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 “NGO”یردولتیانسجام موسسات غ استیر



 کردد؟ یداشته و چگونه معرف یموسسه را ک دیو معاون جد سیرئ نیتع تیصالح  .1

 رهیمد تی( ساالز طرف هئ2)مدتیباشندبرایهمیئتاجرائیبازهیمؤسسهکهدرترک یویو معاون اجرائ سیرئ

 .شودیانتخابم

 .شودیرقابت آزاد استخدامم قیاسناد از طر تیموسسه برو یهاعضایبق و

 .داردیارسال م استیر نیا یعنوان ینامه رسم عهیذر دیجد سیرئ یرا در رابطه به معرف لیاسناد ذ موسسه

 .رهیمد تیهئ یاستعفا از طرف اعضا دیاسبق و تائ سیرئ یاستعفا      

 .و معاون سیتقرر رئ رامونیپ رهیمد تیهئ صلهیصورت جلسه و ف      

 .تیو تذکره تابع یلیاسناد تحص یکاپ    

ختم قرار داد، شماره تماس،  خیعقد قرار داد؛ تار خیتار فه؛یجدول) اسم، ولد، وظ یشهرت مکمل در ط   

 نمونه امضا و فوتو(

دعوت نامه که از  یدر افغانستان کاپ یویاجرائ سیرئ یمکلف اند که در قسمت معرف یخارج موسسات

قرار  یکاپ زیو ن زهیبه وزارت خارجه ارسال شده بمنظور اخذ و یردولتیانسجام موسسات غ استیر قیطر

 .ا رسما ارسال دارندر سیداد و پاسپورت و شهرت مکمل ر

 بعمل آورد؟ راتیتغ رهیمد تیهئ بیدر ترک توانیچگونه م  .2

موسسه  رهیمد تیهئ یتن از اعضا کی شود،یو انفکاک م مؤسسهانتخابیموسسه ازطرفمجمععموم رهیئتمدیه

 .دارد رهیمد تیهئ بیرا در ترک یمشورت یاست که حق را یویاجرائ سیرئ

 رامونیپ یمجمع عموم گردد،یم لیهم مدت ختم شان تکم ایاستعفا، وفات و  رهیمد تیهئ یاعضا کهیدرصورت

 .باشدی( سالم2) رهیئتمدیهیو مدتخدمتاعضا ندینمایاتخاذ م میتصم دیهم انتخاب اشخاص جد ایو  دیتمد

ال ارس استیر نیا یعنوان ینامه رسم عهیذر رهیمد تیهئ یاعضا یرا در رابطه به معرف لیاسناد ذ موسسه

 .داردیم

 .یمجمع عموم یاستعفا از طرف اعضا دیاسبق و تائ رهیمد تیعضو هئ یاستعفا

 .دیجد یتقرر اعضا رامونیپ یمجمع عموم صلهیصورت جلسه و ف       

 .اعضا تیو تذکره تابع یلیاسناد تحص یکاپ      

 خیخارج از موسسه، تار فهیدر داخل موسسه، وظ فهیجدول) اسم، ولد، وظ یشهرت مکمل در ط       

 شماره تماس، نمونه امضا و فوتو( ،یختم کار خیانتخاب ؛ تار

 شود؟ ریدا یوقت، چطور و چرا مجمع عموم یچ  .3

 ره،یمد تیو سرنوشت ساز درموسسه بوده، که شامل هئ یریگ میمرجع تصم نیتر  یعال یعموم مجمع

 .شودیو وزارت اقتصاد م یگان ادارات سکتور هندیو نما ه،یاجرائ تیهئ



 تیریاشتراک کننده انتخاب و مد یاعضا انیو سکرتر جلسه و از م سیرئ یدارا یمجمع عموم جلسات

 .شودیم

 تیرا داشته و مکلف به رعا یرول اساس یجلسه مجمع عموم ریدر تدو رهیمد تیهئ سیو رئ هیاجرائ سیرئ

 .باشندیم لینکات ذ

از اشتراک اعضا در جلسه؛  نانیجلس؛ حصول اطم یمکان و زمان برگزار یجلسه، هماهنگ یاجندا بیترت

صورتجلسه و به امضا رساندن آن توسط تمام اعضا؛ ثبت  میاعضا؛ تنظ یدعوتنامه و ارسال آن برا یهیته

 .اعضا و وزارت اقتصاد یجلسه در کتاب مخصوص موسسه و ارسال صورت جلسه برا صلهیف

 و چطور؟ شودیاساسنامه ضرورت پنداشته م لیتعد ایآ  .4

است  ازیموارد تذکر شده در اساسنامه شود، ن ریو سا لی، تشکدر اهداف لیموسسه خواهان تعد کهیدرصورت

 .قرار دهد دیمورد تائ یشده را از طرف مجمع عموم لینموده و موارد تعد ریرا دا شیخو یکه مجمع عموم

به  ینامه رسم عهیذر یمجمع عموم صلهیرا توام با ف دیحالت موسسه مکلف است که اساسنامه جد نیا در

 .سال داردوزارت اقتصاد ار

 

و موسسه مکلف است که اساسنامه  ردیگیدر خارج از کشور صورت م یدر اساسنامه موسسات خارج لیتعد

 .به وزارت اقتصاد ارسال دارند کیپلوماتیرا از مراجع د دیجد

 ند؟ینما جادیچتر ا توانندیچطور موسسات م . 5

سه موسسه  یو انسجام بهتر کار، تعداد یجهت هماهنگ یردولتیبه صراحت قانون موسسات غ مطابق

 لیتفاهمنامه، اساسنامه و تشک لیحالت موسسات اسناد از قب نی.در اندینما جادیچتر را  ا تواندیم یردولتیغ

 .داردیارسال م یردولتیانسجام موسسات غ استیر یرا عنوان یویاجرائ

 .گردد شنهادیپ یابیارز یعال ونیسیکمبه  یجهت منظور یکیتخن ونیسیتوسط کم لیبعداز مطالعه و تحل تا

 د؟ینما تیشخص ریتغ تواندیموسسه م کیچطور    .6

 .ندیشکل نما ریتغ ایادغام و  توانندیموسسه با هم م نیچند ایبه صراحت قانون موسسات دو و  مطابق

 تیاساسنامه فعال کی یموسسات با هم تفاهم نموده و ط هیو اجرائ رهیمد تیهئ یاعضا دیصورت ادغام با در

با ادارات  زیو ن یاتیحسابات مال هیدر قدم اول تصف دیحالت موسسه که مدغم شده است با نیدر ا ند،ینمایم

 .دینما هیتصف ربطیذ

اموال  هیهمچنان تصف یو بودجو یمال ،یاتیحسابات مال هیموسسه در قدم اول تصف دیشکل با ریقسمت تغ در

مطابق به مقررات نافذه کشور ثبت اداره مربوطه  یکه به شکل انتفاع تواندینموده و بعداً م رمنقولیمنقول وغ

 .ردیگیمحالت مطابق به قانون موسسات مورد انحالل قرار  نیشود، البته در ا

 تیحسابات مکلف هیتصف د،یجد یویاجرائ لیادغام) تفاهمنامه، اساسنامه و تشک یمورد ضرورت برا اسناد

و  یمال ،یاتیمال یها تیحسابات مکلف هی) تصفتیشخص ریتغ ی( و اسناد مورد ضرورت برایاتیمال یها



موسسات  مانسجا استی( رسما به وزارت اقتصاد ررمنقولیاموال منقول وغ هیهمچنان تصف یبودجو

 یعال ونیسیبه کم یجهت منظور یکیتخن ونیسیتوسط کم لیتا بعداز مطالعه و تحل گرددیارسال م یردولتیغ

 .گردد شنهادیپ یابیارز

 نام موسسه ضرورت است؟ ریکدام اسناد در تغ .7

را رسما  لیحالت موسسات اسناد ذ نیدر ا شوندینام موسسه م ریخواهان تغ یردولتیموسسات غ کهیدرصورت

 .ندیارسال نما یردولتیانسجام موسسات غ استیبه ر

 .یاتیمال یها تیحسابات مکلف هیتصف        

 .موسسه رهیمد تیهئ یصورت جلسه اعضا        

 اصل جواز        

 بیو تصو صلهیغرض ف یکیتخن ونیسیکم ینام بعداز مطالعه و بررس ریبر تغ یواصله موسسات مبن اسناد

 دیجواز تحت نام جد یمثن یابیارز یعال ونیسیکم صلهیو با ف گردد،یم شنهادیپ یابیارز یعال ونیسیبه کم

  .گرددیم عیتوز

 موسسه کدام قدمه ها و اسناد الزم است؟ کیانحالل  یبرا   .8

موسسه به طور داوطلبانه مطابق اساسنامه مربوط به انحالل آن  یریگ میمرجع تصم نیتریعال کهیصورت در

 .ردیگیقانون موسسات مورد انحالل قرار م 35موسسه در مطابقت به ماده  د؛یاتخاذ نما میتصم

 .رندیرا در نظر بگ یاست که موسسات موارد آت ازیحالت ن نیا در

 .ندیاخذ نما هیرا از وزارت مال یاتیمال یها تیحسابات مکلف هیبر تصف یاسناد مبن        

 .موسسه به نهاد مشابه بعداز موافقه وزارت اقتصاد رمنقولیاموال منقول و غ لیتحو       

 اصل جواز        

 .بر انحالل موسسه یموسسه مبن یمجمع عموم صلهیف        

مورد مطالعه و  یردولتیانسجام موسسات غ استیر یکیتخن ونیسیحالت موضوع از طرف کم نیا در

 .گرددیم شنهادیپ یینها صلهیجهت ف یعال ونیسیقرا رگرفته و به کم یابیارز

 .ردیگیصورت م زین لیذکر است بعداز انحالل موسسات، اجراات ذ قابل

  .دینماینام موسسه از دفتر ثبت) لست موسسات فعال ( حذف م       

 .شودیاز انحالل موسسه اطالع داده م یردولتیو غ یدولت یبه تمام نهاد ها        

 الزم است؟ یکدام اسناد و معلومات در افتتاح حسابات بانک  .9



خود را  یو افغان یاسعار یها یمکلف اند دارائ یتردولیقانون موسسات غ 29بادرنظرداشت ماده  موسسات

دارند تا در  تیو بانکها مکلف ندیداخل کشور شامل حساب نما یاز بانکها یکیدر  یبانک نهیبه حساب مع

 .ندیالزم فراهم نما التیموسسات تسه یبرا یو اسعار یمورد افتتاح حساب بانک

و هر  ند،یافتتاح نما یحساب بانک توانندیم ازیبودجه مورد ن ایدر صورت داشتن پروژه  یردولتیغ موسسات

 .باشدیپروژه م کی یحساب برا

 استیر یشان عنوان ینامه رسم یباشد ط یخواهان افتتاح حساب بانک کهیدرصورت یردولتیغ موسسات

سسات انسجام مو استیر دارند،یموسسه را به بانک مورد نظر م یتقاضا معرف یردولتیانسجام موسسات غ

اطالع  استیر نیا ینامه رسم عهیذر افتهیبانک تذکر  یرا عنوان یموضوع افتتاح حساب بانک یردولتیغ

 .دهدیم

موسسات بالفاصله از  دیایموسسه بوجود ب یحساب بانک تدارانیدر صالح راتیتغ کهیدر صورت همچنان

 .را به بانک اطالع دهد تدارانیدر صالح راتیکه موضوع تغ دارندیوزارت اقتصاد رسماً تقاضا م

 یرا در برگه رسم یفورم بانک ستیموسسه بائ تدارانیدر صالح ریهم تغ ایو  یافتتاح حساب بانک بمنظور

 .نامه شان ارسال دارند مهیدر ضم دهیگنجان باشدیم لیمعلومات ذ یشان که حاو

 فوتو نمونه امضا آدرس لیمیشماره تماس و ا بانک مورد نظر فهیوظ ولد اسم شماره

1               

2               

 .گرددیافتتاح م باشدیکننده آن )               ( م لیپروژه )                            ( که تمو یبرا یبانک حساب

 .گرددیرسما تقاضا م دیو در صورت تمد باشدی)                  ( م یحساب از سال)                        ( ال نیا

 الزم است؟ یساحو یدفتر جادیکدام اسناد و معلومات در ا  .10

صورت موسسه  نیکشور باشد، در ا اتیوال ریدر سا یساحو یدفاتر جادیخواهان ا کهیدر صورت موسسه

 عهیذر باشد، دهیو پالن موسسه تذکر گرد جادیموسسه که در ان هدف از ا رهیمد تیهئ میتصم هیمکلف به ارا

 .باشدیم ینامه رسم

اقتصاد موسسه سند  استیبه ر یردولتیموسسات غ استیموسسه از جانب ر یذکر است که بعداز معرف قابل

 .دینما هیارا یردولتیانسجام موسسات غ استینموده است، به ر جادیا اتیرا که در وال شیخو یقرار داد دفتر

 الزم است؟ هیصیکدام اسناد و معلومات در اخذ نمبر تشخ  .11

 یعال ونیسیکم دیبعداز تائ یوخارج یداخل یردولتیموسسات غ یو قانون یاساس یها تیاز مکلف یکی

 باشدیوزارت اقتصاد م قیاز طر (TIN)هیصیاخذ نمبر تشخ ،یابیارز

اخذ نمبر  یتقاضا یردولتیم موسسات غانسجا استیر یعنوان شیخو یدر برگه رسم یردولتیغ موسسه

 یمعرف هیبه وزارت محترم مال هیصیکه موسسه را بمنظور اخذ نمبر تشخ دهدیو تذکر م مینمایرا م هیصیتشخ

 .ندینما



 نمود؟ هیدرخواست ارا یاخذ جواز مثن یبرا توانیچگونه م  .12

جواز  یمثن تواندیهم قابل خوانش نباشد، م ایموسسه مفقود و  تیجواز فعال کهیدرصورت یردولتیغ موسسه

انسجام  استیاز ر ینامه رسم عهیذر یچاپ یاز رسانه ها یکتنگ اعالنات درک افتیرا بعداز در تیفعال

 .دیمطالبه نما یردولتیموسسات غ

 اسناد موسسه را مطالبه نمود؟ یکاپ توانیچطور م  .13

وزارت  فیرا که قبالً ثبت آرش شیاسناد خو توانندیمموسسات  یردولتیمطابقت به قانون موسسات غ در

 .اقتصاد نموده مطالبه دارند

را  شیرسما اسناد خو یردولتیانسجام موسسات غ استیاز ر شیخو یحالت موسسه در برگه رسم نیا در

 .دیمعاون موسسه مطالبه نما ایو  ئسیشخص ر یبه امضا

  و کارمندان موسسه الزم است؟ یها ییدارا یکدام اسناد و معلومات در ارتباط گزارشده  .14

را به وزارت  شیخو یها ییدارد که دارا تیمکلف یردولتیقانون موسسات غ 26در مطابقت به ماده  موسسه

 .دیاقتصاد ثبت نما

که توسط  یاریمع یفورمه ها عهیذر را شیو کارمندان خو ییمعلومات در رابطه به دارا تواندیم موسسه

رسما  یردولتیانسجام موسسات غ استیو به ر یخانه پر ده،یگرد بیترت یردولتیانسجام موسسات غ استیر

 .ندیارسال نما

 موسسات؛ یها ییدارا المیالزم در ارتباط به ل یها ییرهنما. 15

به  یو سکتور خصوص یاشخاص انفراد یباال یانتفاع ریاهداف غ نیتنها جهت تام یردولتیغ موسسات

موسسه را  ییو اقتصاد دارا هیمال یوزارت ها تیگان با صالح ندهیتحت نظر نما یو دواطلب دهیاساس مزا

 .بفروش برساند تواند،یم

انسجام موسسات  استینموده و به ر یرا ضم نامه رسم شیحالت اجناس خو نیدر ا یردولتیغ موسسات

اجناس  المیچون مقرره ل گرددیارسال م هیبه وزارت مال یو موضوع جهت بررس دارندیمارسال  یردولتیغ

اطالع  ییجنا ،یمل تیبه اداره محترم امن هیبادرنظرداشت آن وزارت مال باشد،یم هیادارات نزد وزارت مال

 المیدر ل کهیجهت مشاهده اعزام دارند در صورت المیرا به پروسه ل شیخو ندهینما نهیکه در وقت مع دهدیم

 .دینمایاشتراک م زین کیتراف استیر ندهیشامل باشد نما طیوسا

 

 یازمندیو بعداً مطابق به ن دهیگرد ادیموسسه ازد یبانک نهیدر قدم اول به حساب مع المیماحصول از ل پول

 .تواندیم  دهیموسسه بمصرف رس یانتفاع ریاهداف غ  قیموسسه جهت تطب یها

موسسه به وزارت  یها ییختم پروسه تمام اسناد جهت حذف نام جنس از لست دارا ذکر است که بعداز قابل

 .گرددیاقتصاد ارسال م

  موسسه؛ یها ییالزم در رابطه به مساعدت دارا یها ییرهنما  .16



حالت  نیبه نهاد مشابه باشد در ا شیخو یها ییخواهان اهدا و مساعدت دارا یردولتیموسسه غ کهیدرصورت

 .دارد یرا مرع لیاجراات ذ تواندیبعداز موافقه وزارت اقتصاد م

 استیبه ر ینامه رسم عهیدر قدم اول آنرا لست نموده و ذر دیقرار است موسسه مساعدت نما کهیاجناس

 داردیارسال م یردولتیانسجام موسسات غ

 ندهیداشته و در حضور داشت نما یرا به موسسه معرف شیخو یرسم ندهیبعداز مطالعه اسناد نما استیر نیا

 .شودیداده م میاجناس به اداره مربوطه تسل

 توانندیم یردولتیاست؛ موسسات غ میو تقد بیثبت ترت تیآمر نیمراجع یالزم برا یها ییرهنما فوقا

 .ندینما میوزارت اقتصاد تسل فیرا به آرش شیبادرنظرداشت نکات فوق اجراات نموده و اسناد خو

 

 بااحترام


