
سکتور فعالیتدفتر مرکزیریستاریخ ثبتمخففنام موسسه به انگلیسینام موسسه به درینمبر ثبتشماره

119
د نازنین جبار خیل تعلیمی او 

صحی مرکز

Nazanin Education and Health 

C enter
NEHC1384-10-06صحت ، تعلیم وتربیهننگرهارنازنین

د مشرق دبیاودانولو مؤسسه238
Mashriq-3 Reconstruction 

Association
M3-RA17/6/1384

انجنیر محمد 

عارف
کابل

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، صحت

375
مؤسسه بازسازی و تحفظ انرژی 

برای افغانستان

Agency for Rehabilitation Energy 

C onservation in Afghanistan
AREA1384/7/7

محمدعارف 

عظیمی
خدمات اجتماعیکابل

مؤسسه فرهنگی و انکشافی مروه479
Marwa  C ultural Development 

O rganization
MC DO1384/7/7زراعت، صحتکابلبرشنا

584
موسسه تسهیل کننده کمك 

های بشری افغان

Humanitarian Assistances  and 

Facilitating  O rganization
HAFO1384/7/7خدمات اجتماعی، زراعتکابلامان اهلل سرابی

موسسه خیریه احسان راز686
Independent Humanitarian 

S ervices  Association
IHS AN14/7/1384کابلراز محمد

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، صحت ، زراعت

خدمات اجتماعی، صحتکابلمحمد قیسHiwad Rehabilitation ProjectHRP14/7/1384د هیواد د بیارغوتی موسسه790

899
د افغاستان لپاره د میوند د 

تولنیزو خدمتونو تولنه

Maiwand S ocial S ervices  

Association Aghanistan
MS S AA21/7/1384تعلیم وتربیه، صحتکابلانجنیر راضی شاه

موسسه احیا و انکشاف افغانستان9112
Relief O rganization For 

Afghanistan Development
ROAD28/7/1384کابلنجم اهلل

دمات اجتماعی ، تعلیم وتربیه، 

صحت ، زراعت

10125
موسسه انکشاف حقوقی 

افغانستان

Afghanistan J ustice  Development 

O rg
AJ DO28/7/1384کابلسید امراهلل

خدمات اجتماعی، تعلیم و 

تربیه

11127
دزراعت او صحت پراختیانی 

موسسه

Agriculture  And Health 

Development O rganization
AHDO28/7/1384

احمد بالل  

شیرزی
کابل

خدمات اجتماعی ، تعلیم 

وتربیه، صحت ، زراعت

 را ارسال نکردند1398موسسات  داخلی که گزارش فعالیت سال 



12132
د افغانستان د بیا ابادو لو او پالن 

موسسه

Afghanistan Reconstruction And 

P lanning  Department
ARPD28/7/1384کابلرحمت اهلل

خدمات اجتماعی ، تعلیم 

وتربیه، صحت ، زراعت

13147
اداره هماهنگی کمکها برای 

حوزه جنوب غرب افغانستان

S outhern Western Afghanistan And 

Balochistan Association For 

C oordination

SWABAC1384/8/9موسسه هماهنگیکندهارانجنیر جان محمد

14169
پروگرام صحت عامه ابن سینا 

برای افغانستان

O rganization Ibnesina  Public  

Health Programme  for Afghanistan
O IPHOPA1/9/1384صحتکابلصدیق اهلل

Nooran Welfareموسسه خیریه نوران15174  O rganizationNWO1/9/1384کابلعبیداهلل
خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، زراعت، صحت

16177
موسسه انکشافی تعلیم و تربیه و 

سواد اموزی

Development Education Learning  

And Training  Association
DELTA8/9/1384کندهارعبدالنافع

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، زراعت، صحت

17184
جمعیت خیریه افغانی برای 

حفظ قرانکریم

Afghan Welfare  S ociety For 

Teaching  Holy Quran
AWS TQ8/9/1384تعلیم وتربیهکابلسمیع اهلل

Oمرکز اموزشی عروج18190 ruge  Learning  C enterO LC8/9/1384خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیهکابلصدیقه

Human Assistanceموسسه تعاون بشری19212  O rganizationHAO17/9/1384ننگرهارهارون
خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، صحت

حمایت از زنان و اطفال افغان20227
C hildren and Women S upport 

O rganization
CWS O17/9/1384خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیههراتعزیزه

مجتمع رفاه جامعه21238
Association For C ommunity 

Welfare
ACW1384/9/23خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیهتخارکریمه

موسسه بازسازی خرم سارباغ22243
Khuram And S arbag  Rehabilitation 

O rganization
KS RO1384/9/23تعلیم وتربیه، صحتکابلغالم رسول



تعلیم وتربیه، زراعت، صحتکابلسید میرویسHelp For Afghan RehabilitationHAR1384/9/23تعاون به اعمار مجدد افغانستان23245

مرکز تعاون افغانستان24249
C ooperation C enter For 

Afghanistan
C C A1384/9/30تعلیم وتربیه، زراعتکابلمحمد سرور

Afghan Women Welfareموسسه بهبود زنان افغان25251  DepartmentAWWD1384/9/30تعلیم وتربیه، صحتکابلجمیله اکبرزی

26253
د افغان مهاجرینو د بیاودانولو 

روزگار پیداکولو موسسه

Reconstruction Employment Unit 

for Afghan Refugees
REUAR1384/9/30زراعت، صحتکابلحاجی غالم فاروق

موسسه بازسازی ملی27256
National Rehabilitation 

O rganization
NRO1384/9/30تعلیم وتربیه، زراعت، صحتکابلعبدالسالم

Hijrat Welfareموسسه رفاهی هجرت28296  O rganizationHWO1384/10/14خدمات اجتماعیکابلغالم جیالنی

موسسه نابینایان افغانستان29307
Blind's  Association of 

Afghanistan
AAB1384/10/14خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیهکابلشرین اقا صدیقی

Women Assistant Oکمك و همکاری برای خانمها30335 rganizationWAO28/10/1384خدمات اجتماعی، صحتکابللیما

31378
بازسازی و انکشاف دهات 

افغانستان

Rural Rehabilitation And 

Development O rganization For 

Afghanistan

RRDOA1384/11/12تعلیم وتربیه، زراعت، صحتننگرهارسید عبدالعزیز

Sموسسه مدد کاران اجتماعی32380 ocial Volunteers  FoundationS VF1384/11/12تعلیم وتربیه، صحتکابلمنورشاه

33399
د حقونو پر بنست پراختیایی 

موسسه

Bureau For R ights  Based 

Development
BRD19/11/1384کابلخان اقا داودزی

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، زراعت، صحت

موسسه بازسازی افغان گربت34406
Afghan G orbat Rehabilitation 

O rganization
AG RO19/11/1384تعلیم وتربیه، صحتکندهارفضل الرحمن



35411
د افعانستان حقوقی او تولنیره 

پرمختیائی موسسه

Afghanistan legal and S ocial 

Development O rganization
ALS DO19/11/1384تعلیم وتربیه، زراعت، صحتننگرهارمحمد اسماعیل

36418
خدمات انجنیری و بازسازی 

برای افغانستان

Engineering  And Rehabilitation 

S ervice  For Afghanistan
ERS A26/11/1384خدمات اجتماعی، صحتفراهعبدالکریم

Beبودن یك تیم بین المللی37468  Team InterntionalBTI1398/4/26
یوسف خان 

کریمی
صحتکابل

38469
مرکز اروپای برای پشتیبانی 

انتخاباتی

European C enter for Electoral 

S upport .
EC ES1398/7/17خدمات اجتماعیکابلجورجینا ویلر

39495
د افغانی میرمنو او ماشومانو 

تعلیمی خیریه مؤسسه

Afghan Women and Kids  Education 

Necessity
AWAKEN17/12/1384تعلیم وتربیه، صحتننگرهارعبداهلل نوری

40500
مؤسسه ماین پاکی برای 

افغانستان دافا
Demining  Agency for AfghanistanDAFA17/12/1384ماین پاکیکابلعبدالستار

مؤسسه بازسازی شفق41568
S hafaq Reconstruction 

O rganization
S HA21/2/1385خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیهکابلغالم نبی

42573
انکشاف و احیای مجدد 

افغانستان

Afghanistan Development and 

Rehabilitation O rganization
ADRO21/2/1385تعلیم وتربیه، زراعت، صحتبغالننجیب اهلل

43585
مؤسسه همکاری برای بازسازی 

افغانستان

C ooperation for Reconstruction 

of Afghanistan
C RA4/3/1385تعلیم وتربیهکابلمحمد اکرم

44612
مؤسسه انکشاف ملی صحت برا 

ی افغانستان

National Afghanistan Health and 

Development O rganization
NAHDO18/3/1385خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیهکابلزهره

Women Assistanceمؤسسه همدستی زنان45666  AssociationWAA22/4/1385کابلفهیمه کاکر
خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، صحت

Khiriaمؤسسه خیریه امام جواد46686  Emam J awadHJ EHE5/5/1385خدمات اجتماعیهراتعبداهلل



Window of HopeWموسسه دریچه امید47706 .O .H5/5/1385تعلیم وتربیهکابلسید حشمت

Afghan Women Enterpriseشبکه انکشافی زنان افغان48717  NetworkAWEN5/5/1385خدمات اجتماعی، صحتکابلمینا

Afghan Engineeringمؤسسه انجنیری افغان49728  AgencyAEA5/5/1385کابلعبداهلل
خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، زراعت، صحت

برنامه انکشافی اطفال و جوانان50736
Youth and C hildren Development 

Program
YC DP12/5/1385بلخنجیب

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، صحت

مؤسسه بازسازی میوند51754
Maiwand Rehabilitation 

O rganization
MRO26/5/1385

نوراحمد 

استانکزی
کابل

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، زراعت، صحت

52765
مؤسسه بازسازی و انکشاف 

شگوفه بهار

S hogfa  Bahar Development 

Rehabilitation O rganization
S BDRO26/5/1385خدمات اجتماعیکابلاحمد سمیر

مؤسسه انجینری و تعاون فایض53771
Faiaz  Engineering  and 

C ooperation O rganization
FEC O26/5/1385تعلیم وتربیه، صحتکابلمحمد شریف

Herat Sموسسه خیریه سعادت هرات54845 iadat C harity ORGHS C O1385/6/23هراتشریف اهلل
خدمات اجتماعی، زراعت، 

صحت

بازسازی و انکشافی اطمینان55850
Trust Development 

Rehabilitation ORG
TDRO1385/6/23کابلمحمد طاهر

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، زراعت

56879
موسسه مساعدین حقوقی 

مستقل افغانستان

O rganization for Afghanistan 

Independent Defenders
OAID1385/9/16خدمات اجتماعیکابلمحمد یوسف

موسسه صلح و انکشاف افغان57885
Afghan O rganization Peace  and 

Development
AOPD1385/9/30خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیهکابلحیات اهلل

Afghan Cموسسه ارتقای ظرفیت افغان58888 apacity Building  ORGAC BO30/9/1385تعلیم وتربیه، زراعت، صحتپروانبریالی

همکاری برای آینده افغانستان59898
C ooperation for Afghanistan 

Future
C FAF5/11/1385کابلعبدالرازق

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، زراعت، صحت

رفاه و انکشاف برای زنان60902
Afghan Women Welfare  Development 

O rganisation
AWWDO5/11/1385تخارفایزه

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، زراعت، صحت



61938
موسسه خدمات آموزشی و 

اقتصادی زنان

Women Education and Economic  

S ervices  O rganization
WEES O5/11/1385خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیهکابلهما

Women and Cآسایش زنان و اطفال62968 hildren WelfareWCW1386/3/17خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیههراتشایسته

Afghan Kharasan Cموسسه خیریه خراسان افغان631010 harity O rgAKC O1386/5/18تعلیم وتربیه، صحتکابلآمنه جامی

دانشگاه امریکائی افغانستان641024
American University of 

Afghanistan
AUAF1386/5/18تعلیم وتربیهکابلکند هالند

651035
موسسه خیریه امام باقر 

افغانستان

Amam Baqier C harity O rg  of 

Afghanistan
ABC OA1386/5/18هراتعبدالحسین

خدمات اجتماعی، تعلیم 

.وتربیه، صحت

661071
موسسه کمك های بشری برای 

زنان افغانستان

O rganisation for Humanitarian 

Help of Afghanistan Women
OHHAW1386/5/18

نجیال سیرت 

نجفی
تعلیم وتربیه، زراعت، صحتکابل

Tomorrow Hopesموسسه امید فردا671100  ORGTHO1386/5/18تعلیم وتربیهکابلماری

Rehabilitation ORGموسسه احیای مجدد برای زنان681109  for WomenROW1386/5/18هراتنادیه
خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، صحت

691162
موسسه خدمات فرهنگی چکاد 

نو
New C hakad C ultural S ervices  ORGNC C S O22/1/1387

احمد سهیل 

نصیری
کابل

خدمات اجتماعی، تعلیم 

.وتربیه، صحت و زراعت

موسسه انکشاف تعلیم و دهات701171
Education and Rural Development 

ORG
ERDO1387/2/19تعلیم وتربیه، زراعت، صحتکابلذبیح اهلل

711211
موسسه دفتر انسجام معلومات 

افغانستان

Afghanistan Information 

Management S ervice
AIMS1387/3/23کابلمحمد هارون

 01ناحیه سوم سرک 

کابل - 02نمبرخانه 

Afghan Technical Oموسسه تخنیکی افغان721216 rganisationATO1387/5/2خدمات اجتماعی، زراعتکابلمیر احمد

ORGموسسه انکشاف منابع انسانی731229  of Human Resource  DevelopmentOHRD1387/5/2
دکتور حمید اهلل 

سلجوقی
خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیهکابل



741256
موسسه امداد برای احیای مجدد 

افغانستان

Relief ORG  for Rehabilitation of 

Afghanistan
RORA1387/7/7خدمات اجتماعی، صحتکابلفریدون

751280
موسسه کار و دانش برای 

افغانستان

Kar and Danish O rg  for 

Afghanistan
KDOA1387/7/7تعلیم وتربیه، زراعت، صحتبلخمحمدطاهر

761281
موسسه توسعه و آگاهی 

اجتماعی

Development and Public  Awareness  

O rg
DPAO1387/7/7تعلیم وتربیهکابلحمد صابر

771284
موسسه خدمات اجتماعی و 

بازسازی مارکوپولو

Marcopolo S ocial S ervices  and 

Reconstruction O rg
MS S RO1387/7/7کابلجان آغا

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، زراعت

781299
موسسه ملی تخم بذری 

افغانستان
Afghanistan National S eed O rgANS OR1387/9/28زراعتکابلسیدا جان

791340
موسسه فرهنگی اجتماعی و 

تعاونی رهیاب

Rahyab C ultural S ocial Honorable  

O rg
RC S HO3/11/1387بلخاسداهلل

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، صحت

801355
دلوی کندهار دلیك لوست او 

مهارت زده کری موسسه

Big  Kandahar Education Learning  

O rg
BKELO1387/12/15کندهارنور محمد

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، صحت

811358
موسسه انکشافی جهان نمای 

افغان
Afghan G lobal Development O rgAG DO1387/12/15سمنگانذکر اهلل

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، زراعت، صحت

821364
موسسه رفاه برای مردم 

افغانستان

Welfare  O rg  for People  of 

Afghanistan
WOPA1387/12/15خدمات اجتماعیکابلعصمت اهلل

موسسه تعلیمی و انکشاف صحی831393
Education and Development of 

Health Institute  O rg
EDHIO1388/1/27تعلیم وتربیه، صحتکابلمحمد کبیر

تعلیم وتربیه، زراعت، صحتهراتلیالBirth of New IdeadBNIO1388/1/27موسسه تولد اندیشه های نو841395

851397
دافغان میرمنو مرستندویه 

موسسه
S upport Afghan Women O rgS AWO1388/1/27کابلشفیقه

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، زراعت، صحت

861413
موسسه انکشافی و تعلیمی 

افغانستان

Afghanistan Development and 

Education O rg
ADEO1388/3/7خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیهبلخسید عبدالتواب

871417
موسسه افغان ها برای انکشاف 

افغانستان

Afghans  for Afghanistan 

Development O rg
AFADO7/3/1388کابلمحب اهلل

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، صحت



881418
دافغانانو دزده کری او پرمختیا 

موسسه
Afghan Learning  Development O rgALDO1388/3/7کندهاراحسان اهلل

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، زراعت، صحت

891439
موسسه انکشاف اقتصادی و 

اجتماعی چنار

C henar Economic  and S ocial 

Development O rg
C ES DO1388/4/11خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیهتخارحمید الدین

901454
موسسه حمایت کرکیت جوانان 

افغان
Afghan Youth C ricket S upport O rgAYC S O1388/4/11خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیهکابلریس احمد زی

911455
موسسه همکاری ستراتیژیك 

برای انکشاف

S trategic  Partnership for 

Development O rg
S PDO1388/4/11خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیهکابلشفیق احمد

921466
خدمات اجتماعی صحی و 

تعلیمی تابش

Tabish S ocial Health Education 

O rg
TS HEO1388/4/11کابلویس آریا

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، زراعت، صحت

موسسه تحقق وخدمات توامیت931484

Engineering  Partnership 

Research and S ervices  

O rganization

EPRS O15 / 5 / 1388کابلاستاد فهیم مومند
خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، زراعت

941494
موسسه مشورتی افغان در امور 

زمینداری
Afghan Land C onsulting  O rgALC O1388/6/17کابلضیاء اهلل آستانه

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، زراعت

951522
موسسه انکشاف اجتماعی و 

صحی کوهستان

Kohistan Health and S ocial 

Development O rg
KHS DO23/7/1388تخارداکتر دلجان

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، زراعت

961532
موسسه مطالعات اقتصادی و 

حقوقی افغانستان

Afghanistan Economical and legal 

S tudies  O rg
AELS O19/9/1388خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیهکابلسلما

971542
موسسه بازسازی و انکشافی 

نوائی برای زنان افغان

Nawayee  Rehabilitation and 

Development O rg  for Afghan Women
NRDOAW19/9/1388تعلیم وتربیه، زراعت ،کابلاحمد ادریس

981567
موسسه بازسازی و انکشاف رفاه 

برای افغانستان

Rehabilitation and Welfare  

Development O rg  for Afghanistan
RWDOA19/9/1388هراتعبدالرحیم

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، صحت

991588
موسسه حقوقی و عمرانی پناه 

گاه

Panahga  J ustice  Reconstruction 

O rg
P J RO1/11/1388غزنیعبدالحلیم

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، زراعت



1001609
موسسه ارتقا ظرفیت و انکشافی 

زنان

Womens  C apacity Building  and 

Development O rganization
WC BDO6/12/1388کابلنسیمه

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، زراعت

Naji Development Welfareموسسه انکشافی رفاه ناجی1011652  O rgNDWO19/1/1389 دایکندی(سجادی)نجیبه
خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، زراعت، صحت

1021653
موسسه هماهنگی و بازسازی 

نورصفا

Noor S afa  C oordination and 

Rehabilitation O rg
NS C RO19/1/1389غورگل فیروز

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، زراعت، صحت

Awazموسسه رفاه زنان و اطفال ا وا ز1031704  women and C hildren welfareAWCWO27/3/1389کابلمریم اظهر
خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، صحت

Open society AfghanistanOموسسه جامعه باز افغانستان1041730 S A27/3/1389خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیهکابلنیلوفر سخی

1051736
موسسه خدمات صحی و 

تعلیماتی مهدویان

Mahdawyan educational and health 

service  organization
MEHO27/3/1389خدمات اجتماعیکابلنرگس نادری

1061749
موسسه انکشافی و اجتماعی 

زنان افغان

Development social afghan women 

organization
DS AWO31 / 4 /1389تعلیم وتربیه، زراعت، صحتتخارسهیال

1071750
موسسه بازسازی تعلیمی و 

خدمات اجتماعی نورانی

Noorany rehabilitation on 

Educational and social service  

organization

NRES S O31 / 4 /1389
محمد گل یزدان 

پرست
خدمات اجتماعی، زراعتغور

1081764
دتولنی د پرمختیا تولنیزوچارو 

خیریه موسسه

C ommunity development And social 

affairs  charity organization
C DS AC O31 / 4 /1389ننگرهارسفیراحمد

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، زراعت

1091767
موسسه انکشافی واموزشی برای 

زنان

Development and educational 

organization to women
DEWO31 / 4 /1389تعلیم وتربیهبلخلیلما

1101792
موسسه اموزش وپزوهش راه 

ابریشم

S ilk route  training  and research 

organization
S RTRO25/6/1389کابلغالم نبی

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، صحت

1111825
موسسه تعاون وانکشاف برای 

مردم

Relief and development org  for 

people
RDOP29/7/1389بلخمحمد نعیم

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، صحت



1121833
موسسه داد خواهی وتوسعه 

اجتماعی

S ocial developmenAnd advocacy 

organization
S DAO29/7/1389خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیههراتمژگان

1131838
موسسه مطالعات ارمان شهر 

افغانستان

Arman S hahr Afghanistan S tudies  

O rganization
AS AS O29/7/1389کابلگیسو جهانگیر

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، زراعت

1141860
د تولنیزو چا پریا ل د بنه سا تلو 

موسسه

S ocial organization for Large  

environmental health care
S O LEH15/9/1389کابلداکتر نظر جان

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، صحت

1151876
موسسه تبلیغ وترویج صلح برای 

زنان افغان

O rganization of publicity &amp; 

prevalence  of peace  for Afghan 

women

OPPAW15/9/1389
سلطان مسعود 

(محب)
کابل

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، صحت

موسسه نسل نوین افغانستان1161885
Afghanistan New generation 

O rganization
ANG O15/9/1389

محمدالیاس   

علمی
خدمات اجتماعیکابل

1171906
موسسه آموزشی، رفاهی و خدما 

تی آمو

Amo educational, relief and 

service  organization
AERS O29/10/1389تعلیم وتربیه، صحتکابلهما

1181912
افغان حقوقی او معلوما تو 

موسسه

Afghan legal and information 

organization
ALIO29/10/1389کنرمحمد اسماعیل

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، زراعت

1191915
افغان ترقی یقینی خد مت 

موسسه

Afghan trust Development S ervice  

organization
ATDS O29/10/1389ننگرهارصا لحه

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، زراعت

Aafaq Cموسسه فرهنگی و اجتماعی آفاق1201923 ultural and S ocial ORGAC S O29/10/1389کابلعبدالقهار
خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، زراعت

1211928
موسسه تعلیمی، خدماتی و 

حرفوی جهان

World Education S ervices  

Vocational O rg
WES VO29/10/1389کابلشازیه

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، صحت

1221929
موسسه تعلیماتی و انکشافی 

مشعر

Mashar Education and development 

O rg .
MEDO29/10/1389کابلعبداهلل

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، زراعت

1231935
موسسه آموزشی ، حمایوی و 

حقوقی
Education R ights  and Advocacy O rgERAO29/10/1389خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیهکابلکریمه

1241965
موسسه کمك و حمایه اطفال ، 

جوانان و زنان

Assistant and save  The  children 

youth and women organization
AS C YWO29/10/1389کابلثریا صبر

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، صحت



1251966
دارینو افغانانو بشپره سپوژمی 

موسسه

C omplete  Moon for Vulnerable  

Afghans  O rg .
CMVAO29/10/1389کابلبی بی حوا

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، صحت

موسسه انکشافی امید زنان1261969
Women omid development 

organization
WODO11/12/1389تعلیم وتربیه، زراعت، صحتبامیانحلیمه

ننگرهارالحاج روح اهللRahmat afghan organizationRAO11/12/1389د رحمت افغان موسسه1271992
خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، زراعت، صحت

موسسه خیریه برای صلح1282039
Humanitarian organization for 

peace  education and development
HOPED24/1/1390

زاهد اهلل  عبدالقا 

در
کابل

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، زراعت، صحت

موسسه آزادی زنان افغانستان1292063
afghan woman freedom 

organization
AWFO24/1/1390

مهو ش  غالم 

سخی
کابل

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، صحت

موسسه خیریه نجات دندان1302072
Afghanistan dental relief 

protect organization
ADRPO24/1/1390

جیمز گارون  دل 

گارون
خدمات اجتماعی، صحتکابل

1312080
موسسه فرهنگی و آموزشی 

حمایت از زنان و کودکان

education and cultural support 

for children and women 

organization

EC S CWO24/1/1390
داکتر شفیق اهلل   

محمد شفیح
خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیهفاریاب

1322097
موسسه خدماتی تعلیمی او 

زراعتی موسسه

S ocial education and 

Agricultural organization
S EAO24/1/1390

محمد عمر  نظر 

الدین
هلمند

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، زراعت

1332108
موسسه حما یت از حقوق اطفال 

افغانستان

S upporting  from Afghanistan 

children rights  organization
S AC RO4/3/1390کابلاسد اهلل

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، زراعت، صحت

1342113
موسسه بلند بردن سطح آگاهی 

زنان

Women up rasing  awareness  

organization
WRAO4/3/1390خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیهفاریابنجیبه  محمد نظر

موسسه انکشاف پایدار جوامع1352147
O rganization for sustainable  

development of communities
O S DC4/3/1390

  (عمید  )نصراهلل 

ملك محمد
کابل

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، زراعت، صحت

اجتماعی وفرهنگی پیوند امروز1362179
P iwand &ndash; emroz  social and 

C ultural organization
PES C O1 / 4 / 1390والیت  بلخمحمد شاه بابی

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، صحت



موسسه تعلیمی و انکشافی پیام1372183
Payam educational development 

organization
PEDO1 / 4 / 1390

حاجی رحمت اهلل 

 محمد نبی
دایکندی

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، زراعت، صحت

موسسه خدمات دورانی ضایعاتی1382198
Waste  and Recycling  S ervices  

O rganization
WRS O1 / 4 / 1390

سید عبدالحی  

سید شهاب الدین
کابل

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، زراعت

موسسه خدمت الهاجری الرابیعه1392231
Khidmat Alhajree  Alrabha  

O rganization
KAAO5/5/1390

محمد علم  

عبدالحکیم
صحتکندهار

انکشاف اجتماعی نوید1402245
Novid social development 

organization
NS DO5/5/1390

ا براهیم الکوزی  

نور احمد
کابل

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، زراعت، صحت

1412248
موسسه اجتماعی ، انکشاف و 

بهبود زندگی زنان واطفا ل

S ocial organization for Women 

and children life  Improvement
S OWC LI5/5/1390

تورپیکی  

عبدالقیوم
هلمند

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، زراعت

1422282
موسسه تعلیمی پیشرفت و 

انکشاف افغانها

Afghans  education improvement 

and development organization
AEIDO16/6/1390

 )عزت اهلل 

(سکندری 
کابل

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، صحت

Baano development organizationBDO16/6/1390موسسه انکشافی بانو1432298
 (حمیدی  )نوریه 

 عبدالحمید
بغالن

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، زراعت

Youthsدخوانانو د همکاری موسسه1442303  C ooperation O rganizationYC O16/6/1390

انجنیر  محمد آغا 

محمد   (مبا رز )

جان

خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیهلغمان

1452308
موسسه خدمات اجتماعی 

انکشافی افغانستان

Development social service  

organization of Afghanistan
DS S OA16/6/1390کابلمحمود

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، زراعت

1462320
موسسه بازسا زی و تعلیمی ، 

زراعتی افغان

Afghan rehabilitation education 

Agricultural organization
AREAO16/6/1390

عبدالعظیم   

گالب شاه
غور

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، زراعت



1472321
موسسه حما یه زن و تسا وی 

جنسیت

Women empowerment and gender 

equity organization
WEG EO16/6/1390خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیهبصیر ه  کندهار

موسسه انکشاف زنان افغان1482337
Development of Afghan women 

organization
DAWO20/7/1390کابلصدیقه  قربانعلی

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، زراعت، صحت

1492342
موسسه خدماتی اجتماعی و 

زراعتی افغان

Afghan Agriculture  and social 

services  organization
AAS S O20/7/1390

شکیال  سعادت 

خان
پکتیا

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، زراعت

1502355
د افغان ولس لپاره دبیا رغونی او 

عا مه مرستو اداره

O rganization of rehabilitation 

And general aids  for Afghan 

nation

ORG AAN20/7/1390
انجنیر نجیب اهلل  

 سید پاچا
کابل

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، صحت

1512395
موسسه تالش برای دادخواهی 

زنان

Efforts  organization for women 

advocacy
EOWA13/9/1390

سمیر احمد  

غالم محمد
تعلیم وتربیه، زراعت، صحتسمنگان

1522458
خدمات اجتماعی و مدنی 

شایگان

S haigan social services  and 

civil organization
S S S C O3/12/1390خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیهکابلتهمینه

1532462
موسسه انکشافی و آموزشی 

اجتماعی زنان افغان

Afghan women development and 

social education organization
AWDS EO3/12/1390تخارشراره  عبدالکریم

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، زراعت، صحت

موسسه تربیوی و انکشافی گلف1542482
G ulf training  and development 

organization
G TDO3/12/1390

عبدالواحد  

عبداالحد
کابل

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، زراعت، صحت

1552490
موسسه اجتماعی وفرهنگی 

فقیری

Faqiry social and culture  

organization
FS C O3/12/1390

حنیفه  فیض 

محمد
بغالن

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، زراعت

1562491
موسسه کارهای دوستانه برای 

صلح

Work friendly For peace  

organization
WFPO3/12/1390

  (قانونی )صبا

محمد یونس
کابل

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، زراعت

1572524
د تولنی د صحی اوتحقیقاتی 

وضع سوا لی لپا ره موسسه

Afghanistan S ocial health And 

research organization
AS HRO23 /1 / 1391

احمد شاه  داد 

محمد
ننگرهار

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، زراعت

1582539
دحقوقی مرستو او تولنیزی 

پرمختیا موسسه

Legal aids  and S ocial 

development organization
LAS DO23 /1 / 1391

عبدالستار  فضل 

الدین
ننگرهار

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، زراعت، صحت



Sموسسه حرفوی صداقت1592568 adaqat Vocational O rganizationS VO23 /1 / 1391
ماه گل  سید 

غیاث الدین
خدمات اجتماعی، زراعتجوزجان

1602571
موسسه خدماتی و انکشافی 

میهن باستان

Maian Bastan S ervices  and 

Development O rg .
MBS DO23 /1 / 1391

روبینا جاللی   

جمال الدین
کابل

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، زراعت، صحت

1612578
موسسه انکشاف اجتماعی و 

مساعدت های حقوقی افغانستان

O rganization for social 

Development Assistants  and Legal 

R ights

O S DLR23 /1 / 1391کابلریاض احمد
خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، زراعت، صحت

1622590
موسسه مساعدت و انکشاف 

میهن

Mahan Relief and Improvement 

organization
MR IO1391/2/27

محمد شعیب  

عبدالرحیم
تخار

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، زراعت، صحت

1632594
موسسه همکاری برای رفاه 

تعلیم و تربیه

C orporation of organization 

relief and Education
C ORE1391/2/27

سید سیف اهلل 

سید   (سعادات)

محمد آصف

کابل
خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، زراعت، صحت

1642600
موسسه توسعوی و تعلیمی 

توران افغانستان

Toran developmentAnd Education 

organization
TADEO1391/2/27

محمد جواد  علی 

جمعه
کابل

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، زراعت، صحت

1652616
موسسه معاونت خدمات 

اجتماعی نوین

Nawen organization assistant 

social services
NOAS S1391/2/27

انجینر غالم 

محمد  خواجه 

عبداهلل

کابل
خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، زراعت، صحت

1662620
موسسه اجتماعی و صحی 

عدالت برای خانم ها و اطفال

Adult social and health 

organization for women and 

children

AS HOWC1391/2/27
سحر یوسفزی  

مرزا محمد
کابل

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، زراعت، صحت

Kajeedaموسسه حضرت خدیجه کبرا1672630  kobra  organizationKKO1391/2/27کندهارمریم
خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، زراعت، صحت

موسسه فرهنگ و انکشاف1682632
C ultural and development 

organization
C DO1391/2/27کابلسید هاشم

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، زراعت، صحت

1692651
موسسه خدمات صحی و 

تعلیمی برای زنان و اطفال

Health Educational S ervices  for 

Women and children O rganization
HESWC O1391/3/24بادغیسعبدالغنی

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، زراعت، صحت



1702664
موسسه فرهنکی و هنری 

جوانان افغانستان

Afghanistan Youth C ultural and 

Arts  O rganization
AYC AO1391/3/24

عبدالغفور  

عبداالحمد
خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیهکابل

1712670
موسسه افغانها برای صلح و 

انکشاف افغانستان

Afghans  for Afghanistan 

Development and peace  

O rganization

AADPO4/28 /1391خدمات اجتماعی، صحتکابلمحمد یوسف

موسسه دنیا مادر و طفل1722671
World of Mother and C hild 

O rganization
WMC O4/28 /1391خدمات اجتماعی، صحتکابلسیم سخی

موسسه راه نوبرای مردم1732684
O rganization of New Way For 

People
ONWP4/28 /1391

سادات )محبوبه  

سید ابرار  (
خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیهبلخ

1742717
موسسه زراعتی و انجینری 

گروپ های والیتی

S tat C roup Agriculture  and 

Engineering  O rganization
S C AEO1391/6/14کابلانجینر نجیب اهلل

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، زراعت

1752718
موسسه زنان افغان برای حمایت 

از دموکراسی

Afghan Women&rsquo;s  

O rganization For S upporting  

Democracy

AWOS D1391/6/14خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیهکابلحمیرا حقمل

1762726
موسسه مطالعات توسعه و صلح 

افغانستان

Afghanistan Development and 

peace  Research O rganization
ADPRO1391/6/14

محمد ایمل نوید  

  محمد طاهر
تعلیم وتربیه، زراعتکابل

1772731
موسسه اجتماعی محیط زیست 

و انکشاف صحت افغانسان

Afghan S ocial for Environment 

And Health Development 

O rganization

AS EHDO1391/7/26
اکبر خان 

(صاحبی)
کابل

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، زراعت، صحت

موسسه تعلیمی و مدنی پیشرفت1782736
Progress  Educational civil 

O rganization
PEC O1391/7/26کابلمحمد رضا

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، زراعت

1792737
موسسه تقویت خواست های 

اساسی افغانها

Reinforcement of Afghans  Basic  

Interests  O rganization
RABIO1391/7/26بلخمیرویس

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، زراعت

1802742
موسسه مدنی و انکشافی طلوع 

شمس

Tolo shams  civil and Development 

O rganization
TS C DO1391/7/26تعلیم وتربیه، صحتفاریابسید ذین الدین



1812744
موسسه انکشافی اقتصادی و 

اجتماعی بانوان

Women Economy S ocial and S port 

Development O rganization
WES S DO1391/7/26هراتفیروزه

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، صحت

موسسه انکشافی پایدار و همگانی1822760
O rganization for S ustainable  

Integrated Development
O S ID27/ 9 / 1391کابلاحمد ذکریا

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، زراعت، صحت

1832764
موسسه اجتماعی و توانمند 

سازی ققنوس

G ognoos  S ocial and Empowerment 

O rg
G S EO27/ 9 / 1391هراتعبدالخالق

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، زراعت، صحت

Asiaموسسه کلبه سبز آسیا1842766  G reen hut O rganizationAG HO27/ 9 / 1391کابلنجال
خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، زراعت

Afghan Psych Mental health Oموسسه صحت روانی افغان روان1852767 rg  .APMO27/ 9 / 1391هراتنورآقا
خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، زراعت

1862774
دسولی او پرمختك خیریه 

موسسه
Peace  and Progress  Helpful O rgPPHO27/ 9 / 1391خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیهکندهارنورمحمد

1872783
موسسه ابتکارو پیشرفت زنان 

افغان

Afghan Women Initiative  and 

Development O rg
AWIDO27/ 9 / 1391

امینه  حبیب 

الرحمن
کابل

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، زراعت، صحت

1882786
موسسه تحقیقاتی و تغیرات 

اجتماعی افغانستان

Afghanistan Research and S ocial 

C hange  O rg
ARS C O27/ 9 / 1391خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیهکابلمنا  سید محمود

1892790
موسسه خدمات اجتماعی زنان و 

اطفال افغان

Afghan S ocial S ervices  and Women 

and C hildren O rg
AS SWC O27/ 9 / 1391هلمندهادیه  عبدالحمید

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، زراعت، صحت

Afghanistan New Vision Oموسسه دیدگاه جدید افغانستان1902791 rgANVO27/ 9 / 1391
محمد شفیق  

سکندر
زراعتبغالن

موسسه انکشاف بنیادی1912804
O rganization of Basic  

Advancement
OBA11/ 11/ 1391خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیههلمندمحمد ایوب

موسسه انکشافی جامعه1922809
Development O rganization of 

S ociety
DO S11/ 11/ 1391بلخسید مرتضی

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، صحت

Zeeموسسه اصالحی ذی النورین1932823  Noorain Reformative  O rgZNRO11/ 11/ 1391
محمد قاسم  

عبدالحکیم
خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیهکابل



Peaceموسسه صلح و عدالت1942830  and J ustice  O rgP J O11/ 11/ 1391
محمد منیر  

محمد یاسین
خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیهکابل

1952831
موسسه ارتباطات برای تحقیق 

ترقی افغانستان

C onnection for Afghanistan 

Research and Prospety O rg
C ARPO11/ 11/ 1391خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیهکابلعبیداهلل

1962832
موسسه حمایت تعلیمی ، 

تحقیقی و علمی افغان

Afghan Educational Research and 

S cientific  S upport O rg
AERS S O11/ 11/ 1391

غالم فاروق   شیر 

افگن
خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیهبلخ

1972840
موسسه خدمات اجتماعی و 

انکشافی بانوان نور

Banowan Noor Development and 

S ocial S ervices  O rg
BNDS S O30/12/1391خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیهبلخعزیزه

1982849
موسسه اجتماعی و انکشاف ملی 

جوانان افغانستان

Afghanistan Youth National and 

Development O rg
AYNDS O30/12/1391

محمد حسن  

صفدر
غور

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، زراعت، صحت

1992853
موسسه بهد اشتی صحی زنان 

افغان

Health Hygienic  O rg  for Afghan 

Women
HHOAW30/12/1391خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیهپنجشیرفرزانه  کمال ادین

2002865
موسسه تعلیمی و حرفوی ام 

سلمه

Om - S alama  Education and 

Vocational O rg
OEVO30/12/1391خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیهکابلمریم

2012868
موسسه حمایت حقوق بشر 

افغانستان

Afghanistan Advocacy Human 

R ights  O rg
AAHRO30/12/1391کندزنصرت

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، زراعت، صحت

خدمات اجتماعی و صنایع دستی2022904
Industrial and S ocial S ervies  

O rganization
IS S O29/2/1392خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیهتخارنعمت اهلل

موسسه کمك کاریابی برای زنان2032906
O rganization of job Opportunity 

for Women
O J OW29/2/1392خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیهسمنگانشکیال   عبدالرزاق

موسسه خدمات رودالخ معرفت2042911
Rodlakh Marefat Educational and 

S ervices  O rganization
RMES O29/2/1392

عبدالباری 

حکیمی
خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیهکابل

Afghanistan Youngموسسه سبز جوانان افغانستان2052912  O rganizationAYG O29/2/1392
محمد شفیق   

محمد عزیز شفیق
کابل

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، زراعت



2062918
موسسه برپا خواستن خانم های 

اکادمیك افغانستلن

S tand up for Afghan Academic  

Women's  O rganization
S AAWO29/2/1392خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیهبلخمنیژه

موسسه بازسازی بهار امید2072924
Bahar Omid Rehabilitation 

O rganization
BORO29/2/1392خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیهتخارنعمت اهلل

Kawsar Literacy Oموسسه سواد اموزی کوثر2082932 rganizationKLO29/2/1392خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیهکابلمحمد جواد

موسسه امداد و انکشاف جامعه2092934
O rganization of C ommunity Relief 

and Development
O C RD29/2/1392تعلیم وتربیه، زراعتتخارفضل الربی

موسسه فردای بهتر برای زنان2102945
Better Tomorrow for Women 

O rganization
BTWO29/2/1392کندزنورضیا

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، صحت

2112948
موسسه انکشافی برای پیشرفت 

اقتصادی

Development O rganization for 

Economical improvement
DOEI5/4/1392کابلمحمد ناصر

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، صحت

2122954
موسسه خدمات اجتماعی 

تعلیمی و انکشافی ارتقا

Arteqa  of S ocial Education 

Development S ervices  O rg
AS EDS O1392-04-05بلخسید احمد حسین

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، زراعت، صحت

2132973
موسسه تسهیالت حیات برای 

مردم افغانستان

Life  C onvenience  for People  of 

Afginastan O rganization
LC PAO5/4/1392بلخاسد اهلل

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، زراعت، صحت

2142985
موسسه احیای مجدد و رفاه 

اجتماعی

O rganization for C ommunity 

Rehabilitation and Relief
O C RR5/4/1392

فضا احمد 

مجددی  محمد 

قسیم

تعلیم وتربیه، زراعت، صحتکابل

2152990
موسسه بازسازی اجتماعی و 

خدماتی شهکار

S hakar social S ervice  

Reconsideration O rgnization
S S S RO5/4/1392خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیههراتعبدالغفار

2162996
موسسه خیریه و انکشافی سالم 

افغانستان

S alam Afghanistan Welfare  and 

Development O rg
S AWDO14/05/1392

عنایت الرحمن   

عبالقیوم
کنر

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، زراعت، صحت

2173003
موسسه انکشاف روانی اجتماعی 

فکر

Feker O rganization O f 

Psychosocial Development
FOPD14/05/1392خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیهکابلصغرا



موسسه انکشاف تحفظ و جندر2183018
O rganization for Development 

C ore  and G ender
ODC G14/05/1392ننگرهارشاپور

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، زراعت

legal and Peaceموسسه مطالعات حقوقی و صلح2193028  S tudies  O rgLPS O1392/07/09کابلسعید مراد
خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، صحت

2203031
دبیوزله افغانانو لپاره دبشری 

مرستی موسسه

Humanitarian Assistance  

O rganization for Vulnerable  

Afghanistan

HAOVA1392/07/09کندهارحاجی محمد عمر
خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، صحت

2213035
موسسه همکاری های رسانه یی 

و مدنی افغانستان

Afghan Media  And C ivil 

C ooperation O rg
AMC C O1392/07/09کابلعطااهلل

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، زراعت، صحت

2223048
موسسه بازسازی و خدماتی 

آریانا میوند

Aryana  Miwand S ervices  and 

Rehabilitation O rg
AMS RO1392/07/09کابلبورجان

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، زراعت، صحت

2233050
موسسه توانمندی سازی بیوه 

زنان و اطفال بی بضاعت

Empowerment of Destitute  

C hildren and Widows  O rg
EDCWO1392/07/09خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیهکندزمحمد عثمان

2243066
موسسه دموکراسی و توسعه 

افغانستان

Afghan Development and Democracy 

O rg
ADDO1392/07/09خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیهکابلسید عبداهلل

2253067

موسسه حمایت از خانواده های 

بی سرپرست و عودت کننده 

گان افغان

Relief C ommittee  for Destitute  

Afghan and returnee  families
RC DARF1392/07/09کابلفوزیه

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، صحت

2263073
موسسه حمایت از صنایع دستی 

زنان افغان

S upport of Handicraft of afghan 

Women O rg
S HAWO16/9/1392خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیههلمندنرکس

2273075
موسسه انکشاف صنایع دستی 

زنان افغان

Afghan Women Development Handi 

C raft O rg
AWDHO16/9/1392هلمندبی بی فاطمه

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، زراعت

2283077
موسسه حمایت از جوانان و 

انکشاف افغانستان

Afghanistan Development and 

Youths  S upport O rg
ADYS O16/9/1392خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیهکابلفرحناز

2293087
موسسه همکاری با معلولین و 

افراد بی بضاعت افغانستان

C ooperation O rganization for 

Disables  and Poor People
C ODPP16/9/1392دایکندیمحمد دانش

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، زراعت، صحت



2303094
موسسه ارتقا توانمندی زن با 

تعلیم

Promotion Women's  C apilities  by 

Education O rg
PWC EO16/9/1392کابلفریبا کاظم

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، زراعت، صحت

Afghan Gموسسه حمایت نسل افغان2313098 eneration S upport O rgAG S O16/9/1392هراتثریا
خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، زراعت، صحت

2323100
دسحو انکشافی او مرستندویه 

موسسه

Women's  O rganization for Relief 

and Development
WORD16/9/1392ننگرهارقریب الرحمن

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، زراعت، صحت

2333109
موسسه خدمات زنان تحصیل 

کرده افغان

Afghan Educated Women's  S ervices  

O rganization
AEWS O13/11/1392تعلیم وتربیهکابلنسیمه

2343112
موسسه فرصت برای انکشاف 

جوانان

Opportunity for Youth 

Development O rganization
OYDO13/11/1392خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیهکابلحبیب الرحمن

2353114
دویار اجتماعی او خدماتی 

موسسه

O rganization of Weyar for S ocial 

S ervices
OWS S13/11/1392خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیهکابلمحمد یوسف

موسسه ابتکار و انکشاف وطن2363120
Watan Development and Initiative  

O rg
WDIO13/11/1392کابلمحبوب شاه

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، زراعت

2373122
موسسه آینده درخشان برای 

افغانان نیازمند

Bright Future  for Afghan Needful 

O rg
BFANO13/11/1392خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیهننگرهارادنیا

2383123
دافغانستان دخلکوتعلیمی او 

پرمختیای موسسه

O rganization for Metropolitans  

Education and Development of 

Afghanistan

OMEDA13/11/1392تعلیم وتربیهکابلمیر عالم

2393126
موسسه انکشافی و همبستگی 

اجتماعی

C ommunity C ohesion and 

Development O rg
C C DO13/11/1392خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیهکابلاحمد حسین

2403128
موسسه صحی و تعلیمی برای 

افغانستان

Health and Educational O rg  for 

Afghanistan.
HEOA13/11/1392کابلاسد اهلل

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، زراعت، صحت

2413134
موسسه انکشافی و اقتصادی 

جوانان

Youth Economic  and Development 

O rg
YEDO13/11/1392خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیهکابلپیمانه حمید

2423151
موسسه خدمات شفاف برای 

مردم

Transparent S ervices  for People  

O rg
TS PO13/11/1392خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیهبلخاحمد فهیم



موسسه خیریه تالسمیا2433158
Welfare  O rganization for 

Telismia
WOT19/01/1393

جاجی حبیب 

الرحمن
صحتخوست

2443171
موسسه مدافعین اجتماعی برای 

جوانان افغانستان

S ocial Advocates  for Youths  

O rganization Afghanistan
S AYOA19/01/1393خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیهکندزفیصل هادی زاده

2453172
موسسه اجتماعی ، انکشافی و 

تربیوی افغانها

Afghan Technical for 

Infrastructure  O rg
ATIO19/01/1393کابلمحمد نواب

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، زراعت

Pen Tangueموسسه زبان صلح2463174  of Peace  O rgPTPO19/01/1393بلخغالم رسول
خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، زراعت

2473176
موسسه انکشاف اقتصادی 

افغانستان

O rganization for Economic  

Development of Afghanistan
OEDA19/01/1393خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیهکابلفیصل محمد

2483181
موسسه خدمات حقوقی و 

اجتماعی خراسان

Khurasan Legal S ocial S ervices  

O rg
KLS S O19/01/1393خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیهکابلصالحه

2493185
موسسه ظرفیت سازی ، خدمات 

بشری و اجتماعی افغانستان

Afghanistan C apacity 

Humanitarian and S ocial S ervice  

O rganization

AC HS S O1393/3/18کندزعظیم الدین
تعلیم و تربیه ، خدمات 

اجتماعی

Pasoon Legal Oموسسه حقوقی پاحون2503187 rganizationPLO1393/3/18بلخنوریه
تعلیم و تربیه ، خدمات 

اجتماعی ، زراعت ، صحت

2513192
موسسه بازسازی و انکشافی راه 

سبز

G reen Way Rehabilitation and 

Development O rg
GWRDO1393/3/18بلخعبدالزاق

تعلیم و تربیه ، خدمات 

اجتماعی ، صحت ، زراعت

موسسه رفاه اجتماعی بهبود2523202
Behbod S ocial Welfare  

O rganization
BSWO1393/3/18بلخسید مصطفی

زراعت ، صحت ، تعلیم و تربیه 

، خدمات اجتماعی

2533205
موسسه خدمات محلی و 

نسلهای آینده

O rganization for Local S ervices  

and Future  G eneration
O LS FGکابلامان اهللماعی

تعلیم و تربیه ، خدمات 

اجتماعی

2543209
موسسه دیده بان انتخابات 

افغانستان

Election Watch O rganization of 

Afghanistan
EWOA1393/3/18خدمات اجتماعیکابلجانداد سپین غر



موسسه همنوای بشری میهن2553218
Maihan Humanitarian C onvergence  

O rganization
MHC O1393/3/18بامیانسید ذبیح اهلل

تعلیم و تربیه ، خدمات 

اجتماعی ، خدمات حقوقی

2563226
موسسه برابری حق و عدالت 

برای خانم ها
Women Equality Lawand J ustiearyDLJ O1393/3/18بلخلیلما

تعلیم و تربیه ، خدمات 

اجتماعی ، زراعت

2573227
موسسه تبادله معلومات 

افغانستان درساینس و فرهنگ

Afghanistan Information 

Exchange  in S cience  Economics  

and C ulture  O rganization

AIES EC O1393/3/18تعلیم و تربیه خدمات اجتماعیکابلاحمدخیبر

2583232
موسسه توانمندی سازی 

اقتصادی و اجتماعی زنان افغان

Afghan Women S ocial and 

Economical Empowerment 

O rganization

AWS EEO1393/3/18کابلوژمه غنی
خدمات اقتصادی ، خدمات 

حقوقی ، خدمات اجتماعی

Jموسسه خیریه جام غور2593234 ameghor C harity O rganizationJ C O1393/3/18غورحمید اهلل
خدمات اجتماعی ، تعلیم و 

تربیه ، و سایر خدمات

2603242
ی ګفرهن-موسسه علمی 

اتګمش

Meshkat Educational and C ultural 

O rganization
MEC O20/05/1393کابلمحمد حسین

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، زراعت، صحت

2613244
موسسه امداد تعلیمی و انکشافی 

افغانستان

Educational S upport and 

Development O rganization of 

Afghanistan

ES DOA20/05/1393خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیهکابلزمرک ژوند

2623245
موسسه تعلیمی و انکشافی امید 

نو

New Ambition Educational and 

Development O rganization
NAEDO20/05/1393خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیهپروانعزیزه

موسسه نجات زنده گی افغان ها2633249
S ave  Our S oul of Afghans  

O rganization
S O S AO20/05/1393کندزمحمد خان

خدمات اجتماعی، تعلیم 

وتربیه، زراعت، صحت

2643268
موسسه دادخواهی برای رفاه 

جامعه و تحکیم قانون

Advocacy for Welfare  of S ociety 

and C onsolidation of Rules  of low 

O rganization

AWS C RLO20/05/1393خدمات اجتماعی، تعلیم وتربیهکابلمحمد ظاهر



2653271
موسسه داوطلبان برای صلح و 

استقرار مجدد

Volunteer for Peace  and 

Restoration O rganization
VPRO1393/7/6کابللیلما

تعلیم و تربیه ، خدمات 

اجتماعی

موسسه کاهش فقر2663272
O rganization of Poverty 

Reduction
OPR1393/7/6هلمندداکتر رحمت اهلل

تعلیم و تربیه ، خدمات 

اجتماعی ، خدمات صحی

موسسه باور افغانستان2673285
Bawar organization of 

Afghanistan
BOA1393/7/6نیمروزمدینه

تعلیم و تربیه ، خدمات 

اجتماعی و سایر خدمات

2683294
د کرستال خدماتی او اجتماعی 

موسسه

C ristal S ervice  and S ocial 

O rganization
C S S O1393/7/6کابلماالسینا

خدمات اجتماعی ، تعلیم و 

تربیه

2693299
موسسه بلند بردن ظرفیت های 

افغان

C apacity Building  of Afghan 

O rganization
C BAO1393/7/6کابلعبداهلل

تعلیم و تربیه ، خدمات 

اجتماعی

موسسه صحی و تعلیمی برابری2703301
Equality for Health and 

Education O rganization
EHEO1393/7/6خدمات اجتماعی تعلیم و تربیهبلخعلی صافی

2713303
موسسه هماهنگی و توانمندی 

جوانان

Youth C oordination and 

Empowerment O rganization
YC EO1393/7/6کابلعنایت اهلل

تعلیم و تربیه ، سایر خدمات 

اجتماعی

2723307
موسسه انکشاف صنایع حبوبات 

روغنی افغانستان

Afghanistan O il C rops  Industry 

Development O rganization
AOC IDO1393/9/05زراعت ، خدمات اجتماعیکابلعبدالغفور

2733309
موسسه حمایت کمك های 

خیریه اسالمی

Is lamic  S upport Aid and Relief 

O rganization
IS ARO1393/9/05صحت و خدمات اجتماعیکابلمعراج محمد

موسسه ابتکار افغانستان2743323
Afghanistan Initiative  

O rganization
AIO1393/9/05هراتسوسن

خدمات اجتماعی ، تعلیم و 

تربیه

Improvement Way Oموسسه راه پیشرفت2753325 rganizationIWO1393/9/05بلخاحمد رشاد
خدمات اجتماعی ، تعلیم و 

تربیه

2763327
موسسه تعلیمی برای توانمند 

سازی افغانستان

Educational O rganization for 

Empowerment of Afghanistan
EOEA1393/9/05کابللمر

تعلیم و تربیه ، دادخواهی ، 

صحت ، زراعت

موسسه سفیر رشد و انکشاف2773329
S afir G rowth and Development 

O rganization
S G DO1393/9/05تعلیم و تربیه ، صحت ، حقوقکابللیال



موسسه عدالت و برابری2783333
J ustice  and Equality 

O rganization
J EO1393/9/05صحت ، زراعت ، تعلیم و تربیهبلخنوراهلل

موسسه خدمات اجتماعی موالنا2793337
Mawlana  S ocial S ervice  

O rganization
MS S O1393/9/05سمنگانعبدالجمیل امین

تعلیم و تربیه ، و سایر خدمات 

اجتماعی

2803338

موسسه اجتماعی برای 

توانمندسازی زنان و کودکان در 

افغانستان

C ommunity O rganization for 

Empowerment of Women and 

C hildren in Afghanistan

C OEWC A1393/9/05کابلسلیمان
تعلیم و تربیه ، خدمات 

اجتماعی

Voiceموسسه صدای تغییر2813340  of C hange  organizationVC O1393/9/05تعلیم و تربیه خدمات اجتماعیکابلجمال الدین

2823341
موسسه مشوره دهی انکشاف 

مسلکی آژر

Azure  C ounsulting  and 

Professional Development 

O rganization

AC PDO1393/9/05کابلمحمد زلمی
تعلیم و تربیه ، خدمات 

اقتصادی ، خدمات حقوقی

2833344
موسسه خدماتی و صحی 

افغانستان زرین

Zarin Afghanistan S ervices  and 

Health O rganization
ZAS HO1393/9/05کابلمحمد یوسف

تعلیم و تربیه ، خدمات 

اجتماعی ، صحت

2843347
دافغان معلولینو دپرمختك او 

بیارغونی موسسه

Afghan Disabled Development 

Rehabilitation O rganization
ADDRO1393/9/05کابلاسد اهلل

خدمات اجتماعی ، تعلیم و 

تربیه

2853348
موسسه تعلیمی و انکشافی 

حقیقی قلم

Pen Reality Educational and 

Development O rganization
PREDO1393/9/05`هلمندآقامحمد

تعلیم و تربیه ، خدمات 

اجتماعی

2863350
موسسه بازسازی ، فرهنگی و 

خدماتی افغانستان

Afghanistan S ervices , C ultural 

and Rehabilitation O rganization
AS C RO1393/9/05بلخرجب علی

تعلیم و تربیه ، خدمات 

اجتماعی ، زراعت ، صحت



2873358
صحی او داجتماعی پرمختیا 

موسسه دافغانستان دپاره

Health and S ocial Development 

O rganization for Afghanistan
HS DOA1393/9/05کندهارنثار احمد

تعلیم و تربیه ، زراعت ، و 

سایر خدمات

موسسه خدماتی چتك بهیر2883359
C hatak Baheer S ervices  

O rganization
C BS O1393/9/05کابلعبداهلل

تعلیم و تربیه ، خدمات 

اجتماعی

2893366
موسسه انکشاف پایدار اقتصادی 

و اجتماعی

O rganization for S ustainable  

S ocial and Economical 

Development

O S S ED1393/10/17کابلزهره
تعلیم و تربیه ، خدمات 

اجتماعی

موسسه خیریه سعادت و عدالت2903370
C harity O rganization for S aadat 

and Adalat
C O S A1393/10/17کابلزهره

تعلیم و تربیه ، خدمات 

اجتماعی

Danaموسسه دانا و توانا2913377  and Tawana  O rganizationDTO1393/10/17کابلگل افروز
تعلیم و تربیه ، خدمات 

اجتماعی

2923378
موسسه توسعه و بهبود جامعه 

برای زنان

Development and Improvement 

S ociety for Women O rganization
DISWO1393/10/17کندزحبیبه

خدمات حقوقی ، صحی ، و 

خدمات اجتماعی

2933381
موسسه خدمات اجتماعی 

افغانستان نوین

Afghanistan-e-Naween S ocial 

S ervices  O rganization
ANS S O1393/10/17بلخمحمد اکرم

تعلیم و تربیه خدمات 

اجتماعی ، زراعت

2943385
موسسه ظرفیت سازی و تحقیق 

افغان

Afghan C apacity Building  and 

Research O rganization
AC BRO1393/10/17خدمات اجتماعی ، اقتصادیکابلعبدالوحید

Afghan Youth Voiceموسسه ندای جوانان افغان2953386  O rganizationAYVO1393/10/17کابلمحمد قیوم
خدمات اجتماعی ، صحت ، 

حقوقی

2963388
موسسه زنان نخبه و هدفمند 

افغانستان

Afghanistan Elite  and Devoted 

Women O rganization
AEDWO1393/10/17تعلیم و تربیه خدمات اجتماعیکابلثریا

محیط زیست سبز و انکشاف2973392
G reen Environment and 

Development O rganization
G REDO1393/10/17کابلوفی اهلل غفاری

معلیم و تربیه ، خدمات 

اجتماعی

موسسه تعلیمی و اجتماعی زنان2983394
Educational and S ocial 

O rganization for Women
ES OW1393/10/17لغمانشگوفه

تعلیم و تربیه ، خدمات 

اجتماعی



موسسه پروکرام آموزش روستائی2993399
Rural Education Program 

O rganization
REPO1393/10/17کاپیساشمس الحق

تعلیم و اربیه ، خدمات 

اجتماعی

3003407
موسسه توسعه و 

توانمندسازیجندر برای افغانستان

G ender Empowerment and 

Development O rganization for 

Afghanistan

G EDO -A1393/10/17کابلمحمد جاهد
تعلیم و تربیه ، خدمات 

اجتماعی

موسسه گام نو بسوی انکشاف3013419
A  New S tep Towards  Development 

O rg
ONWFO1393/12/05بلخفریبا

خدمات اجتماعی ، تعلیم و 

تربیه ، صحت ، زراعت

3023422
موسسه تعلیمی و مشارکت 

مدنی جوانان افغانستان

Afghanistan Youth C ivic  

Engagement Educational 

O rganization

AYC EEO1393/12/05کابلادریس
تعلیم و تربیه ، خدمات 

اجتماعی و خدمات فرهنگی

3033425
موسسه ظرفیت سازی مادران و 

کودکان

C apacity Building  of Mothers  and 

C hildren O rganization
C BMC O1393/12/05کابلشوکت علی

خدمات اجتماعی و خدمات 

حرفوی

3043428
موسسه خیریه رشد و استحکام 

افغانستان

Afghanistan Welfare  S olidity and 

G rowth O rganization
AWS G O1393/12/05غزنیراحله

تعلیم و تربیه ، خدمات 

اجتماعی ، صحت

3053432
حمایت از اطفال و ظرفیت 

سازی زنان و جوانان

Women &amp;Youth C apacity 

building  &amp;C hildren 

C ooperative  O rganization

WYC C C O1393/12/05کابلعبدالهادی
تعلیم و تربیه ، خدمات 

اجتماعی

3063435
موسسه خدماتی و تعلیماتی 

برای افغانستان

S ervice  and Educational 

O rganization for Afghanistan
S EOA1393/12/05تعلیم و تربیه خدمات اجتماعیبغالنسید قیوم

3073448
موسسه تحقیقاتی و ظرفیت 

سازی نگاه نو

New Vision Research and C apacity 

Development O rganization
NVRC DO1393/12/05کابلسیده

خدمات اجتماعی ، تعلیم و 

تربیه صحت

3083450
موسسه حمایت از حقوق 

شهروندان افغانستان

Afghanistan C itizens  R ights  

S upport O rganization
AC RS O1393/12/05کندزحمیرا

خدمات اجتماعی ، تعلیم و 

تربیه



3093451
موسسه توانمند سازی اقتصادی 

و ارتقا ظرفیت زنان

Women Economic  Empowerment and 

C apacity Building  O rganization
WEEC O1393/12/05کابلناجیه

تعلیم و تربیه ، خدمات 

اجتماعی

Focusموسسه انکشافی محراق3103460  Development O rganizationFDO1393/12/05کابلنجیب اهلل
تعلیم و تربیه ، خدمات 

حقوقی ، فرهنگی

3113478
موسسه کمك های صحی برای 

افغانها

Health Aid O rganization For 

Afghanistan
HAOA1393/12/05بخش صحتکابلروزینا  نوری

3123488
موسسه فرهنگی و اجتماعی 

برای زنان افغان

C ulture  and S ocial O rganization 

for Afghan Women
C S OAW1393/12/05سواد اموزی ، خیاطیکابلشیبا

3133489
موسسه توسعه اجتماعی و 

اقتصادی حرکت افغان

Afghan Movement of S ocial and 

Economic  Development 

O rganization

AMS EDO1393/12/05کابلکهکشان
تعلیم و تربیه ، خدمات 

اجتماعی ، خدمات حرفوی

3143502
موسسه خدماتی اجتماعی تفکر 

نوین

Tafakur -e- Naween S ocial 

S ervices  O rganization
TNS S O1394/1/12سمنگاناستاد شکیال

تعلیم و تربیه ، خدمات 

اجتماعی ، خدمات حرفوی

موسسه انکشافی صدای نو3153503
New Voice  Development 

O rganization
NVDO1394/1/12کابلاحمد ارشاد

تعلیم و تربیه ، خدمات 

اجتماعی ، صحت

3163511
موسسه توانمندی و ماموریت 

زنان افغان

Afghanistan Women Mission 

Empowerment O rganization
AWMEO1394/1/12

ریسه مینه 

محمدی
کابل

تعلیم و تربیه ، خدمات 

اجتماعی ، صحت

3173513
موسسه انکشافی و خدماتی 

حماد

Hamad Development and S ervices  

O rg
HDS O1394/1/12تخارنسرین

خدمات اجتماعی ، تعلیم و 

تربیه ، صحت ، خدمات 

حرفوی

3183534
موسسه خدماتی و انکشافی 

نوای صلح

Naway E  S olh S ervices  and 

Development O rganization
NS S DO23/2/1394بامیانآمنه

خدمات اجتماعی ، تعلیم و 

تربیه ، اقتصادی ، دزراعت

موسسه پل امید و صحت3193542
Bridge  Hope  and Health 

O rganization
BHHO23/2/1394کابلعبدالرحیم رجایی

خدمات اجتماعی ، تعلیم و 

تربیه ، صحت



3203544
موسسه حمایتی توانمندسازی 

روی سرک گام

S tep S treet C hilds  Protection 

and Empowerment O rganization
S S C PEO23/2/1394کابلداکتر آریا

صحت ، خدمات فرهنگی ، 

تعلیم و تربیه ، خدمات 

اجتماعی

3213546
موسسه خیریه برای 

توانمندسازی متداوم

Mercy O rganization for Viable  

Empowerment
MOVE23/2/1394کابلمحمد جاوید

خدمات اجتماعی ، تعلیم و 

تربیه ، صحت

3223557
موسسه رشد اجتماعی برای 

سازندگی افغانستان

S ocial Improvement for Building  

of Afghanistan O rganization
S IBAO23/2/1394بلخذکیه

تعلیم و تربیه ، خدمات 

اجتماعی ، صحت  ، اقتصادی

3233572
دپرمختیا او بشری همغری 

موسسه

Development and Human 

C oordination O rganization
DHC O23/3/1394هلمندعبدالظاهر

خدمات اجتماعی ، تعلیم و 

تربیه

موسسه تقویت جوانان کار آفرین3243588
Empowering  youth Entrepreneur 

O rganization
EYEO23/3/1394

ویس الدین  

فیضی
کابل

تعلیم و تربیه ، خدمات 

اجتماعی ، و سایر خدمات

موسسه انکشافی آینده بهتر3253603
Better Future  Development 

O rganization
BFDO23/3/1394کابلمحمد عارف

خدمات اجتماعی تعلیم و 

تربیه ، صحت ، زراعت

3263607
موسسه تحقیقاتی و خدمات 

روانشناسی بهروان

Behrawan Research Psychology 

S ervices  O rganization
BRPS O23/3/1394

سید جعفر 

احمدی
تعلیم و تربیه ، خدمات حرفویکابل

3273608
موسسه برای ابتکار انکشاف 

پایدار

O rganization for S ustainable  

Development Initiative
O S DI23/3/1394کابلیوسف قادری

تعلیم و تربیه ، خدمات 

اجتماعی

3283616
موسسه انکشاف تعلیم و تربیه 

وآموزشی برای جوانان

Development of Education and 

Learning  O rganization for Adults
DELOA14/5/1394کابلصفی اهلل

تعلیم و تربیه ، خدمات 

اجتماعی ،

3293617
موسسه علمی، تربتی، فرهنگی 

و اجتماعی انوار

Anwar S cientific , Educational, 

C ultural and S ocial O rganization
AS EC S O14/5/1394کابلمحمد اسماعیل

تعلیم و تربیه، خدمات 

اجتماعی

موسسه انکشافی پیام آبادی3303622
Improvement Massage  Development 

O rganization
IMDO14/5/1394کابلعبدالمتین

تعلیم و تربیه ، خدمات صحی 

، زراعت



3313624
موسسه آموزشی و حرفوی 

طاووس

Tavus  Educational and Vocational 

O rganization
TEVO14/5/1394بدخشانرامین   رفعت

تعلیم و تربیه ، خدمات 

اجتماعی خدمات حرفوی

3323627
موسسه خدماتی ، انکشافی و 

اموزشی تحول

Educational Development and 

S ervices  O rganization of 

Evolution

EDS OE14/5/1394
بی بی حاجی 

مریم
کابل

تعلیم و تربیه ، خدمات 

اجتماعی ، زراعت

موسسه دهکده سبز افغانستان3333628
Afghanistan G reen Village  

O rganization
AG VO14/5/1394کابلزرمینه

تعلیم و تربیه ، خدمات صحی  

، زراعت

3343631
موسسه تعلیمی ، فرهنگی و 

اجتماعی باور

Bawar C ultural, Educational and 

S ocial O rganization
BC ES O14/5/1394کابلشیر احمد

خدمات اجتماعی ، تعلیم و 

تربیهه

3353640
موسسه خیریه انکشافی فالح 

افغانستان

Falah Afghanistan Welfare  and 

Development O rganization
FAWDO14/5/1394کابلقاری لطیف اهلل

تعلیم و تربیه ، زراعت ، سایر 

پروژه های انکشافی

3363646
موسسه کمك برای زنهای 

افغانستان

Help for Women of Afghanistan 

O rganization
HWAO14/5/1394کابلاحمد عزیز

تعلیم و تربیه ، خدمات 

اجتماعی

موسسه آموزشی و حرفوی کلبه3373656
Kulba  Educational and Vocational 

O rganization
KEAVO14/5/1394سرپلاحمد فهیم

خدمات اجتماعی ، تعلیم و 

تربیه ، صحت ، زراعت

موسسه بانوان آینده نگر افغان3383666
Afghan women Future  Vision 

O rganization
AWFVO14/5/1394هراتمینا

خدمات اجتماعی ، تعلیم و 

تربیه

3393672
موسسه ارتقا ظرفیت و زیربنا 

افغانستان

C apacity Building  and 

Infrastructure  O rganization of 

Afghanistan

C BIOA14/5/1394کابلسعدیه
خدمات اجتماعی ، تعلیم و 

تربیه

3403680
ددوستانو تولنیز پرمختیایی 

موسسه

Friends  C ommunity Development 

O rganization
FC DO25/6/1394کابلمحمد ابراهیم

تعلیم و تربیه ، خدمات 

اجتماعی ، زراعت

3413684
موسسه ارتقآ و انکشاف ظرفیت 

های اجتماعی

S ocial C apacity Promotion and 

Development O rganization
S C PDO25/6/1394کابلسید علی محمد

تعلیم و تربیه ، خدمات 

اجتماعی



موسسه حقوق و توسعه مساوی3423685
Equal R ights  and Development 

O rganization
ERDO25/6/1394بلخفریبا

خدمات اجتماعی ، تعلیم و 

تربیه

3433686
موسسه انکشاف و ظرفیت سازی 

خانواده

Khanawada  C apacity building  and 

Development O rganization
KC DO25/6/1394جوزجانغالم عباس

تعلیم و تربیه ، خدمات 

اجتماعی

3443687
موسسه انکشاف زراعتی دوستان 

افغان

Dostan Afghan Development 

Agricultural O rganization
DADAO25/6/1394هراتعطا محمد

زراعت ، تعلیم و تربیه ، 

خدمات اجتماعی

موسسه طبیعت افغانستان3453701
Nature  O rganization for 

Afghanistan
NOA25/6/1394کابلبهروز

تعلیم و تربیه ، خدمات 

اجتماعی

3463702
موسسه اجتماعی و حقوق 

بشری ثنا

S ana  S ocial and Human R ights  

O rganization
S S HRO25/6/1394کابلرویا حافظی

خدمات اجتماعی ، تعلیم و 

تربیه ، خدمات حقوقی ، صحت

3473704
موسسه تحقیقات و مطالعات 

اجتماعی افغانستان

Afghanistan O rganization for 

Research and S ocial S tudies
AORS S25/6/1394

محمد جمیل 

بهرامی
کابل

تعلیم و تربیه ، خدمات 

اجتماعی ، و سایر خدمات

3483714
موسسه تعلیمی مدیریت در 

رهبری

Management and Leadership 

Education O rganization
MLEO16/08/1394کابلزرمینه

خدمات اجتماعی ، تعلیم و 

تربیه ، زراعت

3493718
موسسه همبستگی اجتماعی و 

بشری برای افغانستان

Afghanistan S olidarity for 

S ocial and Humanity O rganization
AS S HO16/08/1394تعلیم و تربیه ، صحتخوستهدایت جان

3503730
دمیرمنو دپیاورتیا او 

پرمختیالپاره دمیرمنو موسسه

Women's  O rganization for Women 

Empowerment and Development
WOWED16/08/1394کابلخالده

تعلیم و تربیه ، خدمات 

اجتماعی ، صحت ، زراعت

موسسه توسعه اجتماعی افغان3513734
Afghan C ommunity Outreach 

O rganization
AC OO16/08/1394کابلفضل الرحمن

، زراعت ، |تعلیم و تربیه 

خدمات اجتماعی

موسسه انکشافی هری بانو3523739
Herai Banoo Development 

O rganization
HBDO16/08/1394هراتحنیفه

" ، زراعت|تعلیم و تربیه   ، 

 خدمات اجتماعی  خدمات

" اقتصادی



3533744
موسسه روستائی برای توانمند 

سازی اجتماعی
Rural O rg  for S ocial EmpowermentRO S E16/08/1394کابلسمیرا

تعلیم و تربیه ، خدمات 

اجتماعی

3543755
موسسه خدماتی ، آموزشی و 

حرفوی دانش

Danish Educational and 

Vocational S ervices  O rg .
DEVS O16/10/1394کابلمقدس

تعلیم و تربیه ، خدمات 

اجتماعی ، صحت ، زراعت

3553758
موسسه فرهنگی اجتماعی 

شهروندان افغانستان

Afghanistan C itizens  S ocial and 

C ultural O rg .
AC S C O16/10/1394فرهنگی وخدمات اجتماعی ،کابلنصراهلل

3563764
موسسه حرفوی و خدمات 

اجتماعی تدبیر

Tadber Technical and S ocial 

S ervices  O rg
TTS S O16/10/1394غزنیغالم سخی

تعلیم و تربیه ، خدمات 

اجتماعی ،

3573767
موسسه ظرفیت سازی و 

تحقیقاتی بانوان

Women C apacity Building  Research 

O rg .
WC BRO16/10/1394بلخانجیال

تعلیم و تربیه ، خدمات 

اجتماعی ،

3583768
موسسه تغیر برای بهبود زنده 

گی
C hange  to Improve  Life  O rg .C ILO16/10/1394بادغیسمحمد آصف

تعلیم و تربیه ، خدمات 

اجتماعی ،

3593772
موسسه صحت و انکشاف برای 

زنان

Health and Development 

O rganization for Women
HDOW16/10/1394کابلهما

خدمات اجتماعی ، تعلیم و 

تربیه ، صحت

موسسه عدالت و رفاه بشری3603776
J ustice  and Humanitarian Welfare  

O rganization
J HTWO16/10/1394بامیانمحمد امین

خدمات اجتماعی ، خدمات 

حقوقی ، فرهنگی ،

3613779
موسسه انکشافی و خدماتی 

فردوس

Paradise  Development and S ocial 

S ervices  O rganization
PDS S O16/10/1394خدمات اجتماعی ، انکشفیکابلنصرت

3623784
موسسه تعلیمی اندیشه نوین 

برای پیشرفت افغانها

Modern Idea  Educational O rg  for 

Afghans  Development
MIEOAD16/10/1394فاریابنجیب اهلل

خدمات اجتماعی ، تعلیم و 

تربیه وصحت

Afghan Women'sموسسه زنان افغان برای تساوی3633785  O rg  for Equality.AWOE16/10/1394هراتحصینه
خدمات اجتماعی ، تعلیم و 

تربیه ،

3643786
موسسه باز سازی ، زراعتی و 

تعلیمی افغان

Afghan Reconstruction 

Agriculture  and Education O rg .
ARAEO16/10/1394عبدالستار

تعلیم و تربیه ، خدمات 

اجتماعی ،  زراعت



3653787
موسسه افغانها برای انکشاف و 

تغیر

Afghan O rg  for Education and 

C hange
AOEC16/10/1394جوزجانشجاع الدین

خدمات اجتماعی ، تعلیم و 

تربیه ،

3663792
موسسه صحی و باز سازی برای 

افغانستان

Health and Rehabilitation O rg  

for Afghanistan.
HROA16/10/1394کابلفیض اهلل

خدمات اجتماعی ، تعلیم و 

تربیه وصحت

3673794
موسسه انکشاف متدوام برای 

زنده گی

S ustainable  Development O rg  for 

Life
S DOL16/10/1394کابلغالم نبی

تعلیم و تربیه ، خدمات 

اجتماعی ،  زراعت

3683797
موسسه ابتکار برای پیشرفت 

جامعه

Initiative  for S ocial 

Development O rg .
IS DO16/10/1394کابلمحمد کبیر

خدمات اجتماعی ، تعلیم و 

تربیه وصحت

Mashal Sموسسه خیریه خدماتی مشعل3693798 ervices  Welfare  O rg .MSWO16/10/1394کابلفتح اهلل
خدمات اجتماعی ، تعلیم و 

تربیه ،

3703799
موسسه انسجام و هماهنگی 

زنان افغانستان

Afghan Women S olidarity and 

C oordination O rganization
AWS C O02/12/1394تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعتکابلفروزان  فروتن

3713801
موسسه افغانها برای انکشاف 

آموزش جوانان

Afghan O rganization for 

Development of Youth Education
AODYE02/12/1394کندزمحمد اکمل

خدمات , تعلیم و تربیه 

اجتماعی ، صحت ، زراعت

Hopeامید برای تغیر3723802  for C hange  O rganizationHFC O02/12/1394تخارنجم الدین
خدمات اجتماعی ، زراعت ، 

حفظ الصعه ،

3733810
موسسه حمایت تعلیمی و 

اجتماعی ابتکار

C reative  Educational and S ocial 

S upport O rganization
C ES S O02/12/1394کابلیار محمد

تعلیم  و تربیه ، خدمات 

اجتماعی

3743813
موسسه تحقیقاتی و مطالعات 

افغانستان نوین

Afghanistan Naween Research and 

S tudy O rganization
ANRS O02/12/1394کابلعبداهلل

خدمات اجتماعی ، تعلیم و 

تربیه ، صحت

موسسه تحقیقات برای انکشاف3753818
Researches  O rganization for 

Development
ROD02/12/1394کابلکمال عبدالناصر

خدمات اجتماعی ، تعلیم و 

تربیه ، زراعت

3763824
موسسه انکشافی و ظرفیت 

سازی فصل نوین

New S eason Development and 

C apacity Building  O rganization
NS DC O02/12/1394سرپلمحمد ابراهیم

، خدمات |تعلیم و تربیه 

اجتماعی ، خدمات فرهنگی  ، 

زراعت



3773826
موسسه فرهنگی و حقوقی 

افغانستان

Afghanistan C ulture  and Legal 

O rganization
AC LO02/12/1394کابلسویتا

تعلیم و تربیه ، خدمات 

اجتماعی ، صحت

3783827
موسسه همکاری مهاجرین و 

عودت کننده گان افغانستان

Afghanistan Migrant and 

Repatriates  Assistance  

O rganization

AMRAO02/12/1394کابلمختار
تعلیم وتربیه ، خدمات 

اجتماعی

3793829
موسسه جوانان برای تغیر و 

انکشاف

Youth for C hange  and Development 

O rganization
YC DO02/12/1394کابلحزب اهلل

تعلیم و تربیه ، خدمات 

اجتماعی ، صحت ، زراعت

3803834
موسسه نسل ها برای صلح و 

سواد

G enerations  for Peace  and 

Literacy O rganization
G PLO15/01/1395تعلیم و تربیه ، خدمات صلحکابلاحمد میالد

Imran Parsaموسسه حقوقی عمران پارسا3813835  Legal O rganizationIPLO15/01/1395کابلحبیب اهلل

تعلیم و تربیه ، خدمات 

اجتماعی ، خدمات حقوقی ، 

فرهنگی

3823836
موسسه بشردوستانه در امور 

انکشاف محلی

Humanitarian O rganization for 

Local Development Affairs
HOLDA15/01/1395کابلنجیبه

تعلیم و تربیه ، خدمات 

اجتماعی ، زراعت ، خدمات 

اقتصادی

3833838
موسسه خدمات تعلیمی و 

ورزشی برای جوانان

Educational And S port S ervice  

O rganization for Afghan Youth
ES S OAY15/01/1395کابلمحمد انور

تعلیم و تربیه ، خدمات 

اجتماعی ، صحت

3843841
موسسه انکشافی و دادخواهی 

صدای شهروند

C itizens  Voice  Advocacy and 

Development O rganization
C VADO15/01/1395بغالناحمد نصیر

ظرفیت سازی ، انکشافی ، 

اجتماعی

3853852
موسسه بازسازی و مساعدت در 

افغانستان

Rehabilitation O rganization and 

Aid in Afghanistan
ROAA15/01/1395کابلوحیده

خدمات اجتماعی ، صحی ، 

فرهنگی ، امور زنان ، حقوق 

بشر ، زراعت

3863857
موسسه تعلیمی اجتماعی و 

فرهنگی بامداد

Bamdad Educational C ulture  and 

S ocial O rganization
BEC S O15/01/1395تعلیمی ، اجتماعی ، فرهنگیکابلمحمد شفیع

Voiceموسسه ندای عدالت3873858  of J ustice  O rganizationVO J O15/01/1395کابلمرینا
تعلیم و تربیه ، زراعت ، 

خدمات اجتماعی، صحت



موسسه برای تعالی سازی جامعه3883861
O rganization for C ommunity 

Excellence
OC E15/01/1395کابلحفیظ اهلل

تعلیم و تربیه ، حقوقی ، 

اجتماعی ، فرهنگی

موسسه جنبش علیه فقر زنان3893862
Move  Against Poverty Women 

O rganization
MAPWO15/01/1395کابلهایده

صنایع دستی ، خیاطی، سواد 

اموزی ، اموزش فنی و حرفوی

Asiaموسسه فرهنگ و هنر اسیا3903864  C ulture  and Art O rganizationAC AAO15/01/1395کابلنجیب اهلل فرزاد
فرهنگی ، هنری ، صنایع 

دستی ، حقوق

موسسه زراعتی برگ سبز3913865
G reen Leaf Agricultural 

O rganization
G LAO15/01/1395کابلعبدالقدوس

تعلیم و تربیه ، خدمات 

اجتماعی ، زراعت ، اقتصادی

موسسه تعلیمی زنان و جوانان3923871
Women and Youth Educational 

O rganization
WYEO15/01/1395کابلمحمد حکم

خدمات اجتماعی ، تعلیم و 

تربیه ،

3933872
موسسه صلح و زنده گی برای 

مردم

Peace  People  and Life  

O rganization
PPLO15/01/1395کابلمحمد یونس

تعلیم و تربیه ، خدمات 

اجتماعی ، تعلیم و تربیه ، 

زراعت

3943877
موسسه کمك های بشردوستانه 

برای اقدام داخلی

Humanitarian Assistance  for 

Driving  Internal Action 

O rganization

HADIAO1395/03/08کابلمینا
صحت ، تعلیم و تربیه ، خود 

کفایی

3953881
موسسه توانمندسازی اجتماعی 

و حقوقی پیوند

Paiwand Legal and S ocial 

Empowerment O rganization
PLS EO1395/03/08کابلسید وحید

خدمات اجتماعی ، تعلیم و 

تربیه ، صحت و زراعت

3963884
موسسه ارتقا مسولیت اجتماعی 

افغانستان

R ise  Afghanistan S ocial 

Responsibility O rganization
RAS RO1395/03/08کابلرحیم اهلل

تعلیم و تربیه ، خدمات 

اجتماعی ، زراعت و مالداری

3973885
موسسه مستقل انکشافی و 

بشری افغانستان

Humanitarian Afghanistan 

Development Independent 

O rganization

HADIO1395/03/08بلخمحسنه
تعلیم و تربیه ، خدمات 

اجتماعی ، صحت ، زراعت

Oموسسه انفاق3983888 rganization of EnfaqOE1395/03/08کابلمحمد ذکی
تعلیم و تربیه ، خدمات 

اجتماعی ، صحت



موسسه خیریه و تعلیمی گانده3993889
G aanda  Welfare  Educational 

O rganization
GWEO1395/03/08کابلمحمد خالد

خدمات اجتماعی ، تعلیم و 

تربیه ، صحت ، زراعت

موسسه فقر زدائی و انکشاف4003893
O rganization of Poverty 

Reduction and Development
OPRD1395/03/08کابلمحمد شریف

خدمات اجتماعی ، تعلیم و 

تربیه ، صحت ، زراعت

4013896
موسسه تغیر نوین برای 

افغانستان

New C heng  for Afghanistan 

O rganization
NC AO1395/03/08صحت ، زراعت ، خدمات عامهکابلروح اهلل

موسسه روزنه امید برای بانوان4023897
Aperture  of Hope  O rganization 

for Women
AHOW1395/03/08کابلپریزا

خدمات اجتماعی ، تعلیم و 

تربیه ، صحت ، زراعت خدمات 

حقوقی

4033899
موسسه خبر گذاری زنان 

افغانستان

Afghanistan Women News  Agency 

O rganization
AWNAO1395/03/08کابلحمیرا

تعلیم و تربیه ، خدملت 

اجتماعی ، صحت

4043901
موسسه انکشاف حرفوی برای 

زنان افغانستان

Afghan Vocational Development 

O rganization for Rural Female
AVDORF1395/03/08هراتفهیمه

خدمات اجتماعی ، زراعت ، 

تعلیم و تربیه ، خدمات حقوقی

موسسه کارآفرینی نسل نوین4053906
New G eneration Entrepreneurship 

O rganization
NG EO1395/03/08کابلمحمد زمان

تعلیم و تربیه ، خدمات 

اجتماعی ، صحت ، زراعت

4063908
موسسه ابتکار برای متشبشین 

الهام بخش افغانستان

Ebtakar Inspiring  Entrepreneurs  

of Afghanistan O rganization
EIEAO1395/03/08کابلفرهاد

خدمات اجتماعی ، آموزشی ، 

اقتصادی

موسسه اجتماعی فدیه تبسم4073917
Fadia  Tabasim S ocial 

O rganization
FTS O1395/03/08کابللیال

تعلیم و تربیه ، خدمات 

اجتماعی ، صحت

کمکهای محلی رفاه و بهبود4083919

O rganization for Local 

Assistance  Wellbeing  and 

Improvement

O LAWI1395/03/08هراتسید شکیب
تعلیم و تربیه ، خدمات 

اجتماعی

4093920
موسسه خدماتی رفاهی برای 

زنان افغان

Afghan Women Welfare  S ervices  

O rganization
AWWS O1395/03/08

اسد اهلل 

&divide;
کابل

تعلیم و تربیه ، خدمات 

اجتماعی



4103921
موسسه همکاری برای اطفال و 

زنان افغانستان نوین

S upport for Afghanistan Nawin 

C hildren and Women O rganization
S ANCWO1395/03/08تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعتکابلبصیره

موسسه تعلیمی و آموزشی افغان4113925
Afghan Education &amp; training  

organization
AETO26/4/1395تعلیم و تربیه و حرفویزابلعبدالناصر جمال

4123929
موسسه آموزش و توانائی زنان و 

جوانان افغان

afghan women and youth learning  

and ability organization
AWYLAO26/4/1395بلخعبدالقدوس فهیم

تعلیم و تربیه و خدمات 

اجتماعی

موسسه رشد همه جانبه4133930
multilateral growth 

organization
MG O26/4/1395کابلسارا

آگاهی عامه و خدمات 

اجتماعی

4143932
موسسه ارتقای ظرفیت خانه 

افغان

afghan home  capacity building  

organization
AHC BO26/4/1395کابلمصطفی

زراعت ، صحت ، تعلیم و تربیه 

و خدمات اجتماعی

4153934
موسسه خدمات حقوقی 

اجتماعی توسعه
tousia  legal and social servicesTLS S O26/4/1395خدمات اجتماعیهراتمحمد حنیف

4163935
موسسه خیریه حمایت از 

کودکان خیابانی افغانستان

Afghanistan S treet children 

relief charity organization
AS C RC O26/4/1395کابلعبدالباقی

خدمات اجتماعی و تعلیم و 

تربیه

موسسه حمایت رفاه و خانواده4173939
family support and welfare  

organization
FSWO26/4/1395تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعتکابلحشمت اهلل

4183940
موسسه خدمات اجتماعی 

انکشافی عامه افغانستان

Afghanistan public  social 

service  development 

organization

APS DO26/4/1395کابلبیانی سلیمی
خدمات اجتماعی ، صحت ، 

فرهنگی

4193941
د افغانستان لپاره د هحی 

موسسه

HAS TA  organization for 

Afghanistan
HOFA26/4/1395کندهارعزیز احمد

حقوقی ، تعلیم و تربیه ، 

صحت و زراعت

4203942
موسسه تحقیقات برای توسعه 

افغانستان

Afghanistan organization for 

development research
AODR26/4/1395خدمات اجتماعی و حقوقیکابلعوض علی

Nawen Movement Oموسسه حرکت نوین4213943 rganizationNMO26/4/1395کابلافسانه
خدمات اجتماعی ، صحت و 

تعلیم و تربیه

صحت و تعلیم و تربیهکابلعبدالولیدeternal light organizationELO26/4/1395موسسه فروغ جاویدان4223944



4233945
موسسه همبستگی و توانمند 

سازی برای زنان افغان

empowerment and correlation 

organization for afghan women
EC OAW26/4/1395کابلبی بی مریم

خدمات اجتماعی و تعلیم و 

تربیه

4243947
موسسه رفاه اجتماعی و انکشاف 

زنان افغانستان

Afghan women social welfare  and 

development organization
AWS DWO26/4/1395خدمات اجتماعیکابلآسیه

4253953
موسسه باز سازی روستا ها و 

انکشاف زراعت

rehabilitation of Rural Areas  

and Agriculture  development 

organization

RRAADO26/4/1395زراعت و خدمات اجتماعیکابلامید

موسسه انکشافی تغیر جامعه4263955
community change  , development 

organization
C C ADO26/4/1395

مسافر شاه 

خراسانی
خدمات اجتماعیکابل

4273964
موسسه کمك برای زنده گی 

زنان

Help For Life  of Women 

O rganization
HLWO3/6/1395کابلبی بی رحیمه

تعلیم و تربیه و خدمات 

اجتماعی

4283968
موسسه حقوقی و انکشافی 

پاراپامیزاد

Parapamizad Law And Developing  

O rganization
PPLDO3/6/1395بغالناحسان اهلل

خدمات اجتماعی ، زراعت و 

تعلیم و تربیه

موسسه بسوی آینده درخشان4293973
Towards  Delight Future  

O rganization
TDFO3/6/1395کابلذبیح اهلل

خدمات اجتماعی ، تعلیم و 

تربیه ، صحت

موسسه ابتکار و عمل4303974
Initiative  and Action 

O rganization
IAAO3/6/1395تعلیمی ، اقتصادی ، فرهنگیکابلحمیده

Beموسسه بودن تغیر4313978  The  C hange  O rganizationBTC O3/6/1395کابلزلیخا رفیق
تعلیم و تربیه صحت و خدمات 

اجتماعی

4323979
موسسه حمایت از زنان و اطفال 

افغان

Afghan C hildren And Women 

S upport O rganization
ACWS O3/6/1395کابلنور اهلل

صحت ، تعلیم و تربیه و 

خدمات اجتماعی

4333981
موسسه تحقیقاتی و خدماتی 

قاصد

Qasid Research And S ervices  

O rganization
QRS O3/6/1395کابلعبدالباقی

تعلیم و تربیه ، تحقیقاتی و 

خدمات حقوقی

موسسه انکشاف طفل و جوان4343985
C hild And Youth Development 

O rganization
C AYDO3/6/1395کابلهمایون

صحت ، معارف و آموزش های 

حرفوی

Youth of Tomorrow Oموسسه جوانان فردا4353991 rganizationYTO3/6/1395کابلنرگس عثمان
صحت ، تعلیم و تربیه و 

خدمات اجتماعی



موسسه جامعه روشن افغانستان4363996
Afghanistan Bright S ociety 

O rganization
AFBS O3/6/1395خدمات اجتماعی و فرهنگیکابلمحمد داود

4373997
موسسه تعلیم و تربیه و صحت 

زنان

Women Health And Education 

O rganization
WHEO3/6/1395صحت و تعلیم و تربیهخوستجهاد

4383998
موسسه مهارت های مسلکی 

زنان افغان

Afghan Women Technical S lills  

O rganization
AWTS O3/6/1395کابلسمیرا

صنایع دستی ، ارتقای ظرفیت 

و داد خواهی

4394001
موسسه احیا و انکشاف 

افغانستان برای زنان

Afghanistan Development and 

Rehabilitation O rganization for 

Women

ADROW3/6/1395
سلمان خان 

جبارخیل
کابل

خدمات اجتماعی ، فرهنگی و 

حرفوی

4404002
موسسه فرصت های رشد برای 

توانایی پایدار

G row Opportunities  for Abilities  

lasting  O rg .
G OALO27/7/1395کابلمحمد یاسین

صحت ، تعلیم و تربیه و 

خدمات اجتماعی

4414010
موسسه فرهنگی و خدمات 

اجتماعی تبسم

Tabasam S ocial S ervices  and 

C ultural O rganization
TS S C O27/7/1395کابلترنم سیدی

فرهنگی ، تعلیم و تربیه و 

خدمات اجتماعی

4424015
موسسه توانمند سازی زنان از 

طریق مهارتهای مسلکی

Empowerment of Women Through 

Vocational S kills  org .
EWTVS O27/7/1395کابلمحبوبه

خدمات اجتماعی و ارتقای 

ظرفیت

موسسه حامی محیط زیست4434016
S upport of green Environmental 

O rg .
S G EO27/7/1395زراعت و خدمات اجتماعیکابلقمبر

Jموسسه ایجاد شغل برای زنان4444018 ob C reation O rg  for Afghan WomenJ C OAW27/7/1395کابلنورالرحمن

Al Raihan Human Oموسسه بشری الریحان4454019 rgAHO27/7/1395کابلخلیل الرحمن
زراعت ، تعلیم و تربیه ، صحت 

و خدمات اجتماعی

Ekhlasموسسه خیریه اسالمی اخالص4464022  Is lamic  Welfare  O rg .EIWO27/7/1395ننگرهارفرید اهلل
صحت ، تعلیم و تربیه و 

خدمات اجتماعی

Peopleموسسه عمل مردم برای تغیر4474025  Act for C hange  O rg .PAFC O27/7/1395جوزجانشگوفه
تعلیم و تربیه ،خدمات اجتاعی 

وصحت

Afghan Oدافغان موسسه تغیر لپاره4484026 rg  for C hangeAOC27/7/1395کابلدیوه امیری
تعلیم و تربیه و خدمات 

اجتماعی



4494027

موسسه خدماتی اجتماعی ، 

تهیه مواد و تولید صنایع دستی 

تخت رستم

Takht -e- Rustam S ocial S ervices  

S taple  Preparation and 

Handicraft Production O rg .

TRS S S PHP

O
سمنگانمحمد حسن27/7/1395

تعلیم و تربیه و خدمات 

اجتماعی

4504028
موسسه انکشاف و تحفظ جامعه 

افغان

Afghan S ociety Development and 

C are  O rg .
AS DAC O27/7/1395کابلاسداهلل

زراعت ، مالداری و محیط 

زیست

4514032
موسسه خیریه اجتماعی و 

توسعه برای افغانستان

Afghanistan S ocial C harity and 

Outreach O rg
AS C OO27/7/1395کابلمحمد علی

زراعت ، تعلیم و تربیه ،  و 

خدمات اجتماعی

4524033
موسسه محیط زیستی گیتی 

سبز
G reen Universe  Environmental O rgG UEO27/7/1395کابلمحمد یاسین

تعلیم و تربیه و خدمات 

اجتماعی ومحیط زیست

4534034
موسسه خدمات اجتماعی و 

صحی برای زنان افغان

Afghan Women for Health and 

S ocial S ervices  O rg .
AWHS S O27/7/1395کابلسعدیه

صحت ، تعلیم و تربیه وسایر 

خدمات اجتماعی

4544035
موسسه ارتقای ظرفیت علمی 

جوانان

Youth S cientific  C apacity 

Building  O rg .
YS C BO27/7/1395بغالنیعقوب

صحت ، تعلیم و تربیه وسایر 

خدمات اجتماعی

4554037
موسسه آموزشی و خدمات 

اجتماعی بهار

Bahar S ocial S ervices  and 

Educational O rg .
BS S EO27/7/1395کابلمعصومه

تعلیم و تربیه ، تحقیقاتی و 

خدمات حقوقی

4564048
موسسه حمایت از کودکان 

تاالسیمی افغانستان

S ave  the  Thallassemis  C hildren 

O rganization in Afghanistan
S TC OA3/9/1395صحتبلخمصطفی

موسسه امتیاز مدنی افغانستان4574049
C ivil Privilege  O rganization of 

Afghanistan
C POA3/9/1395کابلمحمد

خدمات اجتماعی ، برنامه های 

زراعتی و حفاظت از محیط 

زیست

4584050
د افغانستان د خلکو لپاره 

اجتماعی خیریه موسسه

S cocial Welfare  O rganization for 

the  People  of Afghanistan
SWOPA3/9/1395کابلمحمد داود

خدمات اجتماعی و تعلیم و 

تربیه

4594056
موسسه خدمات مسلکی و 

اکادمیك سهار

S ahar Professional and Academic  

S ervices  O rganization
S PAS O3/9/1395کابلفرید احمد

تعلیم و تربیه ، خدمات 

اجتماعی و زراعت



موسسه توسعه ورزش افغانستان4604060
Afghanistan S port Development 

O rganization
AFS DO3/9/1395بلخعاتیکه

تعلیم و تربیه ، زراعت ، صحت 

و خدمات اجتماعی

4614061
موسسه رشد و توسعه جوانان 

توانا

Tawana  Youth Development 

O rganization
TYDO3/9/1395کابلهاجر

خدمات اجتماعی ، فرهنگی و 

ورزشی

4624072
موسسه کمك های بشری 

افغانستان نوین

New Afghanistan Humanitarian 

Assistance  O rganization
NAHAO26/10/1395کابلکرشمه شرر

ارتقای ظرفیت ، بازسازی و 

تعلیم و تربیه

4634075
د افغانستان د یتیمانو او بی ورله 

خلکو خیریه موسسه

Afghanistan O rphans  and 

Distitates  Welfare  O rganization
AODPWO26/10/1395تعلیم و تربیهکابلشاه غاسی

Booksموسسه انقالب کتاب4644076  Revolution organizationBREO26/10/1395تعلیم تربیه و فرهنگیکابلعنایت اهلل

کابلبور آقاAsian Anti Poverty organizationAAPO26/10/1395موسسه آسیائی ضد فقر4654079
زراعت ، صحت ، تعلیم و تربیه 

وخدمات اجتماعی

موسسه امید برای افغانستان سبز4664085
Hope  for G reen Afganistsn 

O rganization
HG AO26/10/1395تعلیم تربیه وخدمات اجتماعیغزنیسیف الرحمن

4674087
موسسه انکشاف زراعت و زراعت 

آینده

Agriculture  Development and 

future  Agriculture  O rganizalion
ADAFO26/10/1395زراعتکابلمحمدحامد

4684088
موسسه خدمات اجتماعی وشغل 

یابی زنان

Women S ocial S ervice  and 

P lacement O rganizalion
WS S PO26/10/1395سمنگانمحمد صادق

تعلیم تربیه ، خدمات 

اجتماعی و زراعت

4694091
دتولنی پیاورتیادافغانستان 

حوانانودتعلیم اوبسیاینی موسسه

Building  of Able  S ociety to 

Educate  Youths  of Afghanistan 

O rganization

BAS EYAO26/10/1395کابلمریم
زراعت ، تعلیم و تربیه ، صنایع 

دستی

Relilf Afghan Women Oموسسه رفاه برای زنان افغان4704092 rganizationRAWO26/10/1395کابلزحل
زراعت ومالداری وخدمات 

اجتماعی

4714095
سنگر دپوهاوی د کچی لوروالی 

بیا رغونی او صحی موسسه

Sangar Capacity Bulding ، 

Reconstruction and Health 

O rganization

S C BRHO26/10/1395جوزجانشریفه
زراعت ، تعلیم و تربیه ، صحت 

و خدمات اجتماعی



4724096
موسسه تحقیقات و مطالعات 

مدنی افغانستان

Afghanistan O rganization for 

Research and C ivil Education
AORC E26/10/1395

احمد صبور 

حمزه نورزی
کابل

حکومت داری ، تعلیم و تربیه 

، خدمات اجتماعی

موسسه انکشافی سر زمین من4734097
My Homland Development 

O rganization
MHDO26/10/1395کابلمحمد عزیز آصفی

انکشاف پایدار ، خدمات 

اجتماعی

4744108
موسسه تعلیمی و فرصت آوری 

کمك های بشری

Assistance  for Humanitarian 

Opportunities  and Providing  

Education O rg .

AHOPEO18/12/1395بلخمحفوظ
صحت ، زراعت ، خدمات 

اجتماعی ، تعلیم و تربیه

4754112
موسسه پشتیبانی مردم برای 

مردم
People's  S upport for People  O rgPS PO18/12/1395بامیانعباس

زراعت ، محیط زیست ، 

فرهنگی و هنری

Khairal Ummah Oموسسه خیر االمه4764113 rgKUO18/12/1395ننگرهارشاه بی بی
خدمات اجتماعی و تعلیم و 

تربیه

Forest Management Oموسسه تنظیم امور جنگلداری4774115 rgFMO18/12/1395زراعت و آبیاریسمنگاندالور

موسسه شفافیت افغانستان4784117
Transparency Afghanistan 

O rganization
TAFO

18/12/1395 

4117
تعلیم تربیه وخدمات اجتماعیکابلعبدالصبور جسور

4794119
موسسه انکشافی ارتقاع ظرفیت 

های ملی افغان

Afghan National C papacity 

Development O rg
ANC DO18/12/1395کابلنقیب اهلل

حقوقی ، زراعت ، صحت ، 

تعلیم و تربیه و خدمات 

اجتماعی

موسسه حمایوی یگانه امید4804121
The  Only Expectancy S upportive  

O rg
OES O18/12/1395کابلشفیقه

صحت ، حقوقی و تعلیم و 

تربیه

4814123
موسسه ارتقاع ظرفیت برای 

خانم های افغان

C apacity Building  O rganization 

for Afghan Women
C BOAW18/12/1395کابلفریحه صدیقی

صحت ، خدمات اجتماعی ، 

تعلیم و تربیه و حقوقی

موسسه توسعه رهبری زنان4824126
Women Leadership Development 

O rganization
WLDO18/12/1395کابلراضیه نوری

خدمات اجتمتاعی ، ارتقأ 

ظرفیت

Law Enforcement Oموسسه اجرای قانون4834129 rgLEO18/12/1395کابلاحمد سیر
صحت ، تعلیم و تربیه و 

حقوقی



4844131
موسسه انکشاف حرفوی برای 

زنان

Vocation Development for Women 

O rganization
VDWO18/12/1395بدخشانفرحناز

تعلیم ترببیه ، خدمات 

اجتماعی و زراعت

موسسه جوانان ازطریق امید4854132
Youth O rganization United 

Through Hope
YOUTH18/12/1395کابلنوراهلل

تعلیم تربیه ،خدمات اجتماعی 

، صحت و زارعت

4864138
موسسه هماهنگی وبازسازی 

نوبهار

Now Bahar C oardinalion and 

Rehabilitian O rganization
NBC RO18/12/1395غوربی بی حور

خدمات اجتماعی ، تعلیم و 

تربیه ،  و صحت

موسسه تمسك آسایش پایدار4874145
Tranquality by Obligation 

Permanent O rg
TOPO18/12/1395هراتعبدالرازق منیب

تعلمیم و تربیه ،خدمات 

اجتماعی ، زراعت وصحت

4884146
موسسه حیات مجددوزنده گی 

سبز
New and G reen Life  O rganizationNG LO18/12/1395کابلنعیم

صحت ،تعلیم تربیه و خدمات 

اجتماعی

Afghanistan  Affairsموسسه واحد امور افغانستان4894148  Unit O rg .AAUO18/12/1395تعلیم تربیه وخدمات اجتماعیکابلخیبر

4904149
موسسه هماهنگی و مساعدت 

های فامیل شهدا

coordination and assistance  

organization for martyers  

families

C AOMF18/12/1395
محمدیوسف  

رحیم الکوزی
خدمات اجتماعی و تعلیم تربیهکابل

4914150
موسسه حمایوی وانکشافی 

طلوع آفتاب

S un Rrise  S upportive  and 

Development O rganization
S RS DO18/12/1395کابلنعمت اهلل

تعلمیم و تربیه ،خدمات 

اجتماعی ، زراعت وصحت

موسسه خیریه و مشورتی زنان4924152
Women Welfare  C onsultancy 

O rganization
WWC O18/12/1395کابلسید ابوذر

حقوقی ، خدمات اجتماعی و 

تعلیم و تربیه

4934153
موسسه اجتماعی وخدماتی 

جامعه موفق افغانستان

social organization of succes  

and S uccess  of afghan socity
S O S S AS18/12/1395کابلمرضیه

خدمات اجتماعی ، زراعت ، 

صحت و تعلیم و تربیه

4944155
موسسه عدالت خواهی برای 

زنان افغان

J ustice  for Afghan Women 

O rganization
J AWO22/1/1396کابلفاطمه

تعلیم و تربیه و خدمات 

اجتماعی

تولنیزه پراختیایی موسسه4954159
C ommunity Based Improvement 

O rganization
C BIO22/1/1396قندهارسیدعبیداهلل

تعلیم و تربیه و خدمات 

اجتماعی صحت و زراعت

4964162
موسسه خدمات بشری اطفال 

وزنان

Women and C hildern Humanitarian 

S ervices  O rganization
WC HS O22/1/1396کابلحزب اهلل

تعلیم و تربیه و خدمات 

اجتماعی صحت و زراعت



4974165
موسسه خیریه مبارزه باحوادث 

طبعی برای افغانستان

Welfare  O rganization Against 

Natural Disaster for Afghanistan
WOANDA22/1/1396کابلتاج الدین

تعلیم و تربیه و خدمات 

اجتماعی صحت و زراعت

4984168
موسسه ایده های جدید برای 

توانمندسازی افغانستان

O rganization of New Ideas  for 

Empowerment of Afghanistan
ONIEA22/1/1396کابلمحمدهمایون

تعلیم و تربیه و خدمات 

اجتماعی صحت و زراعت

4994169
موسسه استاندارد سازی نوآوران 

دانش

Knowledge  Innovators  

S tandardization O rganization
KIS O22/1/1396تعلیم تربیه وخدمات اجتماعیکابلمحمود

5004171
موسسه تشبثات کوچك 

ومتوسط برای توسعه

S mall and Medium Enterprises  

O rganization for Development
S MEOD22/1/1396-کابلمحمد داود

تعلیم و تربیه و خدمات 

اجتماعی  و زراعت

موسسه مرکزملی دیالوگ وترقی5014179
National C enter for Dialogue  and 

Progress
NC DP22/1/1396تعلیم تربیه وخدمات اجتماعیکابلحمیده اندیشه

5024183
موسسه توسعه پایدارکیهان برای 

افغانستان

Kayhan S ustainabie  Development 

O rganization for Afghanistan
KS DOA2/3/1396کابلعابده

تعلیم  تربیه ، صحت، خدمات 

اجتماعی  و زراعت

5034185
موسسه آموزشی وزراعتی 

مالداری افغان

Afghan Acodmy Agriculturs  

Livestoek O rganization
AAALO2/3/1396

محمد داود 

ملکزاده
کابل

تعلیم تربیه ، صحت، خدمات 

اجتماعی  و زراعت

5044186
موسسه توسعه افکاراقتصادی 

زنان افغان

Afghan Women Economic  Mind 

Development O rganization
AWEMDO- 2/3/1396کابلسیدشریف

تعلیم تربیه ، صحت، خدمات 

اجتماعی

5054188
موسسه دوستانه برای تحقیق 

وبازتوانی جامعه

Friendly O rganization for 

Research and C ommunity 

Empowerment

FORC E2/3/1396تعلیم تربیه ، صحت،  و زراعتکابلاحسان اهلل

5064191
موسسه توسعه صحت ،تعلیم 

تربیه وزراعت

Health Education and Agriculture  

Development O rganization
HEADO2/3/1396

سیدشفیق 

الرحمن
کابل

تعلیم  تربیه ، صحت، خدمات 

اجتماعی  و زراعت



5074193

موسسه خدمات اجتماعی 

کارآفرینی وتوانمندسازی نیروی 

بشری افغانستان

Afghanistan S ocial O rganization 

for J ob C reation and Empowerment 

of Human Resources

AS O J C EHR2/3/1396کابلتاج الدین
تعلیم  تربیه ، ، خدمات 

اجتماعی  و زراعت

5084195
موسسه فرهنگی قرآن ونهج 

البالغه

Qaran and Nahjal -Balagha  

C ultural O rganization
QNBC O2/3/1396

سید حسن 

احمدی نژاد بلخی
بلخ

تعلیم  تربیه ، صحت، خدمات 

اجتماعی

موسسه خیریه وانکشافی رحمه5094197
Rahmah C harity and Development 

O rganization
RC DO2/3/1396کابلبی بی لیال

تعلیم  تربیه ، صحت، خدمات 

اجتماعی  و زراعت

5104198
دنوست برابری تولنیزه روزنیزه 

پرمختایی موسسه

Initiative  Equality in S ocial 

Training  and Development 

O rganization

IES TDO2/3/1396زابلبرهان الدین
تعلیم تربیه ، صحت، خدمات 

اجتماعی  و زراعت

5114200
موسسه پشتیبان صحت ومعارف 

برای افغانستان

S upport of Health and Education 

For Afghanistan O rganization
S HEAO2/3/1396کابلجینا

تعلیم تربیه ، صحت وخدمات 

اجتماعی

5124201
موسسه آموزشی ، انکشافی ، 

فرهنگی واجتماعی پرواز اندیشه

ParwazAndesha  Educational 

Development C ultural and S ocial 

O rganization

PAEDC S O2/3/1396تعلیم تربیه وخدمات اجتماعیکابلحسین علی

5134202
موسسه ملی نظارت و ارزیابی 

افغانستان

Afghanistan Monitoring  and 

Evaluation National 

O rganization

AMENO2/3/1396کابلمحمد فهیم کارگر
تعلیم  تربیه ، صحت، خدمات 

اجتماعی  و زراعت

5144204
موسسه تحکیم رفاه زنان واطفال 

افغانستان

Afghanistan Women and C hildren 

S trengthen Welfare  O rganization
AWC SWO2/3/1396کابلمریم

تعلیم  تربیه ، صحت، خدمات 

اجتماعی

5154205
موسسه تعلیمی واجتماعی 

بانوان افغان

Afghan Women Education and 

S ocial O rganization
AWES O2/3/1396کابلرزما

تعلیم  تربیه ، صحت، خدمات 

اجتماعی  و زراعت



موسسه زنان مبتکرافغانستان5164206
Afghanistan Initiative  Women 

O rganization
AIWO2/3/1396تعلیم تربیه وخدمات اجتماعیکابلنیالب

5174209
موسسه انکشاف پایدار و حقوق 

بشر

S ustainable  Development and 

Human R ights  O rganization
S DHRO24/03/1396کابلنجیب اهلل امینی

تعلیم و تربیه ، صحت ، 

خدمات اجتماعی و زراعت

5184210
موسسه افغانستان برای ترویج 

تبادل دوستانه با همسایگان

Afghanistan O rganization for 

Promotion of Friendly C antact 

Exchange  with Neighbors

AOPFC EN24/03/1396کابلفاطمه شیرزی
تعلیم  تربیه ، صحت، خدمات 

اجتماعی  و زراعت

5194212
موسسه پیشرفت و ارتقای 

محصلین

S tudent Promotion and Progress  

O rganization
S PPO24/03/1396تعلیم و تربیهکابلاطیع اهلل

موسسه رفاه سبز برای زنان5204213
G reen Welfare  O rganization for 

Women
GWOW24/03/1396صحتکابلترشکوا

5214215
موسسه مرکز تحلیل و اتصال 

جهانی افغانستان

Afghanistan G lobal Link and 

Analysis  HUB  O rganization
AG AHO24/03/1396خدمات اجتماعی و تعلیم تربیهکابلمحمد نوار خان

kankash publicموسسه عامه کنکاش5224217  orgKPO24/03/1396خدمات اجتماعی و تعلیم تربیهبلخشمس الدین

مرکز خبرنگاری تحقیقی پیك5234219
payk investigative  journalim 

center
P IJ C24/03/1396خدمات اجتماعی و تعلیم تربیهکابلسمیع اهلل

5244220
موسسه تعلیمی وبازسازی 

افغانستان

New Afganistan Educational and 

Reconstruction O rganization
NAERO23/05/1396ننگرهارخیبر ایوبی

خدمات اجتماعی ، تعلیم و 

تربیه ، صحت و زراعت

موسسه هالل سبز افغانستان5254221
Afganistan G reen C resent 

O rganization
AG C O23/05/1396کابلضیآ اهلل  شفیق

خدمات اجتماعی ، صحت و 

زراعت

موسسه تعلیمی وخدماتی نخبه5264224
Elite  Educational and S ervices  

O rganization
EES O23/05/1396بلخدقیق الرحمن

خدمات اجتماعی ، تعلیم و 

تربیه ، صحت و زراعت



Bridgeموسسه پل برای صلح5274225  for Peace  O rganizationBPO23/05/1396کابلنعمت اهلل بازدل
خدمات اجتماعی ، تعلیم و 

تربیه ، صحت

5284226
موسسه تعلیمی ومسلکی برای 

بانوان

Educational and Professional 

O rganization for Women
EPOW23/05/1396کابلمریم

خدمات اجتماعی ، تعلیم و 

تربیه ، صحت و زراعت

Inspirengموسسه دختران الهام بخش5294227  G irls  O rganizationIG O23/05/1396کابلصدیقه  فهیمی
خدمات اجتماعی و تعلیم و 

تربیه

5304228
موسسه خدمات اجتماعی نوی 

اشنا

New Ashna  S ocial S ervices  

O rganization
NAS S O23/05/1396کابلاسد اهلل

خدمات اجتماعی ، تعلیم و 

تربیه ، صحت و زراعت

5314230
موسسه بازسازی انسانی نجات 

افغانستان

Afganistan Rescue  Human 

Rehabilitation O rganization
ARHRO23/05/1396

سید مسعود  

سادات
کابل

خدمات اجتماعی ، تعلیم و 

تربیه  و زراعت

موسسه بدیل بهتربرای افغانستان5324231
Better Alternatirve  for 

Afganistan O rganization
BAAO23/05/1396هلمندالهه یما حکمتی

خدمات اجتماعی ، تعلیم و 

تربیه ، صحت و زراعت

موسسه متحد افغان مبارزه با فقر5334232
Afgan United Anti Proverty 

O rganization
AUAPO23/05/1396کابلآبرو نیازی

خدمات اجتماعی و تعلیم و 

تربیه

5344233
موسسه رهبری وتوانمندی 

جوانان

Youth Empowerment and Leadership 

O rganization
YELO23/05/1396ننگرهارنیڅغر

خدمات اجتماعی ، تعلیم و 

تربیه ، صحت و زراعت

5354234
موسسه فرهنگی واجتماعی 

روشنائی روز

Daylight C ultural and S ocial 

O rganization
DC S O23/05/1396کابلفضل الغنی

خدمات اجتماعی ، تعلیم و 

تربیه  و زراعت

5364235
موسسه ارتقآ ظرفیت مدنی راه 

کار

S olution C ivil C apacity Baldiag  

O rganization
S C C BO23/05/1396بلخاسداهلل

خدمات اجتماعی ، تعلیم و 

تربیه ، صحت و زراعت

Bloom Empoweringموسسه توانمند سازی بلوم5374236  O rganizationBEO- -23/05/1396کابلتانیا مریم   فرزانه
خدمات اجتماعی ، تعلیم و 

تربیه ، صحت و زراعت

5384238
موسسه ارتقای ظرفیت مدنی راه 

تکامل

Way of Evolution C apacity 

Baldiag  C ivil O rganization
WEC BC O23/05/1396بلخاحمد

خدمات اجتماعی ، تعلیم و 

تربیه ، صحت و زراعت

5394239
موسسه رفاه وبهبود برای 

توانمند سازی اجتماعی

Relief and Improvement for 

S ociol Empowerment O rganization
R IS EO23/05/1396کابلخیرمحمد

خدمات اجتماعی ، تعلیم و 

تربیه ، صحت و زراعت



5404241
موسسه خیریه صحی وتوانمند 

سازی برای افغانستان

Health O rganization of 

Possibilities  Empowerment for 

Afganistan

HOPEFA23/05/1396کابلعبدالفتاح ملکزاده
خدمات اجتماعی ، تعلیم و 

تربیه ، صحت و زراعت

5414244
موسسه واکنش سریع صحت 

درحالت اضطرار

O rganization for Rapid Health 

Response  to Emergency
ORHRE23/05/1396صحتکابلمحمدقاروق

موسسه خدماتی و خیریه مهر5424245
Mehr C harity and S ervices  

O rganization
MC S O23/05/1396کابلسید محمد جواد

خدمات اجتماعی ، تعلیم و 

تربیه ، صحت و زراعت

5434246
موسسه تحفظ محیط زیست 

واقلیم

Enviroment C onservation and 

C limate  O rganization
EC C O23/05/1396کابلاطیعو اهلل

خدمات اجتماعی ، تعلیم و 

تربیه ، صحت و زراعت

5444248
موسسه انکشافی وتوانمندسازی 

زنان افغان

Afgan Women Development and 

Empowerment O rganization
AWDEO23/05/1396بلخمنیر احمد

خدمات اجتماعی ، تعلیم و 

تربیه ، صحت و زراعت

Noor serviesموسسه خدماتی نور5454250  O rganizationNS O23/05/1396
عبدالرحمن 

صالحی
تعلیم تربیه وخدمات اجتماعیهرات

دشرق لیدپراختیایی موسسه5464251
East Vision Developmen 

O rganization
EVDO23/05/1396کابلضیا اهلل

خدمات اجتماعی ، تعلیم و 

تربیه ، صحت و زراعت

5474252
موسسه فرهنگی اجتماعی 

وصنعتی زنان افغان

Afgan Women C ultural S ocial 

Industrial O rganization
AWC S IO23/05/1396کابللینا صمیم

خدمات اجتماعی ، تعلیم و 

تربیه ، صحت و زراعت

نهاد تحقیقاتی پایدار افغانستان5484255
Afganistan S ustainable  Research 

Inatitution
AS R I23/05/1396

خواجه محبوب  

صدیقی
کابل

خدمات اجتماعی وتحقیقات 

علمی

5494256
موسسه کمك های بشر دوستانه 

وطبی

Humantirg  Aid and Medical 

O rganization
HAMO23/05/1396کابلعبدالخلیل

خدمات اجتماعی ، تعلیم و 

تربیه ، صحت

موسسه ارتقا آموزش زنان5504257
Women's  Education Dromoting  

O rganization
WEPO29/06/1396کابلفاطمه

خدمات اجتماعی ، تعلیم و 

تربیه وزاعت

Cموسسه عدالت اجتماعی5514258 ommunity J ustice  O rganizationC J O29/06/1396کابلمسعوده  احمدزی
خدمات اجتماعی ، تعلیم و 

تربیه وصحت



5524259
موسسه خدمات بشری 

وانکشافی برای افغانستان

Humanitarian and Development 

services  O rganization for 

Afghanistan

HDS OA29/06/1396
مرسل گیتی  

همرازاده
کابل

خدمات اجتماعی ، تعلیم و 

تربیه ،زارعت وصحت

5534263
موسسه مشارکت وتوانمندسازی 

افغان

Afghan Women,s  Participation and 

Empowerment O rganization
AWPEO29/06/1396کابلطبیه مشعل

خدمات اجتماعی ، تعلیم و 

تربیه ، صحت و زراعت

5544264
موسسه انکشافی زنان جوان 

افغانستان

Afghanistan Youth Women 

Developmen O rganization
AYWDO29/06/1396کابلطبیه مشعل

خدمات اجتماعی ، تعلیم و 

تربیه ، صحت و زراعت

موسسه صلح افغانستان5554265
Afghanistan O rganization for 

Peace
AOP29/06/1396تعلیم تربیه وخدمات اجتما عیکابلحمیداهلل  ناطق

موسسه خیریه وصلت زیور5564267
Waslat Zewar C harity 

O rganization
WZC O29/06/1396کابلفهیم

خدمات اجتماعی ، تعلیم و 

تربیه ، صحت و زراعت

5574268
موسسه تحقیقاتی ومشوره دهی 

افغانستان

Afghanistan O rganization for 

Research and C onsultation
AORC29/06/1396کابلعبدالقادر سروری

خدمات اجتماعی ، تعلیم و 

تربیه

5584269
موسسه توانمندسازی استعداد 

اطفال افغان

Afghan C hildren Talent 

Empowerment O rganization
AC TEO29/06/1396

محمدارشاد  

علیزی
کابل

خدمات اجتماعی ، تعلیم و 

تربیه ، صحت

5594272
موسسه کمك های بشری وارائه 

کننده خدمات

Humanitarian Assistance  and 

S ervices  Providing  

O rganiazation

HAS PO29/06/1396کابلمحمدحکیم
خدمات اجتماعی ، تعلیم و 

تربیه ، صحت

5604273
موسسه انکشاف متوازن 

وتوانمند سازی افغانستان

Afghanistan Development and 

Empowerment O rganiazation
ABDEO29/06/1396کابللیلما  پوپل

خدمات اجتماعی ، تعلیم و 

تربیه ، صحت

موسسه خدماتی فن زن افغان5614274
Afghan Woman Art S ervices  

O rganiazation
AWAS O29/06/1396کابلشاذیه  سلیمی

خدمات اجتماعی ، تعلیم و 

تربیه ، صحت

5624276
موسسه مطالعات استراتیژیك 

وتاریخی افغانستان

Afghanistan S trategic  and 

Historical S tudies  O rganization
AS HS O22/07/1396

نصیراحمد  

سلطانی
هرات

خدمات اجتماعی ، تعلیم و 

تربیه ، صحت و زراعت



5634277
موسسه کمك های بشری زنان 

افغان

Afghan Women Humanitarian Aid 

O rganization
AWHAO22/07/1396بلختمنا

خدمات اجتماعی ، تعلیم و 

تربیه ، صحت و زراعت

5644278
موسسه آموزشی وتحقیقی 

معرفت

Marefat Learning  and 

Investigative  O rganization
MLIO22/07/1396بلخمحمدقاسم

خدمات اجتماعی ، تعلیم و 

تربیه ، صحت و زراعت

5654279
موسسه بورسیه های تحصیلی 

برای جوانان

S cholarship for Youth 

O rganization
S YO22/07/1396کابلاسد اهلل

تعلیم و تربیه وخدمات 

اجتماعی

5664281
دسحواوماشومانولپاره 

دمرستوفعاله موسسه

Active  Help O rganization for 

Women and C hildren
HAOWC22/07/1396ننگرهارسمیع اهلل

خدمات اجتماعی ، تعلیم و 

تربیه ، صحت و زراعت

موسسه انکشاف زراعتی زارع5674284
Zare  Agriculture  Development 

O rganization
ZADO22/07/1396کابلنویده بختیاری

خدمات اجتماعی ، تعلیم و 

تربیه و زراعت

5684286
موسسه برای ارتقاظرفیت 

ومهارت ها

O rganization for S kills  and 

C apacity
O S C E22/07/1396کابلاحمد جواد

خدمات اجتماعی ، تعلیم و 

تربیه ، صحت و زراعت

United Afghanistan Oموسسه افغانستان متحد5694288 rganizationUAO22/07/1396- خدمات اجتماعیکندهارجمیله

موسسه ارتقا آموزش زنان افغان5704290
Afghan Women`s  Education 

Promotion O rganization
AWEPO22/07/1396

  مشهوده  -

سائیل
کابل

خدمات اجتماعی ، تعلیم و 

صحت, تربیه 

5714293
موسسه خیریه رفاه وانکشاف 

افغانستان

Afghanistan Relief and 

Development C harity 

O rganization

ARDC O23/08/1396زراعت و خدمات اجتماعیکابلخلیل اهلل

5724295
موسسه خدمات اجتماعی 

وآگاهی عامه

S ocial S ervies  and Public  

Awareness  O rganization
S S PAO-    23/08/1396هلمندمحمدحسن

خدمات اجتماعی ، تعلیم و 

تربیه ، صحت و زراعت

5734297
موسسه صحت و ورزش 

افغانستان برای صلح

Afghanistan Health and S ports  

O rganization for Peace
AHS OP23/08/1396کابلمحمدفهیم

خدمات اجتماعی ، ، صحت و 

زراعت

5744298
موسسه دیموکراسی ، صلح 

وانکشاف

Democracy Peace  and Development 

O rganization
DPDO23/08/1396- کابلفیض محمد

خدمات اجتماعی ، تعلیم و 

تربیه ، صحت



5754299
موسسه هماهنگی تعاون 

بشردوستانه

C oordination of Humanitarian 

C ooperatinon O rganization
C HC O23/08/1396کابلجعفر

خدمات اجتماعی ، تعلیم و 

تربیه ، صحت و زراعت

5764302
موسسه اجتماعی وتعلیمی 

احساس

Ehsas  S ocial and Educational 

O rganization
ES EO23/08/1396کابلمحمدنوروز

خدمات اجتماعی ، تعلیم و 

تربیه ، صحت

موسسه سرآغازملی5774303
The  Nationlal Head S tart 

O rganization
NHS O23/08/1396کابلبالل احمد

خدمات اجتماعی ، تعلیم و 

تربیه

موسسه اجتماعی فردابهتر5784305
Better Tomorrow S ocial 

O rganization
BTS O23/08/1396- کابلنوید

خدمات اجتماعی ، تعلیم و 

تربیه ، صحت

موسسه ارتقای ظرفیت مهرآوران5794307
Mehravaran C apacity Building  

O rganization
MC BO23/08/1396

 سیدفضل  -

فایز"الحق   "
کابل

خدمات اجتماعی ، تعلیم و 

تربیه

5804309
موسسه انکشافی صلح وثبات 

ورفاه اجتماعی

Peace  S tability and S ocial 

Welfare  Development 

O rganization

PS SWDO23/08/1396-  کابلعبدالجمیل
خدمات اجتماعی ، تعلیم و 

تربیه ، صحت

5814310
موسسه مطالعات استراتیژیك 

افق روشن

Ufuq Roshan S trategic  S tudies  

O rganization
URS S O23/08/1396

 حبیب الرحمن -

سیاف 
کابل

خدمات اجتماعی ، تعلیم و 

تربیه

5824312
موسسه پیشگامان محلی 

آسیایی برای کمك های بشری

Asian Local Leaders  O rganization 

for Humanitarian Aid
ALLOHA23/08/1396

داکتر محمد نعیم 

 سلیمی
کابل

خدمات اجتماعی و تعلیم و 

تربیه

5834313
موسسه حمایت صحی مادران و 

نوزا دان افغانستان

Afghanistan Mother's  and Newborn 

Health C are  O rganization
AMNC HO23/08/1396-    کابلعصمت اهلل

خدمات اجتماعی ، تعلیم و 

تربیه ، صحت

موسسه تعلیم برای صلح5844314
Eeducation for Peace  

O rganization
EPO23/08/1396- کابلعبدالمبین

خدمات اجتماعی و تعلیم و 

تربیه

Gموسسه نگاه سبز5854315 reen Look O rganizationG LO23/08/1396کابلاحمدیما
خدمات اجتماعی و تعلیم و 

تربیه

موسسه زنان افغان برای انتخابات5864316
O rganization of Afghan Women for 

Election
OAWE23/08/1396-  کابلمنیژه

خدمات اجتماعی و تعلیم و 

تربیه



موسسه تحول و انکشاف پایدار5874319
S ustainable  change  and 

development organization
S C DO23/08/1396بلخمرتضی نوری

خدمات اجتماعی ، تعلیم و 

زراعت, تربیه و صحت 

5884320
موسسه آموزشی وحمایت از 

بانوان افغان

Educational S upport 

organization for Afghan Women
ES OAW- 23/08/1396هراتفاطمه

خدمات اجتماعی ، تعلیم و 

زراعت, تربیه و صحت 

موسسه رفاه وتوسعه بانوان افغان5894321
Welfare  Development 

organization of Afghan Women
WDOAW23/08/1396-  هراتضمیره

خدمات اجتماعی ، تعلیم و 

زراعت, تربیه و صحت 

5904322
موسسه افغانستان نوین برای 

جامعه بهتر

New Afghanistan O rganization for 

Better society
NAOFBS23/08/1396سمنگانعبدالکریم

خدمات اجتماعی ، تعلیم و 

زراعت, تربیه و صحت 

5914328
موسسه مطالعات توسعه 

افغانستان

Afghanistan O rganization of 

Development S tudies
AODS- 26/09/1396تعلیم تربیه ، خدمات اجتماعیکابلفاطمه  حسینی

موسسه تعلیمی کارآفرینی زرگام5924334
Zargam Educational 

Entrepreneurship O rganization
ZEEO26/09/1396- خدمات اجتماعی تعلیم تربیهکابلعبدالرسول

5934338
, نفوذ , موسسه ابتکارعمل 

نوآوری وتاثیر

Initiative  Influence  Innovation 

and Impact O rganization
I 4 O- 26/09/1396کابلستاره

خدمات اجتماعی تعلیم تربیه  

وصحت

5944340
موسسه زنان در رشد زراعت 

ورهبری

Women O rganization in Agricultre  

&amp; Leadership Development
WOALD30/10/1396- کابلمانیال  امین

تعلیم تربیه ، خدمات 

زراعت, اجتماعی 

موسسه صحت ورفاه زنان5954342
Women Heaith and Welfare  

O rganization
WHWO30/10/1396صحت  و خدمات اجتماعیکابلنیالب فیضی

5964343
موسسه آموزشی تخصصی فرا 

درس

Fradars  Professional Training  

O rganization
FPTO30/10/1396

محمد جاوید 

هومن
خدمات اجتماعی تعلیم تربیهکابل

5974345
موسسه بهبود تغذی وانکشاف 

جامعه

O rganization for Nutrition 

Improvement and C ommunity 

Development

ONIC D30/10/1396- خدمات اجتماعی صحتلغمانعبدالظهور



5984346
موسسه خدماتی زندگی بهتر 

برای افغانستان

Better Life  for Afghanistan 

S ervices  O rganization
BLAS O30/10/1396

  سیدعبداهلل -

سادات
کابل

خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه 

، زراعت وصحت

5994347
موسسه آمار و تحقیقات 

افغانستان

Afghanistan S tatistics  &amp; 

Researches  O rganization
AS RO30/10/1396

  سید حمیداهلل -

صمیم 
خدمات اجتماعی، تعلیم تربیهکابل

6004348
موسسه خدماتی تعلیم وصحت 

زنان افغان

Afghan Women Health and 

Education S ervices  O rganization
AWHES O30/10/1396کابلصدیقه

خدمات اجتماعی ، تعلیم 

تربیه و صحت

6014349
موسسه توسعه بشر دوستانه 

برای جامعه افغان

Humanitarian Development for 

Afghan S ociety O rganization
HDAS O30/10/1396کابلفواد  یوسفی

خدمات اجتماعی ، تعلیم 

تربیه و زراعت

دسولی تعلیم اوهنر موسسه6024350
Peace  , Education and Arts  

O rganization
PEAO30/10/1396

  رفیع اهلل -

حیدری
کابل

خدمات اجتماعی ، تعلیم 

تربیه ، زراعت وصحت

Jموسسه عدل آفرینان6034351 ustice  Producer O rganizationJ PO30/10/1396- خدمات اجتماعیکابلبهشته

6044352
موسسه امید وتغیربرای آینده 

افغانستان

O rganization of Hope  and C hange  

for Future  of Afghanistan
OHC FA30/10/1396- کابلماللی  حقجو

خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه 

، زراعت وصحت

6054354
صحی ،تعلیمی ، زراعتی اودکلیو 

د پرمختیاموسسه

Health Education Agriculture  

&amp; Rural Development 

O rganization

HEARDO30/10/1396- کابلعید ولی جان
خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه 

، زراعت وصحت

6064356
موسسه افغانستان برای تحقیق 

ودادخواهی

Afghanistan O rganization for 

Research and Advocacy
AORA- 30/10/1396خدمات اجتماعیکابلاحمدیاسر

6074359
موسسه ترویج حقوق بشربرای 

صلح

O rganization of Human R ights  

Advancement for Pesce
OHRAP30/10/1396خدمات اجتماعی وتعلیم تربیهکابلستاره

موسسه ملی تحفظ تنوع حیات6084360
National Biodiversity 

C onservation O rganization
NBC O30/10/1396- زراعتبامیانخدیجه



موسسه مدنی روانی افغانستان6094361
Transcultural Psychosocial 

O rganization Afghanistan
TPOA30/10/1396خدمات اجتماعی وصحتکابلمطیع اهلل

6104362
موسسه ملی ، اجتماعی 

واقتصادی زنان افغان

National S ocial -Economic  

O rganization of Afghan Women
NS EOAW30/10/1396- کابلشگوفه  نورزی

خدمات اجتماعی ، تعلیم 

تربیه وصحت

6114363
موسسه دادخواهی و حقوق بشر 

مهر

Mehr Advocacy and Human R ights  

O rganization
MAHO30/10/1396خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیهکابلطاهره

6124364
موسسه فرهنگی وخدماتی 

فانوس

Fanus  C ultural &amp; S ervices  

O rganization
FC S O30/10/1396

عبدالحلیم  

سلطانی
کابل

خدمات اجتماعی ، تعلیم 

تربیه وصحت

6134365
ی و ګموسسه برای هماهن

توانمند سازی جامعه

organization for community 

coordination and empowerment
O C C E30/10/1396

 کریمه کریم -

نوری
کابل

خدمات اجتماعی ، تعلیم 

تربیه وصحت زراعت

خدمات اجتماعی ، تعلیم تربیهکابلعاقله آصفی  -Education insight organizationEIO30/10/1396موسسه اموزشی بینش6144366

موسسه ملی قلم برای افغانستان6154367
National O rganization of Pen for 

Afghanistan
NOPA29/11/1396- خدمات اجتماعی  تعلیم تربیهننگرهارسیدمعشوق

موسسه سواد و سالمتی6164369
Literacy and Wellbeing  

O rganization
LWO29/11/1396هراتجهانتاب

صحت ، تعلیم تربیه و خدمات 

اجتماعی

6174371
موسسه انکشافی واجتماعی 

نوبهار

New S pring  Development and 

S ocial O rganization
NS DS O29/11/1396سمنگانسیف اهلل

خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه 

، زراعت وصحت

Aryanaموسسه حمایت آریانا6184372  C are  O rganizationAC O29/11/1396خدمات اجتماعی  تعلیم تربیهکابلآریانا سعید

6194375

موسسه محسن برای 

نیازمندیهای صحی اجتماعی و 

تعلیمی

Mohsen O rganization for health 

S ocial and Educational Needs
MOHS EN29/11/1396ننگرهاراحمد حسین

خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه 

، زراعت وصحت

6204380
موسسه تحقیق وتوسعه برای 

افغانستان

O rganization for Research and 

Development of Afghanistan
ORDA29/11/1396- خدمات اجتماعیکابلمحمدیاسر



BiBi Sموسسه بی بی سرای6214381 arai O rganizationBBS O29/11/1396 تعلیم تربیه و خدمات اجتماعیهرات"روان"سمیه

موسسه تحرک وتوسعه6224385
Development and Move  

O rganization
DMO29/11/1396

  جاوید -

روستاپور
کابل

خدمات اجتماعی،زراعت،تعلیم 

و تربیه و صحت

Sخدمت د ورونو موسسه6234386 ervice  Brothers  O rganizationS BO29/11/1396
  مصری خان-

همت
کابل

خدمات اجتماعی، تعلیم و 

تربیه

6244387
موسسه همکاریهای انکشافی 

برای مردم افغانستان

O rganization of Development 

C ooperation for the  People  of 

Afghanistan

ODC PA29/11/1396بغالنسید معصوم
خدمات اجتماعی و تعلیم و 

تربیه

6254389
موسسه کمك های کامآل انسان 

دوستانه برای افغانستان جدید

Keenly Humanitration Assistance  

for New Afghanistan O rganization
KHANAO19/01/1397- بلخاحمد ولید

خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه 

،صحت و زراعت

6264390
دبشری حقونودپرمختگ او 

نو موسسهګنښخیر

Human R ights  Development and 

Welfare  O rganization
HRDWO19/01/1397- ننگرهارحنیف اهلل

خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه 

،صحت و زراعت

6274392
و اوماشومانولپاره ښڅد

نو موسسهګیښد

Welfares  O rganization for Women 

and C hildren
WOWC19/01/1397- کابلمیراجان

خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه 

،صحت و زراعت

6284394
کراسی .موسسه توسعه دمو

درافغانستان

Democracy Development 

O rganization in Afghanistan
DDOA19/01/1397

  لیاقت علی -

امینی
کابل

صحت ، زراعت ، تعلیم تربیه و 

خدمات اجتماعی

Women Oو لپاره دبدلون موسسهښڅد6294397 rganization for C hangeWOC19/01/1397کابلشکریه
. زراعت ،صحت ،تعلیم تربیه 

خدمات اجتماعی

6304399
موسسه توانمند سازی اجتماعی 

زنان و جوانان

Women and Youth S ocial 

Empowerment O rganization
WYS EO19/01/1397کابلصالح الدین

خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه 

زراعت و  صحت

Oموسسه بحر دانش6314401 cean of Knowledge  O rganizationOKO19/01/1397کابلمحمدآصف
خدمات اجتماعی ،تعلیم تربیه 

زراعت و  صحت

6324403
موسسه خدمات اجتماعی زن 

وجامعه

Women and S ociety S ocial 

S ervices  O rganization
WS S S O19/01/1397- کابلعادله

خدمات اجتماعی و تعلیم و 

تربیه



6334404
موسسه حمایت از زنان و 

دختران جوان افغان

Afghan Women and Young  G irls  

S upport O rganization
AWYG S O19/01/1397کابلنازی

تعلیم تربیه ، زراعت ، صحت و 

خدمات اجتماعی

6344405
موسسه خیریه دست های 

مهربان
Kind Hands  C harity O rganizationKHC O19/01/1397هراتبریالی

تعلیم و تربیه ، صحت و 

خدمات اجتماعی

6354406
موسسه طبی و همکاری بشری 

افغان

Afghan Medical Humanitarian 

Assistance  O rganization
AMHAO19/01/1397

دوکتور محمد 

قدیم بهرمند
صحت ، تعلیم و تربیه و زراعتکابل

Jموسسه تقویت عدالت6364407 ustice  S upport O rganizationJ S O19/01/1397کابلجمعه خان

تعلیم و تربیه ، صحت خدمات 

اجتماعی و زراعت والیت کابل 

13ناحیه 

6374411
موسسه بهبود صحت و داد 

خواهی افغان

Afghan Health Enhancement and 

Advocacy O rganization
AHEAO19/01/1397صحت ، تعلیم و تربیه و زراعتکابلعبدالرحمن شهاب

موسسه خدماتی و انکشافی زنان6384413
Womens  S ervice  and Development 

O rganization
WS DO19/01/1397کابلاحمد جاوید

صحت ، تعلیم و تربیه ، زراعت 

و خدمات اجتماعی

6394416
موسسه آزمونگاه موثر برای 

افغانستان مترقی و متوازن

Adequate  Lab of Progressive  and 

Harmonic  Afghanistan 

O rganization

ALPHAO19/01/1397کابلمحمد اشعر
خدمات اجتماعی و تعلیم و 

تربیه

6404418
موسسه مشوره دهی و استخدام 

افغان کار و بار

Afghan Karobar C onsultation and 

Recruitment O rganization
AKC RO19/01/1397کابلعبدالفتاح

خدمات اجتماعی ، تعلیم و 

تربیه و زراعت

موسسه خانه دانش افغان6414419
Afghan House  Knowledge  

O rganization
AHKO19/01/1397کابلروح اهلل رحمانی

خدمات اجتماعی و تعلیم و 

تربیه

6424423
موسسه آموزشی ، توسعوی و 

تحقیقاتی

Educational, Development and 

Research O rganization
EDRO19/01/1397کابلزبیر عمر

تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت 

و خدمات اجتماعی

6434425
موسسه ابتکار پایدار موثر برای 

تغیر

Effective  Inovation for 

S ustainable  C hange  O rganization
EIS C O2/3/1397 بلخ"حکمی"پرویز

صحت ، خدمات اجتماعی ، 

زراعت و تعلیم و تربیه



6444428
موسسه توانمند سازی زنان برای 

افق جدید

Women Empowerment for New 

Horizon O rganization
WENHO2/3/1397هراتخدیجه

زراعت ُ صحت خدمات 

اجتماعی و تعلیم و تربیه

موسسه رفاه جامعه افغان ها6454429
O rganization for Welfare  of 

Afghans  S ociety
OWAS2/3/1397صحت و زراعتکابلمحمد شاهپور

موسسه پیشرفت اقدامات عملی6464433
Practical Action Development 

O rganization
PADO2/3/1397کابلبرهان الدین ظهیر

خدمات اجتماعی ، صحت ، 

زراعت و تعلیم و تربیه

6474436
موسسه افغانستان متحد برای 

انکشاف پایدار

O rganization of United 

Afghanistan for S ustainable  

Development

OUAS D2/3/1397کابلروح اهلل
خدمات اجتماعی ، صحت ، 

زراعت و تعلیم و تربیه

6484439
موسسه حاکمیت قانون و حقوق 

بشر

Rule  of Law and Human R ights  

O rganization
RLHRO2/3/1397هراتطوبا

تعلیم و تربیه و خدمات 

اجتماعی

6494442
موسسه جوانان خالق وحجره 

توانمندیازی زنان

C reative  Youth &amp; C hamber of 

Ladies  Empowerment O rganization
C YC LEO2/3/1397کابلفرشته

خدمات اجتماعی ، صحت ، 

زراعت و تعلیم و تربیه

6504444
موسسه عالی برای آموزش 

وتوسعه

G reat O rganization for Learning  

and Development
G OLD2/3/1397هراتسید صابر

خدمات اجتماعی ، صحت ، 

زراعت و تعلیم و تربیه

Innovativeموسسه جوانان مبتکر6514447  Youths  O rganizationIYO2/3/1397
سیدوحید اهلل  

ازهز
کابل

خدمات اجتماعی ، صحت ، 

زراعت و تعلیم و تربیه

6524448
موسسه آموزشی وانکشافی 

ازگوسفند تا مارکیت

S heep to shop training  and 

Development O rganization
S S TDO2/3/1397تعلیم تربیه وخدمات اجتماعیکابلمینه  شیرزوی

6534449
موسسه خیریه حمایت از اطفال 

کار

C harity of S upporting  for C hild 

Labor O rganization
C S C LO3/4/1397والیت هراتلیمه

خدمات اجتماعی ، صحت و 

تعلیم و تربیه

6544451
موسسه ظرفیت پروری فنی و 

حرفوی

Technical and Professional 

C apacity Building  O rganization
TPC BO3/4/1397والیت کابلاحمد حارث

خدمات اجتماعی ، صحت ، 

تعلیم و تربیه و زراعت

6554455
موسسه تحصیلی و خدماتی 

آینده سازان

Future  Makers  Education and 

S ervices  O rganization
FMES O3/4/1397والیت کابلتمنا حمیدی

خدمات اجتماعی و تعلیم و 

تربیه

6564456
موسسه کمك برای افغان وطن 

پرست

Help for Afghan Patriot 

O rganization
H4APO3/4/1397والیت کابلایمل

صحت ، زراعت ، تعلیم تربیه و 

خدمات اجتماعی



6574460
موسسه روانشناسی و تعلیمی 

گلستان

G ulestan Education and Psycho-

social O rganization
G ES O3/4/1397والیت کابلسجیه بهگام امین

صحت ، تعلیم و تربیه و 

خدمات اجتماعی

6584461
موسسه انکشافی و پژوهشی 

برای زنان افغان

Afghan Womens  O rganization for 

Research,Learning  and 

Development

AWORLD3/4/1397والیت کابلنادیه بهبودی
صحت ، زراعت ، تعلیم تربیه و 

خدمات اجتماعی

6594462
السالم د افغان سولی خیریه 

موسسه

Asalaam Afghan Peace  Welfare  

O rganization
AAPWO3/4/1397والیت کابلسیف اهلل احمدزی

صحت ، زراعت ، تعلیم تربیه و 

خدمات اجتماعی

6604463
موسسه توسعه وانکشاف زنان 

وجوانان افغان

Afghan Women &amp; Development 

O rganization
AWYDO3/4/1397کابلحاجی عبدالرشید

خدمات اجتماعی ُ تعلیم تربیه 

، زراعت و صحت

6614467
موسسه پشتیبانان حقوق و 

منافع کودکان

S upporting  of the  children's  

R ights  and Interests  

O rganization

S C R IO26/4/1397کابلارشاد احمد آزادی
تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت 

و خدمات اجتماعی

Oموسسه دانش اموختگان جوان6624468 rganization of Youth AlumniO YA26/4/1397کابلفردوس
خدمات اجتماعی و تعلیم و 

تربیه

6634469
موسسه امداد رسانی برای قشر 

نیاز مند

O rganization for Relief 

Development of Population
ORDP26/4/1397کابلاحمد عمران

تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت 

و خدمات اجتماعی

6644471
موسسه پشتیبانان صحت و 

معاوف حریر افغان

Harir Afghan S upport Health and 

Education O rganization
HAS HEO26/4/1397کابلسلما

صحت ، معارف ، فرهنگی و 

خدمات اجتماعی

موسسه امید و مبارزه برای تغیر6654473
Hope  and C ope  for C hange  

O rganization
HC C O26/4/1397کابلتهمینه آرین

تعلیم و تربیه ، زراعت و 

خدمات اجتماعی

6664475
موسسه زنان خیرخواه برای 

بازسازی افغانستان

Benevolent Women for Afghanistan 

Reconstruction O rganization
BW4ARO26/4/1397کابلشکیبا

تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت 

و خدمات اجتماعی



6674476
موسسه اجتماعی، تعلیمی و 

انکشاف زراعتی افغان

Afghan S ocial Education and 

Agriculture  Empowerment 

O rganization

AS EAEO26/4/1397کابلحکمت
تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت 

و خدمات اجتماعی

6684477
موسسه برای انکشاف اجتماعی 

و اقتصادی

O rganization for S ocial and 

Economic  Development
O S ED26/4/1397کابلسمیع اهلل

تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت 

و خدمات اجتماعی

Bahar Harirod Oموسسه بهار هریرود6694479 rganizationBHO26/4/1397کابلعبدالعزیز
صحت ، تعلیم و تربیه و 

خدمات اجتماعی

6704483
موسسه انکشافی و ظرفیت 

سازی زنان افغانستان

Afghanistan Women Development 

and C apacity Building  of 

O rganization

AWDC BO10/5/1397کابلحکیمه
تعلیم و تربیه و خدمات 

اجتماعی

6714484
موسسه ارتقای ظرفیت تالش 

دانش

Talash-e-Danish C apacity 

Building  O rganization
TDC BO10/5/1397کابلغالم حیدر

صحت ، زراعت ، تعلیم و تربیه 

و خدمات اجتماعی

Eliteموسسه گروپ نخبگان6724485  G roup O rganizationEG O10/5/1397کابلمیترا

صحت،زراعت، تعلیم و تربیه، 

حکومت داری خوب و خدمات 

اجتماعی

6734486
موسسه خیاطی تن زیب زنان 

افغان

Tan Zeb Afghan Womens  Tailoring  

O rganization
TZAWTO10/5/1397خدمات اجتماعیکابلزینب

6744487
موسسه تحقیقی ، آموزشی و 

مشوره دهی افغانستان

Afghanistan Research, and 

C onsultancy O rganization
AREC O10/5/1397بامیانباز محمد

خدمات اجتماعی ، حکومت 

داری خوب ، زراعت و تعلیم و 

تربیه

6754489
موسسه انکشافی و غذائی مردم 

افغانستان

Afghanistan People  Development 

and Food O rganization
APDFO10/5/1397لغمانسمیع اهلل

صحت ، زراعت ، تعلیم و تربیه 

و خدمات اجتماعی

6764491
موسسه خیریه برای حمایت 

زنان و کودکان

Women and C hihdren C harity 

S upport O rg  .
WC C S O15/7/1397کنرذبیح اهلل

تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت 

و خدمات اجتماعی

6774492
موسسه ملی اجتماعی و رفاه 

تعلیمی
National Welfare  Educational O rg .NWEO15/7/1397کابلثنا گل

خدمات اجتماعی و تعلیم و 

تربیه

Human Felicity Oموسسه رفاه بشری6784495 rg .HFO15/7/1397کابلفاروق احمد زی
تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت 

و خدمات اجتماعی



6794500
موسسه کمك برای احیا و ابتکار 

اشتراکی برای انکشاف

Rehabilitation Assistance  and 

Participatory Initiative  for 

Development O rg .

RAPIDO15/7/1397کابلعبدالعظیم
تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت 

و خدمات اجتماعی

6804501
موسسه مرکز مطالعات جندر 

افغانستان

Afghanistan C enter of G ender 

S tudies  O rg .
AC G S O15/7/1397کابلشریفه صالحی

خدمات اجتماعی و تعلیم و 

تربیه

6814502
موسسه خدمات صحی و کمك 

های بشری افغانستان

Afghanistan Health and 

Humanitaraian Aid O rg .
AHHAO15/7/1397

علی احمد 

ستانکزی
کابل

صحت ، تعلیم و تربیه و 

خدمات اجتماعی

6824503
موسسه باز سازی و خدمات 

اجتماعی افغانستان نوین

New Afghanistan Rehbilitation 

and S ocial S ervices  O rg .
NARS S O15/7/1397بلخلیزا گلثوم

تعلیم و تربیه ، صحت ، 

خدمات اجتماعی

6834504
موسسه تالش برای همکاری و 

همبستگی

Quest for S ynergrity Integrity 

O rg .
QS IO15/7/1397کابلعبدالقادر

صحت ، زراعت ، تعلیم و تربیه 

و خدمات اجتماعی

Oموسسه برای زنان و انکشاف6844507 rg  for Women and DevelopmentOWD15/7/1397هراتیلدا
خدمات اجتماعی ، صحت ، 

تعلیم و تربیه و زراعت

6854508
د سوونی او روزنی پر اختیا 

موسسه
Educational Development O rgEDO15/7/1397کابلمحمد خان

خدمات اجتماعی ، صحت ، 

تعلیم و تربیه و زراعت

6864510
موسسه تحقیق و مطالعات 

توسعوی مستند

Truted O rg  for Research and 

Development S tudies .
TORDS15/7/1397کابلنرگس

خدمات اجتماعی ، صحت ، 

تعلیم و تربیه و زراعت

6874512
موسسه توانمند سازی و ارتقا 

ظرفیت مرد و زن افغانستان

Afghanistan Man and Women 

Empowerment and S kill Building  

O rganization.

AMWES O15/7/1397هراتپروین هاشم زاده
صحت ، زراعت ، تعلیم تربیه و 

خدمات اجتماعی

6884514
موسسه انکشافی تعلیم برای 

همه و محافظت اظفال افغانستان

Education for all C hild 

Protection Development O rg  of 

Afghanistan .

EC PDOA15/7/1397کابلیعقوب شاه
خدمات اجتماعی و تعلیم و 

تربیه

موسسه فردا بهتر زنان افغان6894515
Better Tommoro for Afghan Women 

O rg .
BTAWO15/7/1397کابلفرید

خدمات اجتماعی و تعلیم و 

تربیه



6904516
موسسه تحقیقاتی و مطالعات 

استراتیژی منار معرفت

Mannar-e-Marifat Research and 

S tategic  S tudies  O rg .
MMRS S O15/7/1397کابلعبدالحکیم

تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت 

و خدمات اجتماعی

6914517
موسسه حمایوی برای 

شهروندان افغانستان

S upportive  O rg  for C itizens  of 

Afghanistan .
S OC A15/7/1397کابلنجیب اهلل

صحت ، تعلیم و تربیه و 

خدمات اجتماعی

Cموسسه کاروان رونق6924518 aravan Improvement O rgC IO15/7/1397خدمات اجتماعیبادغیسمحمد صدیق

6934522
موسسه فرهنگی و انکشافی 

قهرمانان راسخ افغانستان

Afghanistan Permanent Heroes  

C ultural and Development O rg .
APHC DO15/7/1397بغالنعزیزاهلل راسخ

خدمات اجتماعی ، تعلیم 

تربیه ، زراعت و صحت

6944524
موسسه حمایت از متضررین 

جنگ و حوادث طبیعی

Battelle  and Natural Disaster 

Victims  Protection O rg  .
BNDVPO15/7/1397کندزشهاب الدین

خدمات اجتماعی ، تعلیم 

تربیه ، زراعت و صحت

6954529
موسسه تربیوی و خدماتی برای 

زنان افغان

Learning  and S ervices  

O rganization for Afghan Women
LS OAW15/7/1397کابلبریالی

تعلیم و تربیه ، صحت ، زراعت 

و خدمات اجتماعی

6964530
موسسه توسعه زنده گی 

اجتماعی
O rg  for S ocial Life  Development .OS LD16 /8/1397کابلمحمد رمضان

تعلیم و تربیه، صحت، زراعت 

و خدمات اجتماعی

Women Cموسسه خالقیت زنان6974531 reativity O rg .WCO16 /8/1397کابلحزب اهلل
تعلیم و تربیه، صحت، زراعت 

و خدمات اجتماعی

6984533
موسسه خالقیت و ابتکار 

اجتماعی

O rg  for S ocial Initiative  and 

Innovation .
OS II16 /8/1397کابلاحمد رشاد

تعلیم و تربیه، صحت و 

خدمات اجتماعی

6994534
موسسه خیریه، تعلیمی و هنری 

حامی

Hami C harity Educational Artist 

O rg .
HC EAO16 /8/1397هراتوحید

تعلیم و تربیه، و خدمات 

اجتماعی

7004535
موسسه خیریه برای یتیمان و 

معلولین

Welfare  O rg  for O rphans  and 

Disables
WOOD16 /8/1397کابلحشمت اهلل

خدمات اجتماعی و تعلیم و 

تربیه

دساپی خیریه اوپیاورتیاموسسه7014536
S afi Empowerment and C hairty 

O rganization
S EC O16 /8/1397کابلعبداهلل

تعلیم و تربیه و خدمات 

اجتماعی

7024537
بشریت لپاره دنجات اوپرمختك 

موسسه

Human Development and Relief 

O rganization
HDRO16 /8/1397ننگرهارعبدالجباریوسفی

تعلیم و تربیه، صحت ، زراعت 

و خدمات اجتماعی



7034538
موسسه مطالعات حقوقی 

ومحیط زیستی افغانستان

Afghanistan Legal And 

Environmeatal S tudies  

O rganization

ALES O16 /8/1397کابلآرام الدین
خدمات اجتماعی و تعلیم و 

تربیه

Friendship Bridgeموسسه پل دوستی7044539  O rganizationFBO16 /8/1397کابلسیدشاه آغا
صحت، تعلیم و تربیه و 

خدمات اجتماعی

7054540
موسسه انکشافی وآموزشی زن 

افغان

Aghan Woman Development and 

Training  O rganization
AWDTO16 /8/1397کابلحمیرا

تعلیم و تربیه ، صحت ، 

خدمات اجتماعی

موسسه صحی ورفاهی افغانستان7064541
Health and Welfare  O rganization 

of Afghanistan
HAWOA16 /8/1397ننگرهارزرغونه

صحت ، زراعت ، تعلیم و تربیه 

و خدمات اجتماعی

7074542
موسسه سالم خدمت برای ملت 

افغانستان

salaam organization saver for 

Afghanistan Nation
S O S AN16 /8/1397تخارسرورالدین عیار

خدمات اجتماعی و تعلیم و 

تربیه

7084543
موسسه ملی ورزش برای مکاتب 

واطفال

National sport organization for 

children and school
NS OC S16 /8/1397کابلحیات اهلل

خدمات اجتماعی، صحت و 

تعلیم و تربیه

Learn Oموسسه تعلیمی7094544 rgLO16 /8/1397کابلپشتنه درانی
خدمات اجتماعی، صحت، 

تعلیم و تربیه و زراعت

Gموسسه تکنالوژی عصرسبز7104545 reen Era  Tech O rganizationG ETO16 /8/1397کابلزحل
خدمات اجتماعی ، صحت ، 

تعلیم و تربیه و زراعت

موسسه تعلیمی وبازسازی افغان7114546
Afghan Educational and 

Rehabilitation organization
AERO16 /8/1397صحت، تعلیم و تربیه و زراعتکابلفریداحمدعرفان

7124547
موسسه اختصاصی کارمندان 

اجتماعی افغانستان

Afghanistan social workers  

professional organization
ASWPO16 /8/1397کابلمسعود

خدمات اجتماعی، صحت، 

تعلیم و تربیه و زراعت

موسسه بانك غذایی افغانستان7134548
Afghanistan Food Bank 

O rganization
AFBO16 /8/1397خدمات اجتماعیکابلعالم زیب زرغون



7144551

موسسه حفاظت ازکمك های 

بشردوستانه وکاربرای سهولت 

افغانها

Keep Hamanitarian Assistances  

and Work for Afghans  Relief
KHAWARO16 /8/1397

محمدظهورصدیق

ی
هرات

خدمات اجتماعی و تعلیم و 

تربیه

Dunya-e-Rah-e-Nejat Oموسسه دنیای راه نجات7154561 rganizationDRNO7/9/1397بلخمسعوده
صحت ، زراعت ، تعلیم و تربیه 

و خدمات اجتماعی

7164563
موسسه تعلیمی و تربیتی امید 

برای همه

Educational and Training  Hope  

O rganization for Each
ETHOE7/9/1397کابلسید انور

تعلیم و تربیه، صحت و 

خدمات اجتماعی

Danish Welfareموسسه خیریه دانش7174564  O rganizationDWO7/9/1397بغالنعبداالول
زراعت،صحت، تعلیم و تربیه و 

خدمات اجتماعی

7184565
موسسه اجتماعی موفقیت 

افغانستان برای توسعه و عمل

Afghanistan S uccess  

O rganization for Development and 

Action

AS S ODA7/9/1397
محراب الدین 

مبارز
بلخ

صحت، زراعت، تعلیم تربیه و 

خدمات اجتماعی

Cموسسه شهر دانش7194566 ity of Knowledge  O rganizationC KO7/9/1397تعلیم و تربیهکابللمبه

7204568
موسسه انکشاف صحی ، تعلیمی 

و اجتماعی زنان

Women Health ,Education and 

S ocial Development O rg .
WHES DO14/9/1397کندهارفرزانه ظفری

صحت، تعلیم و تربیه و 

خدمات اجتماعی

7214569
موسسه برای حفاظت زیست و 

پایداری

O rg  for C onsevatation and 

S ustainability .
OC S14/9/1397کابلحمیداهلل

صحت، تعلیم و تربیه و 

خدمات اجتماعی

7224570
موسسه فرصت عالی برای 

آموزش علمی

High Opportunity for Practical 

Education O rg
HOPEO14/9/1397کابلعنایت اهلل سهیل

صحت، تعلیم و تربیه و 

خدمات اجتماعی

Eiman Universal Oموسسه همگانی ایمان7234573 rg  .EUO21/9/1397بلخاحمد سعید
زراعت ، صحت، تعلیم و تربیه 

و خدمات اجتماعی

7244574
موسسه خیریه برای ترقی و 

پیشرفت اقتصاد

Initiative  for Development 

Economic  and S ocial O rg  .
IDEAS O21/9/1397کابلاسما احسان یار

صحت، تعلیم و تربیه و 

خدمات اجتماعی

Jموسسه تحقیق صلح جرگه7254575 irga  Peace  Research O rg  .J PRO21/9/1397کابلآقا محمد
تعلیم و تربیه و خدمات 

اجتماعی

7264578
موسسه انکشاف حقوق اساسی 

مردم

People  Fundaental R ights  

Development O rg  .
PFRDO21/9/1397کندهارباز محمد

خدمات اجتماعی ، صحت ، 

تعلیم و تربیه و زراعت



Eyeموسسه چشم امید اتفاق7274580  of Alliance  Hope  O rg  .EAHO21/9/1397کابلفتانه
خدمات اجتماعی ، صحت ، 

تعلیم و تربیه و زراعت

د فکر او مننه پرمختگ موسسه7284585
Think and Thank Development 

O rganization
TTDO28 / 9 / 1397کنرعبداهلل صافی

خدمات اجتماعی، صحت، 

تعلیم و تربیه زراعت

موسسه مشارکت ملی زنان افغان7294586
Afghan Women National 

Participation O rganization
AWNPO28 / 9 / 1397

داکتر لیلما 

قریشی
کندز

خدمات اجتماعی، تعلیم و 

تربیه و صحت

7304587
موسسه رفاه اجتماعی برای زنان 

و کودکان

S ocial Welfare  O rganization for 

Women and C hildren
SWOWC28 / 9 / 1397فاریابفرشته

تعلیم و تربیه ، خدمات 

اجتماعی و زراعت

7314589
موسسه حمایت و صحت برای 

مهاجرین و معتادین افغانستان

Afghanistan S upport and Health 

O rganization for Refugees  and 

Addicted

AS HORA28 / 9 / 1397
انجنیر سید 

عبداهلل حکیمی
کابل

تعلیم و تربیه ، زراعت و 

خدمات اجتماعی

7324591
موسسه انکشاف پایدار و خدمات 

اجتماعی افغانستان

Afghanistan S ustainable  

Development &amp; S ocial S ervice  

O rganization

AS DS S O28 / 9 / 1397کابلمیرویس امر خیل
خدمات اجتماعی ، صحت ، 

تعلیم و تربیه و زراعت

7334592
موسسه تعلیمی انکشافی دنیا 

برای افغانستان

Dunya  O rganization for Education 

and Development in Afghanistan
DOEDA5 / 10 / 1397بلخعبدالصمد

زراعت، تعلیم و تربیه، خدمات 

اجتماعی و صحت

7344597
موسسه خدمات انکشافی اندیشه 

نوین

New Idea  Development S ervices  

O rganization
NIDS O5 / 10 / 1397کابلمحمد نعیم

زراعت، تعلیم و تربیه، خدمات 

اجتماعی و صحت

ارمنو تولنو موسسه7354599
O rganization of C ommunities  in 

Need
OC IN12 / 10 / 1397ننگرهارشفیق اهلل

صحت، زراعت، خدمات 

اجتماعی و تعلیم و تربیه

7364603
موسسه رشد جامع زراعت و 

انکشاف دهات

C omprehensive  Agricuture  and 

Rural Development O rganization
C ARD-O12 / 10 / 1397

هالل الدین 

مصدق
کابل

زراعت، خدمات اجتماعی، 

صحت و تعلیم و تربیه

موسسه تحقیقاتی آزاد اندیشان7374604
Free-Thinkers  Research 

O rganization
FRO12 / 10 / 1397کابلفضیله

خدمات اجتماعی، تعلیم و 

تربیه، صحت



7384606
موسسه تحقیق و توسعه بین 

المللی

O rganization for International 

Research and Development
O IRD12 / 10 / 1397تعلیم و تربیه و محیط زیستکابلذبیع اهلل

New Ideaموسسه اجتماعی مفکوره جدید7394607  S ociul O rganizationNIS O26 / 10 / 1397بلخنورمحمد
زراعت، تعلیم و تربیه، خدمات 

اجتماعی و صحت

7404608
موسسه خدمات اجتماعی برای 

توسعه افغانستان

S ocial S ervices  O rganization for 

Afghanistan Development
S S OAD26 / 10 / 1397هراتامین اهلل

زراعت، تعلیم و تربیه، خدمات 

اجتماعی و صحت

7414609
موسسه احساس توانمند سازی 

و حمایه از اطفال

Ehsas  Empowerment and S upport 

for Women and C hildrenO rg .
EESWC O26 / 10 / 1397کابلالیق صمیم

تعلیم و تربیه، خدمات 

اجتماعی و صحت

7424610
موسسه مهرانه برای داد خواهی 

و ارتقای ظرفیت ها

Mehrana  O rg  for Advocacy and 

Protes .
MOAP26 / 10 / 1397

هاجرسادات 

حسینی
کابل

زراعت، تعلیم و تربیه، خدمات 

اجتماعی و صحت

Afghan Aid Sموسسه اجتماعی افغان مرسته7434611 ocial O rg .AAS O26 / 10 / 1397کابلاحمد ولید قادری
زراعت، تعلیم و تربیه، خدمات 

اجتماعی و صحت

موسسه ابتکارات صلح وپیشرفت7444615
Peace  and Development Initiative  

O rganization
PDIO3 / 11 / 1397کندهارسلما

تعلیم و تربیه، خدمات 

اجتماعی ،صحت وسایرخامات

موسسه اجتماعی وفرهنگی ویژه7454616
S ocial and C ultural O rganization 

of Vizha
S C OV3 / 11 / 1397کابلنرگس تره کی

تعلیم و تربیه، خدمات 

اجتماعی و صحت

موسسه رفاهی خدمات عامه7464618
O rganization Public  Welfare  

S ervice
O PWS3 / 11 / 1397کابلعلی جان

زراعت، تعلیم و تربیه، خدمات 

اجتماعی و صحت

7474619
موسسه انکشافی وبازسازی راه 

نزدیك

Near Way Development and 

Rehabilitation O rganization
NWDRO3 / 11 / 1397خدمات اجتماعیکابلانجینرعبداقیوم

7484620
موسسه اجتماعی توانمند سازی 

جوانان افغان

S ocial Empowerment Afghan Youth 

O rganization
S EAYO3 / 11 / 1397کابلمهدی

خدمات اجتماعی، صحت، 

تعلیم تربیه



7494621
موسسه مطالعات وپژوهش های 

سیاسی افغانستان-اقتصادی

Afghanistan O rganization for 

Economic-Political S tudies  and 

Research

AOEPS R3 / 11 / 1397کابلداکترمحمدطاهر
خدمات اجتماعی، صحت، 

تعلیم تربیه

7504622
موسسه نسل علمی وتکنالوژی 

برنا

S cientific  and Technical 

G eneration of Borna  O rganization
S TG BO3 / 11 / 1397هراتمریم

خدمات اجتماعی وتعلیم 

وتربیه

موسسه اشتغال زائی خاش نوین7514623
New Khash Employment 

O rganization
NKEW3 / 11 / 1397کابلمحمدسردارمحمد

خدمات اجتماعی، صحت، 

تعلیم تربیه

نارنج دسحودپیاورتیاموسسه7524624
Woman Ability O range  

0rganization
WAOO3 / 11 / 1397خدمات اجتماعی و تعلیم تربیهننگرهارشهال

7534625
موسسه نوین سرمایه اجتماعی 

افغانستان

New S ocial C apital Afghanistan 

O rganization
NS C AO3 / 11 / 1397کابلمحمدعارف

تعلیم و تربیه، خدمات 

اجتماعی و صحت

موسسه تعلیمی واجتماعی نور7544627
Noor Educational and S ocial 

Development O rganization
NES DO10 / 11 / 1397کابلسیدعثمان

تعلیم و تربیه، خدمات 

اجتماعی ،صحت

7554629
موسسه هماهنگی انکشافی 

مکاتب خصوصی افغانستان

C ooperation Development 

O rganization of Afghanistan 

Private  S chools

C DOAPS10 / 11 / 1397کابلمحمدداود
تعلیم و تربیه، خدمات 

اجتماعی

Gموسسه گژدم طالئی7564630 olden S corpion O rganizationG S ORG10 / 11 / 1397کابلوحیداهلل
تعلیم وتربیه وخدمات 

اجتماعی

7574632
موسسه ترقی و آموزشی 

افغانستان

O rganization for Progress  and 

Education of Afghanistan
OPEA10 / 11 / 1397کابلاایمل مرادی

خدمات اجتماعی، صحت، 

تعلیم تربیه

موسسه اجتماعی فرهنگی پرند7584633
Parand S ocial C ultural 

O rganization
PS C O17 / 11 / 1397بلخحمید اهلل

زراعت،صحت و خدمات 

اجتماعی

7594634
موسسه خدمات حقوقی 

عجازافغان

Ejaz  Afghan Legal S ervices  

O rganization
EALS O17 / 11 / 1397هراتمطیع اهلل

تعلیم و تربیه، خدمات 

اجتماعی



موسسه آموزش وحرفوی پیشگام7604635
Peshgam Learninig  Vocational 

O rganization
PLVO17 / 11 / 1397کابلفریدون

تعلیم و تربیه، خدمات 

اجتماعی

7614636
موسسه خدمات انکشافی 

وبشردوستانه برای افغانستان

O rganization for Development and 

Humanitarian Assistances  in 

Afghanistan

ODHAA17 / 11 / 1397کابلذبیح اهلل
زراعت ،تعلیم وتربیه وخدمات 

اجتماعی

7624639
موسسه خدماتی، انکشافی 

واجتماعی همگانی

Universal Development and S ocial 

S ervices  O rganization
UDS S O17 / 11 / 1397کاپیساحلیمه

خدمات اجتماعی ،تعلیم 

وتربیه وصحت

7634640
موسسه پیشرفت مهارت زنهای 

قریه جات
Urban Women S kills  Promoting  O rg .UWS PO17 / 11 / 1397کابلرقیه گوهری

تعلیم و تربیه، خدمات 

اجتماعی

7644641
موسسه کمك  های صحی 

درمان جهانی

Heath Aid O rganization of 

Universal C ure
HAOUCصحتکابلعبدالباعث

7654642
موسسه مطالعات توسعه 

اقتصادافغانستان

Afghanistan Economic  Extension 

S tudies  O rganization
AEES O1/12/1397صحتکابلمشتاق

7664642
موسسه مطالعات توسعه 

اقتصادافغانستان

Afghanistan Economic  Extension 

S tudies  O rganization
AEES O1/12/1397تعلیم و تربیهکابلمشتاق

موسسه آریانا امید زنان افغان7674644
Arina  Omed Afghan Woman 

O rganization
AOAWO1/12/1397خدمات اجتماعیکابلامان اهلل

Cموسسه سازنده گان جامعه7684645 ommunity Builders  O rganizationC BO1/12/1397کابلسید واسع
خدمات اجتماعی، صحت، 

تعلیم تربیه وزراعت

7694647
نورک  سهارستوری  مرستندویه 

 موسسه

Nork Morning  S tar Help 

O rganization
NMS HO1/12/1397کابلشفیع اهلل

خدمات اجتماعی ،تعلیم 

وتربیه ،زراعت وصحت

موسسه آینده سبزافغانستان7704649
G reen Future  Afghanistan 

O rganization
G FAO1/12/1397خدمات اجتماعی ،تعلیم وتربیهکابلمحمد انیل

موسسه خودکفایی جوانان افغان7714652
Afghan Youth S elf-Worth 

O rganization
AYSWO1/12/1397کابلوحیداهلل

خدمات اجتماعی و تعلیم و 

تربیه



7724653
موسسه تحول جامعه توسط 

ظرفیت سازی

C hange  of C ommunity by C apacity 

Building  O rganization
C C C BO8 / 12 / 1397کابلسید منصور

صحت، تعلیم و تربیه، خدمات 

اجتماعی

Labraموسسه امداد کودکان کار7734654  C ahild  Relief O rganizationLC RO8 / 12 / 1397کابلمصطفی
تعلیم و تربیه وخدمات 

اجتماعی

7744655
موسسه حمایت ازاطفال 

وکارآفرینی برای زنان وجوانان

S upporting  C hildren and 

Entrepreneurship for Women and 

Youth O rganization

S C EWYO8 / 12 / 1397کابلعارفه
صحت، تعلیم و تربیه، خدمات 

اجتماعی

موسسه تغیرازراه تعلیم7754656
C hange  Through Education 

O rganization
C TEO8 / 12 / 1397کابلا مجد علی

تعلیم وتربیه وخدمات 

اجتماعی

7764664
دافغان شحوتعلیمی ،اجتماعی 

اوخدماتی موسسه

Afghan Women s  Education S ocial 

S ervices  O rganization
AWES S O22 / 12 / 1397تعلیم  تربیه، خدمات اجتماعیکابلزرغونه

7774665
موسسه انکشاف ورزش وخدمات 

اجتماعی برای افغانستان

G rowth for Afghanistan S ports  

and S ocial S ervice  O rganization
G AS S S O22 / 12 / 1397تعلیم تربیه وخدمات اجتماعیکابلبشیر

7784667
موسسه شبکه زنان افغانستان 

درحکومتداری شهری

Network of Afghan Women in Urban 

G overnances  O rganization
NAWUG O22 / 12 / 1397خدمات اجتماعی،  تعلیم تربیهکابلحمیرا ثاقب

موسسه توسعه اجتماع کاپل7794668
Kapul C ommunity Outreach 

O rganization
KC OO22 / 12 / 1397خدمات اجتماعی و زراعتکابلسید مصطفی

موسسه جامعه قلب آسیا7804669
O rganization of Heart of Asia  

S ociety
OHAS22 / 12 / 1397خدمات اجتماعیکابلاحمد جاوید

7814671
موسسه تحقیقاتی توسعه و 

حکومتداری خوب

Research O rganization for 

Development and G ood G overnance
RODG G22 / 12 / 1397کابلیقین علی

خدمات اجتماعی،  تعلیم 

تربیه ،صحت وزراعت

7824672
موسسه خدمات اجتماعی 

وانکشافی تکسار

Taksaar S ocial S ervice  and 

Development O rganization
TS S DO22 / 12 / 1397تعلیم تربیه وخدمات اجتماعیتخارسویتا



7834673
موسسه بشردوستانه برای اقدام 

پایداردرافغانستان

Humanitarian O rganization for 

S ustainable  Action in 

Afghanistan

HO S AA22 / 12 / 1397کابلمحمد ادریس
خدمات اجتماعی،  تعلیم 

تربیه ،صحت وزراعت

موسسه پویش جوانان افغانستان7844674
Youths  Afghanistan Dynamism 

O rganization
YADO22 / 12 / 1397کابلسونیا قادری

خدمات اجتماعی،  تعلیم 

تربیه ،صحت

7854675
موسسه مرکزکمك به خانواده 

ها و جامعه

C rux Assistance  for Family and 

community O rg .
C AFC O22 / 12 / 1397کابلاحمد سعید

خدمات اجتماعی،  تعلیم 

تربیه ، وزراعت

7864676
موسسه همکاری های اجتماعی 

برای جامعه بشری

S ocial Assist for Humanity 

S ociety O rganization
S AHS O22 / 12 / 1397کابلنظام الدین

خدمات اجتماعی،  تعلیم 

تربیه ،صحت وزراعت

Better Lifeموسسه زند گی بهتر برای زنان7874682  for  Women O rg .BLWO7 / 1 / 1398تخارفرخنده
خدمات اجتماعی،  تعلیم 

تربیه ،صحت وزراعت

7884685
موسسه صندوق وجهی کمك به 

دختران افغان

Afghan G irls  Financial 

Assistance  Fund O rganization
AG FAFO7 / 1 / 1398تعلیم تربیهنصیراحمد

7894686
دملی تقویت اوتعلیمی خیریه 

موسسه

National Empowerment and 

Education C harity O rganization
NEEC O7 / 1 / 1398صفت اهلل

خدمات اجتماعی،  تعلیم 

تربیه ،وزراعت

موسسه پژوهش جوانان افغان7904688
Afghan Youths  Research 

O rganization
AYRO7 / 1 / 1398بلخماری

خدمات اجتماعی، 

صحت،زراعت و تعلیم و تربیه

7914689
موسسه حمایت 

حقوقی،اقتصادی وصحی زنان

S upport Legal ,Economy and Health 

O rganization
S LEHO7 / 1 / 1398هلمندعفیفه معروف

خدمات اجتماعی، زراعت و 

تعلیم و تربیه

7924691
موسسه توانمند سازی وکمك 

نگین

Negin  Improvement and Aid 

O rganization
NEAO7 / 1 / 1398بلخمحمد نسیم

خدمات اجتماعی، 

صحت،زراعت و تعلیم و تربیه

7934692
موسسه خیریه صحت ومصونیت 

افغان

Afghan Protection and Health 

C harity O rganization
APHC O7 / 1 / 1398کابلداکتر نعیم اهلل

خدمات اجتماعی،  تعلیم 

تربیه ،صحت



Pموسسه جوانان پیشگام عصر7944694 ioneer Youth of Era  O rganizationPYEO21/1/1398کابلسید ضیا اهلل
خدمات اجتماعی،  تعلیم 

تربیه ،صحت

7954696
موسسه حمایت ازشهروندان 

افغانستان

S upporting  O rganization for 

Afghanistan C itizens
S OAC21/1/1398هراتسوزان حکیمی

خدمات اجتماعی،  تعلیم 

تربیه ،صحت وزراعت

7964697
موسسه حمایت های مدنی 

،اقدام داوطلبانه وانسجام

C ivic  Initiatives  Voluntary 

Intervention and C oherence  

O rganization

C IVIC O21/1/1398هراتمحمد جوادعمید
خدمات اجتماعی،  تعلیم 

تربیه ،صحت وزراعت

Gموسسه جوهرسبز7974699 reen Ink O rganizationG IO21/1/1398کابلزهره
خدمات اجتماعی،  تعلیم 

تربیه ،صحت وزراعت

موسسه تعلیمی  وانکشافی چراغ7984700
Lamp Educational and Development 

O rganization
LEDO21/1/1398بلخوارث

خدمات اجتماعی، زراعت و 

تعلیم و تربیه

موسسه خیریه رفاه اجتماعی7994701
S ocial Welfare  C harity 

O rganization
SWC O21/1/1398خدمات اجتماعیکابلوحید اهلل

8004702
موسسه تغیرمثبت اجتماعی 

برای افغانستان

Positive  S ocial C hange  for 

Afghanistan O rganization
PS C AO21/1/1398کابلپتونی

خدمات اجتماعی،  تعلیم 

تربیه ،صحت

8014703

موسسه همکاری های حمایوی 

ثبات وتقویت زنان وجوانان برای 

افغانستان سبز

Women Resilience  Assistance  

O rganization for G reen 

Afghanistan

WRAOG A21/1/1398کابلوجیهه صافی
خدمات اجتماعی، 

صحت،زراعت و تعلیم و تربیه

8024705
موسسه تقویت جوانان از طریق 

باسواد نمودن جامعه

Empowering  Youth by Educating  

S ociety O rganization
EYES -O21/1/1398خدمات اجتماعیکابلاباسین

8034709
موسسه انکشافی داخلی 

786افغانستان 

O rganization of Afghanistan for 

Internal Development .
O 786AID21/1/1398کابلبسم اهلل

خدمات اجتماعی، 

صحت،زراعت و تعلیم و تربیه

8044711
موسسه خدماتی و انکشاف 

زراعت مالداری افغان

Afghan S ervice  Agricultre  and 

Development O rg .
AS ADO4/2/1398خدمات اجتماعی و زراعتکندزعبدالعزیز

8054712
حیات دارالیتام د ماشومانو د 

روسانه راتلونکی موسسه

Hayat O rphanage  Bright Future  

for C hilderan O rg .
HOBFC O4/2/1398لغمانشمشاد

خدمات اجتماعی،  تعلیم 

تربیه ،صحت



8064714
موسسه آکاهی عامه افغانستان 

برای افغانها

Afghanistan Public  Awareness  O rg  

for Afghans
APAOA4/2/1398کابلمحمد عرفان

خدمات اجتماعی، 

صحت،زراعت و تعلیم و تربیه

Owj Tasaoud Oموسسه اوج تصاعد8074717 rg  .OTO4/2/1398خدمات اجتماعی،  تعلیم تربیهبامیانفاطمه وفایی

8084719
موسسه انیستیوت مطالعات 

حکومت داری خوب افغانستان

Afghanistan Institute   for G ood 

G overnance  S tudies  O rg  .
AIG G S O4/2/1398خدمات اجتماعیکابلنوش آذر صالح

8094720
موسسه انکشافی و مشورتی 

صلح برای زنان

Peace  Development and 

C onsultation O rganization  for 

Women

PDC OFW4/2/1398تخارسمیرا مقصودی
انکشافی ، صحت ، زراعت و 

خدمات اجتماعی

8104722
موسسه پیشرفت صحی زنان 

افغان

Afghan Women Health Promotion 

O rganization
AWHPO4/2/1398صحت و آگاهی عامهکابلعاصمه جریر

موسسه خیریه دنیا دانش8114723
World of Knowledge  C harity 

O rganization
WKC O4/2/1398

انجنیر محمد 

همایون مهمند
کابل

تعلیم و تربیه، صحت و 

خدمات اجتماعی

8124724
د افغانستان د غرونو مطالعاتو 

موسسه

O rganization for Mountain 

S tudies  Afghanistan
OMS A4/2/1398محیط زیست و زراعتکابلمعصوم همدرد

8134726
موسسه توانمند سازی  ورشد 

زنان
Women Empowerment and G rowth O rg .WEG O25/2/1398کابلژیال

خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه 

، صحت  وزراعت

8144727
دافغانستان حیرنیزه پراختیائی 

او روغتیائی موسسه

Afghanistan Research 

Development and Health O rg  .
ARDHO25/2/1398

داکترنصرت اهلل  

صفاری
کابل

خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه 

، صحت  وزراعت

Equal Rموسسه حقوق مساوی8154728 ights  O rg .ERO25/2/1398کابلاحمد ریاض
خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه 

، صحت

8164732
موسسه انکشافی اجتماعی و 

فرهنگی محیا

Mahya  Development ,S ocial and 

C ultural O rg .
MDS C Oبامیانراضیه

خدمات اجتماعی  و تعلیم 

تربیه

موسسه حفاظت و تربیه حیوانات8174733
O rg  for Protection and Training  

of Animals .
OPTA29 / 3 / 1398خدمات اجتماعیکابلگل محمد



8184734
موسسه خدمات صحی و 

تعلیمی امیری

Amiri Education and Health 

S ervice  O rg .
AEHS O29 / 3 / 1398کابلمیرویس

خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه 

، صحت

8194735
موسسه خیریه زنان مبارز فعال 

افغان
Afghan S trenuous  C hampion O rg  .AS CWO29 / 3 / 1398کابلزرمینه

خدمات اجتماعی  و تعلیم 

تربیه

8204736
موسسه گزارش ساالنه تعلیمی  

افغانستان

Annual S tatus  of Education 

Report in Afghanistan O rg  .
AS ERAO29 / 3 / 1398کابلپرستو حکیم

خدمات اجتماعی  و تعلیم 

تربیه

8214738
موسسه تعلیمی ، اجتماعی و 

فرهنگی موفقیت

S uccess  Educational, S ervice  , 

S ocial and C ultural O rg .
S ES S C O29 / 3 / 1398بامیانموسی

خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه 

،  وزراعت

8224739
موسسه توسعه نسل جوان 

افغانستان

Afghanistan Young  G eneration 

Development O rg .
AYG DO29 / 3 / 1398هراتاحمد

خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه 

، صحت  وزراعت

8234740
موسسه ریحان برای زنان و 

توانمند سازی اجتماعی

Raihan O rg  for Women and S ocial 

Empowerment
ROWS E29 / 3 / 1398کابلملکه

خدمات اجتماعی، تعلیم تربیه 

، صحت  وزراعت

8244742
موسسه تحقیقاتی و انکشافی 

ابتکار نوین

New  Initiative  Research and   

Development   O rganization
NIRDO29 / 3 / 1398کابلمحمد

خدمات اجتماعی ، تعلیم 

تربیه  ، صحت،  زراعت  ، 

زیربنا و حکومتداری خوب

موسسه برای توان بخشی افغانها8254743
O rganization  for  Afghans    

Rehabilitation
OAR29 / 3 / 1398

وحید احمد  

نورزی
کابل

خدمات اجتماعی ، تعلیم 

تربیه  ، صحت،  زراعت

8264744
موسسه خیریه و اجتماعی 

محسنین

Mohsenin  Welfare   S ocial    

O rganization
MWS O29 / 3 / 1398بلخعبدالغفور  عثمانی

خدمات اجتماعی ، تعلیم 

تربیه  ، صحت،  زراعت

8274745
موسسه توانمند سازی و تغیر 

جوانان افغان

Afghan Youth Empowerment and 

C hange  O rg .
AYEC O29 / 3 / 1398بلخمنصور

خدمات اجتماعی ، تعلیم 

تربیه  ، صحت،  زراعت

8284747
موسسه فرهنگی اجتماعی 

ظرفیت سازی عیاران

Ayaran S ocial C ultural C apacity 

Building  O rg  .
AS C C BO29 / 3 / 1398بغالنسردار نظر نظری

خدمات اجتماعی  و تعلیم 

تربیه

8294748
موسسه رسانه یی و مدنی آینده 

سازان افغانستان

Afghanistan  Future   Maker  Media   

and  C ivil  O rganization
AFMMC O29 / 3 / 1398

سید شفیع 

محبوبی
کابل

خدمات اجتماعی ، تعلیم 

تربیه  ، صحت،  زراعت



8304749
موسسه ارتقا ظرفیت و انکشاف 

زراعت جام غور

J am-e-G howr Agriculture  

Development  and C apacity 

Building  O rg  .

J ADC O29 / 3 / 1398غورفضل احمد
خدمات اجتماعی ، تعلیم 

تربیه    زراعت

موسسه خیریه خیرالناس8314752
Khiar ul  Nass   Welfare  

O rganization
KNWO29 / 3 / 1398خدمات اجتماعی و تعلیم تربیهکابلزاهد اهلل

8324754
موسسه مشوره دهی ترک مواد 

مخدر شفا

C onsultancy  O rganization  for  

Drug   Addicts   Rehabilitation  of  

Heal

C ODARH29 / 3 / 1398کابلمنصور
خدمات اجتماعی ، تعلیم 

تربیه ، صحت و زارعت

8334755
موسسه تحقیقاتی واجتماعی 

افغانستان

Afghanistan Research  and  S ocial  

 O rganization
ARS O29 / 3 / 1398محمدحکیم

خدمات اجتماعی ، تعلیم 

تربیه ، زراعت وآبیاری و 

حکموتداری خوب

8344756
موسسه خیریه مدد رسانی 

بینوایان

Poor's  Helper Welfare  

O rganization
PHWO29 / 3 / 1398بلخغالم جیالنی

صحت، زراعت، خدمات 

اجتماعی و تعلیم و تربیه

8354757
موسسه تسهیل کننده انتخابات 

دیموکراتیك افغانستان

O rg  of Democratic  Election 

Facility for Afghanistan .
ODEFA29 / 3 / 1398خدمات اجتماعیکابلاجمل گالب


