
 
 
 

Coordination Saves Lives 
The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and coordinate effective and 

principled humanitarian action in partnership with national and international actors. 
http://afg.humanitarianresponse.info/ http://www.unocha.org/afghanistan/about-fund chfafg@un.org 

 :(پروسه) بهیر ارزونې د ړتیاولپاره د  کولو ترالسه د فندصندوق د  یوجه ګډمرستو  بشردوستانه د یا CHF د
 
 يلر يوالتياترالسه کولو ل فند د د CHF يا صندوق يوجه ګډمرستو د  بشردوستانهد  یچ موسسی يدولت غير مرستندويه نړيواله او يمل ټولی 

 ستنو مهمو څلورود  ید حساب ورکونصندوق  يوجه ګډمرستو د د يا پروسه  بهير دغه. يش تيری څخه بهیر ړاويزهدوه پ د يمستحقوال د يدبا

 ېڅانګ يمال بشردوستانه د (UNOCHA)  ېادار ږۍملتونو د بشري مرستو د همغ ګرومل د ېچ دادهموخه  بنسټيزه بهير ددی. ېد يو څخه

(HFU) څهد ترالسه کولو ه ډفن  صندوق يوجه ګډمرستو د د  چی شي چمتومعلومات  ړبشپ اړه په ړتياو موسساتو د یدولت يرد هغو غ ته 

    شي.  ېوکاروال ميکانيزمونه مناسب ډاډ د  کېصورت  پهترالسه کولو  د فنډد  ېشي چ ړاېوک څانګهمالي  بشردوستانهد  او ،يکو

وخت  ټاکلېده او کوم  ګهد پيل په تو د بهير ېله مخ ړتياکارکونکو د و د وخت او څانګېد بشر دوستانه مالي  پروسه يا بهيردغه  ېد مستحقوال 

بياکتنه او نظر ورکونه ترسره  ېي ېک ړاوهر پ چېدي،  ړلېت ېيو بل پور ېلري چ ړاونهدغه پروسه دوه پ ې،شو ځانګړېيا موده ورته نه ده 

   . ړيک ډاډمنه ڼتيارو ېچ څوتر ږي،کي

 ارزونه  ټیزهیا بنس کره وړتیاد  -پړاو ېلومړ

کره  وړتياکولو سره د  وړاندېاسنادو په  يوموسسات د الندن يدلپاره با يدومستحق ک د صندوق یوجه ګډمرستو د  بشردوستانهافغانستان د  د

 : ړیک يلپ بهير ېارزون

 ډکول فورمې غوښتنلیک لومړنې د ډول کره په  

 کول ټاپه او السليک پاڼو اظهار پنځو د ارزونې کره د وړتیا د 

 برابرول اسنادو نورو شمير يو د مخی هل لیست چیک د فورمې غوښتنلیک لومړنې د  

 

د   يستل يکچ غوښتنليکاو د  ېڼپا اظهار ځهپن ارزونې کره د وړتيا دفورمه،  ښتنليکغو ړنېلوم چی شی کوالی تاسی

 process-http://www.unocha.org/afghanistan/eligibility  د ېپه صورت ک ښتنېغو د يا او ړئتر السه ک څخه 

chfafg@un.org ړئترالسه ک څخه ېڅانګ يمال بشردوستانه د ېي رېله ال ليک بريښنا .  

 کره د وړتيا د فورمې، غوښتنليک لومړنې د اسناد بشپړبايد واستول شي.  ېله الر ښناد بري ځېاو يوا ږينه منل کي ېاسناد په کاغذونو ک دغه

 واستول بريښناليک chfafg@un.orgته په   ېڅانګ يمال بشردوستانه دبايد  ګډون په يستل يکچ غوښتنليکاو د  ېڼاظهار پا ځهپن ارزونې

د   drop box يا  gdriveلکه  هسيستمون يکولواسنادو د شر د چې يش ېکوال ېدولتي ادار ېله امله،  غير ډيروالې حجم د اسنادو د. شي

دفتر ته  Dمرکز UNOCHAد  يمامستق یله الر Rom  CDهم د يااو  USBاسناد د  خپلهم   ااسنادو د شريکولو لپاره وکاروي اوي ړوندها

 . يواستو يلر موقيعت کی کړس څلورمفتح هللا په  قلعهد کابل د  یچ

او اسنادو په  ښتنليکد غو ته یادار اړونده بهورسته  یتر ارزون او ارزوي، و اسناد شوې سپارل او غوښتنليک د به څانګی مالي بشردوستانه د

 ېکول دي چ ډاډمن داموخه  ېدغه ارزون دشي او که نه.  ېته تلل ړاودغه اداره دويم پ ېبه شي چ ښکارهشي او ورته  ړلمعلومات ورک ړها

 بشردوستانه د او ېموسس پرته دېله  ،وشي سپارښتنه يې ته پړوا دويم ،دي ړيپوره ک ېي ړتياوېا هنمعيارو لږه تر لږ چې ېموسس هغه يواځې

  . ده ېته د وخت ضايع کوونک څانګی مالي مرستې

 ارزونه وړتیاد  -پړاو دویم

 ېپه د ېچ ړيترسره ک هارزون ړتياد و ادارو ياليود بر به څانګه مالي مرستې بشردوستانهوروسته، د  ړيدوبشپ د پړاو ړیلوم دپه برياليتوب  

ليدنه او کتنه، او د کارکونکو  څخهاو د مرکزي او سيميزو دفترونو  ی،سره مرک ګړوو ېد ترالسه شويو اسنادو ارزونه، د کليد ید ادار ېک ړاوپ

  دي.  شامل کتنه اسنادو نورو ړوندهفعال دي او ا ېارزونه او د سيستمونو ارزونه چ ړود غ

  دي:   ېشامل ېپک ښتنېپو ړيو ل ېدي چ ېشو ړساحو د موندلو لپاره جو ېتخنيک ځوپن د توکي ېارزون ړتياموسسو د و د

 

 ارزونه او ثبت  کره( ۱

  ړتيااداري او کاري و ( ۲

  ړتياو ېوين ځواب د ګرام( د پرو۳

مرستو ګډ وجهی صنوق  بشردوستانهد  –افغانستان   
    همکار شي CHFلپاره الرښود چې غواړي د  موسسېد هغه غير دولتی 
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 وړتيا ګډون يا شراکت د او همغږۍ د( ۴

   ړتيااو مالي و داخلي( ۵

او درجه  ورکونی نمری د. يش ارزول و وړتياوې ياو مال يمديريت ،يتخنيک ،يسازمان د موسساتو ډول يستماتيکپه س ېچ ده دا موخه ددی

 ېادار ړوندهشي او ا ړراپور جو ړبه يو بشپ سم سره بشپړيدو د پړاو دويم. د يږیورکول ک ینمر ټوليزېته  موسساتوبه  یله مخ يستمد س یبند

 شي.  ړلويلو لپاره کافي وخت ورک ځوابته به د  ېوسپارل شي او ادار ځاېسره يو ښتنوته به د موندنو او سپار

د لوړ خطر، د منځنې خطر او ټيټ  -د ارزونې په مهال د تر السه شويو نمرو يا شمير له مخې به ادارې په دريو ټولګيو يا کټګوريو وويشل شي
دغه اصول  . ګوته کړي ه د فند د ترالسه کولو په صورت ګې پهاو کاري ميکانيزمون مناسب  واداربه  د  کتګوريشميرې يا خطر ادارې. دغه 

کاري الرښود کې بيان  هيواد د وجهي صندوق  د حساب ورکونې د کاري چوکاټ او د د افغانستان د بشردوستانه مرستو د ګډ وجهی صندوق
 شوې دي.

 
د بشردوستانه ي متحوله ده او د  وړتيا د ازرونې د راپور د سپارلو وروسته تر درې کلونو پورې د اعتبار وړ ده،  او بند درجه خطر د موسساتو د

د  صندوق يد بشردوستانه مرستو د ګډ وجهکې په ګډون، له اړونده کلستر سره په همغږۍ، او  يرد تخصيص  په به صندوق يمرستو د ګډ وجه
  پورې تړاو لري. پلې شويو پروژو په بيا کتنې 

 
 په ته ېڅانګ يد بشردوستانه مالنظرونه  او  ېښتنپو ېخپل بهير په اړهد  ړتياد و يطود شرا صندوق يوجه ګډمرستو د د  یچ ئش کوالی تاسی
 0793001139 ئړک ټينګه ړيکها ېيرشم ېهم پد يااو   chfafg@un.org:ئواستو يکل يښنابر الندی

 

 ېاړیک

 ،(HFU) څانګه مالي مرستې بشردوستانهد  

 UNOCHA ،(CHF)صندوق  يوجه ګډمرستو  بشردوستانهد  

 فتح هللا  ه،قلع کړس څلورم 

 کابل، افغانستان 

chfafg@un.org 
0793001139 

 
 :لینکونه انترنتي

                                                http://www.unocha.org/afghanistan/about-fund :موخېاو  معلومات CHF د
  
                                  http://www.unocha.org/afghanistan/eligibility-process :بهير ارزونې د وړتيا د CHF د
 
                                             http://www.unocha.org/afghanistan/funding-allocation :يصتخص CHF د
  
          http://www.unocha.org/afghanistan/governance-policy-and-guidance :ګانې پاليسیاو  کول اداره CHF د
 
          http://www.unocha.org/afghanistan/resources-and-publication مطالب: یاو خپاره شو سرچينې CHF د 
  
-http://www.unocha.org/what-we-do/humanitarian-financing/cbpf-global :ښودالر فند مالي ګډ افغانستان د

guidelines  
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