
 

New NGO Registration Checklist 

 

1. Organization chart.            
 

2. Office regulation  
      

3. Work plan.   
       

4. Any certification of registration with different coordination bodies, government, etc.    
 

5. Attestation of the board to the bank authorizing cash withdrawal from the bank account  
      by joint signature of at least two person of the organization key staff.    

6. Annual financial report.         
       

7. Annual activities report. 
 

8. Board of Directors List  
    

9. Personal List   

10.  Confirmation and recommendation Letters from 5 ANCB Members    
                      

 

 

 

 

 

 

 

.مؤسسات درخواست دهنده مکلف اند که شرایط ذیل تکمیل نمایند  

:معلومات راجع به مسؤلین هیئت رئیسه مؤسسه  

 (ANCB)شرایط کسب عضویت در اداره هماهنگی مؤسسات غیر دولتی افغانی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 .اعضای بورد دایرکتر از پنج نفر کم نباشد (1
 .اعضای بورد دایرکتر میتوان تنها دو نفر از افراد اجرائیوی خود مؤسسه باشد (2
 .اعضای بورد دایرکتر از اشخاص دانشمند و با فهم اداری ، حقوقی و اجتماعی افغانستان باشد (3

از هر عضؤ بورد معه تصدیق شان اینکه آنها عضویت بورد مؤسسه را پذیرفته  (biography)بیوگرافی در یک صفحه  (4

 .اند با نمونه امضای شان ، موقف فعلی ، آدرس مکمل و نمبر تلیفون آنها بایست ضمیمه درخواست باشد
 .لست اعضای مدیره اجرائیوی با موقف ایشان در این مؤسسه (5

 .آن (Bio Data)رئیس اجرائیوی و تشریح سوابق  (6

 .چارت ارگنیزیشن (7
 .نمبر حساب جاری بنام مؤسسه در بانک ، آدرس و نمبر تلیفون بانک مذکور (8
نقل مکتوبی که هئیت رئیسه به بانک صالحیت برداشته پول از بانک را به امضای دو نفر از اعضای مدیره مؤسسه داده  (9

 .باشد
 

 :معلومات راجع به فعالیت مؤسسه

 

 .لست پروژه های که به اکمال رسیده باشد (10
 .لست و تعداد پروژه هایکه فعالً جریان دارد (11

 .لست پروژه هایکه برای آینده پالن شده است (12
 .لست منابع مالی برای فعالیت مؤسسه (13
 .لست موفعیت و تمویل کننده پروژه  های تحت دوران و اجرا (14

 .راپور فعالیت با بودجه ساالنه مؤسسه از سال تاسیس الی سال جاری (15
 .نقل راپور های مالی ، ساالنه و غیره (16
 .تعداد پرسونل فنی و غیر فنی با موقف ، وظایف ، مسلک و درجه تحصیل آنها (17

 .پالن کار مؤسسه (18
 

 :تصدیق ها

و  (بیرون کشور )کاپی سر تفکیت ها و راجستریشن با سایر ادارات هماهنگی ، شوراها و کمیشنری مهاجرین افغانی  (19
 .ادارات والیتی ، دولتی در افغانستان

 . با امضای و مهر آنهاANCBداشتن تصدیق و تائید حداقل پنج مؤسسه عضؤ  (20

 

 


