دشبورد دسترسی به سیستم به ریاست محترم  .2

 ؛جمهوری 

دسترسی به سیستم به  معاونیت اول   ایجاد دشبورد به .3

 ؛ریاست جمهوری 

 ؛رسی به سیستم  برای پارلمان کشورایجاد دشبورد دست .4

 طرح تعدیل قانون مؤسسات غیردولتی 

 ا.ا.کابینه ج  5-14بند   13/12/1399مورخ (35)، مصوبه شماره16/12/1399مورخ ( 12)تاسی از فیصله مصوبه شماره هب

مقام عالی ریاست جمهوری افغانستان، مبنی بر نهائی نمودن طرح  تعدیل   1399 /12/  19مورخ ( 5547)و هدایت شماره 

ا، وزارت .ا.از جلسات کابینه جقانون مؤسسات غیردولتی در همکاری با وزارت محترم  عدلیه و ارائه نمودن آن به یکی 

ادارات   در جلسات متعدد کاری در هماهنگی با هدایات فوق اقتصاد طرح تعدیل قانون مؤسسات غیردولتی را با در نظر داشت

حقوقی  وزارت  –گذاری و تحقیقات علمی ، مؤسسات هماهنگی، ریاست عمومی انستیوت امور قانونذیربط، تمویل کننده گان

و شریک ساخته است و رقرار است درآینده نزدیک دوباره غرض طی مراحل ه و و اداره محترم  امور، بازنگری محترم عدلی

 .تقنینی به وزارت محترم عدلیه ارسال گردد

 تدوین مسوده پالیسی جلوگری از پول شوی و تمویل ترورییزم 
 

https://ngo.gov.af/


در جلسات مختلف تخنیکی به مؤسسات  تدوین گردیده ویری از پول شوی و تمویل ترورزم پالیسی جلوگ  یمسوده

وادرات ذیربط شریک ساخت شده و پیش نویس تفاهم نامه با د افغانستان بانک درمورد شریک سازی معلومات تهیه 

 .  گردیده است

 

 : بررسی اسناد ثبت مؤسسات جدیدالتاسیس

کمیسیون توسط خارجی مؤسسه ( 1)مؤسسه داخلی و تعداد ( 81) مؤسسات از جمله  تعداد (  82)تعداد  بررسی اسناد الزمه 

   . مؤسسات غیردولتی عالی و ارزیابی ثبت و راجستر

 های مؤسسات غیردولتی و ارزیابی فعالیتتحلیل 
که از میلیون دالر در سرا سر کشور تطبیق گردیده  ( 189.97)پروژه های مختلف را به ارزش مجموعاً ( 3766)به تعداد 

و متباقی تعداد  داخلیمیلیون دالر توسط موسسات غیردولتی ( 66.99)پروژه با  مبلغ ( 1698)جمله پروژه متذکزه تعداد 

میلیون دالر توسط موسسات غیردولتی خارجی در هفت سکتور اساسی  به مصرف ( 122.98)پروژه آن با مبلغ ( 2068)

 .رسیده است

 طراری و بشردوستانه مؤسسات غیردولتی های اضها پروژهدادها و قرار امهتائید امضا تفاهمن

ملیون دالر از جانب معاونیت (  289.27) طرارای و بشردوستانه مؤسسات غیردولتی به ارزش پروژه اض(  218) به تعداد 

 . ری منظور و مورد تائید قرار گرفتاول ریاست جمهو

 مؤسسات غیرردولتی عواید خالص غیر مالیاتی از مدرک ثبت وراجستر 
مؤسسه خارجی بعداز (  1) مؤسسه داخلی و تعداد (  81)مؤسسات از جمله  تعداد (  82)  وراجستر  تعداد ثبت   از مدرک

دالر امریکایی ار مدرک ثبت مؤسسات خارجی    ( 0001)ثبت مؤسسات داخلی و بالغ بر افغانی ( 810000)ارزیابی بالغ بر   

 .است شده منتقل دولت خزانه به ی به حساب عواید وزارت اقتصاد نامه رسم عهیذر

 

 لست فعالیت های پالنی ربع ها بعدی الی اخیر سال 

 ؛نقشه راه قیتطب شرفتیتحقق از پ یبه منظور  چکونگ  یردولتیمؤسسات غ  1399ساالنهگزارش  انعکاس و نشر  .1
 ؛یو خارج یداخل یدولت ریثبت و انحالل موسسات  غ .2
 ؛برای مؤسسات  و خدمات التیتسه یآورفراهم  .3
 ؛از مؤسسات  یسازمان ینظارت و بررس .4
 ؛طی مراحل تقنینی طرح تعدیل قانون مؤسسات غیردولتی  .5

 

 


