
شماره ثبت مخفف اسم موسسه شماره 
170 DWRO موسسه بازسازی دره وال 1

182 MESAA کمک های تعلیم میدی برای افغانستان 2

205 RSA خدمات بازسازی برای افغانستان 3

210 SOH موسسه بازسازی سهرابی 4

251 AWWD موسسه بهبود زنان افغان 5

298 WDPA موسسه پروگرام های انکشافی زنان برای افغانستان 6

300 ORAPA 7 موسسه برای تحقیق و تحلیل پالیسی های افغانستان

332 AWTDO موسسه تربیوی و انکشافی برای زنان افغان 8

381 AVDA موسسه داکتران رضا کار افغان 9

389 AFS موسسه خیریه کمک به زارعین 10

391 RSDO موسسه بازسازی و توسعه اجتماعی 11

422 DCSA انکشاف جامعه مدنی افغانستان 12

515 BCO موسسه خیریه باختر 13

519 AWCP مؤسسه همکاران زنان و اطفال افغانستاان 14

533 NERU گروپ ملی انجنیری برای آبادی افغانستان 15

557 KACIA مؤسسه خیریه خیرالبشر 16

568 SHA مؤسسه بازسازی شفق 17

573 ADRO انکشاف و احیای مجدد افغانستان 18

638 SSHAO موسسه احیای خدمات اجتماعی زراعتی و صحی 19

747 CAPS دصلح اوتکرمطا لعی مرکز 20

868 MKDRO موسسه بازسازی و انکشافی مشعل خراسان 21

994 ADOA موسسه انکشافی افغانستان برای افغانها 22

1062 WCLIO موسسه بهزیستی زنان و اطفال 23

1071 OHHAW موسسه کمک های بشری برای زنان افغانستان 24

1305 ANPO موسسه مشارکت ملی افغانستان 25

1323 HPO موسسه انکشا ف صحت 26

1382 CEDO موسسه توانمندی وانکشاف جامعه 27

1401 ADWRO موسسه معاونت برای دفاع از حقوق زنان 28

1413 ADEO موسسه انکشافی و تعلیمی افغانستان 29

1428 SAEDAO موسسه انکشاف اقتصاد پایدار برای افغان ها 30

1454 AYCSO موسسه حمایت کرکیت جوانان افغان 31

1499 ROAWV موسسه بازتوانی قربانیان جنگ افغانستان 32

1511 NSCSO موسسه اجتماعی خیریه ملت در بهبود 33

:لست موسسات که به انحالل سوق یافته اند

لست موسسات داخلی



1525 OESD موسسه اقتصادی و انکشاف اجتماعی 34

1552 OSCAT موسسه فعالیت های اجتماعی و فرهنگی طالیه داران 35

1706 DROC موسسه بازسازی و انکشافی در کشور 36

1774 FNO موسسه فردانوین 37

1788 AYTO موسسه تخنیکی جوانان افغان 38

1801 PHDO موسسه صلح وانکشاف بشری 39

1856 SSOBF موسسه خدما ت اجتماعی برای اینده بهتر 40

1895 YECO موسسه خدمات اجتماعی تعلیم وتربیه و زراعت 41

1964 SLMIO موسسه انیستوت تنظیم پا یدار زمین 42

2081 RDASO اتحاد خدمات انکشاف دهات 43

2117 AJO موسسه عدالت  افغانستان 44

2130 IDO موسسه ابتکارات برای انکشاف 45

2168 NWSO موسسه حما یت از زنان  نیا زمند 46

2202 KCSDO موسسه  انکشاف فرهنگی و اجتماعی کورش 47

2206 CWCAO موسسه همکاری با زنان  و اطفا ل افغانستان 48

2217 ARESO موسسه  برای پیشرفت مردم و کمک افغانستان در قریه 49

2248 SOWCLI موسسه اجتماعی ، انکشاف و بهبود زندگی زنان واطفا ل 50

2269 DSARUO موسسه خدماتی انکشافی یرای  افغان ها در شهر  و دهات 51

2275 JPAO موسسه عدالت وصلح  در افغانستان 52

2294 SCBO موسسه بلند بردن ضروریا ت و ظرفیت های جامعه 53

2369 YLO موسسه آموزشی یولدوز 54

2398 ANDO د افغان سحو دنوی هیلی موسسه 55

2420 SRECO موسسه آموزشی خدماتی وفرهنگی سلطان راضیه 56

2462 AWDSEO موسسه انکشافی و آموزشی اجتماعی زنان افغان 57

2504 SRSVDWO موسسه بازسازی خدماتی اجتماعی حرفوی زنان 58

2546 JWAO موسسه زنان صنعتگر جامی 59

2577 WSWO موسسه اجتماعی و رفاه برای زنان 60

2662 AEBO موسسه مبنا تعلیم و تربیه افغان 61

2743 ORRDA موسسه احیا مجدد و انکشاف دهات افغانستان 62

2749 OANR موسسه حقوقی ملی افغانستان 63

2779 OAAEP موسسه تبادله تعلیمی دانش آموخته گان افغانستان 64

2796 AIOR موسسه بازسازی مشارکت افغانستان 65

2803 ATDCO موسسه اندیشه افغانها برای انکشاف و تغیر 66

2813 AOSSR موسسه مطالعات  وتحقیقات استراتیژک افغانستان 67

2827 ACWO موسسه دیده بان مبارزه بافساد اداری 68

2841 VO موسسه صدا 69

2887 OMEEDA موسسه تشبشات و انکشاف اقتصادی افغانستان 70



2905 AWCRPO حفظ حقوقی زنان و کودکان افغان 71

2918 SAAWO برپا خواستن خانم های اکادمیک افغانستلن 72

2924 BORO موسسه بازسازی بهار امید 73

2925 CASDO فعالین مدنی برای توسعه پایدار 74

2928 WAWO سعادت برای زنان افغان 75

2934 OCRD موسسه امداد و انکشاف جامعه 76

2939 DOMCS موسسه انکشافی برای رسانه های ارتباطی و توسعه پایدار 77

2963 ASDWO موسسه خیریه انکشافی خواهران افغان 78

2991 HBORL موسسه حمیده برمکی برای حاکمیت قانون 79

3015 BDSEO موسسه توانائی مستحکم و انکشاف بهتر 80

3022 AAADO داباد افغانستان دمرستو پراختائی موسسه 81

3036 SDBFAWO موسسه انکشافی اجتماعی آینده بهتر برای زنان افغان 82

3051 FLWSO موسسه خدماتی سیما هستی زنان 83

3069 CADO موسسه همکاری برای انکشاف افغانستان 84

3086 ACSEDO موسسه توانمندی سازی و انکشاف جامعه مدنی افغانستان 85

3091 AWDEPO موسسه انکشافی و برنامه های تعلیمی زنان افغانستان 86

3097 LDSAW موسسه انکشاف حقوقی و خدماتی برای زنان افغان 87

3110 ASBWO دافغان سحوحالنده اجتماعی موسسه 88

3116 ADSHO موسسه صحی اجتماعی و انکشافی افغانستان 89

3123 OMEDA دافغانستان دخلکوتعلیمی او پرمختیای موسسه 90

3132 AWCHO موسسه امید زنان و کودکان افغان 91

3139 AYO موسسه جوانان افغان 92

3156 OAO موسسه افغانستان واحد 93

3169 FEO موسسه تعلیمی آزادی 94

3179 AYISCDO موسسه جوانان افغان برای پیشرفت و تغیر 95

3196 AIESO موسسه مستقل تعلیمی و خدماتی افغانستان 96

3200 NOSER موسسه نور برای تعلیم و تربیه ، آبادی و خدمات اجتماعی 97

3215 OEPD موسسه صلح و توسعه پایدار 98

3216 DITO موسسه توسعه افکار مبتکرانه 99

3217 ROYA موسسه تحقیقاتی در امور جوانان 100

3222 OCAAF موسسه انکشاف بنیادی جامعه و زراعت 101

3229 HWCO موسسه امید برای زنان و اطفال 102

3247 AVPJO موسسه صدای صلح و عدالت افغانستان 103

3305 RASO آسایش برای جامعه افغان 104

3318 DSDO موسسه انکشاف اجتماعی دوست 105

3321 NTDO موسسه انکشافی طنین نو 106

3327 EOEA موسسه تعلیمی برای توانمند سازی افغانستان 107



3345 WHCO موسسه آغوش گرم برای اطفال 108

3346 APRRO موسسه کاهش فقر و بازسازی افغان 109

3369 ASDHO موسسه انکشاف اجتماعی و صحت افغانستان 110

3374 IDOA موسسه اصالحات و توسعه برای افغانستان 111

3387 WCEWO تعهد زنان برای توانمندسازی زنان 112

3390 SEMO موسسه پیام آور توسعه و خدمت 113

3415 AESSO
موسسه توانمندسازی و خدمات

 اجتماعی افغانستان
114

3454 AESSO موسسه خدمات اجتماعی اعتماد افغانستان 115

3457 OOD موسسه توسعوی اقیانوس 116

3465 AEWVO موسسه حرفوی زنان نخبه افغان 117

3469 TCJO موسسه تالش برای برابری و عدالت 118

3472 SDHO موسسه انکشافی و بشری ثمر 119

3474 CSSOA موسسه مرکز مطالعاتی ثبات پایدار افغانستان 120

3477 NNO موسسه نگرش نو 121

3500 CDPSO انکشاف جامعه و خدمات عامه 122

3549 JDRO موسسه انکشافی و تحقیقاتی عدالت 123

3563 CLO دهیوادوالوداریکو موسسه 124

3564 NAEO موسسه تعلیمی و زراعتی نو 125

3566 OSER موسسه توانمند سازی اجتماعی و تخقیقاتی 126

3570 HVWO موسسه همکاری برای  زنان بی بضاعت 127

3589 PEWO موسسه تعلیمی و خیریه مردم 128

3601 HSWO موسسه اجتماعی رفاه هستی 129

3604 NFSCO موسسه فرهنگی و اجتماعی نوید فردا 130

3613 MAHCO موسسه ارائه خدمات صحی مداوا 131

3617 ASECSO موسسه علمی، تربتی، فرهنگی و اجتماعی انوار  132

3622 IMDO موسسه انکشافی پیام آبادی 133

3633 IJO موسسه مشارکت و عدالت 134

3640 FAWDO موسسه خیریه انکشافی فالح افغانستان 135

3644 EAEDO موسسه توانمندسازی و توسعه ای نخبگان افغان 136

3652 EASTO موسسه رشد تعلیم و مهارتها 137

3657 OERW موسسه توانمندسازی زنان روستا 138

3663 OWA موسسه برای رفاه افغانستان 139

3668 YEPO موسسه توانمند سازی و ارتقای جوانان 140

3675 AWYEO موسسه توانمند سازی زنان و جوانان افغان 141

3678 ODESA موسسه انکشافی و خدملت تعلیمی برای افغانستان 142

3703 WYCO موسسه زنان و جوانان برای تغیر 143



3710 PPWOAW نوید برای رفاه و توانمندی زنان 144

3717 NAHSRO موسسه خدمات صحی و تحقیقاتی ندای افغان 145

3722 BRAO موسسه تحقیقاتی و دادخواهی بانو 146

3729 MTO موسسه اعتماد مادر 147

3732 SSCESDO موسسه علمی، فرهنگی، اموزشی، اجتماعی و انکشافی شاهد 148

3741 SHOW د سحو د مال تر اوبشری مرستو موسسه 149

3742 CLTEO موسسه تغیر زنده گی از طریق آموزش 150

3747 NPDOAW موسسه پروگرام های جدید انکشافی برای زنان افغانستان 151

3756 JSWO موسسه رفاه اجتماعی اطفال و نوجوانان 152

3772 HDOW موسسه صحت و انکشاف برای زنان 153

3781 SDFO موسسه توسعه پایدار برای آینده 154

3782 ARNVTO موسسه آموزشی حرفوی رفعت نوین افغان 155

3786 ARAEO موسسه باز سازی ، زراعتی و تعلیمی افغان 156

3793 OWRS موسسه حق و همبستگی زنان 157

3820 VHCO موسسه ندای هم اهنگی انسانی 158

3823 OEAD موسسه توانبخش دادخواهی و انکشاف 159

3824 NSDCO موسسه انکشافی و ظرفیت سازی فصل نوین 160

3832 ASRPDIO موسسه ابتکار صلح و دیموکراسی حل استراتیژیک افغانستان 161

3833 ASHDO موسسه توسعه صحت جامعه افغان 162

3837 YLDAO موسسه رهبری جوانان برای ترقی افغانستان 163

3839 NTAO موسسه پل شفافیت  افغانستان 164

3843 VWCSO موسسه حمایت از زنان و اطفال اسیپ پذیر 165

3844 VPO موسسه صدای مردم 166

3845 AOIDC موسسه پرورش فکری کودکان افغانستان 167

3846 OLA موسسه ارتباطات در افغانستان 168

3847 ADMO موسسه دوستان موالنا افغانستان 169

3850 RWOA موسسه تحقیقاتی و امداد رسانی برای افغانها 170

3851 LRLDO موسسه حقوقدانان برای  حاکمیت قانون و دیموکراسی 171

3853 NASDO موسسه توسعه پایدار افغانستان نوین 172

3855 NADO دملت زراعتی او پراختیایی موسسه 173

3856 TESOA موسسه مطالعات اقتصادی افغانستان 174

3859 HOPEA موسسه بشری ، برای صلح ، آموزش و صحت 175

3860 OJAO موسسه امید جدید افغان 176

3863 SAWRO موسسه محافظت از حقوق زنان افغان 177

3866 CETSO موسسه خدمات اموزشی تعلیمی چرخ 178

3867 PYO موسسه صلح و جوانان 179

3868 AFVO موسسه دیدگاه آینده افغانستان 180



3869 AETSO موسسه خدمات اموزشی تعلیمی افغانستان 181

3870 WCAO موسسه حمایت از زنان و اطفال 182

3872 PPLO موسسه صلح و زنده  گی برای مردم 183

3873 APHO موسسه حمایت مردم افغان 184

3874 WCAO موسسه نو آوری و هنر بانو 185

3875 OPRSD موسسه صلح، تحقیقات علمی و انکشاف امور اجتماعی 186

3879 CFOW موسسه ظرفیت سازی برای اطفال یتیم و زنان بیوه 187

3880 WESSO موسسه تعلیمی فهم و خدمات اجتماعی 188

3882 GRPDO موسسه ریشه سبز برای صلح و آبادانی 189

3883 WCPO موسسه حمایت از زنان و اطفال 190

3887  HIDO دهیواد دزیربنا پرمختک موسسه 191

3890 ARMDO تحقیقاتی، نظارتی و انکشافی افغانستان 192

3892 NEDAO موسسه آموزشی و انکشافی ندا برای افغانها 193

3894 PSSOA پایست ددولنیزو خدمتونو موسسه د افغانستان لپاره 194

3898 WREO دسخو د حقوقی او تعلیمی موسسه 195

3901 AVDORF موسسه انکشاف حرفوی برای زنان افغانستان  196

3902 SRAO موسسه  طلوع آفتاب برای افغانستان 197

3905 KSDSO موسسه خدمات اجتماعی و انکشافی کارورز 198

3907 AWCHSCW

O
دافغان سحو ماشومانودبشری او تولنیزو مرستو خیریه موسسه 199

3909 AOSO موسسه اجتماعی بنی ادم 200

3911 SACSSO موسسه خیریه و خدمات اجتماعی همدستی سادات 201

3914 CCOCD موسسه همکاری های خالق برای فرهنگ و توسعه 202

3918 CPEDAO موسسه انکشاف تعلیمی و آگاهی قدرت تباثیر 203

3923 AOPU صلح و اتحاد برای افغانستان 204

3924 AOA موسسه افرینش افغانستان 205

3926 CFAO موسسه تغیر برای همه 206

3927 RASAO موسسه کمک های اجتماعی و توانائی بهساز 207

3928 HGVO موسسه دهکده سبز میهن 208

3933 CCEO موسسه تربیتی و فرهنگی اطفال 209

3935 ASCRCO موسسه خیریه حمایت از کودکان خیابانی افغانستان 210

3936 CPSDO موسسه انکشاف اجتماعی نقطه کلیدی 211

3937 ABHO موسسه صنایع دستی پرنده افغان 212

3942 AODR موسسه تحقیقات برای توسعه افغانستان 213

3946 WOSSDA موسسه رفاه و خدمات اجتماعی برای پیشرفت افغانستان 214

3949 KSSDO موسسه خدمات اجتماعی و انکشافی خیر خواه 215

3950 DOC دیوه د بدلون لپاره موسسه 216

3952 FEIO موسسه مبارزه با تاثیرات محیط زیستی 217



3956 AOHRP موسسه انکشاف و حقوق بشر و صلح افغانستان 218

3957 OLRC وړ کړی خپل وطن بیرته جوڅموسسه را 219

3960 ODESC موسسه توسعه اقتصادی ، اجتماعی و ارتقای ظرفیت ها 220

3961 MASSO موسسه خدمات اجتماعی مهد آزادی 221

3971 OLIW موسسه بهبود سطح زنده گی زنان 222

3975 AFDEO موسسه افغان برای تقویت دموکراسی 223

3976 SWO سیالب خیریه موسسه 224

3977 NASCO موسسه خیریه نوی افغان سرپناه 225

3982 SSOFANW موسسه خدمات اجتماعی برای زنان نیازمند افغان 226

3984 SCWEO موسسه تحول اجتماعی و توانمند سازی زنان 227

3987 OSWA موسسه رفاه اجتماعی برای افغانستان 228

3989 AMDSO موسسه خدماتی و انکشافی آسایش میهن 229

3992 LTDO موسسه کارگر و توسعه فکر 230

3996 AFBSO موسسه جامعه روشن افغانستان 231

3997 WHEO موسسه تعلیم و تربیه و صحت زنان 232

3999 BFO موسسه آینده روشن 233

4003 AFAO موسسه آگاهی برای افغانستان 234

4004 OSDS موسسه مطالعات انکشاف پایدار 235

4005 OSRDA موسسه برای توسعه پایدار روستا های افغانستان 236

4007 VASO موسسه مساعدت و حمایت از قربانیان 237

4008 WKLO موسسه دانش و رهبری زنان 238

4009 GAHO موسسه خانه هنر خاکستری 239

4010 TSSCO موسسه فرهنگی و خدمات اجتماعی تبسم 240

4013 SSAWCO دافغانستان د سحواو ماشومانو لپاره تولنیزه موسسه| 241

4022 EIWO موسسه خیریه اسالمی اخالص 242

4024 MWCO د مور هیلی خیریه موسسه  243

4026 AOC دافغان موسسه تغیر لپاره 244

4030 MLCSO موسسه خدمات حقوقی و مشوره دهی ماورالنهر 245

4031 ECSOA موسسه متخصصین حامی محیط زیست 246

4038 AEFEO موسسه آموزش عالی برای افغانها 247

4039 KPDSSO موسسه انکشافی و خدمات اجتماعی کلید صلح 248

4040 SOFA موسسه دلسوزی برای افغانها 249

4044 ADOW موسسه راه توسعه افغانستان 250

4045 JO موسسه جیالن 251

4047 YCCBO موسسه ارتقای خالقیت و ظرفیت سازی جوانان 252

4051 HSSSO د تولنیزو خدماتو بشردوستانه مالتر موسسه 253

4053 OSDPC موسسه توسعه پایدار و همکاری های صلح 254



4057 PESO پایشت د تعلیمی برخی مالتریزه موسسه 255

4058 AEO موسسه هنر و کار آفرینی 256

4059 SHPO موسسه صحی و اجتماعی عامه 257

4062 CCOO موسسه خیریه مواظبت یتیمان 258

4063 OSW موسسه رفاه برای جامعه 259

4065 WPSGO موسسه صلح وتوسعه پایدار بانو 260

4066 HRADO موسسه انکشافی و رفاه امید 261

4067 EFAO موسسه آموزش برای همه 262

4068 MWCAO موسسه اتحاد مردها برای حمایت از زنان و اطفال 263

4070 LCOPA د افغانستان د خلکو د ژوند د بدلون موسسه 264

4073 BSEO موسسه اجتماعی و اقتصادی بشریت 265

4074 HDO موسسه انکشاف بشری 266

4080 EHOO تعلیمی اوصحی الرسود موسسه 267

4081 OAWY موسسه زنان وجوانان افغان 268

4082 OWESO د یتیمانو خیریه تعلیمی او خدماتی موسسه 269

4084 WEERO موسسه تحقیقاتی ،تعلیمی و اقتصادی زنان 270

4094 CRAO موسسه تحقیق و داد خواهی قطب نما 271

4098 WEDOA موسسه زنان برای انتخابات ودموکراسی افغانستان 272

4100 AICHIO موسسه مبارزه علیه انتان وبهبود صحت افغانستان 273

4101 AOHO موسسه تاریخ شفاهی افغانستان 274

4103 SSDSO موسسه خدماتی انکشافی شاهین سفید 275

4104 GLICSO موسسه نوآوری وهمکاری های همگانی 276

4106 CDSJO موسسه انکشاف مدنی ، اجتماعی و عدالت 277

4109 ZSDO موسسه انکشافی و خدماتی زمرد 278

4111 SAHAO موسسه کمک های بشری افغانستان امن 279

4114 FSASO راتلونکی حمایوی او خدماتی موسسه 280

4115 FMO موسسه تنظیم امور جنگلداری 281

4116 HROPA موسسه بشری برای مردم افغانستان 282

4117 TAFO موسسه شفافیت افغانستان 283

4118 VSDO موسسه خدماتی و انکشافی روستا 284

4120 GODA موسسه سبز برای توسعه افغانستان 285

4125 GGPSO موسسه مطالعاتی حکومت داری خوب و پالیسی 286

4134 WGSO موسسه بهارسبز بانوان 287

4135 PPHCO قلم الرمرستندویه خیریه موسسه 288

4137 NLSO موسسه اجتماعی خط نو 289

4141 ANDIO موسسه انستیتوت گفتگوی افغانستان 290

4142 GAEO موسسه آموزشی افغانستان سبز 291



4143 AWHCO موسسه مراقبت بهداشتی خانم های افغان 292

4144 BCCO موسسه فرهنگی و خیریه بلخاب 293

4145 TOPO موسسه تمسک آسایش پایدار 294

4151 SDOW موسسه انکشاف مهارت ها برای زنان 295

4159 CBIO تولنیزه پراختیایی موسسه 296

4161 MPSO موسسه کاریابی وخدماتی میهن 297

4167 MSCO موسسه خیریه سایه رحمت 298

4174 ODMSS موسسه انکشاف خدمات طبی واجتماعی 299

4177 DIOVW موسسه انکشافی ونوآوری برای زنان بی بضاعت 300

4178 YDSO موسسه انکشافی وحمایوی یسنا 301

4180 AKDSO موسسه حمایت از مریضان کلیوی و دیالیزی افغانستان 302

شماره ثبت مخفف  نام موسسه  شماره

10 ARO امدادی افغانستان 1

30 LAO له افغان 2

48 CFA مساعدت برای اطفال 3

81 HIDA / HA انکشاف بین المللی امید افغانستان 4

203 SGAA سندیگال برای افغانستان 5

238 PAC افغا نستان  کانادا 6

247 HELVETAS انجمن سویس برای همکاری بین المللی 7

252 FGI گروپ بین المللی اینده 8

363 GAIN اتحاد جهانی برای بهبودوتغذیه 9

391 GCI دفتر بین المللی جندر کنسرنس 10

406 IHELP آی هلپ انترنشنل 11

412 SPT موسسه خیریه بشر دوستی 12

419 Shk.H.Sr.f بنیاد بشردوستانه وتحقیقاتی شیخ سلطان بن خلیفه نهیان 13

423 WICAC ائیتالف زنان در برابرفساد 14

425 MEHR مهر  "موسسه تعلیمی و حقوق بشر  15

431 MPP موسسه مادران برای صلح و پرونس  16

433 IHI موسسه انترا هلت انترنشنل 17

436 AFD موسسه حرکت بسوی انکشاف 18

لست موسسات خارجی


