افغانستان – د بشردوستانه مرستو ګډ وجھی صنوق
د ھغه غير دولتی موسسې لپاره الرښود چې غواړي د  CHFھمکار شي
د  CHFيا د بشردوستانه مرستو ګډ وجھی صندوق د فند د ترالسه کولو لپاره د وړتيا د ارزونې بھير )پروسه(:
ټولی ملي او نړيواله مرستندويه غير دولتي موسسی چی د بشردوستانه مرستو د ګډ وجھي صندوق يا  CHFد فند د ترالسه کولو ليوالتيا لري
بايد د مستحقوالي د دوه پړاويزه بھير څخه تيری شي .دغه بھير يا پروسه دمرستو د ګډ وجھي صندوق د حساب ورکونی د څلورو مھمو ستنو
څخه يو دې .ددی بھير بنسټيزه موخه داده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ھمغږۍ ادارې ) (UNOCHAد بشردوستانه مالي څانګې
) (HFUته د ھغو غير دولتی موسساتو د وړتيا په اړه بشپړ معلومات چمتو شي چی د مرستو د ګډ وجھي صندوق فنډ د ترالسه کولو ھڅه
کوي ،او د بشردوستانه مالي څانګه وکړاې شي چې د فنډ د ترالسه کولو په صورت کې د ډاډ مناسب ميکانيزمونه وکاروالې شي.
د مستحقوالې دغه بھير يا پروسه د بشر دوستانه مالي څانګې د وخت او کارکونکو د وړتيا له مخې د بھير د پيل په توګه ده او کوم ټاکلې وخت
يا موده ورته نه ده ځانګړې شوې ،دغه پروسه دوه پړاونه لري چې يو بل پورې تړلې دي ،چې ھر پړاو کې يې بياکتنه او نظر ورکونه ترسره
کيږي ،ترڅو چې روڼتيا ډاډمنه کړي.
لومړې پړاو -د وړتيا کره يا بنسټيزه ارزونه
د افغانستان د بشردوستانه مرستو د ګډ وجھی صندوق د مستحق کيدو لپاره بايد موسسات د الندنيو اسنادو په وړاندې کولو سره د وړتيا کره
ارزونې بھير پيل کړی:
 په کره ډول د لومړنې غوښتنليک فورمې ډکول
 د وړتيا د کره ارزونې د پنځو اظھار پاڼو السليک او ټاپه کول
 د لومړنې غوښتنليک فورمې د چيک ليست له مخی د يو شمير نورو اسنادو برابرول
تاسی کوالی شی چی لومړنې غوښتنليک فورمه ،د وړتيا د کره ارزونې پنځه اظھار پاڼې او د غوښتنليک چيک ليست د
 http://www.unocha.org/afghanistan/eligibility-processڅخه تر السه کړئ او يا د غوښتنې په صورت کې د
 chfafg@un.orgبريښنا ليک له الرې يې د بشردوستانه مالي څانګې څخه ترالسه کړئ.
دغه اسناد په کاغذونو کې نه منل کيږي او يواځې د بريښنا له الرې بايد واستول شي .بشپړ اسناد د لومړنې غوښتنليک فورمې ،د وړتيا د کره
ارزونې پنځه اظھار پاڼې او د غوښتنليک چيک ليست په ګډون بايد د بشردوستانه مالي څانګې ته په  chfafg@un.orgبريښناليک واستول
شي .د اسنادو د حجم ډيروالې له امله ،غيرې دولتي ادارې کوالې شي چې د اسنادو د شريکولو سيستمونه لکه  gdriveيا  drop boxد
اړونده اسنادو د شريکولو لپاره وکاروي اويا ھم خپل اسناد د  USBاو يا ھم د  CD Romله الری مستقيما د  UNOCHAمرکز Dدفتر ته
چی د کابل د قلعه فتح ﷲ په څلورم سړک کی موقيعت لري واستوي.
د بشردوستانه مالي څانګی به د غوښتنليک او سپارل شوې اسناد و ارزوي ،او تر ارزونی ورسته به اړونده اداری ته د غوښتنليک او اسنادو په
اړه معلومات ورکړل شي او ورته ښکاره به شي چې دغه اداره دويم پړاو ته تللې شي او که نه .د دغه ارزونې موخه دا ډاډمن کول دي چې
يواځې ھغه موسسې چې لږ تر لږه معيارونه اړتياوې يې پوره کړي دي ،دويم پړوا ته يې سپارښتنه وشي ،له دې پرته موسسې او د بشردوستانه
مرستې مالي څانګی ته د وخت ضايع کوونکې ده.
ھغه موسسې چې لومړې پړاو بشپړ کړي ،د لوړ خطر په درجه بندې کې به تر ھغه مودې پورې وي ،تر څو چې دويم پړاو بشپړ کړي او د
افغانستان د بشردوستانه مرستو د ګډ وجھی صندوق پرانيستل شوې فند ته د غوښتنې مستحق شي .که چيرې دغه ادارې د مناسبو او کاري
ميکانيزمونو له مخې د فند د ترالسه کولو مستحق وګڼل شي ،نو د لوړ خطر اصول به پرې پلي شي .دغه اصول د افغانستان د بشردوستانه
مرستو د ګډ وجھی صندوق د حساب ورکونې د کاري چوکاټ او د ھيواد د وجھي صندوق کاري الرښود کې بيان شوې دي.
دويم پړاو -د وړتيا ارزونه
د لومړی پړاو تر بشپړيدو وروسته ،د بشردوستانه مرستې مالي څانګه به د برياليو ادارو د وړتيا ارزونه ترسره کړي چې په دې پړاو کې د
اداری د ترالسه شويو اسنادو ارزونه ،د کليدې وګړو سره مرکی ،او د مرکزي او سيميزو دفترونو څخه ليدنه او کتنه ،او د کارکونکو د غړو
ارزونه او د سيستمونو ارزونه چې فعال دي او اړونده نورو اسنادو کتنه شامل دي.
د موسسو د وړتيا ارزونې توکي د پنځو تخنيکې ساحو د موندلو لپاره جوړ شوې دي چې يو لړ پوښتنې پکې شاملې دي:
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 (١کره ارزونه او ثبت
 (٢اداري او کاري وړتيا
 (٣د پروګرام د ځواب وينې وړتيا
 (۴د ھمغږۍ او د شراکت يا ګډون وړتيا
 (۵داخلي او مالي وړتيا
ددی موخه دا ده چې په سيستماتيک ډول د موسساتو سازماني ،تخنيکي ،مديريتي او مالي وړتياوې و ارزول شي .د نمری ورکونی او درجه
بندی د سيستم له مخی به موسساتو ته ټوليزې نمری ورکول کيږی .د دويم پړاو د بشپړيدو سره سم به يو بشپړ راپور جوړ شي او اړونده ادارې
ته به د موندنو او سپارښتنو سره يوځاې وسپارل شي او ادارې ته به د ځواب ويلو لپاره کافي وخت ورکړل شي.
د ارزونې په مھال د تر السه شويو نمرو يا شمير له مخې به ادارې په دريو ټولګيو يا کټګوريو وويشل شي -د لوړ خطر ،د منځنې خطر او ټيټ
خطر ادارې .دغه شميرې يا کتګوري به د ادارو مناسب او کاري ميکانيزمونه د فند د ترالسه کولو په صورت ګې په ګوته کړي .دغه اصول
د افغانستان د بشردوستانه مرستو د ګډ وجھی صندوق د حساب ورکونې د کاري چوکاټ او د ھيواد د وجھي صندوق کاري الرښود کې بيان
شوې دي.
د موسساتو د خطر درجه بندي متحوله ده او د وړتيا د ازرونې د راپور د سپارلو وروسته تر درې کلونو پورې د اعتبار وړ ده ،او د بشردوستانه
مرستو د ګډ وجھي صندوق د تخصيص په بھير کې په ګډون ،له اړونده کلستر سره په ھمغږۍ ،او د بشردوستانه مرستو د ګډ وجھي صندوق د
پلې شويو پروژو په بيا کتنې پورې تړاو لري.
تاسی کوالی شئ چی د مرستو د ګډ وجھي صندوق د شرايطو د وړتيا د بھير په اړه خپلې پوښتنې او نظرونه د بشردوستانه مالي څانګې ته په
الندی بريښنا ليک واستوئ chfafg@un.org :او يا ھم پدې شميرې اړيکه ټينګه کړئ 0793001139
اړيکې
د بشردوستانه مرستې مالي څانګه )،(HFU
د بشردوستانه مرستو ګډ وجھي صندوق )UNOCHA ،(CHF
څلورم سړک ،قلعه فتح ﷲ
کابل ،افغانستان
chfafg@un.org
0793001139
انترنتي لينکونه:
http://www.unocha.org/afghanistan/about-fund

د  CHFمعلومات او موخې:
د  CHFد وړتيا د ارزونې بھير:
د  CHFتخصيص:

http://www.unocha.org/afghanistan/eligibility-process
http://www.unocha.org/afghanistan/funding-allocation

د  CHFاداره کول او پاليسی ګانې:
د  CHFسرچينې او خپاره شوی مطالب:

http://www.unocha.org/afghanistan/governance-policy-and-guidance
http://www.unocha.org/afghanistan/resources-and-publication

د افغانستان ګډ مالي فند الرښودhttp://www.unocha.org/what-we-do/humanitarian-financing/cbpf-global- :
guidelines
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