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نهاد اجتماعی معلولین ولسوالی .١
والیت بغالن ولسوالی خوست محمدزمانخوست فرنگ والیت بغالن

١٦٨٣.١١/٥/١٣٩٤٠٧٠٠٧٥٠٢٩٢فرنگ
٠٧٠٧٦٤٨٣٠٥

١٦٨٤.٢٠/٤/١٣٩٤٠٧٨٧١٧٧٧٦٢ناحیه ششم٣کابل کارته مریمبنیاد اجتماعی مریم.٢
٠٧٠٠٢٩٤٧٣٤

کابل گوالیی دواخانه جوار نصراهللانجمن مدنی فکر نو.٣
١٦٨٥.١٠/٤/١٣٩٤٠٧٩٠٤٩٤٣٤٩شفاخانه موالعلی

٠٧٩٦٣٨٧٦٦٠

١٦٨٦.١٥/٤/١٣٩٤٠٧٤٧٦٢٦٩٩٠شهرک کامیاب١٧کابل ناحیه سخی محمد١٧شورای مدنی سرکوتل ناحیه .٤
٠٧٩٥٣٣٨٠٥١

١٦٨٧.٢٣/٤/١٣٩٤٠٧٧٤٢٢١٧٧٣کابل ولسوالی ده سبزعبدالروفد ده سبز خاص کلی د متفذینو شورا.٥

نهاد اجتماعی مهد افکار جوانان .٦
١٣٩٤٠٧٨٨٠٠٣٧٤٧/  /.١٦٨٨والیت جوزجان عقب سرپلوالیت جوزجان

٠٧٨٧٤٥٦٣٣٠

والیت بلخ دروازه بلخ عقبپرویز نوابیسازمان اجتماعی نوابی.٧
١٦٨٩.٧/٥/١٣٩٤٠٧٩٠٩٠٩١١٥شرکت اتصاالت

٠٧٩٥٥٢٢٧٤٢

١٦٩٠.١٧/٤/١٣٩٤٠٧٩٩٤٣٠١٧١کابل جاده والیت بالل مارکیتعزیزاهللاتحادیه مطابع افغانستان.٨
٠٧٩٩٤٤٤٩٨١

انجمن جوانان ولسوالی کوهستان .٩
والیت فاریاب جاده لودین کوچه محمد نبیبندر ارس والیت فاریاب

١٦٩١.٠٧٠٥٢٥٢٦١٤چهارم
٠٧٠٨٦٦٦٣٢١

١٦٩٢.٢٣/٤/١٣٩٤٠٧٧٩٠١١١٥٠ننرهار والیت جالل آباد ارمحمد خالدوانانو تولنهد تنگی د کلی د .١٠
٠٧٨٥٠٢٥١٦٩

شورای اجتماعی معلولین و معیوبین .١١
١٦٩٣.١٥/٤/١٣٩٤٠٧٠٠٠٥٠٧٣٨کابل ناحیه اول باغ علی مردانعبدالرشیدغیور افغانستان

٠٧٠٠٠٨٥٩٩٧



٢

آباد ولسوالی شورای جوانان کوچی .١٢
١٦٩٤.٢٣/٤/١٣٩٤٠٧٦٧٦٧٦٧٧٠والیت کابل ولسوالی بگرامیبتو عیسی خیلگرامی والیت کابلب

٠٧٧٨٠٥٥٨٠

نهاد برابری اجتماعی زنان والیت .١٣
١٦٩٥.١٧/٤/١٣٩٩٤٠٧٠٠٤٠٢٢٦١والیت هرات جاده مخابراتعزیزههرات

٠٧٩٩٤٤٤٤٤٩

١٦٩٦.١٧/٨/١٣٩٤٠٧٩٨٠٠٠٠٤٧نیمروز ناحیه اولوالیت احمد اهللانجمن علمی جوانان والیت نیمروز.١٤
٠٧٩٦٥٨٢٣٨١

د میدان وردک والیت د مالخیلو .١٥
د میدان وردک والیت میدان گل حبیبتولنیزه شورا

١٦٩٧.٢٩/٤/١٣٩٤٠٧٠٠١٩١١٦٤شار

١٦٩٨.١٤/٤/١٣٩٤پکتیا والیت ردیز ارمحمد داودپه پکتیا کی د سمون کلتوری تولنه.١٦
٠٧٠٦٨٣٨٣٩٤
٠٧٧٥٤١٠٠٤٩

انجمن زنان تجارت پیشه والیت .١٧
١٦٩٩.١٧/٤/١٣٩٤٠٧٩٩٧٧٦٩٤٩کابل باغ زنانهشرینهرات مقیم کابل

٠٧٩٩٠٩٩٢٢٧

١٧٠٠.١١/٥/١٣٩٤٠٧٨٥٤٦٢٣١٦کابل چنداول قلعه هزاره هاعبدالمنیرنگی وفاق مردمشورای هم آه.١٨
٠٧٠٠٢٠٥٨٢٣

ینی غازی مال نقیب اهللا اخند .١٩
١٧٠١.١٥/٤/١٣٩٤٠٧٠٠٣٠٨٨٠کندهار ناحیه ششمصفی اهللابنس

٠٧٠٧٩٤٤٣٥٦

کابل کارته چهار عقب حوزه نوراهللانجمن روند هفتم.٢٠
١٧٠٢.٨/٦/١٣٩٤٠٧٩٨١٤١١١٤سوم

٠٧٧٣٨٩٩٩٣٨

خوست والیت مرکز متون شاه خزان لد خوست والیت د سپیثن ژیرو تولنه.٢١
١٧٠٣.٣/٥/١٣٩٤٠٧٩٦٦٩٧٠١٨زارخان میرزا مارکیت

٠٧٧٦١٥٥٦٦٠

١٧٠٤.٧/٥/١٣٩٤٠٧٩٣٨٦٧٣٧٤والیت غزنی ولسوالی جاغوریزمانادبی نورانجمن اجتماعی و .٢٢
٠٧٨٤٤٢٣٢٧٠

په هلمند والیت کی د انصاف مدنی .٢٣
١٧٠٥.٣/٥/١٣٩٤٠٧٠٦٨١٨١٢٠والیت هلمند لکراه ارنوید احمدتولنه

٠٧٠٤٢٩٤٤١٤

گان لبنیات قریه انجمن تولید کننده .٢٤
والیت بلخ ولسوالی بلخ قریه نیک محمدحصارک

١٧٠٦.٢٢/٤/١٣٩٤٠٧٨٩٩٠٧١٥١حصارک
٠٧٨١٥٥٠٣٧٧



٣

شورای اجتماعی مردم تایمن ها مقیم .٢٥
والیت هرات حوزه سوم امنیتی محمد ایوبیوالیت هرات

١٧٠٧.٢٠/٤/١٣٩٤٠٧٤٤٩٥٥٠٩٩اسپین اده

بنیاد اجتماعی عبدالرحمن ابو مسلم .٢٦
والیت بلخ شهر مزارشریف محمد اهللاخراسانی مقیم والیت بلخ

١٧٠٨.٥/٥/١٣٩٤٠٧٩٨٢٧٨١٥٦باخترکارته 
٠٧٠٠٥٠١١٦٥

کابل چهارراهی ترافیک صمیم شورای مردمی افغانستان.٢٧
١٧٠٩.٠٧٤٤٩٤٣٨٠٢پالزا

بانک aibکابل دفتر مرکزی هوشنگ مدثر ایوبیمجتمع حقوق دانان افغانستان.٢٨
١٧١٠.١٤/٦/١٣٩٤٠٧٧٨٠٠٦٣١٣منزل ششم

٠٧٨٦٥٠٠٥٥٤

دشت ١٣کابل ناحیه والیت نهاد اجتماعی پیکار جویان.٢٩
١٧١١.٠٧٨٠٠٤٠٨٧٢برچی

٠٧٤٧٦٤١٧٣٣

شورای ایمه مساجد و تکایای چهار .٣٠
١٧١٢.٢٠/٥/١٣٩٤٠٧٨٩٦١٥٨٠٩کابل قلعه موسی ناحیه دهمچمن علیقلعه وزیر آباد

٠٧٩٩٧٣٧٠٠٤

١٧١٣.٤/٥/١٣٩٤٠٧٠٠٠١٠٩٤٧والیت بغالن شهر پلخمریعبدالوکیلشورای اجتماعی جوانان والیت بغالن.٣١
٠٧٨٥٧١٦١٠٧

په هلمند والیت کی دشنو خونو .٣٢
١٧١٤.٢٤/٤/١٣٩٤٠٧٠٣٢٢٧٩٣٣په هلمند والیت لکراه ارجمعه للرونکو تولنه

٠٧٠٤٥٨٣٠٩٤

شورای اجتماعی مردم ولسوالی دره .٣٣
والیت بلخ شهر مزارشریف حسین علیصوف مقیم والیت بلخ

١٧١٥.٢٣/٤/١٣٩٤مارکیت سنما
٠٧٧٨٣٧٢٩١٣
٠٧٨٨٧٧٩٣٧٩

انجمن جوانان سرآسیاب مرکز .٣٤
والیت بامیان مرکز بامیان محمدظریفوالیت بامیان

١٧١٦.١٣/٥/١٣٩٤٠٧٩٤١٠٠٧٠٧سرآسیاب
٠٧٧٤٠٤٩١١٦

بنیاد اجتماعی شهید داکتر .٣٥
والیت فاریاب شهر میمنه  ناحیه سید داودسیداحمدشاه سادات

١٧١٧.٦/٥/١٣٩٤٠٧٦٦٢٦٠٠٠٠هشتم
٠٧٧٢٣٨٩٠١٧

انستیتوت های اتحادیه روسای .٣٦
کابل احمدشاه بابا مینه عبدالحمیدخصوصی علوم صحی افغانستان

١٧١٨.١/٦/١٣٩٤٠٧٨٠٦٠٣٩٤٧چهارراهی نوروز آباد

په هرات والیت کی د لوی کندهار د .٣٧
د هرات والیت پنمه محمد داودخلکو تولنیزه شورا

١٧١٩.٧/٥/١٣٩٤٠٧٠٠٠٠٠٤٨٤متره جاده٦٤ناحیه
٠٧٠٠٤٠٠٣١٤



٤

والیت کی د افغان واک په ارزان .٣٨
ارزان والیت ترینکوت مرکز د حبیب الرحمنمدنی تولنه

١٧٢٠.١٧/٨/١٣٩٤٠٧٠٧٠٧٥٠٥سفید ار کلی
٠٧٩٠٠٠٧٥٠٠

١٧٢١.١١/٥/١٣٩٤٠٧٨١٦٦٨٥٤٥کابل خوشحال خان سپین کلیءالدینضیاد وردک تولنیزه شورا.٣٩
٠٧٧١٢٨٢٨٥١

ناحیه د شاه ٨والیت د کابل مطیع اهللاد افغانستان د مخورو تولنه.٤٠
١٧٢٢.٠٧٨٩٧٢٣٩٧٩شهید لمری سرک

٠٧٨١٨٣٠٥٩٥

شورای اجتماعی هزاره های اهل .٤١
١٧٢٣.٢١/٥/١٣٩٤٠٧٨٠٦٧٨٢٦٢کابل ناحیه پنجممحمد یونسسنت

٠٧٩٩٣١٤٩٣١

کابل والیت لمری ناحیه پامیر ایملرسا علمی تحقیقاتی مرکز.٤٢
١٧٢٤.١٢/٥/١٣٩٤٠٧٨٩٠١٥١٨٢سینما

٠٧٦٦٠٧٩٧٠٣

علوم سیاسی و روابط بین انجمن .٤٣
کابل شهر نو چهارراهی شهید فرامرز تمناالمللی افغانستان

١٧٢٥.٢١/٥/١٣٩٤٠٧٩٧١٣٤٠٧١بطرف لیسه زرغونه
٠٧٩٦٦٩٣٧٣٦

قلعه فتح اهللا مقابل شرکت هرات انجمن زنان نخبه افغانستان.٤٤
١٧٢٦.٠٧٨٠٢٢٦٥٩٧المونیم ناحیه دوم

نهاد کانون علمی و تحقیقانی .٤٥
افغانستان

والیت کابل ناحیه چهارم غرب 
١٧٢٧.٠٧٧٧٦١٦١٦٢پارک شهر نو

شورای اجتماعی مردم سیغان مقیم .٤٦
١٧٢٨.١٢/٥/١٣٩٤٠٧٧٩٧٥١٧٧٧کابل جاده میوندغالم سخیوالیت کابل

٠٧٧٨٨٩٠٩٩٩

شورای اجتماعی غازی امان اهللا مقیم .٤٧
١٧٢٩.٥/٥/١٣٩٤٠٧٧٠٩٠٠٠٢والیت بلخ شهر مزارشریفحاجی سیدگلوالیت بلخ

٠٧٧٤٩٥٦٩٨٦

کابل والیت کارته نو د رزاخان عبدالصمدایو د قومونو تولنیزه شوراد .٤٨
١٧٣٠.١٩/٥/١٣٩٤٠٧٩٩٣٦٢٩٦٧نیازی مارکیت

٠٧٩٩٣٠٠٨٥٦

د بغالن والیت د وانانو همغژی .٤٩
بغالن  والیت د کندز او مزار دوه عبدالکبیرتولنه

١٧٣١.٦/٥/١٣٩٤٠٧٨٠٩٩١١٤٠الری د معدن کلوپ ته مخامخ
٠٧٧٤٣٨٠٧٢١

١٧٣٢.٢/٦/١٣٩٤کابل سرک داراالمانصفی اهللاسازمان اجتماعی جوانان ترقی خواه.٥٠
٠٧٨٢٨٩٩٦٣٣
٠٧٠٨٨٠٩٧٨٠



٥

انجمن زنان تولید کننده پارچه های .٥١
والیت هرات درب قندهار جاده صدیقهابریشمی والیت هرات

١٧٣٣.٧/٥/١٣٩٤٠٧٩٩٢٤٢٤٥٦محله نو
٠٧٩١٧٩٧٦٣

١٧٣٤.٢٠/٧/١٣٩٤٠٧٩٩٤٥٠٩٤٩گذر حاجت رواوالیت بلخ مرضیهوالیت بلخنهاد بانوان کار آفرین .٥٢
٠٧٧٧١١٧١٠٦

ار اوالی پکتیا والیت گردیز دافغانستان در غون سازمان.٥٣
١٧٣٥.٠٧٧٧٦٤١٥٠٠تاالر ته مخامخ

٠٧٠٠٨١٠٣٤

والیت کندز شهر کندز جاده بنیاد اجتماعی االبرای.٥٤
١٧٣٦.٠٧٩٢٩٩٢٤٧٤والیت

سرپتاهان سازمان اجتماعی بی .٥٥
١٧٣٧.٠٧٩٩١٥٥٠٨٢کابل ناحیه اول چنداولافغانستان

نهاد دموکراسی مشارکتی برای .٥٦
١٧٣٨.٢٧/٥/١٣٩٤٠٧٨٠٨٤٢١٧٠) پل خشک١٣کابل ناحیه (اسداهللافغانستان

٠٧٨٧٨٢٨٨٣٣

کارته سه . دهبوری . چهارراهی صالح الدیند افغان علمی کاروان تولنه.٥٧
١٧٣٩.٢٧/٥/١٣٩٤٠٧٩٦٩٥٢٣٢٢شهید

٠٧٨١٢٩٦١٤٠

انجمن علمی همگان جوانان والیت .٥٨
جوزجان

قاری حمیداهللا 
مسرور

والیت جوزجان شهر شبرغان 
١٧٤٠.١٨/٥/١٣٩٤٠٧٨٧٩٣٩١٥١٤بندر آقچه

٠٧٧٨٢٨١٠٤١

انجمن ملی روشندالن.٥٩
هارت ناحیه هشتم گازرگاه 
شریف مقابل مقبره میرویس 

صادق
١٧٤١.٠٧٩٩١٤٠٥٦٨

٠٧٩٩٣٥٦٤٦٠

جوانان والیت انجمن محصلین و .٦٠
والیت نورستان مرکز والیت شمس الرحمننورستان

١٧٤٢.٢٠/٥/١٣٩٤٠٧٠٦٣.٨٨٦٦٠جوار مسجد جامع بارون
٠٧٠٥٧٦٧٧٦١

انجمن ادبی و اجتماعی سرخ آبا .٦١
١٧٤٣.٠٧٠٣٦٣٤٦٧٧گوالیی دواخانه١٣کابل ناحیه میدان وردک مقیم کابل

٠٧٨٦٣١٧٠٣٢

خوشحال خان مینه متصل کابل امیدانجمن جوانان مبارز وطن.٦٢
١٧٤٤.٢٨/٧/١٣٩٤٠٧٩٦٤٩٧٥٠٦پارک خوشحال خان

٠٧٧٣١٣٧٢٠٧

کابل نهمه ناحیه د هوتخیلو د هوتخیلو د قوم تولنیزه شورا.٦٣
١٧٤٥.٠٧٨٦٦٨٤٤٤دوسرکه

٠٧٨٠٤٨٨٧٩٢



٦

انجمن اجتماعی پروسس کننده گان .٦٤
والیت تخار شهر تالقان پروژه حسیب اهللامیوه خشک والیت تخار

١٧٤٦.١٧/٥/١٣٩٤٠٧٠٠٧٠٤١١٩شرقی
٠٧٠٦٥٦١٤٣٨

شورای اجتماعی آینده سازان .٦٥
افغانستان

کابل کارته چهار مقابل وزارت 
١٧٤٧.٠٧٩٧٦٨٩٤٤٦تحصیالت

٠٧٩٤٦٧٣٥٦٢

شورای مردم غور مقیم والیت .٦٦
٩١٧٤٨.۲۸/۱۲/۱۳۹۷٠٧٠٦٦٧١٨٠٥والیت کندهار ناحیه حبیب اهللاکندهار

٠٧٠٥٣٧٣٦٧٧

احمدشاه بابا شورای جوانان پروژه .٦٧
کابل پروژه احمدشاه بابامینه صدیق اهللا١٢مینه ناحیه

١٧٤٩.٣/٦/١٣٩٤٠٧٨٤١٢٠٦٠٠چهارراهی اول
٠٧٩٨٠٨٨٠٠٤

٦٨.
شورای اجتماعی قوم میزه ولسوالی 
مرکز بهسود والیت میدان وردک 

مقیم کابل
١٧٥٠.١٥/٧/١٣٩٤٠٧٧٣٠٧٥٠٣١کابل ناحیه سیزدهم

٠٧٧٨٣٢٩٩٤٦

والیت بلخ ولسوالی خلم گذر عارفهبنیاد عارفه انوری.٦٩
١٧٥١.٣١/٥/١٣٩٤٠٧٨٠٩٧٤٦٥٩نماز گاه

٠٧٩٦٢٧٤٧٢٩

لوی کندهار لمری ناحیه د عینو حاجی تورجاند کندهار د یخی د فابریکو اتحادیه.٧٠
١٧٥٢.٢٠/٥/١٣٩٤٠٧٠٠٩٨٠٧٢٠مینه

٠٧٠٠٠٠٠٩٩٠

١٧٥٣.٢١/٥/١٣٩٤٠٧٩٩٣٥١٨٥٠هرات ناحیه ششمحاجی بصیراحمدانجمن قوریه داران والیت هرات.٧١
٠٧٧٣٠٠٠٣٨٣

پل خشک منزل ١٣کابل ناحیه علی سیناانجمن علمی و اجتماعی فرزانه گان.٧٢
١٧٥٤.٠٧٢٩٤٤٧٣٨٣سوم مارکیت ولی عصر

٠٧٨٩١٩٠٧٢١

١٧٥٥.٠٧٩٩٣٠١٧٦٠کابل ناحیه دوم جاده نادر پشتونخوشحالانجمن اجتماعی عیاران مقیم کابل.٧٣
٠٧٩٧٠٧٩٧٢١

مروی های والیت شورای مردمی .٧٤
١٧٥٦.٢١/٥/١٣٩٤٠٧٩٩٠٣٥٥٣٥متره٦٤هرات سرک عزیزاهللاهرات

٠٧٩٩١٠٢٠٠٦

د لغمان والیت د قرغه یی ولسوالی .٧٥
١٧٥٧.٢/٥/١٣٩٤٠٧٨٧٥٨٩٩٢٣لغمان والیت قرغه یی ولسوالیصاحب خاناتفاق د مالداری او شیدو تولولو تولنه

٠٧٧٨٨٩٩٨٥٤

شورای اجتماعی قوم .٧٦
ملیکی"ملکزائی"

کابل سالنگ وات مارکیت 
١٧٥٨.٠٧٧٧٦٦٧٠١٧حاجی شاه

٠٧٩٩٧٣٩٥٦٨



٧

شورای معلولین و ورثه شهدای .٧٧
کابل ناحیه سوم مقابل مارکیت عبدالکریموالیت کابل

١٧٥٩.٢/٦/١٣٩٤٠٧٩٨٤٤١١١٦رحمن بابا
٠٧٨٥١٣٧٨٠١

والیت غزنی پالن سوم مقابل اده محمد ذکریابنیاد اجتماعی وحدت جوانان.٧٨
١٧٦٠.٢٢/٦/١٣٩٤٠٧٧٩٠٠٩١٩٢شهرک مهاجرین

٠٧٧٦١٨٦٦١٩

کابل سرک سوم کوته سنگی سازمان اجتماعی سعادت.٧٩
١٧٦١.٠٧٨٢٧٠٦٩٥٩کوچه ریاست امورمهاجرین

٠٧٤٧٤٠٥٠٢٣

١٧٦٢.٢٣/٦/١٣٩٤٠٧٨٦٦٠٦٨٠٨قصبه خانه سازی١٥کابل ناحیه احمد راشدسازمان اجتماعی معلولین با شهامت.٨٠
٠٧٩٠٦٠٦٨٠٨

کابل دشت برچی گوالیی مهتاب مردم کابلشورای متحد اجتماعی .٨١
١٧٦٣.٠٧٩٩٧٠٧٣٠٠قلعه

٠٧٨٦٢٠٢١٤١

شورای عالی وحدت مردمی و .٨٢
منورین چهارقلعه چهاردهی کابل

کابل چهارقلعه چهاردهی کنار 
١٧٦٤.٠٧٠٨١٢٣١٣٣سرک گلباغ

٠٧٩٩٣٥٣٠٠٢

والیت  غزنی سرک عمومی زین الدیند غزنی والیت د خلکو مدنی تولنه.٨٣
١٧٦٥.٠٧٩٠١٤١٤٣٥کندهار قریه پشتون آبادکابل 

٠٧٩٠١٧٣٤٥٠

١٧٦٦.٠٧٨٨٨٨٠٣٥٦غزنی والیت دریم پالنکلیوال ملگری تولنه.٨٤
٠٧٩٤٣٧٥٠٠٩

١٧٦٧.١٧/٦/١٣٩٤٠٧٨٨٨٨٠٣٥٦غزنی والیت دریم پالنسمیع اهللاهمت بنست.٨٥
٠٧٧٤٤٢٥٥٨٠

پهلوی مسجد ١٣کابل ناحیهاحمدرضاانجمن اجتماعی فیض.٨٦
١٧٦٨.٢١/٦/١٣٩٤٠٧٩٩٠١٣٨٢٣قرآن و عزت

٠٧٩٩٨٧٢٠٠٩

والیت هرات ناحیه پنجم جاده جوادنهاد اجتماعی جوانان پیشگام.٨٧
١٧٦٩.١٧/٦/١٣٩٤٠٧٩٣٧١٩٢٧٠لیسه مهری

٠٧٩٨٠٠١٦٧٢
١٧٧٠.٠٧٠٣٦٢٦٣٤٧کابل کارته سوم سرک شوراسرور دانشبنیاد اندیشه.٨٨

شورای اجتماعی تپه شهید مزاری و .٨٩
مرکز والیت غزنی قلعه شهاده غالم رضانورآباد قلعه شهاده غزنی

١٧٧١.١٨/٨/١٣٩٤٠٧٩٩٢٣١١٩٨مارکیت محمد علی
٠٧٩٩٠٠٤٤٧١

١٧٧٢.٢/٦/١٣٩٤٠٧٠٠٢٨٦٥٠٤کابل کارته چهار سینما بریکوتمحمدعالمانجمن دوکتوران چشم افغانستان.٩٠
٠٧٠٠٢٧٩٤٤٥



٨

بنیاد اجتماعی یوپک یول "راه .٩١
ابریشم"

کابل ناحیه هفتم سرک داراالمان 
١٧٧٣.٢٨/١٢/١٣٩٧٠٧٩٦٧٩٤١٦٧متصل وزارت انرژی و آب

٠٢٠٢٥٢١٣٩٦

محله ١٢والیت هرات ناحیهمحمد کبیرانجمن کهکشان سبز والیت هرات.٩٢
١٧٧٤.٤/٦/١٣٩٤٠٧٩٥٠٥٨٢٤٧حاجی عباس

٠٧٩٧٠٧٤٤١٥

انجمن اجتماعی مرغداران ولسوالی .٩٣
والیت بلخ شهر مزارشریف نیک محمدنهرشاهی والیت بلخ

١٧٧٥.١٥/٦/١٣٩٤٠٧٨١٦٢٩٥١١سجادیهکارته 
٠٧٩٠٧٢٣٥٣٧

نهاد اجتماعی جوانان مرکز والیت .٩٤
والیت فاریاب شهر میمنه سرک فضل احمدفاریاب

١٧٧٦.٤/٦/١٣٩٤٠٧٧٧٥١٢٥١٢بازار
٠٧٩٧٥٦٩٣٩٨

١٢١٧٧٧.١١/٦/١٣٩٤٠٧٨٠٥٣٤٣٤٥هرات جبرئیل ناحیهمرتضینهاد علمی و اجتماعی بیان.٩٥
٠٧٩٥٤٠٢٨١٥

وحدت آباد ناحیه شورای اجتماعی .٩٦
١٧٧٨.٢٣/٦/١٣٩٤٠٧٩١٢٧٠١٢٠ساحه وحدت آباد١٧کابل ناحیهمحمد حنیفهفدهم شهر کابل

٠٧٨٥٠٧٤٠٥٦

د کندهار والیت د دند ولسوالی د .٩٧
کندهار والیت شهرنو د زرغونه محمد شفیعنهال خانو لرونکو تولنه

١٧٧٩.١٤/٦/١٣٩٤٠٧٠٠٣٠٥٤٠٦نانا تر
٠٧٠٠٣٠٢٢٩٩

١٧٨٠.٢١/٦/١٣٩٤٠٧٧٤٢٠٢٠٢٩والیت بامیان ولسوالی ورسحبیب اهللامردم ولسوالی ورسشورای اجتماعی .٩٨
٠٧٧٨١٧٦٧٢٠

١٧٨١.٢١/٦/١٣٩٤٠٧٩٩٣٥٨٨٨٨کابل والیت وزیرمحمد اکبر خانگل بادشاهد مجیدی بنست.٩٩
٠٧٧٤١٥٦٦٦٦

کابل ناحیه چهارم چهارراهی محمد نعیمانجمن همکاری باجوانان.١٠٠
١٧٨٢.٧/٧/١٣٩٤٠٧٨٦٤٨٣٢٢٠انصاری

٠٧٨٣٢٠٣٠٩٦

والیت هرات سرک فرقه جنب احمدبنیاد اجتماعی متخصصین حوزه غرب.١٠١
١٧٨٣.٣٠/٦/١٣٩٤٠٧٩٩٥٥٤٤٥٥کلینیک جام هرات

٠٧٩٨١٤٨٢٠٠

١٧٨٤.١٢/٧/١٣٩٤٠٧٠٠٠٧٣٧٩٨کابل گلبهار سنتر منزل یازدهممحمد هاشمنهاد اجتماعی اتحاد و همبستگی.١٠٢
٠٧٠٠٢٧٩٨٦٦

کی د موسی زیو په قره باغ ولسوالی.١٠٣
د خلکو شورا

کابل والیت قره باغ ولسوالی 
.١٧٨٥اشرف خیل قریه

٠٧٧٢٣٩٠٣٤٠
٠٧٠٠٢٣٤٦٣٧



٩

انجمن اجتماعی مرغداری ولسوالی .١٠٤
١٧٨٦.١٥/٦/١٣٩٤٠٧٧٣٨٢٥٨٦٧والیت جوزجان شهرآقجهحبیبهآقچه والیت جوزجان

٠٧٩٠٢٨٥٥٠٥

پنجم کابل ناحیه چهارم سرک سیرت احمدنهاد اجتماعی رشنا.١٠٥
١٧٨٧.١٤/٦/١٣٩٤٠٧٧٧٣٣٩٣٣تایمنی

٠٧٩٩٣٢٥٣٦٦

انجمن تکنالوژستان طبی والیت .١٠٦
والیت هرات ناحیه دوم جاده محمد حامدهرات

١٧٨٨.١٧/٦/١٣٩٤٠٧٩٩٥٧٦٥٦١محبس
٠٧٠٠٤٤٦٢٤٠

کابل جوار تعمیر سینما پامیر عبدالعلیشورای متقاعدین افغانستان.١٠٧
١٧٨٩.٦/٧/١٣٩٤٠٧٠٠٨٩٤٩٦١ناحیه اول

٠٧٠٠٠٥٢٣١٢

١٧٩٠.٢٥/٦/١٣٩٤٠٧٠٧٠٠١٥٦٩کندهار والیت نوی شارحاجی گرانپه کندهار کی د بابرو قومی شورا.١٠٨
٠٧٠٠٣٢٠٠١٤

١٧٩١.٣٠/٦/١٣٩٤٠٧٩١٣٠١٢٠١کابل ناحیه دوم گلبهار سنترذلگیبنیاد اجتماعی گلبهار.١٠٩
٠٧٩٥٨٠٨٠٧٩

فیروز کوه والیت غور شهر نظرمحمدبنیاد اجتماعی قاضی عبدالمجید فایز.١١٠
١٧٩٢.١٢/٨/١٣٩٤٠٧٩٤٢٤٢٣٠١بالک های کندک کهنه

٠٧٩٣٥٩٢٨٢٣

والیت لغمان جوار ریاست زلمید مهتر الم بابا د بزگرانو تولنه.١١١
١٧٩٣.١٤/٧/١٣٩٤٠٧٨٢٠١٩٧١٠زراعت

٠٧٠٧٤٣٢٦٧٦

شورای فرهنگی و اجتماعی محل .١١٢
پنجصد فامیلی ١٥کابل ناحیه عزیزاحمدزیست پنجصد فامیلی خیرخانه

١٧٩٤.١٧/٦/١٣٩٤٠٧٠٠٢٨٨٨٥١خیرخانه
٠٧٠٠٢٥١٠٠٩

شورای اجتماعی معلولین صداقت .١١٣
والیت کابل ولسوالی قره باغ رقیب اهللاخواه ولسوالی قره باغ والیت کابل

١٧٩٥.١٧/٦/١٣٩٤٠٧٧٤٤٩٤٠٩٥قریه اشرف خیل

د خوست والیت د اصالح شویو .١١٤
خوست والیت مرکز د زراعت الجمیرنیالگیو لرونکو تولنه

١٧٩٦.٦/٧/١٣٩٤٠٧٩٩٥٣١٤٩٤ریاست
٠٧٧٧١٥١٠٤٠

بنیاد اجتماعی آیتن باشاق (مثمر) .١١٥
ایوب خان -ناحیه هفتم -کابلنجیب اهللامقیم والیت کابل

١٧٩٧.٢٧/٧/١٣٩٤٠٧٩٥٨٦٤٩٠٠مینه
٠٧٩٩٥٢٧٦٧٨

١٧٩٨.١٥/٧/١٣٩٤کابل کلوله پشته هوتل مرواریدصدبرگبنیاد اجتماعی الهدا.١١٦
٠٧٠٠٠٠٨٢٨٥
٠٧٢٩٧٤٩١٤٨



١٠

١٦١٧٩٩.٢٥/٦/١٣٩٤٠٧٨٧١٣١٥٨٣کابل قریه ده خدایداد ناحیه محمد رسولشورای خیرالفالح.١١٧
٠٧٠٠٠٧٥٢٤٣

١٨٠٠.٠٧٠٥٤٩٣٨٤٩والیت دایکندی شهرنیلیکانون اجتماعی هما.١١٨
٠٧٠٣٨٧٨١٠١

١٨٠١.٠٧٨٠١٩٠٠٠٧کابل سرک داراالمانسازمان نخبه گان افغانستان.١١٩
٠٧٧٧١٥٥٨٩٤

کابل ناحیه چهارم جوار مسجد سیدداودافغانستانشورای مردمی اسماعیلیان .١٢٠
١٨٠٢.٣١/٨/١٣٩٤٠٧٩٣٠٠٠٠٠٨الحاج سید منصور نادری

٠٧٩٨٠٣٩٩٨٢

انجمن اجتماعی هدایت والیت .١٢١
والیت فاریاب شهر میمنه ناحیه عبدالقیومفاریاب

١٨٠٣.٣٠/٦/١٣٩٤٠٧٧٠٩٨٢٤٧٧اول
٠٧٧٦٦٤٧٥٢

انجمن اجتماعی زنان اندیشمند .١٢٢
١٣والیت هرات ناحیه زینبوالیت هرات

٢١٨٠٤.٢٥/٦/١٣٩٤٠٧٨٦٤٢٢٥٧٤بهارستان
٠٧٨٧٩٤٩٣٥٣

١٨٠٥.١١/٧/١٣٩٤٠٧٨٨٧١٨٠٧١کابل ناحیه سوم کارته چهارمعصمت اهللانجمن نیورولوجستان افغان.١٢٣
٠٧٨٨٧٥٩٧٧

په کابل کی د سلیمانخیلو کوچیانو .١٢٤
١٨٠٦.١١/٧/١٣٩٤٠٧٦٦٠٠٦٠٠٨کابل والیت اتمه ناحیهسیدرحمنتولنیزه شورا

اتحادیه تورید کننده گان گاز مایع .١٢٥
والیت هرات شهرنو اتاق های محمد یونسوالیت هرات

١٨٠٧.٩/٨/١٣٩٤٠٧٩٩٤٧١٠٤٧تجارت طبقه سوم

١٨٠٨.٠٧٦٦٦٦٦٦٢١کابل ناحیه چهارم کلوله پشتههنگامهنهاد زنان والیت پنجشیر مقیم کابل.١٢٦
٠٧٨٥١٦٩٥٠١

شورای همستگی هزاره های .١٢٧
کابل پل سرخ کوچه مسجد عتیق اهللافغانستان

١٨٠٩.٦/٨/١٣٩٤٠٧٠٢١١١٣٣٣قندهاری ها
٠٧٩٩٥٧٠٣٢٩

شهرکابل شهرک ١٣کابل ناحیه سرورشورای اجتماعی راهیان قله نور.١٢٨
١٨١٠.٨/٧/١٣٩٤٠٧٩٩١٦٣٣٢١نور

٠٧٧٨٤٠١٣١١

٢١٨١١.٢٩/٧/١٣٩٤کابل ناحیهمحمد اکبرد وزیرو قومی شورا.١٢٩
٠٧٩٩٣٠٨٥٣٥
٠٧٩٩١٩٠٣٠٠



١١

١٨١٢.١٩/٧/١٣٩٤٠٧٩٩٢٢٨٠٩٤کابل تایمنی نودیک فامیلیشمس اهللاتحادیه نوار سفید افغانستان.١٣٠
٠٧٩٤٤٥٤١١٠

کابل ار پنمه ناحیه خوشحال محمد قاسمینه ولنه.١٣١
١٨١٣.٢٥/٧/١٣٩٤٠٧٨٦١٠٠١٧٤خان مینه

٠٧٩٩٥٩٠٦٨٩

دریمه ناحیه د بی جالل آباد ار عبدالبصیرولنیز مثبت بدلون ولنه.١٣٢
ن١٨١٤.١٩/٧/١٣٩٤٠٧٩٠١١١١٥١بی حوا لیسه تر

کابل مارکیت مکروریان چهارم فرزانه نازبنیاد اجتماعی ناز.١٣٣
١٨١٥.٠٧٨٩٢٩٥٣٤٨مقابل کلینیک شینوزاده

٠٧٤٤٠٠١٦١٨

کابل ناحیه سیزدهم جاده شهید غالم حیدرگام استوارسازمان اجتماعی .١٣٤
١٨١٦.٢١/٧/١٣٩٤٠٧٨٠٥٤٢٥٤٢مزاری پل خشک مارکیت جمال

٠٧٩٥٩١٥٨٢٥

٧کابل والیت ایوب خان مینه مومند بنست.١٣٥
.١٨١٧ناحیه

 د قومونو د یووالی په کابل کی د کن.١٣٦
کابل والیت نهمه ناحیه د کابل حاجی ممتازشورا

١٨١٨.١٢/٧/١٣٩٤٠٧٠٠٦٤١٤١١جالل آباد سک
٠٧٩٩٤٠٦٩٩٤

شهر ١٢بنیاد اجتماعی عاجز ناحیه .١٣٧
احمد -١٢ناحیه –والیت کابل خاناجمل کابل

١٨١٩.٥/٨/١٣٩٤٠٧٩٠٠٠٠٠٨١چهارراهی مجس–شاه بابا مینه 
٠٧٩١٠٠٠٠٠٢١

انجمن اجتماعی جهیش شهر کابل .١٣٨
١٣ناحیه 

-١٣ناحیه –والیت کابل 
دشت برچی استیاه انجمن 

باغبانان
١٣٩٤٠٧٦٥٧٠٩١٥٢\٧\١٨٢٠.٨

٠٧٧١٢٩٦٥٩٧

یازدهم نهاد معلولین اندیشمند ناحیه .١٣٩
پروژه -١١ناحیه –والیت کابل غالم ربانیشهرکابل

١٨٢١.٨/٧/١٣٩٤٠٧٩٣٨٨٥٨١٢٩مارکیت دوم–جدید 

شورای اجتماعی مجاهدین و لسوالی .١٤٠
ولسوالی برام –والیت پروان شاه جهانبرام والیت پروان

١٨٢٢.١٢/٧/١٣٩٤٠٧٩٩٣١٥١١٨بازار غالم علی–
٠٧٩٩١١٧٣٩٩

والیت انجمن قوریه داران چنغر.١٤١
ولسوالی –والیت بغالن حاجی محمد سروربغالن

١٨٢٣.١٢/٧/١٣٩٤٠٧٩٩٩٠٣٨٤٦بالک های سمنت–پلخمری 
٠٧٩٩٥٣٥٦١٠

–چونی اباسین –کندهار والیت عبداهللادهیلوالی مدنی ولنه.١٤٢
١٨٢٤.١٢/٧/١٣٩٤٠٧٧٧٧٤٢٧٢٥پطرول پمپ ن ته

٠٧٠٥٤٣٨٩٥٧



١٢

شورای محصلین و جوانان والیت .١٤٣
جاده - شهرنو- والیت هراتمحمد نزیرنصرتغورمقیم هرات

١٨٢٥.١٢/٧/١٣٩٤٠٧٩٧٤١٢٩٩٧٧عیداه
٠٧٩٣٧٤٤٩٨٧

انجمن البرات های طبی والیت .١٤٤
جنب شفاخانه –والیت هرات فروز احمدهرات

١٢/٧/١٣٩٤٠٧٩٨٤٠٨٢٨٨ا.١٨٢٦حوزوی هرات
٠٧٩٥٨٩٤١٤

١٨٢٧.١٢/٧/١٣٩٤٠٧٩٨٠٨٢٨٨اخر بازار–مرکز والیت بامیان اسداهللاشورای رسالت بامیان.١٤٥
٠٧٩٥٠٨٩٤١٤

انجمن اجتماعی خدمات انترنیتی .١٤٦
–شهرهرات –والیت هرات علی اهللا حسنسهام والیت هرات

١٨٢٨.١٤/٧/١٣٩٤٠٧٤٤٠٧٨٥٠٢ناحیه پنجم

انجمن اجتماعی دانش اموزان پانیده .١٤٧
شفیق اهللاوالیت کابل

چهارراهی –خیرخان - کابلد
منزل سوم –پنجصد فامیلی 
مارکیتفردوس 

١٨٢٩.١٨/٧/١٣٩٤٠٧٩٧٨٣١١٢٥
٠٧٨٨٣٦٣٦٥٦

شورای اجتماعی معلولین ورثه شهیدا .١٤٨
بازارولسوالی قره -والیت کابلشاه محمدولسوالی قره باغ والیت کابل

١٨٣٠.٩/٨/١٣٩٤٠٧٧٧١٥١٧٥٧باغ
٠٧٠٠٨٩٨٦٨٨

شواری هم اهنی جوانان ولسوالی .١٤٩
ولسوالی -والیت بدخشانفیض الرحمنوردوج والیت بدخشان

١٨٣١.٢٨/٧/١٣٩٤٠٧٩٩٣٩٠٣٦٠وردوج
٠٧٩٨٦٥٦٧٠٦

١٨٣٢.٠٧٦٥٢٤٧٧٢مرز والیت پنجشیرشورای زنان مجاهد والیت پنجشیر.١٥٠
٠٧٠٠٩٠٠٤٠٤

انجمن اجتماعی میزه ولسوالی حصه .١٥١
سلطان حسیندوم بهسود میدان ورد کابل

ناحیه –دشت برچی - والیت کابل
نرسیده به استیاه بسیت - سیزدهم

متره کوچه مسجد امام علی(رح)
١٨٣٣.٢٥/٨/١٣٩٤٠٧٧٨١٨٥٥٩٨

٠٧٧٠٧٢٣٠٠٨

ولسوالی ده سبز -والیت کابلسیداهللادده سبزه ولسوالیس د وانانو ولنه.١٥٢
١٨٣٤.٢٩/٧/١٣٩٤٠٧٧٩٦١٨٩٥٠قریه علیا

٠٧٨٠٤١٤٥٩٥

دنر والیت دوی ولسوالی د .١٥٣
د وکی –دنر والیت سید عالمهقانانو ولنه

١٨٣٥.٠٧٧٧١٤٤٣٧٧٩ولسوالی

انجمن اجتماعیس زنان تجارت پیشه .١٥٤
١٨٣٦.٢٧/٧/١٣٩٤شهر پلخمری–والیت بغالن ناجیهوالیت بغالن

٠٧٩٧١٤٧١٩١
٠٧٩٥٦٣٥٨٥٠



١٣

بنیاد اجتماعی شهید نجفی ناحیه سوم .١٥٥
–ناحیه سوم - والیت هراتروح اهللاوالیت هرات

١٨٣٧.٩/٨/١٣٩٤٠٧٩١٤٧٩٣٣١بطرف اسپین اری–بکرآباد 
٠٧٩٩١٩١١٩٦

نهاد اجتماعی صفت کاران والیت .١٥٦
–شهر مزارشریف –والیت بلخ محمد شفابلخ

١٨٣٨.٥/٨/١٣٩٤٠٧٧١٨١٨٢٠٤٠شرق روضه شریف
٠٧٩٩١٣٠٦٧

نهاد فرهنی ورزشی خواهران ناحیه .١٥٧
) حصه دوم ١١ناحیه (–کابل براشهر کابل١١

١٨٣٩.١٧/٨/١٣٩٤٠٧٧٢٢٧٠٦٤٧خیرخانه استیاه خشت هوختیف
٠٧٩٩٣٠٦٨٧٤

د ننگرهار والیت د احساس تولنیز .١٥٨
ار ننگرهار والیت جالل آباد عبدالولیبنست

١٨٤٠.٨/٩/١٣٩٤٠٧٧٧٦٠٣٤٧٤دویمه ناحیه
٠٧٠٠٦١٣٠٢٦

گل بادام والیت نهاد اجتماعی .١٥٩
١٨٤١.١٢/٨/١٣٩٤٠٧٨٢١٢٥٩٠٠بازار نیلیوالیت دایکندی رسولدایکندی

٠٧٨١٧٣٣٤٢٠

والیت کابل ناحیه هشتم ایستگاه اجمد جانپه کابل والیت د صالحینو شورا.١٦٠
١٨٤٢.١١/٨/١٣٩٤٠٧٠٠٢٠١٤١٧دوم فامیلهای ریشخور

٠٧٧٣٥٢٣٥٤٠

انجمن رشد مهارت های زنان ناحیه .١٦١
کابل حصه سوم خیرخانه بالک پریگلشهر کابل١١

١٨٤٣.١٢/٧/١٣٩٤٠٧٨٩٧٦٩٢٥٥های سره مینه
٠٧٧٨١٦٣٤٧٩

نهاد اجتماعی مشعل هدایت والیت .١٦٢
والیت هرات مرکز ولسوالی وحید احمدهرات

١٨٤٤.٢٨/٧/١٣٩٤٠٧٩٩٣٧٨٠٠٧گذره
٠٧٩٥٠٤٦٧٨٦

نهاد اجتماعی زنان روشنفکر والیت .١٦٣
والیت کاپیسا ولسوالی حصه راضیه ساداتکاپیسا

١٨٤٥.٢٠/٨/١٣٩٤٠٧٧٢٨٤٥١٠٤اول کوهستان
٠٧٧٥٢٤١٦٧٦

والیت هرات ناحیه هشتم غرب عبدالرحمناتحادیه قالین بافان ترکمن افغانستان.١٦٤
١٨٤٦.١١/٨/١٣٩٤٠٧٩٨٩٨٢٦٩٨مسجد کبیر برامان

٠٧٩٨٩٨٣٠٠١

والیت کابل ناحیه دهم سرک نصرت اهللانجمن ملی صحت عامه افغانستان.١٦٥
١٨٤٧.٢٤/٨/١٣٩٤٠٧٨٧٥٦٤٥٩٤هفتم قلعه فتح اهللا

٠٧٧٧٢١٠٦٠٣

کابل ناحیه هفتم واقع دوراهی عبدالحکیمشورای محلی چهلستون.١٦٦
١٨٤٨.٢٣/٨/١٣٩٤٠٧٠٠٢١٢٥٢٩چهلستون

شورای اجتماعی مردم ولسوالی چرخ .١٦٧
کابل جاده میوند هوتل حاجی زلمیوالیت لوگر مقیم کابل

١٨٤٩.٢٥/٨/١٣٩٤احمدزی
٠٧٩٩٥٥٣٩٤٣



١٤

ولسوالی د گوگا مندی د سروبی شریندلد ماهیپر د قومونو د یووالی شورا.١٦٨
١٨٥٠.٩/٨/١٣٩٤٠٧٧٣٨٤٦٦٦٦د تونل خاکی ترخنگ

٠٧٧٢١٢٥٣٥٥

کوچه –کلوله پشته –کابل خان محمدنهاد دست فردشان والیت کابل.١٦٩
١٨٥١.١٣/٨/١٣٩٤٠٧١١٢٠٧٤٥٩کاری برکت اهللا سلیم

٠٧٧٢٨٠٣٨٤٥

١٨٥٢.٦/٨/١٣٩٤٠٧٨٠٧٦٧٥٤٤اردننکرهار  والیت دجالل نقیب اهللادهیواد پانی تولنه.١٧٠
٠٧٧٩٣٣٨٩٥٩

نهاد اجتماعی فردای روشن والیت .١٧١
ولسوالی انجیل –والیت هرات عبدالطیفهرات

١٨٥٣.٦/٨/١٣٩٤٠٧٧٦٠٨٨٠٩٣قریه حصاره–

شورای انسجام ترکتباران دری زبان .١٧٢
–سرک سوم تایمنی –کابل عظیم اهللافغانستان

١٨٥٤.١٣/٨/١٣٩٤٠٧٧٠٤٦٨٦٧١ناحیه چهارم
٠٧٠٧٠٦٦٠٦١

١٨٥٥.١٣/٨/١٣٩٤٠٧٩٩٧١٧٨١٨کابل پلچرخیامیرمحمدپلچرخی د قومونو اصالحی شوراد .١٧٣
٠٧٧٢٣٦٠٥٠٠

حاجی هارون اسدیبنیاد اسدی شهر کابل.١٧٤
کابل چهارراهی بره کی شفاخانه 

بین المللی افغان جرمن منزل 
پنجم

١٨٥٦.١١/٨/١٣٩٤٠٧٢٩١١١٨١٥
٠٧٩١٥٤٥٤٠٣

گان و تورید اتحادیه تولید کننده .١٧٥
والیت هرات جاده بهزاد محمد کبیرگان مواد غزایی والیت هارتکننده 

١٨٥٧.١١/٨/١٣٩٤٠٧٩٩١٥٦٦٦٦مارکیت بهزاد

انجمن اجتماعی شهروندان والیت .١٧٦
١٨٥٨.١٢/٨/١٣٩٤٠٧٧٣٠٢٠٠٠٢شهر هرات خیابان قهرمان ملیسیداشرفهرات

٠٧٩٥٤٦٥٧٦٧

کابل قریه بتخاک قریب مسجد شورای اجتماعی جوانان بتخاک.١٧٧
١٨٥٩.٠٧٨٠٠٠٠٠١٨نوآباد

٠٧٨٢٠٨٥٢٨٢

نهاد زنان شهرک سعادت والیت .١٧٨
والیت هرات ولسوالی زنده جان ذلیخاهرات

١٨٦٠.٢٦/٨/١٣٩٤٠٧٩٢٠٨٣٥٦٨شهرک سعادت
٠٧٩٩٨٥١٢٥٣

انجمن دوکتوران متخصص داخله .١٧٩
١٨٦١.١٣/٨/١٣٩٤٠٧٠٠٤٣٦٠٠١شفاخانه حوزوی هراتمحمدنبیلوالیت هرات

٠٧٠٠٤٤٢٠٩٣

١٨٦٢.١٧/٨/١٣٩٤٠٧٦٦٦٨٨٨٨٠د پکتیکا والیت مرکزدوست محمدوانانو د بهیر ولنهد پکتیکا د .١٨٠
٠٧٧٤٧٧٤٣٥٠



١٥

کابل والیت خوشحال خان الف زرغون بنست.١٨١
١٨٦٣.٠٧٠٣٢٣٥٢٢٥قسمت

کابل ناحیه ششم سرک عبدالحمیدمرکز همکاری های صحی کابل.١٨٢
١٨٦٤.١٧/٨/١٣٩٤٠٧٨٣٦٢٤٧١٢رئیسداراالامان ایستاه جای 

٠٧٨٠٠٤٧٠١٤

نهاد اجتماعی جوانان قوم کشمیری .١٨٣
١٨٦٥.٨/٩/١٣٩٤٠٧٨٠١١٩٢١٩والیت کابل ناحیه هشتمقیسمقیم کابل

٠٧٨٣٨٨١٢٧١

١٨٦٦.٩/٩/١٣٩٤٠٧٧٦٣٦٣٢٦١کوتل خیرخانه١٧کابل ناحیهنورزینهاد فرایند نو.١٨٤
٠٧٨٤١٢٣١٣٦

شورای مردمی قریه رحمان خیل .١٨٥
والیت پنجشیر

ناحیه دوم سرک بادام باغ کابل 
١٨٦٧.٠٧٠٣٢٥٧٦٠٧مقابل قصر عطا

٠٧٧٢٠١٦٨٢

انجمن مدنی و اجتماعی صدای نسل .١٨٦
١٨٦٨.٨/٩/١٣٩٤٠٧٨٨٠٥٠٦٣٢کابل شهرنو کوچه اتصاالتتمیم احمدجوان

٠٧٤٤٠٤١٢١٢

انجمن جراحان پالستیک .١٨٧
ریکاسترکتیف و رستیک افغانستان

کابل چهارراهی سرسبزی منزل 
١٨٦٩.٠٧٩٩٣٢٣٣٠٢شفاخانه جراحی همکارچهارم 

٠٧٦٦٧٧٨٨٣٣

والیت بدخشان شهر فیض آباد نهاد اجتماعی عقاب هندوکش.١٨٨
١٨٧٠.٠٧٩٩٥٧٠٩١٠ناحیه سوم

٠٧٩٦٣١١٨٦٥

والیت ننگرهار مقابل ریاست حاجی عارف اهللانجمن مالکین وسایط باربری.١٨٩
١٨٧١.٣٠/٨/١٣٩٤٠٧٧٣٨٠٨٠٨٢گمرک ننگرهار

٠٧٧١٦٠٢٧٣٦

خوست والیت کی فکری بدلون په .١٩٠
١٨٧٢.٢/٩/١٣٩٤٠٧٠٧٩٣٣٠٥٠خوست والیت متون تپهعتیق اهللاتولنیز بنست

٠٧٨١٣٣٦٠٩٠

والیت فاریاب شهر میمنه ناحیه محمد بشیرانجمن اجتماعی و فرهنگی اوزگرش.١٩١
١٨٧٣.١٠/٩/١٣٩٤٠٧٧٥٠١٠٠٢٠سوم جاده لودین

٠٧٩٧٦١٥٠٦٠

شورای جوانان قریه بنو ولسوالی .١٩٢
والیت بغالن ولسوالی اندراب عبدالشهیدوالیت بغالناندراب

١٨٧٤.٢٥/٨/١٣٩٤٠٧٠٢٢٦٨٤٠٠بازار قریه بنو
٠٧٠٧٩٠٠٤٠٥

بنیاد اجتماعی لیان امیری.١٩٣
کابل چهارراهی حاجی یعقوب 

کوچه عصمت مسلم خانه 
١٠٣نمبر

١٨٧٥.٠٧٩٥٢٤٨٧٧٠



١٦

لورم کارته د شیرشاه کابل بیانیعائل اجتماعی تولنه.١٩٤
١٨٧٦.٤/٩/١٣٩٤٠٧٧٣٠٩٠٦٩٤ته یرمهسوری مسجد 

٠٧٠٠٤٤٥٥٥٣

١٨٧٧.٣٠/٨/١٣٩٤٠٧٩٧٢٠٦٣٠٨جالل آباد ار پنمه ناحیهصداقتپه جالل آباد ار کی د ساداتو ولنه.١٩٥
٠٧٩٧٤٣٤٧٤٨

نهاد اجتماعی هدایت نور والیت .١٩٦
ئیل والیت هرات ولسوالی جبرضمیرههرات

١٢١٨٧٨.٢٦/٨/١٣٩٤٠٧٤٧٤٧٣٦٢١ناحیه
٠٧٩١٦٩٠٥٤٣

کابل ناحیه دهم تایمنی سرک جمیلهبنیاد اجتماعی نور الهدا.١٩٧
١٢١٨٧٩.٣/٩/١٣٩٤٠٧٧٢٩٠١٣٣

٠٧٢٩٢٣٢٣١١

والیت بلخ شهرمزارشریف جاده انجمن اجتماعی همزیستی.١٩٨
١٨٨٠.٠٧٩٤٤٣٤٠٠٣احمد شاه مسعود

٠٧٩٠١٨٨٠٩٥

نهاد اجتماعی جوانان آگاه والیت .١٩٩
والیت جوزجان شهرشبرغان ادریسجوزجان

١٨٨١.٢٧/٨/١٣٩٤٠٧٨٥٦٨٤٨٨٧بندرآقچه
٠٧٩٠٢٩١٢٩٠

کابل ناحیه چهارم سرک کلوله شورای انسجام ترک های افغانستان.٢٠٠
١٨٨٢.٠٧٧٤٥٣٨٦٩٨پشته

٠٧٧٧٩٧٠٧٦١

١٨٨٣.٢٧/٨١٣٩٤٠٧٤٧٢٢٠٤٥٤هرات ناحیه هفتم جاده ابریشمغالم رسولبنیاد نیکو کاران والیت هرات.٢٠١
٠٧٧٨٧٧٣٤١٩

بهارک شورای جوانان ولسوالی .٢٠٢
١٨٨٤.٢/٩/١٣٩٤٠٧٩٦٠٦٠٤٠٢شهر فیض آباد گذر محکمهعبدالقدیروالیت بدخشان

٠٧٩٢١٠٠٠٠٥

شورای اجتماعی قوم چهار ایماق .٢٠٣
١٨٨٥.٣/٩/١٣٩٤٠٧٩٩٣٨٤٥٨٨والیت غور مرکز چغچرانعالوالدینمقیم والیت غور

٠٧٧٨٨٠٠٦٥٠

د ننگرهار والیت د سرخرود .٢٠٤
ننگرهار والیت د سرخرود دمحمد رفیعولسوالی د غوچک کلی شورا

١٨٨٦.٧/٩/١٣٩٤٠٧٠٠٦٠٠٥٢١ولسوالی د غوچک کلی
٠٧٠٠٠٣٨٣٥٦

شورای اجتماعی نجات مردم .٢٠٥
١٨٨٧.٢٤/٩/١٣٩٤کابل بلعه فتح اهللا سرک ششممحمد اهللا ناقدافغانستان

٠٧٩٩٤٧٥٧٥٤
٠٧٦٦٦٨٠٠٠١

د الحاج زمرک پادخوابی تولنیز .٢٠٦
سرک پوهنتون کابل پهلوی بنیادزمرکبنست

١٨٨٨.٩/٩/١٣٩٤٠٧٧٧٥١٥٥١٥دوستم
٠٧٨٦٢٩٤٢٩٦



١٧

وزیر محمد ١٥کابل سرک ثریاکانگرس ملی زنان افغانستان.٢٠٧
١٨٨٩.٢٣/٩/١٣٩٤٠٧٠٠٢١٠١٢٢اکبرخان

٠٧٠٧١٢٥٢٥٢

شورای جوانان شهرک امام .٢٠٨
فخرالدین رازی رح

والیت هرات ولسوالی کروخ 
١٨٩٠.٠٧٨٨٩٥٠٥٢٠شهرک امام فخرالدین رازی

٠٧٨٦٧٢٧٣٦٧

ننگرهار والیت کی د ستروسو د په .٢٠٩
باغدارانو تولنه

والیت ننگرهار پهلوی ریاست 
١٨٩١.٠٧٧١٦٣٧٩١٢زراعت

٠٧٨٦٦٥٤٢٠٠

د کنروالیت د دره پیچ ولسوالی د .٢١٠
ننگالم کلی اسالحی شورا

کنر والیت دره پیچ ولسوالی 
١٨٩٢.٠٧٧٥٦٧٩٧١١مننگالم بازار

٠٧٧٤٧٤٢١٦٠

سازمان اجتماعی دنیای بیدون .٢١١
خشونت

کارته سه پهلوی ١٢کابل سرک 
١٨٩٣.٠٧٨٨٦٨٢٣٢٥پارک عالوالدین

٠٧٨٢٣٨٧٣٠٤

کابل ناحیه پنجم خوشحال خان روح اهللانجمن اجتماعی راه روشن.٢١٢
١٨٩٤.٧/١٠/١٣٩٤٠٧٠٨٨٨٣٥٩٣سرک پوهنتون تعلیم و تربیه

٠٧٧٧٣٠٢١٤١

والیت بلخ شهر مزارشریف مجمع علمای شمال افغانستان.٢١٣
١٨٩٥.٠٧٧٨٧٢٠٧٦٦نوآباد یلمرب

٠٧٧٩٩١٠٣٥٧

شهر غزنی کاله سبز عدالت انجمن طبابت یونانی والیت غزنی.٢١٤
٠٧٩١٧٨٨٢٠٠ا.١٨٩٦مارکیت

٠٧٩٠٩٠٧١٧٢

خواجه بغرای ١٥کابل ناحیهنهاد اجتماعی راهیان پویا.٢١٥
١٨٩٧.٠٧٩٩٢١٦٠٨١سابقه

٠٧٨٤٥٢٥٥٠٩

بنیاد اجتماعی سدید زنان والیت .٢١٦
ناحیه سوم سرک والیت تخار ارباب ظاهرتخار

١٨٩٨.١٥/٩/١٣٩٤٠٧٩٩٠٥٥٠٣٠تیل فروشی
٠٧٩٩٢٦٢٥٨٨

هارت جاده مهتاب اول جاده نهاد اجتماعی صدای جوان افغانستان.٢١٧
١٨٩٩.٠٧٩٩٦٩٠٠٦٦نظر قلوی

٠٧٩٨٣٣٠٤٧٧

شورای هماهنگی جوانان والیت .٢١٨
بدخشان مقیم کابل

کابل دهبوری ایستگاه پوهنتون 
١٩٠٠.٠٧٨٩٤٩٢٩٤٣کابل

١٩٠١.١١/٩/١٣٩٤هرات ناحیه نهم حوض کرباسسلیالاجتماعی آوابنیاد .٢١٩
٠٧٩٢٩٣٨٩٣٢
٠٧٩٣٥٠١٦١١



١٨

کابل بالک های تهیه مسکن عبدالطیفشورای پشه یی های افغانستان.٢٢٠
١٩٠٢.٢٢/٩/١٣٩٤بالک پنجم امنیت

نهاد فرهنگی اجتماعی فجر شهرمزار .٢٢١
شریف

والیت بلخ شهر مزارشریف 
١٩٠٣.٠٧٧٦١٨٤٦٢٩چوک فردوس

٠٧٧١٦٢٣٥٣٥

نهاد اجتماعی محصلین دره چاشت .٢٢٢
دره چاشت ولسوالی یکاولنگ جبارولسوالی یکه ولنگ والیت بامیان

١٩٠٤.١٥/٩/١٣٩٤والیت بامیان

بنیاد عالمه شهید سید عبدالحمید .٢٢٣
کابل جمال مینه کارته سخی سیدمحمد رشیدناصر

١٩٠٥.٢٢/٩/١٣٩٤٠٧٩١٧٥١٨٣٥حسینیه٢سرک 
٠٧١٨٨٧٨١٧٦

پروژه پروان سوم چهارراهی بنیاد اجتماعی فرهنگی حنیف بلخی.٢٢٤
١٩٠٦.٠٧٨٥٥٠١٥٠١ترافیک مقابل پوهنتون سالم

کابل چهارراهی سرسبزی بالک انجمن جیولوجستان افغانستان.٢٢٥
١٦١٩٠٧.٠٧٩٩٣٧١١٨٤

١٩٠٨.٢٣/٩/١٣٩٤٠٧٧٠٦٨٠٨٥٠چهارراهی شهید شیرپورباتور دوستمبنیاد دوستم.٢٢٦
٠٧٨٨٦٥٥٥٨١

١٢والیت هرات ناحیه اجتماعی راه عدالتبنیاد .٢٢٧
١٩٠٩.٠٧٨٩٦٧٨٤٦٠چهارراهی فرهنگ

٠٧٨٣٠٠٤٧٩٧

مجمع وارد کننده گان مواد غزایی .٢٢٨
والیت هرات شهر نو ناحیه نهم غوث الدینوالیت هرات

١٩١٠.٢٣/٩/١٣٩٤٠٧٩٩١٢٩٨١٣درب ملک
٠٧٧٢٠٦٥٨٠٠

شورای اجتماعی معلولین والیت .٢٢٩
بغالن مقیم کابل

ناحیه هفتم فامیلی های کابل 
١٩١١.٠٧٠٠٠٦٧٥١٥ریشخور

٠٧٠٥٩٧٥١٢٤

جالل آباد شار دوهمه ناحیه د ننگرهار والیت د بزازانو تولنه.٢٣٠
٠٧٠٠٦١٧٨٠٨د.١٩١٢محمد اهللا مارکیت

٠٧٩٦٦٦٢٠٠٢

د ننگرهار والیت د کامی ولسوالی د .٢٣١
دهقانانو تولنه

ننگرهار والیت کامی ولسوالی 
١٩١٣.٠٧٧١٤٢٧٧٢٤تعمیر

٠٧٧٢٦٥٩٦٩٥

جمعیت روند پاسداری از ارزش های .٢٣٢
١٩١٤.٥/١٠/١٣٩٤٠٧٧٧٢٥٣٤٢٥کابل ناحیه چهارم بادام باغنعمت اهللاملی

٠٧٩٩٥٨٥٨١١



١٩

کابل کلوله پشته مقابل پوهنتون میرآجانبنیاد فرهنگی سحیقی.٢٣٣
١٩١٥.١٠/١١/١٣٩٤٠٧٩٩٣٠٠٢٢٢سالم

٠٧٠٠٢٧٥٠١٤

١٩١٦.١/١٠/١٣٩٤٠٧٧٣٣٣٣٨٨٨شهرنو کوچه گل فروشیکابل بی بی درانیبنیاد بی بی درانی.٢٣٤
٠٧٧٣٣٣٣٨٨٧

کابل والیت لسمه ناحیه د هراتی سیدفضل اهللاد ساداتو اجتماعی شورا.٢٣٥
١٩١٧.١٩/١٠/١٣٩٤٠٧٧٩٤٥٤٤٠٠دیجمات ن

٠٧٩٩٣٢٨٧٩٩

والیت هرات درب خوش جنب بشیراحمدبنیاد اجتماعی نور والیت هرات.٢٣٦
١٩١٨.٧/١٠/١٣٩٤٠٧٩٨٢٠٢٤٢٤میدان

٠٧٨٨٢٠٢٤٢٤

انجمن اجتماعی رهنما های معامالت .٢٣٧
١٩١٩.٩/١٠/١٣٩٤٠٧٩٩٤٢٩١٣٥والیت هرات شهرنو ناحیه پنجمغالم سیدوالیت هرات

٠٧٩٩٢٥٢١٧٨

نهاد اجتماعی و مدنی صدای مردم .٢٣٨
متری ١٣١٢هرات ناحیه عصمت اهللاوالیت هرات

١٩٢٠.١٣/١٠/١٣٩٤٠٧٨٤٣٠٩٠٠٦محمدیه
٠٧٨٢٤٠٠٤٢٨

واصل آباد ناحیه شورای مردمی .٢٣٩
کابل ناحیه هشتم متصل مسجد حاجی عبدالغفارهشتم شهرکابل

١٩٢١.٢٧/١٠/١٣٩٤٠٧٧٧٧١٥١٨٥جامع واصل آباد
٠٧٩٩٣٣٨٦٣٥

شورای اجتماعی جوانان ناحیه هفدهم .٢٤٠
کابل ناحیه هفدهم سرکوتل فیروزشهرکابل

١٩٢٢.٢٢/١٢/١٣٩٤٠٧٨٦٦١٦٢٠٨خیرخانه کوچه عزیزی بانک
٠٧٨٨١٨١٦٩٠

٢٤١.
روند حفاظت از ارزش های جهاد 

ومقاومت مردم افغانستان  (تغیرنام)
تمیم 

کارته پروان -ناحیه چهار-کابل

١٩٢٣.٦/١٠/١٣٩٥مقابل شفاخانه وهاج
٠٧٤٤٥٥١١١١

٠٧٠٠٧٧٧٧٧٤

١٩٢٤.٢١/١١/١٣٩٤٠٧٨٣٦٦٨١٠٤کابل ناحیه سه بازار کارته چهارشمس بهارانجمن اجتماعی سبزافغانستان.٢٤٢
٠٧٧٦١١٥٨٤٧

کابل چهارراهی پروان دوم جوار انجمن پیام جوانان افغانستان.٢٤٣
١٩٢٥.٠٧٨٩٧٨٩٩٨٥هوتل الجورد

د لوی کندهار د کرنیزو او خدمتونو .٢٤٤
کندهار والیت صحرای مارکیت وحیداهللاولنه

١٩٢٦.٢٠/١٠/١٣٩٤٠٧٠٠٣٠٠١٦٥ته مخامخ
٠٧٠٠٣٠٩٤١٨

وزیرمحمد اکبر خان مینه سرک یاسرنهاد اجتماعی صلح.٢٤٥
٢١٦١٩٢٧.٢٩/٢/١٣٩٥٠٧٠٠٢٢٦٢٦٦خانه نمبر٦کوچه ١٥

٠٧٠٨١٩٨٢١٧



٢٠

د وانانو  د قوم اسالمی یووالی .٢٤٦
١٩٢٨.١/١٠/١٣٩٥٠٧٠٠٧٩٣٥٣٦د خوست والیت بازارمحمدل ببرکشورا

٠٧٩٩٥٧٥٢٦٣

والیت هرات ناحیه اول جاده الحاج بسم صدیقیبنیاد اجتماعی الحاج بسم اهللا صدیقی.٢٤٧
١٩٢٩.٢٢/١٠/١٣٩٤٠٧٩٩٢٤١٢٣٤محبس

٠٧٩٩٠٧٠٧٠٧

هرات ناحیه پنجم جاده لیسه عبدالرحمنشورای مردمی قوم میرزای.٢٤٨
١٩٣٠.١٦/١٠/١٣٩٤٠٧٩٩٤٣٣٥٢٤مهری

٠٧٨٢٠٩١٩٤١

په هرات والیت کی د لوی کندهار .٢٤٩
١٩٣١.٠٧٠٠٣٠٥٥٧٩هرات والیت د منارونو سرکتولنیزه شورا

٠٧٠٨٩٢٢٨٠٠

١٩٣٢.٠٧٨٥٠٠٠٠٩٨برج فردوسکابل چمن حضوری سازمان اجتماعی شهامت.٢٥٠
٠٧٨٧١٥٦٥٦٢

د لوی کندهار د دو قومونو د .٢٥١
١٩٣٣.١٦/١٠/١٣٩٤٠٧٠٠٧٧٤٤٣٢کندهار والیت خوارلسمه ناحیهولی شاه آغاهمغی تولنه

٠٧٩١٨٨٧٧٦٣

کابل ار قوای مرکز د صنعتی حیات اهللاد خویانیو سراسری شورا.٢٥٢
١٩٣٤.٢٦/١٠/١٣٩٤٠٧٧٨٨٨١٤٨٥پارک پالزه لورم منزل

٠٧٩٩٣٣١٩٩١

د دهبوری چوک دریمه ناحیه حضرت ل غروالد مسعودو قوم اسالمی شورا.٢٥٣
١٩٣٥.٤/١١/١٣٩٤٠٧٩٩٣٦٦٨٣٨دریمه کوه

٠٧٩٠٧٦٣١١٥

٢٥٤.
شورای تفاهم اجتماعی ولسوالی 

والیت بغالن شهرپلخمری جنوب عبدالواحدنهرین مقیم شهر پلخمری
١٩٣٦.٢١/١٠/١٣٩٤٠٧٧٦٧٨٩٢٤١چوک بندر ولسوالی نهرین

٠٧٠٥٢٩٣٧٢١

٢٥٥.
نهاد اجتماعی آرمان جوانان والیت 

والیت بغالن شهرپلخمری عبدالنصیربغالن
١٩٣٧.٤/١١/١٣٩٤٠٧٠٠٧٠٧١٧٨ریاست سیلو

انجمن اجتماعی محصلین والیت .٢٥٦
والیت پکتیا مرکز گردیز عبدالحمیدپکتیا

١٩٣٨.٧/١١/١٣٩٤روبروی شفاخانه ملکی
٠٧٧٥٠٩٧٤٥١
٠٧٧٥٢٧٥٠٧٦

بنیاد اجتماعی مولوی خیرمحمد .٢٥٧
کابل جاده میوند کوچه شفاخانه گل مرادتاتاری

١٩٣٩.١٩/١٢/١٣٩٤٠٧٧٤٨٢٣٥٩٤نزدیک دهن چمن
٠٧٤٧٢١٠١٨٧



٢١

محمد اسماعیلنهاد اجتماعی علمای والیت غزنی.٢٥٨
شهر غزنی پالن سوم مقابل 

ریاست امور مهاجرین و عودت 
کننده گان

١٩٤٠.٢٩/١٠/١٣٩٤٠٧٩٩٦٤٣٦٨٩
٠٧٩٤٦٦٢٦٧١

١٩٤١.٣/١٢/١٣٩٤٠٧٧٧٠٠٠٧٨٩شهرنو کوچه گل فروشسحرکانون اجتماعی و هنری احمدظاهر.٢٥٩
٠٧٩٥٢٢٩٢٢٩

هرات سرک حوز کرباس پسته نجیبهنهاد اجتماعی مشعل والیت هرات.٢٦٠
١٩٤٢.٢٠/١٠/١٣٩٤٠٧٩٤٨٧٧٦٧٦آب برده

٠٧٩٩٥٤٩٦٥٧

مقابل کابل حصه سوم خیرخانه عبدالناصرنهاد اجتماعی پژوهش.٢٦١
١٩٤٣.٢٠/١٠/١٣٩٤٠٧٨٨٩٦٥٠٦١هوتل خراسان

٠٧٠٣١٦٦٦٦٠

د خوست والیت د قلم وال مینه د .٢٦٢
خوست بازار د سپین جومات شربت خانخلکو تولنیزه شورا

١٩٤٤.٢٣/١٠/١٣٩٤٠٧٧٤٦٢٤٨٨٣سره مخامخ
٠٧٧٧٧٨٨٨١٧

وانانو د احمد شاه بابا مینه د متحد .٢٦٣
کابل ار دولسمی ناحیه حمت اهللاولنه

١٩٤٥.٢٢/١٠/١٣٩٤٠٧٠٠٦٤٠٠٨٠احمدشاه بابا مینه لمری بالک
٠٧٨١٠٥٠٠٨

نهاد اجتماعی معلولین ناحیه چهارم .٢٦٤
کابل ناحیه چهارم چهارراهی میراحمدشهر کابل

١٩٤٦.٢٧/١٠/١٣٩٤٠٧٧٤١٣١١٧٥تایمنی
٠٧٩٤٤٢٢٨٣

انجمن اجتماعی جوانان ذر سرقول .٢٦٥
١٩٤٧.٢٠/١٠/١٣٩٤٠٧٧٢٤٢٥٤٠٨ولسوالی یکه ولنوالیت بامیان سیدامین اهللایک ولن بامیان

٠٧٧٩١٩٤٦٠١

انجمن اجتماعی تولید کننده ان .٢٦٦
١٩٤٨.٢٧/١١/١٣٩٤٠٧٩٢٨١٠٤٠٨والیت بلخ ریاست زراعتعبدالمتینصنعت سایبین والیت بلخ

٠٧٧٣١٥٦٩٩١

انجمن اجتماعی تولید و ترویج کننده .٢٦٧
شهر پلخمری والیت بغالن محمدظاهران صنعت سایبین والیت بغالن

١٩٤٩.٢٧/١١/١٣٩٤٠٧٠٧٤٠٤٢٣٤ریاست زراعت نزدیک سیلو

کنر والیت اسعدآباد ار معارف نظام الدیند کنر والیت د نابینایانو تولنه.٢٦٨
١٩٥٠.٢٢/١٠/١٣٩٤ریاست ته مخامخ

انجمن اجتماعی معلولین ورثه شهدا .٢٦٩
١٩٥١.٢٦/١٠/١٣٩٤٠٧٠٦٠٢١٣٤٠خوست والیت مرکز مرکزی باغسخی محمودوالیت خوست

٠٧٩٩١٤١٥٨٠

کابل ناحیه دوم قوای مرکز مدینه نهاد اجتماعی روند نجات.٢٧٠
١٩٥٢.٠٧٨٥٨٧٦٤٦٠پالزا

٠٧٩٥٥٧٠٢٧١



٢٢

شورای اجتماعی مردم والیت فراه .٢٧١
١٩٥٣.١٠/١١/١٣٩٤٠٧٩٩١٩٩٠٦٧شهرنو١٥کابل ناحیه ولی محمدمقیم کابل

٠٧٨٧٦٥٥٦٠٦

سرک اول کارته چهار کابل جمشیدانجمن اجتماعی روند انیشه نو.٢٧٢
١٩٥٤.٢٦/١٠/١٣٩٤٠٧٧٧٧٦٦٠٦٠کوچه مکتب رابعه بلخی

٠٧٠٨٨٨٧٨٨٨

، اجتماعی ادبی( سینا انجمن علمی.٢٧٣
١٩٥٥.١٠/١١/١٣٩٤کابل باغ باال جوار سینما آریوبنصیر احمدلمر)

٠٧٧٤٣٣٢٠٠٥
٠٧٨٠٥٢٨٥٥٠

شورای اجتماعی اهالی ناحیه دوم .٢٧٤
شهید جنب شهر فراه چهارراهی میرعزیزشهر فراه

١٩٥٦.١٠/١١/١٣٩٤٠٧٩٩٣٥٠٧٦٢کلینیک طبیبان سابق
٠٧٩٩٨١٠٠٢٠

د غزنی والیت د زرکشان تولنیزه .٢٧٥
١٩٥٧.٢٩/١٠/١٣٩٤٠٧٩٩٠٠٢٧٨٥ار د سره میاشت جادهد غزنی همایونشورا

٠٧٧٤٦٧٦٩٧٦

١٩٥٨.١٧/١١/١٣٩٤٠٧٠٠٣٤٣٠٨٣د کندهار والیت د عینو مینهقیس احمدد وانانو سولییزه خوت تولنه.٢٧٦
٠٧٠٠٣٠٦٦٧٢

١٩٥٩.٠٧٠٠٠٥٨٠٢١کابل ناحیه سوم چهارراهی شهیدبنیاد اجتماعی زریر.٢٧٧
٠٧٠٠٢٨١٤٩١

شورای اجتماعی جوزجانیان مقیم .٢٧٨
کابل ناحیه اول چمن حضوری حاجی عبدالجلیلکابل

١٩٦٠.٦/١١/١٣٩٤٠٧٨٦٦١٣٥٤٣تعمیر اتحادیه قالین
٠٧٨٨٩٦٩٧٧٧

والیت هرات ولسوالی ذره بریه طیبههراتنهاد اجتماعی اتفاق والیت .٢٧٩
١٩٦١.١/١١/١٣٩٤٠٧٨٠٤٢٤٠١١رباط سلیمان

٠٧٨٥٣٢١٦٨٢

انجمن اجتماعی قوریه داران والیت .٢٨٠
والیت کاپیسا مرکز محمود راقی محمدناصرکاپیسا

١٩٦٢.١١/١١/١٣٩٤٠٧٧٠٦٨٦٨٦٥١جنوب چوک لدان
٠٧٤٤٤١٤٢٦٧

١٩٦٣.١/١٢/١٣٩٤٠٧٩٩٤٧٠٩٩٧والیت بلخ ولسوالی دهدادیابرارلحقانجمن اجتماعی برنا والیت بلخ.٢٨١
٠٧٩٠٧٦٣٣٣٤

په کابل کی د کنر والیت د وانانو .٢٨٢
کابل ار دولسمی ناحیی دویمه حاجی اصغرد یووالی او د همغی شورا

١٩٦٤.١٧/١١/١٣٩٤٠٧٧٧٣٣١٨٥١لور الره
٠٧٨١٧٩٩٢٠

په هلمند والیت کی د سویابینو د .٢٨٣
١٩٦٥.٢٩/١٢/١٣٩٤٠٧٧٨٤٧٠٤٢٣ارهلمند والیت لشکرگاه محمدنسیمتولنه، صنعت او ترویجونکیتولید



٢٣

شورای اجتماعی مردم والیت .٢٨٤
نوآباد ١٧والیت هرات ناحیهمحمد یونسبادغیس مقیم والیت هرات

١٩٦٦.٧/١١/١٣٩٤٠٧٤٧٨٠٤٩٩٣فرقه
٠٧٤٤٠٩٤٥٣٩

فیروز کوه جوار والیت غور شهر محمد حنیف یعقوبیانجمن اجتماعی انجنیران والیت غور.٢٨٥
١٩٦٧.١٨/١١/١٣٩٤٠٧٩٧١٢٥٩٣٢لیسه عالوالدین غوری

٠٧٩٦٤٠٤٦٦٤

٢٨٦.
انجمن اجتماعی تولید و ترویج 
کنندان صنعت سایبین والیت 

جوزجان
والیت جوزجان شهر شبرغان عبدالسالم

١٩٦٨.٢٩/١٢/١٣٩٤٠٧٧٨٤٧٠٤٢٣بندرسرپل

١٩٦٩.٠٧٧١٦٩٥٣٣٧کابل ناحیه سومد ستانیزیو تولنیزه شورا.٢٨٧
٠٧٨٧٩٧٩٥٧٩

کابل والیت اتمه ناحیی شاه سردار خانپه کابل کی د پکتیا د دریورانو تولنه.٢٨٨
١٩٧٠.٢٨/١١/١٣٩٤٠٧٤٧٩٩٠٩٩٠شهید

انجمن اجتماعی پرسونل ترانسپورت .٢٨٩
انعام شاهشمشاد

عقب–تورخم–جالل آباد 
کوهدامنهخروجیدروازه
۱۰نمبرحویلی–شمشاد

١٩٧١.٢٤/١٢/١٣٩٤٠٧٩٩٢١٩٠٩٣
٠٧٧٩٥٠٩٦٥١

مزارشریف ار د نجدی کارتی ذبیح اهللابلخ ادبی خوت تولنه.٢٩٠
١٩٧٢.٩/١٢/١٣٩٤عمومی سرک

٠٧٩٩٨٣٣٣٣٨
٠٧٨٨٣٥١٧٠٠

شورای اجتماعی قوم الکوزی مقیم .٢٩١
١٩٧٣.٠٧٨٨٣٠٣٣٨٥والیت لغمان شهر مهترالموالیت لغمان

٠٧٨٠٠٥٣٣١٨

لمری ناحیی اخیر کابل والیت حاجی نعمت اهللاد اندو سراسری شورا.٢٩٢
١٩٧٤.١٤/١١/١٣٩٤٠٧٠٠٢٩٤٣٦٦جاده

٠٧٠٠٣٠٣١١٩

ننرهار والیت جالل آباد ار د حاجی شاه آغاد ننرهار والیت د دریورانو تولنه.٢٩٣
١٩٧٥.٢٥/١١/١٣٩٤٠٧٨٠٠١٥٠٢٩کابل هده

٠٧٧٣٧٤٧٥٥٥

شورای اجتماعی شیعیان والیت .٢٩٤
والیت هلمند شهر لشکراه محمد قاسمهلمند

١٩٧٦.١٢/١١/١٣٩٤٠٧٠٣٩٩٩٤٩٩کارته لانناحیه دوم 
٠٧٠٣٩٩٩٤٤٨

شورای اجتماعی مردم خیرآباد شهر .٢٩٥
والیت بلخ ولسوالی نهرشاهی سیدنعمت اهللامزار شریف

١٩٧٧.٢٥/١١/١٣٩٤٠٧٧٨٠٥٨٦٨٤قریه خیرآباد
٠٧٧٢٧٦٤٩٨١



٢٤

والیت جوزجان شهرشبرغان انجنیرسنرانجمن اجتماعی معرفت.٢٩٦
١٩٧٨.٢٨/١١/١٣٩٤٠٧٨٨١٠٠١٩٠مقابل ریاست صحت عامه

٠٧٨٦٥٢٤٤٥٩

چهارراهی –شهر نو –کابل کریمهانجمن  اجتماعی زنان ترکمن.٢٩٧
١٩٧٩.٢٧/١١/١٣٩٤٠٧٩٩٧٤٨٤٢صدارت

په کابل کی د میشته منگلو قوم .٢٩٨
کابل والیت لمری ناحیی الهوری  شاه محمودتولینزه شورا

١٩٨٠.١٨/١١/١٣٩٤٠٧٠٠٩٠٠٠٤٤دروازه
٠٧٩٩٦٠١١٤٣

کابل کارته چهار مقابل وزارت عزت  اهللاجتماعی رحمتبنیاد .٢٩٩
١٩٨١.٢٧/١١/١٣٩٤٠٧٩٩١٨١٨٦٦تحصیالت عالی

٠٧٨٥٤٠١٠٠٥

خیرخانه  پروژه  ١١کابل ناحیه مطیع اهللانجمن علمی و اجتماعی فالح.٣٠٠
١٩٨٢.٢/١٢/١٣٩٤٠٧٩٨٧٨٨٢٠٩جدید مارکیت دوم

د کونر د چپی در ی د خلکو تولینیزه .٣٠١
کونر والیت د چپی در ی شیر علمشورا

١٩٨٣.١٤/١١/١٣٩٤٠٧٧٩٦٧٨٧٤٥کنددی مارکیت
٠٧٢٩٨٠٢٩٠٤

١٩٨٤.١٤/١١/١٣٩٤٠٧٧٩٦٧٨٧٤٥پروژه تایمنی٤کابل ناحیهانور منگلبنیاد اجتماعی نغمه.٣٠٢
٠٧٢٩٨٠٢٩٠٤

انجمن اجتماعی رحمت مقیم والیت .٣٠٣
والیت هرات ناحیه پنجم پای صبرالدینهرات

١٩٨٥.١٨/١٢/١٣٩٤٠٧٩٩٥٧٠٧٨٦منارها
٠٧٩٥١١٩١٨٥

والیت هرات قول اردو جاده مجمع مشورتی هرات.٣٠٤
١٩٨٦.٠٧٩٠٩٠٦٠٠٠مکتب امیرشیرنوای

٠٧٩٩٣٥٤٣١٩

انجمن دوکتوران جلدی و زیبایی .٣٠٥
١٩٨٧.٢٧/١١/١٣٩٤٠٧٩٩٤٠٦١٥٣کابل ناحیه چهارم تایمنیمحمد عارفافغانستان

٠٧٧٢٠١٤٠٨٣

ناحیه سوم دهبوری کابل محمد متینشورای اجتماعی فرملیان.٣٠٦
١٩٨٨.٢٩/١٢/١٣٩٤٠٧٨٤٢٣٥٨٢٣چهارراهی شهید

٠٧٩٩٢١٧٥٥٧

شورای اجتماعی جوانان قریه خارو .٣٠٧
١٩٨٩.٢٥/١٢/١٣٩٤کابل ناحیه پنجم چهارراهی قمبرامیراحمدپنجشیر مقیم والیت کابل

٠٧٠٨٩٨٣٧٩٥
٠٧٨٨٧٨٨٨٠٠

والیت جوزجان شهرشبرغان عبدالقادرنهاد اجتماعی حرمت.٣٠٨
١٩٩٠.٢٤/١١/١٣٩٤٠٧٩٩٧١٠١٥١چهارمناحیه 

٠٧٩٩٤٣٥٧٦٥



٢٥

شورای اجتماعی اهالی قریه بتخاک .٣٠٩
والیت کابل ولسوالی بگرامی شیررحمنولسوالی بگرامی

١٩٩١.٢٧/١١/١٣٩٤٠٧٨٠٠٠٠٠١٨قریه بتخاک قریب مسجد نوآباد
٠٧٨٢٠٨٥٢٨٢

شورای جوانان قریه زمه ولسوالی .٣١٠
ولسوالی کلکان والیت کابل احمدزیکلکان والیت کابل

١٩٩٢.٥/١٢/١٣٩٤٠٧٩٩٥٧٣٥٧٦قریه زمه
٠٧٨٧٥١٠٠٣٢

نهاد اجتماعی ورزشکاران حرفوی .٣١١
کابل ناحیه سوم سرک چهارم عبدالحمیدفری فایت

١٩٩٣.٢٦/١٢/١٣٩٤٠٧٧١٦٩٠٧٧٦سیلو تیلویزیون نورین
٠٧٤٤٢١٣٦٠٧

شهر هرات ناحیه دوم واقع درب انجمن اجتماعی ازهر.٣١٢
١٩٩٤.٠٧٨٦١٥٢٥٣٥قندهار

شورای اجتماعی قلعچه صاحبزاده .٣١٣
-های شهر کابل

شهرکابل ناحیه هشتم قلعچه هدایت اهللا
١٩٩٥.٢٥/١١/١٣٩٤٠٧٨٦٧٩٧٠٤٠صاحبزاده ها

انجمن اجتماعی دهقانان ولسوالی .٣١٤
والیت جوزجان ولسوالی آقچه عبدالروفآقچه والیت جوزجان

١٩٩٦.٢٥/١١/١٣٩٤٠٧٩٩٤٦٢٩٦٧جوزجان سوپرمارکیت منزل اول
٠٧٩٧٢٠٧٠٠٣

انجمن اجتماعی باغداران مرکز .٣١٥
١٩٩٧.٢٨/١١/١٣٩٤٠٧٧٢٩٣٧١٦٥والیت جوزجان شهر شبرغانعبدالطیفوالیت جوزجان

٠٧٩٩٤٥٥٥٥١

هلمند والیت لشکرگاه شار سمیع اهللاد هلمند والیت بست مدنی تولنه.٣١٦
١٩٩٨.٢٨/١١/١٣٩٤٠٧٤٨٢٣٨٠٨٤کارته لگن

٠٧٠٣٠٩٤٩٣١

شورای اجتماعی اهالی گذر .٣١٧
کابل ناحیه هفتم سرک عمومی حاجی محمدمالبزرگ ناحیه هفتم شهرکابل

١٩٩٩.١٨/١٢/١٣٩٤٠٧٧٧٣٠٣٠٩٠واصل آباد

والیت غور مرکز فیروز کوه محمدخاننهاد اجتماعی فیروز کوه والیت غور.٣١٨
٢٠٠٠.١/١٢/١٣٩٤٠٧٩٩٤١٠٧٦٢مقابل مسجد جامع شهدا

٠٧٩٩٥٠٦٥٢١

انجمن اجتماعی جوانان سرپل مقیم .٣١٩
٢٠٠١.٣/١٢/١٣٩٤٠٧٨٨١٤٠١٨٤شهر مزار شریف چوک شمعسیداسماعیلمزارشریف

٢٠٠٢.٢٩/١٢/١٣٩٤٠٧٩٩٣٨٦٩٣٧هرات سرک باغ آزادیعبدالقیومبنیاد اجتماعی قانع والیت هرات.٣٢٠
٠٧٩٩٤١٢٧٢٧

شورای اجتاعی مردم آیبیک .٣٢١
والیت سمنگان شهر ایبک نوید احمدمرکزوالیت سمنگان

٢٠٠٣.٢٨/١١/١٣٩٤امنیتکارته صلح مقابل ریاست 
٠٧٩٣٢١١٥٣٠
٠٧٩٦٥٨٥٨٥٦



٢٦

نهاد اجتماعی ترویج کننده گان .٣٢٢
٢٠٠٤.٢٧/١١/١٣٩٤کابل ناحیه سوم کارته چهارخان جانسایبین افغانستان

جوار ریاست زراعت والیت شفیقهانجمن اجتماعی مشعل والیت سرپل.٣٢٣
٢٠٠٥.٢٩/١٢/١٣٩٤٠٧٩٦٨٥١٥٨٩سرپل

٠٧٩٩٧٠٠٤٩٣

لغمان خلکو تولنیزه په کابل میشت د .٣٢٤
کابل والیت احمد شاه بابامینه عبدالمعروفشورا

٢٠٠٦.٢٩/١٢/١٣٩٤٠٧٠٠٦٤٢٨٩١دولسمه ناحیی
٠٧٠٢٥٠١٨٠٠

پکتیکا والیت شرنه مرکز د عبدالحقپکتیکا وان خوت تولنه.٣٢٥
٢٠٠٧.٥/١٢/١٣٩٤٠٧٧٢٠٨٣٠١٦ارون سرک په لویه الر

٠٧٧٦٩٧٥٠١٠

د ننرهار والیت د امن تولنیزه.٣٢٦
د جالل آباد ار اومه ناحیی د محمد اکبربنست

٢٠٠٨.٢٤/١٢/١٣٩٤٠٧٨٣٣٣٥٨٣١نور عمر مارکیت په دوهمه منزل
٠٧٨٩٠٩٠٠٦٨

انجمن اجتماعی باغداران ولسوالی .٣٢٧
والیت سنان ولسوالی نخچیر نصرت اهللافیروز نخچیر والیت سمنان

٢٠٠٩.٢٣/١٢/١٣٩٤٠٧٧٨٦٧٣٨٢٩قریه چهار سوق
٠٧٧٣٨٥٠٠٤٩

کابل د یویشتمه ناحیی د احمد زیو د .٣٢٨
کابل والیت یویشتمی ناحیی د محمد خانکلی تولنیزه شورا

٢٠١٠.٢٢/١٢/١٣٩٤٠٧٧٧٠٠٢٣٢٩احمدزیو کلی

نیمروز والیت د زرنج ار د محمد عوضد زرنج ار د وانانو تولنه.٣٢٩
٢٠١١.٢٩/١٢/١٣٩٤٠٧٩٩٧١٥٤٥٧تیمور شاهی مارکیت

٠٧٩٦١٧٤٠٦١

بهزادی ولسوالی نهاد اجتماعی مردم .٣٣٠
٢٠١٢.٠٧٠٠٨٨١٤٦١کابل تایمنی ناحیه چهارمشکردره

کابل کارته چهار ناحیه سوم رقیهنهاد اجتماعی مهرمیهن.٣٣١
٢٠١٣.٢٥/١٢/١٣٩٤٠٧٩٧٤٣٤٤٢٨مقابل تعمیر جدید شرکت برشنا

٠٧٩٩٤٦١٥٥٧

شهرمیمنه ناحیه چهارم چهارراهی محمدناصرسازمان اجتماعی تیریلیش(میالد).٣٣٢
٢٠١٤.١٩/١٤/١٣٩٤٠٧٩٧٢٠١٩٩٢سبز مندوی

٠٧٨٨٥٤٤٥٢٤

په غزنی والیت میشت وردو تولنیزه .٣٣٣
والیت غزنی مارکیت ادویه نعیم جانشورا

٢٠١٥.٢٤/١٢/١٣٩٤٠٧٩٩٤٢٠٢٩٧فروشی طال سبز
٠٧٧٢٨٨٤٩٧٦

انجمن اجتماعی باغداران والیت .٣٣٤
شهرکندز مقابل شفاخانه دوکتور عبدالحکیمکندز

٢٠١٦.٣/١٢/١٣٩٤شهید عزیزاهللا
٠٧٧٢١٢٧٥١٠
٠٧٨٨٣٣٨٦٤٩



٢٧

شورای اجتماعی رفاه زنان ولسوالی .٣٣٥
یکاولن والیت بامیان

 والیت بامیان ولسوالی یکاولن
٢٠١٧.٠٧٧٨٧٣٣٧٢٩بازار نیک

د پکتیا والیت د دره مالقدرت د 
ردیز ار د حیات اهللا از مایع قطب شاهخلکو تولنیزه شورا

ن٢٠١٨.٢٥/١٢/١٣٩٤٠٧٩٢٠٧٠٠٧٢شرکت تر

نهاد اجتماعی جوانان ولسوالی .٣٣٦
٢٠١٩.٢٢/١٢/١٣٩٤٠٧٧٥٤٧٩٠٠٢کابل ناحیه سوم کوته سنیمعارج الدینکهمرد والیت بامیان مقیم کابل

٠٧٧٦٤٢٤٤٧٧

سازمان جوانان دره سرخ ولسوالی .٣٣٧
والیت پروان دره غوربند محمد بریالیسرخ پارسا

٢٠٢٠.٥/١٢/١٣٩٤٠٧٨٨٨١٨٧٨٤ولسوالی سرخ پارسا
٠٧٧٧٧٢٤٣٣٣

شورای اجتماعی هزاره های والیت .٣٣٨
٢٠٢١.٠٧٩٩٣٤٦٥٤٨کابل شاه شهید تانک لوگرلور مقیم کابل

شورای اجتماعی وادی دانش والیت .٣٣٩
٢٠٢٢.٢٢/١٢/١٣٩٤٠٧٠٩٤٧٠٥٠٤بازارعنابه والیت پنجشیرمحمدخالدپنجشیر

٠٧٨٦٤٤٣٨٤٤

نهاد اجتماعی روشنگر والیت .٣٤٠
دوم سرک والیت بادغیس ناحیه ذبیح اهللابادغیس

٢٠٢٣.١٠/١٢/١٣٩٤٠٧٢٨٧٣٥٢٤٤دوم باالمرغاب
٠٧٩٧٤٩٠٢٩١

نهاد اجتماعی و حرفوی زنان والیت .٣٤١
والیت هرات جاده جوازشهید فوزیههرات

٢٠٢٤.١٩/١٢/١٣٩٤٠٧٠٠٤١٠٠٣٢صفی اهللا افضلی
٠٧٠٣١٩٣٤٠٠

کابل ناحیه هفدهم نود فامیلی سمینانجمن اجتماعی معلمان شهر کابل.٣٤٢
٢٠٢٥.١٦/١٢/١٣٩٤٠٧٨١٦١٥٦٩٤تهیه مسکن

٠٧٠٠٦٩٥٢٨٨

عذراانجمن اجتماعی مشعل والیت بلخ.٣٤٣
والیت بلخ شهر مزارشریف 
دروازه شادیان گذر لک لک 

خانه
٢٠٢٦.٢٩/١٢/١٣٩٤٠٧٩٣٦٤١٠٦٣

٠٧٩٩٨١٢٧٤٦

کابل خوشحال خان مینه د د افغانستان اسالمی طبی تولنه.٣٤٤
٢٠٢٧.٠٧٠٠٠٧٩٣٢شاداب ظفر بالکونو شاته

٠٧٠٠٢٠٠٣٢٩

شهرکابل ناحیه دوم مقابل سینما آرزوانجمن اجتماعی زنان متحد.٣٤٥
٢٠٢٨.٢٢/١٢/١٣٩٤٠٧٨٨٥١٥٦٢٢ملی قول آبچکان

٠٧٨٦٦٥٦٣٨٩

کابل ناحیه شانزدهم شهرک درمحمدسازمان اجتماعی رفاه.٣٤٦
٢٠٢٩.١٨/١٢/١٣٩٤٠٧٠٠٢٠٩٠٩٨خراسان

٠٧٤٧٤٦٥٠٩٤



٢٨

٢٠٣٠.٠٧٨٩٣٤٨١٤٢کابل واقع سرک داراالماننهاد اجتماعی اعتماد.٣٤٧

کابل قلعه فتح اهللا اهللا دویم غورنوانانو مدنی بهیرافغان .٣٤٨
٢٠٣١.١٨/١٢/١٣٩٤٠٧٧٦٠٠٦٦٠٠سرک

٠٧٨٤٧٦٨١٩٨

٢٠٣٢.٠٧٤٤٤٠٣١٦٠کابل ار شش درکد حقیقت غوتونکو د و ولنه.٣٤٩
٠٧٨٠٧٥٩٨٧١

انجمن اجتماعی دوکتوران روانی .٣٥٠
٢٠٣٣.٢٩/١٢/١٣٩٤٠٧٨٩٨٨٤١٧٨تایمنیکابل سرک سوم پروژهحکیم اهللا خانافغانستان

٠٧٩٩٧٢١٦٦٢

کابل ناحیه هفتم جوار لیسه شیراهللانهاد اهدای خون محصلین افغانستان.٣٥١
٢٠٣٤.١٩/١٢/١٣٩٤٠٧٨٩٧٦٧٣٧٠حبیبیه

٠٧٨١٩٩٣٠٩٣

٢٠٣٥.٢٥/١٢/١٣٩٤٠٧٩٤٤٦٤١٤٢کابل ناحیه هفتم جای ریساحمدهیوادسازمان مدنی جوانان نواندیش.٣٥٢
٠٧٩٠٢٢٠١٣٣

مرکز والیت بامیان روبروی اجتماعی زالل اندیشهنهاد .٣٥٣
٢٠٣٦.٠٧٧٣١٠٢٩٠٤کوچه دانشاه بامیان

٠٧٧٩٧٣١٠٠٢

انجمن اجتماعی تولید و ترویج .٣٥٤
والیت کنر شهراسعدآباد ریاست عرفان اهللاگان صیعت سایبین والیت کنرکنند

٢٠٣٧.٢٩/١٢/١٣٩٤٠٧٧٦٢١٩٦١٤زراعت

د ننگرهار والیت د خوگیانیو .٣٥٥
ار ننگرهار والیت د جالل آباد حاجی اول بیکوزیر قومی شوراولسوالی د

٢٠٣٨.٢٩/١٢/١٣٩٤٠٧٧٥٦٢٧٨٨٨د کابل هده
٠٧٧٦٢٥٥٣٣٢

انجمن اجتماعی تولید و ترویج کنندان .٣٥٦
٢٠٣٩.٢٩/١٢/١٣٩٤٠٧٠٨٩٨٣١٢والیت دایکندی شهرنیلیمحمدصنعت سایبین والیت دایکندی

والیت هرات سرک سی متره سخیغالم انجمن اجتماعی زنان والیت هرات.٣٥٧
٢٠٤٠.١٧/١٢/١٣٩٤٠٧٩٥١٢٣٠٠٠چهارراهی آمریت

٠٧٢٨١٣٩٦٩٧

ملکهبنیاد خلیلزاد.٣٥٨
کابل چهارراهی سلیم کاروان بالک 

های سلیم کاروان کوچه اول 
دروازه سوم

٢٠٤١.٢٩/١٢/١٣٩٤٠٧٨٦٣٦٦٦٦٢
٠٧٨٨٩٤٨٣٩٧

شورای اجتماعی قوم اسالم زی مقیم .٣٥٩
ل محمدکابل

شهید مزاری دشت کابل جاده 
برچی والیی مهتاب قلعه متصل 

تحصیالت عالی رابعه بلخی
٢٠٤٢.٢٩/١٢/١٣٩٤

٠٧٨٢٧٢٧٣٥٣
٠٧٨٦٦٨٤٤٦٣



٢٩

کابل والیت د احمدشاه بابامینه مجاهداهللاسیدجمال الدین افغان تولنیز بنست.٣٦٠
٢٠٤٣.٢٢/١٢/١٣٩٤٠٧٧٦٣٣٣٢٢٢دولسمی ناحیی

٢٠٤٤.٢٢/١٢/١٣٩٤٠٧٠٨٨٧٠٩٢٣پالن سومشهرغزنیعنایت اهللانهاد اجتماعی جوانان غزنه.٣٦١
٠٧٠٨٠٢٠٧٠٦

والیت کابل بازار ولسوالی فضل الهادیانجمن قوریه داران ولسوالی سروبی.٣٦٢
٢٠٤٥.٢٩/١٢/١٣٩٤٠٧٧٠٤٧٩٢٩٧سروبی

٠٧٠٠٩٩٢٨٦٤

د پغمان ولسوالی د کابل والیت محمد ظریفد بازید خیلو د یووالی شورا.٣٦٣
٢٠٤٦.٢٩/١٢/١٣٩٤٠٧٠٠٦٥١٨٧٧ارغندی چوک

٠٧٩٩٣٤٤٢٢٣

٢٠٤٧.٢٦/١٢/١٣٩٤٠٧٩٠٦٧٢٨٢٨پکتیکا والیت شرنه مرکزخانزادهپکتیکا نوت تولنه.٣٦٤
٠٧٧٤٩٦٤٦٥٦

٢٠٤٨.٢٤/١٢/١٣٩٤٠٧٨٧٠٠٨٥٧٧کابل پروان سومراز محمدنهاد اجتماعی رفاه.٣٦٥

شورای اجتماعی میهن مقیم والیت .٣٦٦
والیت پنجشیر بازار ولسوالی عبدالحقپنجشیر

٢٠٤٩.٢٥/١١/١٣٩٤٠٧٩٧٣٨٣٤٣٢عنابه
٠٧٠٢٤٠٤٥٠٥

انجمن اجتماعی معلولین شهرک .٣٦٧
٢٠٥٠.٢٤/١٢/١٣٩٤٠٧٨٢٢٩٩١٥٧والیت هرات شهرک جبرئیلاسداهللائیل والیت هراتجبر

٠٧٦٧٨٧١١٠٦

نهاد اجتماعی جوانان فیض آباد .٣٦٨
والیت بدخشان شهرجدید مرکز معراج الدینوالیت بدخشان

٢٠٥١.٢٢/١٢/١٣٩٤٠٧٩٥٣٨٣٦٠٩فیض آباد
٠٧٩٤٨٤٨٦٤٨

شورای اجتماعی مردم والیت بلخ .٣٦٩
کابل ناحیه دهم ختم سرک احمدتبریزمقیم کابل

٢٠٥٢.٠٧٩٠٤٣٢٢٢٢چهارم تایمنی
٠٧٤٤٧١٣٣٣٣

انجمن اجتماعی جوانان رضا کار .٣٧٠
مقیم شهر کابل

کابل ناحیه ششم پل سرخ 
٢٠٥٣.٠٧٨٢٠٥٥٤٤١چهاررهی معارف

٠٧٨٨٦٢١٨١٢

٣٧١.
اهالی شهرک شورای اجتماعی 

محمدیه فاز اول کابل جدید ولسوالی 
ده سبز

ولسوالی ده سبز کابل جدید 
٢٠٥٤.٠٧٠٦٦٥٠٩٩٧شهرک محمدیه فاز اول

٠٧٦٥٣٥٢٢٠٧

٢٠٥٥.٢٣/١٢/١٣٩٤مرکز والیت غزنیذکیهنهاد اجتماعی زنان همنوای غزنه.٣٧٢
٠٧٤٤٨٦٨١٥٣
٠٧٧٤٦٠٨٥٠٧



٣٠

انجمن دولت داران محیط زیست .٣٧٣
والیت هرات سرک باغ آزادی اهللاحبیب والیت هرات

٢٠٥٦.٢٣/١٢/١٣٩٤٠٧٩٣٤٠٠٦١١جنب شفاخانه کادری غالب
٠٧٨٢٩٨٧١٠٤

ای میدان د د خوست والیت .٣٧٤
د ای میدان ولسوالی خوست حبیب اهللاوانانو د همغی ولنه

٢٠٥٧.٢٩/١٢/١٣٩٤٠٧٠٦٦٢٣٥١٥والیت
٠٧٠٤٢١٠٦٠٣

ر گانجمن اجتماعی جوانان اصالح .٣٧٥
شهرهرات خیابان نوائی سی متره جوادوالیت هرات

٢٠٥٨.٢٩/١٢/١٣٩٤٠٧٨٦٦٦١٣١٧سابقه
٠٧٠٠٤٠٩٣١٧

شورای اجتماعی مردم ولسوالی .٣٧٦
والیت غزنی ولسوالی مالستان عوض علیمالستان والیت غزنی

٢٠٥٩.٢٩/١٢/١٣٩٤٠٧٩٩٨٧٩١١٣سرک نوآباد
٠٧٤٨٥٧٥٧٣٨

انجمن اجتماعی انجنیران والیت .٣٧٧
نجیب اهللابدخشان

بدخشان شهر جدید فیض والیت
آباد ناحیه سوم سرک عمومی 

میدان هوایی
٢٠٦٠.٢٩/١٢/١٣٩٤٠٧٧٩٠١١٩٩٨١

٠٧٩٩٠٤٦٠٧٥

د افغانستان د جیوتیکل او ساختمانی .٣٧٨
مه ناحیی کابل والیت پنمحمد اشرفموادو د البراتوارونو اتحادیه

٢٠٦١.٢٩/١٢/١٣٩٤٠٧٠٠٠٢١٩٢٥خوشحال خان مینه
٠٧٦٧٦٨٦٨٦٨

خجستهزنان دیپلومات افغانانجمن اجتماعی.٣٧٩
وزارت امور خارجه ریاست 

حقوق بشر و امور بین المللی 
زنان

٢٠٦٢.١١/٢/١٣٩٥٠٧٩٦٢٢٧١٢٢
٠٧٨٨٣٥٠٣٦٤

شورای اجتماعی جوانان والیت .٣٨٠
والیت هرات واقع جاده محبس نذیراحمدهرات

٢٠٦٣.٢٩/١٢/١٣٩٤٠٧٩٨٩٠٣٠٠٠ناحیه سوم
٠٧٩٩٧٩٩٣٦٧

هلمندوالیت لشکراه ار دریمه عبدالحقد هلمند د ولس مدنی تولنه.٣٨١
٢٠٦٤.٢٩/١٢/١٣٩٤٠٧٠٦٣٥٦٨٧٢ناحی

٠٧٠٨٢٥٠١٤٠

شورای اجتماعی مردم خدر دره .٣٨٢
کابل ناحیه ششم جاده شهید غالم علیترکمن والیت پروان مقیم کابل

٢٠٦٥.٢٩/١٢/١٣٩٤٠٧٤٤٠٤٨١١٧مزاری قلعه ناظر
٠٧٩٩٢٣٠١٢٠

والیت شش درک اوله کابلیداهللاهزد زرمت د وانانو تولنه.٣٨٣
٢٠٦٦.٢٩/١٢/١٣٩٤٠٧٠٠٠٨٦٩٤٠کوه پنمه نمبر کور

کابل ناحیه چهارم چهارراهی گل عبدالمتینافغانستانphdانجمن دوکتوران.٣٨٤
٢٠٦٧.٦/٢/١٣٩٥سرخ



٣١

اتحادیه اجتماعی مکاتب خصوصی .٣٨٥
شهرکابل

کابل ناحیه شانزدهم واقع 
مکروریان اول لیسه خصوصی 

غبار
٢٠٦٨.٠٧٩٥٠٠٠٦٠٠

٠٧٧٧٦٦٦٢١٧

٢٠٦٩.٠٧٠٨١٩٨٢٥٣پکتیا والیت گردیز شارد پکتیا والیت د ژونالیستانو تولنه.٣٨٦

کابل شهرنو چهارراهی انصاری بنیاد فکری تحقیق و انکشاف.٣٨٧
٢٠٧٠.٠٧٠٠٢٨٨٨٨٦سرک کلوله پشته کوچه دوم

سازمان جوانان کاپیسا.٣٨٨
والیت کاپیسا حصه اول 

کوهستان جوار لیسه عالی میر 
خانمسجدی 

٢٠٧١.٠٧٨٩٢٠١٠١٨

سازمان اجتماعی اندیشه جوان والیت .٣٨٩
والیت هرات جاده مخابرات احمدوحیدهرات

٢٠٧٢.١٦/١/١٣٩٥٠٧٩٩٠٢٧٤٣٥خیابان فردوس
٠٧٩٩٧٥٦٦٢٤

انجمن اجتماعی جوانان اندیشمند .٣٩٠
محمدحسنمقیم جوزجان

والیت جوزجان ناحیه دوم کوچه 
شینکوت مقابل لیسنه نسوان 

٢نمبر
٢٠٧٣.١٥/١/١٣٩٥٠٧٨١١١٦٣٣٦

٠٧٨٦١٣٢٤٣٧

سازمان اجتماعی جوانان چهار .٣٩١
٢٠٧٤.٠٧٨٨٠٠٨٣٢٥بازار ولسوالی چهارآسیابآسیاب کابل

٠٧٠٦٨٩٤٦٦٠

انجمن اجتماعی مرغداران ولسوالی .٣٩٢
٢٠٧٥.٢٢/١/١٣٩٤٠٧٩٧٤٣٦٧٠٨شهرمزارشریف ولسوالی بلخشیبابلخ

٠٧٦٥١٤١٣٦٨

کابل ناحیه نهم شش درک کروخیلشینکی د افغان سمون مدنی تولنه.٣٩٣
٢٠٧٦.٢٨/١٢/١٣٩٥٠٧٠٠٢٣٨٠٢٩سرک دوم

٠٧٠٥٥٠٠١٠٠

شورای علمی و اجتماعی طالب .٣٩٤
دشت برچی قلعه ١٣کابل ناحیهنبیبامیان مقیم کابل

٢٠٧٧.١١/١/١٣٩٥٠٧٧٧٧٢٥٠٩٥نو شهرک جعفریه
٠٧٧٢٧٧٣٤٤٨١

اتمه ناحیی د د کندهار ار خدایدادد کندهار ار د زعفران کارانو ولنه.٣٩٥
٢٠٧٨.١٦/١/١٣٩٥٠٧٠٣٨٧٢٨٥٩میرویس مینه په سیمه

٠٧٠٠٣٣٧٤١٢

٣٩٦.
شورای اجتماعی مردم حوزه مال 

شهید ولسوالی جبل السراج والیت 
پروان

ولسوالی جبل والیت پرواننجیب اهللا
٢٠٧٩.١٨/١/١٣٩٥٠٧٠٦١٠٠٨٠٠السراج حوزه مال شهید

٠٧٧١٣٣٧٩٥١



٣٢

والیت هرات ناحیه سوم عقب احمدفیروزنهاد اجتماعی جوانان شهر هرات.٣٩٧
٢٠٨٠.١٨/١/١٣٩٥٠٧٩٠٠٢٩٠٣٠مسجد جامع موالنا آدینه

٠٧٩٥٩٩٧٠٨٠

نهاد اجتماعی مردم قریه سرآسیاب .٣٩٨
والیت هرات ولسوالی غوریان نجیب اهللاولسوالی غوریان هرات

٢٠٨١.٢١/١/١٣٩٥٠٧٩٥٤٧٠٠٧٥٤قریه سرآسیاب
٠٧٩٩٨٠٢٥٤٥

د ننگرهار والیت د جالل الکریمفضل د دارلفضل تولنیزه بنست.٣٩٩
٢٠٨٢.٢٤/١/١٣٩٥٠٧٨٦٧٧٧٧٧٦آبادشار

د خوست والیت د متون وانانو .٤٠٠
خوست والیت د افغان تاور دریم اقبال خانتولنیزه شورا

٢٠٨٣.٢٠/٢/١٣٩٥٠٧٧٧٧٠٢٢٢٦منزل

نهاد اجتماعی تکسی دریوران .٤٠١
شهر کابل ناحیه چهارم کلوله حشمت اهللاشهرکابل

٢٠٨٤.٤/٢/١٣٩٥٠٧٧٠١٧٢١٢٤پشته
٠٧٧٦٧٨٩٩١٧

والیت بلخ شهر مزار شریف معصومهانجمن اجتماعی فاطر والیت بلخ.٤٠٢
٢٠٨٥.٢٢/١/١٣٩٥٠٧٩٣٤٤٣٦٦٨ناحیه نهم

٠٧٩١٥٠٩١٩٣

٢٠٨٦.٢٦/٢/١٣٩٥٠٧٤٤٣٣٧٧٥٥کابل ناحیه سوم عقب لیسه غازیعبدالعلیبنیاد شهروند.٤٠٣
٠٧٩٩٨٨٧٣٦٦

شورای اجتماعی مردم ولسوالی .٤٠٤
٢٠٨٧.٢٥/١/١٣٩٥٠٧٠٠٢٣٥١٧٨کابل ناحیه یازدهم پنجصد فامیلیعبدالوکیلکابلنجراب مقیم 

٠٧٩٩٨٢٥٩٠٩

انجمن اجتماعی راهیان دانش ناحیه .٤٠٥
١٢٢٠٨٨.٣١/١/١٣٩٥٠٧٨١٤٢٦٤٨٨والیت هرات ناحیه خلیلهرات١٢

٠٧٩٩١٨٥٦١٥

کونر والیت اسعد آباد ار د محمد شعیبد کونر والیت د وانانو مدنی تولنه.٤٠٦
٢٠٨٩.٦/٢/١٣٩٥٠٧٦٧٠٦٦٦٨٧روغتیا سرکعامی

٠٧٧٦٢٥٤٩٣٨

د کابل والیت د قره باغ ولسوالی د .٤٠٧
حاجی افسرخاناکاخیل قومی تولنیزه شورای

کابل ار لورمه ناحیی 
چهارراهی بره کی مقابل شفاخانه 

افغان جرمن
٢٠٩٠.٢٥/١/١٣٩٥٠٧٩٩٣١٣٩١٤

٠٧٩٩٣٤١٦١١

نهاد اجتماعی مردم غرغری ولسوالی .٤٠٨
٢٠٩١.٢٥/١/١٣٩٥٠٧٦٤٦٣٤١٢٨والیت بامیان ولسوالی پنجابصادقوالیت بامیانپنجاب 

٠٧٧٧٧٩٦٧١٢

شورای اجتماعی دره کفشان .٤٠٩
چشمه ١١کابل خیرخانه ناحیهخالدولسوالی غوربند مقیم کابل

٢٠٩٢.٤/٢/١٣٩٥٠٧٠٦٤٧١٦١٥کوتل
٠٧٨٦٦٠٦٥٨٧



٣٣

والیت جوزجان شهر شبرغان بنیاد اجتماعی میرزا اولوغ بیک.٤١٠
٢٠٩٣.٠٧٨٧٦٣٧٢٧٠مارکیت عبدالرحمن سرچن

٠٧٧٤٢٦٠٢٩٩

د کندهار والیت د دندو ولسوالی .٤١١
د کندهاروالیت ددندو ولسوالی ایسته خانوانانو تولنه

٢٠٩٤.٢٤/١/١٣٩٥٠٧٠٣٢٦٠٩٨٥صحرایی کلی
٠٧٠٠٣١٦٠٨٢

نهاد اجتماعی جوانان ناصری مقیم .٤١٢
شهرکندز جاده والیت کوچه ذبیح اهللاشهر کندز

٢٠٩٥.٢٨/١/١٣٩٥٠٧٩٠٠١٧٤٧٤امیریحاجی
٠٧٩٧٠٦٦٨٠٨

٤٢٠٩٦.٠٧٠٠٢٢١٢٥٤شهرکابل ناحیه سوم کارته انجمن علمی اجتماعی اندوکراین.٤١٣
٠٧٩٩٣١٨٨٥٨

د کابل په احمد شاه بابا مینه کی د .٤١٤
وانانو د یووالی شورا

ناحیی پنمه ١٢کابل والیت 
٢٠٩٧.٠٧٧٥٠٣٥٠٥٤بالک احمدشاه بابا مینه

٠٧٠٠٦٥٦٧٠٩

کابل ناحیه چهارم شهرنو سرک دیانابنیاد اجتماعی دیانا افغان.٤١٥
٢٠٩٨.١/٢/١٣٩٥٠٧٩٦٣٠٣٠٤١وزارت امور داخل

٠٧٨٠٢٢١٢١٦

مجتمع صرافان تبادله اسعار مارکیت .٤١٦
شهر کابل ناحیه دوم مارکیت حاجی نصراهللاآریانا شهر کابل

٢٠٩٩.٢٥/٢/١٣٩٥٠٧٠٠٢٤٧٨٧٩آریانا
٠٧٠٠٠١٤٥٥٦

مردم ولسوالی شورای اجتماعی .٤١٧
١/٢/١٣٩٥٠٧٩٣١١٦٤٤٨ش.٢١٠٠والیت هرات ولسوالی انجیلعزت اهللانجیل والیت هرات

٠٧٩٥٦٤١٥٤٤

شورای اجتماعی متنفذین مرکز .٤١٨
٢١٠١.٥/٢/١٣٩٥٠٧٧١٦٨٠٦٧٨والیت دایکندی مرکز شهر نیلیعلی گلوالیت دایکندی

آقچه والیت جوزجان بندرحمیداهللانجمن اجتماعی اقرا والیت جوزجان.٤١٩
٢١٠٢.١١/٢/١٣٩٥٠٧٨٦٨٧٧١٦٨مارکیت زبیر

نهاد اجتماعی جوانان رضا کار مقیم .٤٢٠
٢١٠٣.٠٧٨٧٢٨٩٣٧٣مرکز والیت غزنی قلعه شهادهوالیت غزنی

شهر کابل ناحیه سوم کارته سخی نصیراحمدانجمن اجتماعی متخصصین زراعت.٤٢١
٢١٠٤.٢٩/٢/١٣٩٥٠٧٠٠٤٧٦٣١١مقابل پوهنحی انجنیری

٠٧٨٠٢٣٣٥٨٠

د خوست والیت د مردخیلو د کلی .٤٢٢
.٢١٠٥خوست والیت مرکزوانانو تولنیزه شوراد 

٠٧٠٨٩٩٨٠٩٩
٠٧٠٢٦١١٨٠٤



٣٤

شورای اجتماعی قلعچه صاحب زاده .٤٢٣
شهرکابل ناحیه هشتم قلعچه محمد شفیعها

٢١٠٦.٢١/٢/١٣٩٥٠٧٠٠٢٤٦٢٠٢صاحب زاده ها
٠٧٨٤٨٩١٨٤٣

د خوست والیت د تریزایو او علیزیو .٤٢٤
خوست والیت مرکز دولس سوه مدیرخانوانانو تولنهولسوالی د 

٢١٠٧.٢٤/٢/١٣٩٥٠٧٧٧٨٨٧٠٥٦فامیلی
٠٧٧٢٨٠٨١٥٦

انجمن اجتماعی مرغداران الیت .٤٢٥
کابل ناحیه هفتم جنلک سرک حکیم جانکابل

٢١٠٨.١٩/٢/١٣٩٥٠٧٩٩٢٠٦٢٨٢عمومی چهلستون
٠٧٩٩٣٢٦٢٨٤

شورای اجتماعی مردم مرکز بامیان .٤٢٦
شهر مزار شریف ناحیه هفتم محمدلعل مقیم مزار شریف

٢١٠٩.١٢/٢/١٣٩٥٠٧٩٩٨٠١٣٦٠کارته نوشار
٠٧٧٣٤٥٧٠٧١

کابل شهرنو چهارراهی حاجی امراهللامجتمع همبستی ملت افغانستان.٤٢٧
٢١١٠.١٩/٢/١٣٩٥یعقوب سرک شش

٠٧٩٨٨٩٠٦٤٤
٠٧٩٩٣٣١٨١٧

شورای اجتماعی مردم حصه دوم قلعه .٤٢٨
٢١١١.١/٣/١٣٩٥٠٧٠٨٢٧٤٢٨٢شهرکابل ناحیه هفتم قلعه فتوحاسحاقحاجی محمد فتوح ناحیه هفتم شهرکابل

٠٧٧٦٧٠٨٥٠٣

شورای اجتماعی مردم خوست فرنگ .٤٢٩
والیت بغالن شهر پلغمری ناحیه عبدالغیورو گذرگاه نور والیت بغالن

٢١١٢.١١/٢/١٣٩٥٠٧٠٠٧٠٥٩١٠دوم
٠٧٠٠٠٣٧٠٢٣

شورای اجتماعی اهالی قریه ششقل .٤٣٠
مرکز بامیان

مرکز بامیان قریه والیت بامیان
٢١١٣.٠٧٧٦٢٩٨٥٣٠شش قل

والیت تخار مرکز تالقان جوار غالم محی الدیننهاد اجتماعی آمو والیت تخار.٤٣١
٢١١٤.١٢/٢/١٣٩٥٠٧٠٠٧٦٨١١٧سرک عمومی مارکیت صرافی

٠٧٠٥٠٦٤٢٢٠

شهر کابل جاده میوند برج حضرت ولیسازمان اجتماعی تبادله دانش.٤٣٢
٢١١٥.١٨/٢/١٣٩٥٠٧٨٥٣٥٢٣٩٤فردوس منزل پنج

٠٧٨٧٧٣٨٧٤١

وکی ولسوالی د د کنروالیت د .٤٣٣
مولوی بختور شاهقندهارو قوم تولنیزه شورا

د کنر والیت د سوکی ولسوالی 
د الحاج خوشحال مارکیت 

دوهم منزل
٢١١٦.٢١/٢/١٣٩٥٠٧٧١٤٧٦٨٢٥

٠٧٧٢١٩٢٨٩٤

انجمن اجتماعی استادان تربیه معلم .٤٣٤
.٢١١٧پل سرخکابل ناحیه سوم سیدجمال الدین افغان

٠٧٩٩٠٦٢٤٩٤



٣٥

شورای اجتماعی اتفاق ناحیه اول .٤٣٥
ابل ناحیه اول ذر اه علیرضا زلمیشهر کابل

٢١١٨.١٨/٢/١٣٩٥٠٧٠٠٩٢٢٩٤٣خان
٠٧٨٧٦٦٦١٤٤

نهاد اجتماعی معلولین همنوای ناحیه .٤٣٦
شهر کابل ناحیه هشتم نوآباد محمد اهللاهشتم شهر کابل

٢١١٩.١٩/٢/١٣٩٥٠٧٨٤٤٣٧١٢٠سرک چهل متره
٠٧٨٦٢٩٩٢٥٧

شهر کابل ناحیه دهم چهاررا هی شورا ی اجتماع محور اتصال.٤٣٧
٢١٢٠.٠٧٤٧٠٠٤٨٥٩شهید

٠٧٨٨٠٩٦٦٥٥

انجمن اجتماعی زنان معاهد مقیم .٤٣٨
کابل ناحیه دوم جاده آسمایی مژدهکابل

٢١٢١.٣/٣/١٣٩٥٠٧٩٩٢٢٣٣٠١پالزا منزل پنجمهیواد 
٠٧٢٩٠٩٢٥٩٥

انجمن اجتماعی امید فردای ولسوالی .٤٣٩
٢١٢٢.٠٧٧٤١٥٠٠١٩والیت فاریاب ولسوالی گرزیوانگرزیوان والیت فاریاب

سازمان اجتماعی جوانان پشه ئی مقیم .٤٤٠
کابل

شهر کابل ناحیه هفتم سرک 
٢١٢٣.٠٧٧٥٥٤٦١٢٢چهلستون

د پکتیا والیت د احمد خیلوولسوالی .٤٤١
٢١٢٤.٠٧٨٨٨٨٦٤٦٠د پکتیا والیت مرکز گردیز شهرد حوانانو د یووالی تولنه

د ننگرها روالیت د الس پلورونکو .٤٤٢
عمراخانتولنه

د  ننگرهاروالیت د جالل 
ار اول ناحیه کی د درمسال آباد

چوک
٢١٢٥.٢٨/٢/١٣٩٥٠٧٨٢١٠٢٠٧

٠٧٠٠٦٣١٤١٦

–ناحیه دوازدهم –شهرکابل شورای اجتماعی قوم الینا مقیم کابل.٤٤٣
٢١٢٦.٠٧٨٨١٠٢٧٩٦چهارراهی مابس–ارزان قیمت 

ولسوالی کشم نهاد اجتماعی مردم.٤٤٤
٢١٢٧.٠٧٩٧٠٦٣٨٢٦ولسوالی کشم والیت بدخشانوالیت بدخشان

خوست والیت په مرکز متوت ء مدنی تولنهاسرا.٤٤٥
٢١٢٨.٠٧٧٧٠٨٥٠٧تپه

محمد یوسف انجمن اجتماعی مربیان معلم.٤٤٦
جبارخیل

کابل ناحیه سوم جوار پوهنتون 
٢١٢٩.١/٣/١٣٩٥٠٧٠٠٢٩٦٤٦٢عروج عقب لیسه غازی

٠٧٠٠٠٤٠٠٦٧

ده سبز ولسوالی د خواجه غار د د .٤٤٧
د کابل والیت د ده سبز احمد شاهکلی د حوانانو شورا

٢١٣٠.١/٣/١٣٩٥٠٧٦٤٤٦٥٧٥٦ولسوالی د خواجه غار کلی
٠٧٧٢٥٣٣٢٣٨



٣٦

والیت بغالن شهر پلخمری ناحیه حاجی محمد آقاشورای اجتماعی مردم والیت بغالن.٤٤٨
٢١٣١.٢٨/٢/١٣٩٥دوم سرک حاجی حبیب

٢١٣٢.١/٣/١٣٩٥٠٧٨٦٠٠٧٧٠٠٨کابل چهاراهی شهید دهبوریسالموعملنهاد مدنی فکر.٤٤٩
٠٧٩٠٠٤٠٠٠٤

شهر کابل ناحیه هشتم چمن بنیاد اجتماعی سرباز.٤٥٠
٢١٣٣.٠٧٨٢١٠٢٠١٠حضوری

٠٧٨٨١١٧٥٩١

٤٥١.
انجمن اجتماعی جوانان ولسوالی سیا 

ه گرد غوربند والیت پروان مقیم 
شهر چاریکار

رجوار والیت پروان شهر چاریکاسلمان حسین
١/٣/١٣٩٥٠٧٧٥٨٧٤٠٢٤ا.٢١٣٤قومندانی امنیه

٠٧٧٦٦٩٤٢٢٤

شورای مردم دره شکاری والیت .٤٥٢
بامیان مقیم کابل

والیت کابل سرک جاده میوند 
٢١٣٥.٠٧٦٦٧٠١٩٨٧چوک سپاهی گنام

ا ر د د کنر والیت د اسعد آباد .٤٥٣
کنر والیت اسعد آباد ار شاولی نثار احمدوانانو تولنه

٢١٣٦.٤/٣/١٣٩٥٠٧٧٦٢٥٤٩٣٨منزلمارکیت دوهم 
٠٧٧٣٣٦٧٢٧٩

شهر کابل ناحیه پانزدهم سرک نهاد ضرورت صلح.٤٥٤
٢١٣٧.٠٧٩٩١١٠٠٧٠پنجم

٠٧٩٩٠٠١٣٨٥

شورای همبستگی اسالمی ترکمن .٤٥٥
های افغانستان

کابل ناحیه دهم سرک چهارم 
٢١٣٨.٠٧٩١٩١٩١٨٠قلعه فتح اهللا

نهاد اجتماعی مشعل اندیشه والیت .٤٥٦
٢٩/٢/١٣٩٥٠٧٩١٦٠٩٠٩٤ن.٢١٣٩والیت بادغیس ناحیه اولزرغونهبادغیس

٠٧٩٨٨٠٣٠٠٦

شهر کابل جنوب شر ق لیسه فریدون شاهبنیاد اجتماعی نظیفه شیرزی.٤٥٧
٢١٤٠.٢/٣/١٣٩٥٠٧٨٧٦٢٨٠٥٠حبیبیه

شورای اجتماعی قوم محمد زائی .٤٥٨
محمد داودافغانستان

نزدیک -خوشحال خان-کابل
زیارت حضرت صاحب رحتمی 

پالزا
٢١٤١.٠٧٩٩٤١٤٧١٩

شهر کابل چهارراهی پل سرخ عقب سازمان اجتماعی آوازجوان.٤٥٩
٢١٤٢.٠٧٩٩٣٣٣٨٩٦عزیزی بانک جوار شفاخانه حسنی



٣٧

کابل ناحیه دوم مارکیت آریانا انجمن رادیولوژی.٤٦٠
٢١٤٣.٠٧٧٤٤٧٧٤٩٧منزل دوم

نهاد اجتماعی روند جوانان متعهد .٤٦١
مقیم کابل

کابل ناحیه دهم شهرنو 
.٢١٤٤شهیدچهارراهی 

شورای اجتماعی موترداران باربری .٤٦٢
والیت کابل ولسوالی بگرامی غازی خانمشرقی و جنوبی مقیم کابل

٢١٤٥.٣/٣/١٣٩٥٠٧٧٢٠٠٢٦٢٦مارکیت تجارتی نقیب اهللا
٠٧٨٨٦٢٩٧٨٦

کابل ناحیه سوم کوته سنگی نهاد اجتماعی سخن مقیم کابل.٤٦٣
٢١٤٦.٠٧٨١٣٧٩٧٣٦کوچه مبارک سنتر

جوانان مقیم ناحیه نهاد اجتماعی .٤٦٤
٢١٤٧.٠٧٨٢٥٢٠٤٠٦کابل ناحیه پانزدهم خواجه بغراپانزدهم شهر کابل

شورای اجتماعی اتفاق هری مقیم .٤٦٥
٢١٤٨.٢/٣/١٣٩٥٠٧٧٤١٨٢٩٤٩شهر هرات ناحیه هفتمبصیر احمدهرات

٠٧٨٢٩٠٤٩١٣

نهاد اجتماعی زنان ولسوالی جاغوری .٤٦٦
٢١٤٩.٢/٣/١٣٩٥٠٧٩٩٨٤٦٠٠٧والیت غزنی ولسوالی جاغوریمومنهوالیت غزنی

٠٧٩٩٩٢٧٠٤٤٧

اتحادیه شرکت های سیاحتی .٤٦٧
کابل ناحیه دهم سرک دوم تسلافغانستان

٢١٥٠.٤/٣/١٣٩٥٠٧٨٢٠٥٠٠٥٠کلوله پشته
٠٧٨٥٥٥٠٥٠٥

شورای اجتماعی اهالی بالکهای .٤٦٨
شاروالی تهیه مسکن

کابل ناحیه هفدهم لب سرک 
٢١٥١.٠٧٩٧٦٣٦٧١٧بالک های تهیه مسکن

٠٧٠٠٠٢٤٣٠٣١
٢١٥٢.٠٧٩٩٣٣٧٠٦٢کابل شهر نو سرک کلوله پشتهمرکز هم آهنگی ژورنالیستان.٤٦٩

په خوست والیت می د جلغوزی د .٤٧٠
سوداگرانو اتحادیه

د خوست په مرکز د هندوانو 
٢١٥٣.٠٧٧٦١٢٩٩٩٥کلی د لکانو عمومی سرک

شورای اجتماعی اهالی حصه اول .٤٧١
قلعه فتوح ناحیه هفتم شهر کابل

شهر کابل ناحیه هفتم حصه اول 
٢١٥٤.٠٧٩٩١٠٣١٥٦قلعه فتوح

٢١٥٥.٠٧٨٦٧٦٨٢٩٥شهر ناحیه اول ساحه پل آرتلنهاد اجتماعی زنان مقیم شهر کابل.٤٧٢
٠٧٩٥١٢٣١٣٣

جاده شهید ١٣کابل ناحیه نهاد روند آبی جوانان مقیم کابل.٤٧٣
٢١٥٦.٠٧٧٠١٢٣٤٥٦مزاری ایستگاه نقاش



٣٨

اتحادیه شرکت های تجارتی سنگ.٤٧٤
٢١٥٧.٣٠/٣/١٣٩٥٠٧٠٠٠١٣٣٨٧کابل ناحیه دوم قوای مرکزحبیب الدینالجورد رضایان

٠٧٠٠٠٧٨٤٥٦

کابل ناحیه سوم کارته سه بهلوی نهاد اجتماعی قلم.٤٧٥
٢١٥٨.٠٧٩٦٧٥٣٣١٣سر شورا

٠٧٤٤٩٧٢٠٥١

شورای اجتماعی معلولین و قربانیان .٤٧٦
جنگ افغانستان

کابل  ناحیه سوم کوته سنگی  
٢١٥٩.٠٧٧١٣٠٠٨٤٨کوچه نجاری ها

٢١٦٠.٥/٤/١٣٩٥٠٧٢٩٧٩٣٠٥٣٠٠٩٣کابل سرک داراالمان سناتوریمقیام  الدیناتحادیه مولدین لبنیات افغانستان.٤٧٧

٢١٦١.٠٧٩٨٨٠٧٩٨کابل افشارداراالمانانجمن اجتماعی زنان قالین شهر کابل.٤٧٨
٠٧٩٦٠٨٦١٢٨

د کنر والیت د لوی دمکلی  دخلکو .٤٧٩
والیت اسعد آباد شار د کنر عبدالربتولنیزه شورا

٢١٦٢.٢/٤/١٣٩٥٠٧٠٧٣١٨٩٩٦جامع مسجد ترحنگ

بنیاد اجتماعی رضا کاران مقیم  شهر .٤٨٠
شهر کابل ناحیه  دهم چهارراهی محمد حسینکابل

٢١٦٣.٢/٤/١٣٩٥٠٧٨٠٥٤٧٧٣٦٧قلعه وزیر آباد
٠٧٩٧٠٤٠٨٠٦

شورای اجتماعی نوای صلح مزار .٤٨١
شریف

شهر مزار شریف ناحیه چهارم 
٢١٦٤.٠٧٨٠٤١٠٠٠٠زراعتسرک ریاست

٠٧٩٩٠٩٦٠٨٦

شورای اجتماعی مردم ولسوالی .٤٨٢
والیت بلخ مرکز ولسوالی خان محمددهدادی والیت بلخ

١٢/٣/١٣٩٥٠٧٠٠٥٠٠١٧٣ش.٢١٦٥دهدادی گوالیی ویش
٠٧٧٨٩٩٩٥١٥

٤٨٣.
شورای اجتماعی معلولین والیت 

میدان  وردگ مقیم  ناحیه پنجم شهر 
کابل

چهارراهی شهر کابل ناحیه پنجماسداهللا
٢١٦٦.١/٤/١٣٩٥٠٧٧٨٢٦٥٥٨٧سپین کلی

٠٧٠٨١٠٦٧٤٨

انجمن اجتماعی ورثه شهدا و .٤٨٤
نو آباد سمنت ١٦کابل ناحیه محبوبهمستضعفین ناحیه شانزدهم شهر کابل

٢١٦٧.٢/٤/١٣٩٥٠٧٩٤٧١٥٥٢٨خانه
٠٧٠٦٩٣٨٥٥٧

کابل ناحیه دوم کارته پروان شالوزیجرگه تماس و تفاهم ملت افغانستان.٤٨٥
٢١٦٨.٢/٤/١٣٩٥٠٧٧٥٠٥٠٦١٩قصابیکوچه 

٠٧٠٠٣٣٣٩٩٩

هرات ولسوالی انجیل سرک پل احمد فریدانجمن اجتماعی افق سبز هرات.٤٨٦
٢١٦٩.٥/٤/١٣٩٥٠٧٩٥٦٥٥١٤٣ماالن قریه میل دان

٠٧٧٤٥٩١٠٣٥
٢١٧٠.٢/٤/١٣٩٥٠٧٩٨٠٧٠٧٨٦کابل ناحیه هفتم سرک داراالمان قاری محمد نبیانجمن اجتماعی و ملی نابینایان .٤٨٧



٣٩

عالوالدین منزل دو سه راهی افغانستان
مارکیت براداران

٠٧٩٩٣٠١٢٣٦

وان غ مدنی په ننگرهار والیت .٤٨٨
٢١٧١.٠٧٠٠٦٤٣٠٩٦د جالل آباد ار دو همه ناحییتولنه

٠٧٨٦٩٤٠١٩١

شورای اجتماعی زنان ولسوالی انجیل .٤٨٩
والیت هرات ولسوالی انجیل آمنهوالیت هرات

٢١٧٢.٢٩/٣/١٣٩٥٠٧٩٩٢٧٥٢٩٧جنب شورای انکشافی
٠٧٩٤٩٦٦٤١

شهر کابل ناحیه پانزدهم حصه نهاد اجتماعی کاروان نو  ر.٤٩٠
٠٧٤٤٥٤٢٨٥١ن.٢١٧٣سوم خیرخانه

٠٧٩٩٧١٦٧٦٤

حضوری چمن ته مخامخ د اجمل ضیاالحقپه کابل کی د هاندووانانو ولنه.٤٩١
مارکیت په شپم  پور

٢١٧٤.`
`٣٠/٣/١٣٩٥٠٧٩٧٣٢٣٥٩٠

٠٧٨٨٣١٠٢٥٦

٤٩٢.
ننرهار والیت د سرخرود د 

ولسوالی د غوچک لی د خلکو 
ولنیزه شورا

ننرهاروالیت سرخرود ولسوالی 
٢١٧٥.٠٧٩٨٢٠١٤٥١٠د غوچک کلی اوومه ناحیی

انجمن اجتماعی دستان مهربان والیت .٤٩٣
هرات

شهر هرات ناحیه نهم محله 
٢١٧٦.٠٧٤٤٠٤٦٦٢٠حاجی عباس

٠٧٩٤١٦٤١٦٢

٤٩٤.
ناحیی د د جالل آباد ار د لورمی 

چهل متری سر ک د خلکو ولنیزه 
شورا

٢١٧٧.٢/٤/١٣٩٥٠٧٨٩٨٧٧٦٦٤د جالل آباد ار د لورمی ناعبدالوکیل
٠٧٨٩٨٦٦٧٧٤

شهر کابل ناحیه سوم چهار راهی غالم نبیانجمن اجتماعی امید مقیم کابل.٤٩٥
٢١٧٨.٢/٤/١٣٩٥٠٧٧٤٥٤٤٥٦٨پل سرخ

٠٧٤٧٧٨٩٨٧

کابل چهارراهی انصاری شهر زهرهبنیا داجتماعی عبدالرزاق.٤٩٦
٢١٧٩.٢/٤/١٣٩٥٠٧٩٩٦٢٣٨٦٢مقابل پارک شهر نو

٠٧٩٩٣٠٣٠٠١

شورای اجتماعی اهالی ساحه الف .٤٩٧
کابل ناحیه پنجم خوشحال خان انورجانخوشحال خان مینه

٢/٤/١٣٩٥٠٧٩٩٠٢٥٧٨٩ش.٢١٨٠ساحه الف

.٢١٨١شهر کابل کارته سهسازمان صلح وتوسعه افغانستان.٤٩٨
٠٧٧١٩٤٥٩٠٣
٠٧٩٩٣٥٢٥١٩



٤٠

شورای اجتماعی مردم ولسوالی تاله .٤٩٩
و برفک والیت بغالن مقیم کابل

٤شهر کابل ناحیه چهارم سرک 
٢١٨٢.٠٧٧٢٨٦٧٤٢٧پروزه تایمنی

٠٧٧١٤٥٢٦٩٤

شورای اجتماعی بانوان همگام والیت .٥٠٠
٢١٨٣.١/٤/١٣٩٥٠٧٠٠٠٣٧٣٧٦٧مرکز شهر بامیانمستورهبامیان

٠٧٧٨٧٦٠٨٠٣

والیت هرات ناحیه اول پارک حنیفمحمد بنیاد جامعه مدنی هرات.٥٠١
٢١٨٤.١/٤/١٣٩٥٠٧٩٥٦٦٩٧٣٤ترقی چواز میوند بانک

٠٧٩٩٣٤٨٤٣١

بنیاد اجتماعی اندیشمندان نوین مقیم .٥٠٢
کابل

کابل ناحیه یازدهم چهارراهی لب 
٢١٨٥.٠٧٠٠١٩٥٥٥٢جر

٠٧٨٨٧٧٩٣٠٨
٢١٨٦.٠٧٨٨٢٨٤٦٥٣کابل خیر خانه حوزه پانزدهمبنیاد اجتماعی  سنا.٥٠٣

اجتماعی هم آهنگی اقوام شورای .٥٠٤
والیت هرات شهرنو جاده محمد عارفمقیم والیت هرات

٢١٨٧.٢٨/٤/١٣٩٥٠٧٩٩٥٩١٠٧١صرافی
٠٧٠٥٩٧٤٣٠٩

شورای اجتماعی اهالی لب جر ناحیه .٥٠٥
شهر کابل ناحیه چهارم ساحه لب محمد فاروقچهارم شهر کابل

٢١٨٨.٩/٥/١٣٩٥٠٧٧٨٨٧٥٦٢٢جر
٠٧٧٧٣٨٢٠١١

کابل کارته پروان مقابل لیسه جمشیدپتالوژستان افغانستانانجمن اجتماعی .٥٠٦
٢١٨٩.٢٠/٤/١٣٩٥٠٧٩٢٨٢٧٢٨٧نادریه

٠٧٠٠٢٢٧٠٧٩

گوالیی مهتاب قلعه ٤کابل ناحیه خواجه معصومشورای اجتماعی خواجه گان.٥٠٧
٢١٩٠.٨/٤/١٣٩٥٠٧٨٨٠٨٠٢٠٠جوار تانک تیل هبستگی ملی

٠٧٩٩٣٠٧٧٣٤

شهر کابل چهارراهی انصار ی آمنهبنیاد اجتماعی فاطمه احمدی.٥٠٨
٢١٩١.١٩/٤/١٣٩٥٠٧٩٩٣٤١٩٢٧کوچه مسجد شاه بوبو جان

٠٧٨٤٥٢٠٥٣٦

بنیاد اجتماعی جوانان همکا ر .٥٠٩
١٣شهر کابل ناحیه دهم سرک محمد عارفولسوالی  بغمان مقیم کابل

٢١٩٢.٣٠/٤/١٣٩٥٠٧٠٦٣٠٤٣٥وزیر اکبر خان
٠٧٨٤٧٠٢٦٤٩

صوتی رسنیو سییه ییزو.د افغانستان.٥١٠
اتادیه

ار لسمه ناحیی د تایمنی کابل 
٢١٩٣.٢٦/٤/١٣٩٥٠٧٩٩١٥٠٠٧٧اتمه سرک

٠٧٩٠٥٠٠٠٦٦

کنر والیت خاص کنر ولسوالی میرسالمد کنر والیت نوت یووالی تولنه.٥١١
٢١٩٤.٥/٥/١٣٩٥٠٧٧٣٤٠٣٤٤١نتر کلی

٠٧٧١٥٣٥٦٢٩

ناحیه سوم کابل کوته سنیذبیح اهللانهاد اجتماعی اولو س مردم.٥١٢
٢١٩٥.٦/٥/١٣٩٥٠٧٦٦٧٧٣٢٢٠سیلو کوچه یخچال٥سرک 

٠٧٨٦٧٧٣٨٢٧



٤١

شورای اجتماعی مردم قریه آهگران .٥١٣
شهر کابل ناحیه اول چنداول سلمانعلیوالیت بامیان مقیم کابل

٢١٩٦.٢٠/٤/١٣٩٥٠٧٧٢٤٢١٤٣٥قلعه هزاره ها

٥١٤.
شورای اجتماعی اهالی قریه  ذهکن  

ولسوالی انار دره والیت فراه
مقیم هرات

شهر هرات  جاده بهزاد مارکیت  محمد موسی
٢١٩٧.١٣/٤/١٣٩٥٠٧٩٩٦٠٠٤٣١خراسان زمین

٠٧٠٤٣٢٦٨٦٩

انجمن اجتماعی اشکاشم سبز والیت .٥١٥
والیت بدخشان ولسوالی محمد رحیمبدخشان

٢١٩٨.٤/٥/١٣٩٥٠٧٩٧٣٧٨٦٤٨اشکاشم جواز مقام ولسوالی
٠٧٩٠٧٠٦٠٧٧

نهاد اجتماعی جوانان شهر نیلی .٥١٦
والیت دایکندی

والیت دایکندی شهر نیلی 
٢١٩٩.٠٧٦٥٨٠٥٧٠١بازارنیلی

٠٧٧٣٣٤٤٠٩٩

مرکز تحقیق و  توسعه انجنیری .٥١٧
افغانستان

قسمت الف ٥کابل ناحیه 
خوشحال خان  مینه نزدیک 

هوتل باختر
٢٢٠٠.٠٧٠٠٣٦٦٠٤٨

٠٧٩٩٤١١١٤١

د کندز  والیت د  قومونو دهمغی .٥١٨
کندز والیت مرکز دریمه ناحیه د احمد یما  منشیتولنیزه جره

٢٢٠١.٠٧٩٩١٣١٢٦٠د ذاخیل کلی
٠٧٩٩٢١٨٢٢٢

کابل ار د  خیر خانی دریمه وصال تولینزه بنست.٥١٩
٢٢٠٢.٠٧٨٨٣٢٢٢٩٠حصه یوولسمه ناحیی

٠٧٨١٦٦٥٦٠٠

کابل ار دولسمه ناحیی احمد عطاواهللاد طبی متخصصینوداکترانوتولنه.٥٢٠
٢٢٠٣.١٦/٥/١٣٩٥٠٧٧٤٤٤٩٨٠٨٣شاه بابا په سیمه

٠٧٤٤٩٨٨٧٧٧

شورای اجتماعی ناصری های لوگر .٥٢١
سرک باال ده ١٦کابل ناحیه عبدالباقیمقیم  کابل

٢٢٠٤.١٨/٥/١٣٩٥٠٧٩٩٤٣٠١٣٦خدایداد ایستگاه برق
٠٧٩٩٢٧٧٤٤٦

شورای اجتماعی جوانان ولسوالی .٥٢٢
والیت پروان دهن میدان هوایی عبدالمتینبگرام والیت پروان

٢٢٠٥.٣/٥/١٣٩٥٠٧٩٨٥٥٨٦٩١بگرام
٠٧٧٧٢٣٨٨٩٦

د هرات والیت د اسحق زیو قوم .٥٢٣
دهرات  ار نهمه ناحیی ددرب حاجی فرامرزتولنیز شورا

٢٢٠٦.٣/٥/١٣٩٥ملک په سیمه

عقب تانک تیل ٥کابل ناحیه شینکی کروخیلبنیاد مجادله  علیه  سرطان.٥٢٤
٢٢٠٧.٣٠/٤/١٣٩٥مقاب ل سیلو  مرکز

٠٧٠٠٢٣٨٠٢٩
٠٧٦٧٠٥٠٢٧٥



٤٢

اجتماعی سینا مقیم  شهر نهاد .٥٢٥
والیت جوزجان شهر  شبر غان منیزهشبرغان

٢٢٠٨.٥/٥/١٣٩٥٠٧٩٩٠٤٠١٣٠کارته دوستم
٠٧٤٤٤٨٥٦٦٦

شهر کابل ناحیه چهارم کلوله  شورای اجتماعی پشه یی یان کاپیسا.٥٢٦
٢٢٠٩.٠٧٨٦٨٩٧٩٦٩پشته

٠٧٤٨٨٨٨٩٣٣

٢٢١٠.٩/٥/١٣٩٥٠٧٠٠٤٤٨٨٥٧جالل آباد ا ر د مخابراتوچوکعطاواهللاعطا تولنیز بنست.٥٢٧
٠٧٨٦١٦٤٢٢٠

نهاد اجتماعی نواندیشان جوان مقیم .٥٢٨
والیت بغالن

پلخمری ناحیه والیت بغالن شهر 
٢٢١١.٠٧٠٠٠٤٢٤٩٤اول

٠٧٠٠٠٠٣٥٧٨

کابل سرک کوته سنگی مقابل عبدالواسعبنیاد اجتماعی عرفان مقیم  کابل.٥٢٩
٢٢١٢.٥/٥/١٣٩٥٠٧٠٠٢٨٥٦٠٥سیلو مرکز

٠٧٠٠٢١٠١٥٤

والیت کی د افغان میشت په بلخ .٥٣٠
وانانو ولنه

بلخ والیت مزارشریف ار نوآباد جالل
٢٢١٣.١٠/٥/١٣٩٥٠٧٨٨٠٨٨٥٥٤په سیمه کی

٠٧٨٨٧٤٠٨٥١

شورای اجتماعی اخوت مقیم والیت .٥٣١
بغالن

والیت بغالن شهر پلخمری ناحیه 
٢٢١٤.٠٧٧٧٧٠٦١٦٤دوم

٠٧٤٤٥٥٦٥٧٧

انجمن اجتماعی پیام نجات والیت .٥٣٢
شهرهرات ناحیه دوم نزدیک عبدالرحمنهرات

٢٢١٥.١٠/٥/١٣٩٥٠٧٩٩٣٨٢٨٢٥شفاخانه نور
٠٧٩٧١٢٨٤٠٧

سرک  –ناحیه پنجم –کابل حبیب الرحمنافغانستان ملی وانانو ولنه.٥٣٣
١٣٩٥٠٧٧٤٤٠٨٤٤٥\٥\٢٢١٦.١٨عزت پالزا–عمومی سیلو 

٠٧٧٩٦٩٥٢٨١

دهود خیلو دپنمی ناحیه دقوم .٥٣٤
دهود –کابل ار پنمه ناحیه یوسف شاهدیووالی شورا

٩٥٠٧٨٨٩٩٤١٢٢\٥\٢٢١٧٢٣خیلو بازار
٠٧٨٩٠٤٢٢٤٢

کارته –ناحیه سوم –شهرکابل سید عتیق اهللاشورای همبتی فرملیان افغانستان.٥٣٥
١٣٩٥٠٧٨١٦٤٨٤٦٤\٥\٢٢١٨٥) متصل حوزه سوم٤(

٠٧٠٠٢١٨٣٩٣

حاجی محمد نعیم انجمن اجتماعی باغداران عصری.٥٣٦
:کریمی:

درب قندار اسلمی –شهرهرات 
١٣٩٥٠٧٩٧٧٠٣٧٩٠\٥\٢٢١٩٦مارکیت

٠٧٩٩٣٦٢٤٩١

شورای اجتماعی زنان مرکز والیت .٥٣٧
١٣٩٥٠٧٧٤٧٩٨٨٤٨\٥\٢٢٢٠١٣شهر نیلی–والیت دایکندی نازبی بیدایکندی



٤٣

نهاد مدنی اجتماعی (صدای سفید ) .٥٣٨
–مرکز زرنج –والیت نیمروز امیدوالیت نیمروز

١٣٩٥٠٧٩٣٧٧١٦٥٠\٥\٢٢٢١١٢سرک قوماندانی امنیه
٠٧٩٣٦٨٨٣٣٨

بنیاد اجتماعی شهید قوماندان ل .٥٣٩
دستیاه موتر های –شهر غزنی دین محمدمحمد نادری

١٣٩٥٠٧٨٢٤٠٢٣٠٥\٥\٢٢٢٢١٧نوآباد
٠٧٩٨٧٦٠٠١٩

بنیاد اجتماعی اهل خیر والیت .٥٤٠
سید سخی احمدفاریاب

جاده هرات پهلوی –شهر میمنه 
آپارتمان –سرای حاجی یادار 

محمد ضیا تعلی
١٣٩٥٠٧٩١٤٢١٦١٦\٥\٢٢٢٣١٢

٠٧٩٩٢٧٣٥٠٣

په کابل کی ددولسمی ناحیی وانانو .٥٤١
–دولسمی ناحیی –کابل ار نصیب اهللادیووالی ولنیزه بنست

١٣٩٥٠٧٠٤٠٣٤٤١٠\٦\٢٢٢٤٦احمد شاه–دیارشم بالک 
٠٧٨٣١٧٥٣٠٠

٥٤٢.
اجتماعی تولیده کننده ان انجمن 

قالین دستی ولسوالی آقچه والیت 
جوزجان

ولسوالی آقچه –والیت جوزجان سید الرحمن
١٣٩٥٠٧٨٩٠٧٧٥٠\٥\٢٢٢٥١٦شهر اقچه–

٠٧٨٣٧٨٧٧١١

انجمن اجتماعی فروشنده ان مواد .٥٤٣
عبدالجبارزراعتی مالداری مرکز والیت غور

شهر - مرکز والیت غور
جوار ریاست –فیروزکوه 

مخابرات سابق
١٣٩٥٠٧٩٧٠٨٢٨١٥\٥\٢٢٢٦١٢

٠٧٨٥٤٠١٥٢٤

انجمن اجتماعی بانوان جوان والیت .٥٤٤
بازا ر بامیان –مرکز شهر بامیان خدیجهبامیان

١٣٩٥٠٧٧٣٢٤٢٥٤٣\٥\٢٢٢٧٢٤روبروی هوتل ضحاک–
٠٧٩٩١٩٥٠١١

جمال –ناحیه پنجم –شهر کابل اتحادیه باغداران افغان.٥٤٥
٢٢٢٨٠٧٩٩٣٠٨٢٧مقابل وزارت زراعت–مینه 

سازمان اجتماعی جوانان ولسوالی .٥٤٦
ولسوالی پریان –والیت پنجشیر خیر محمدپریان والیت پنجشیر

١٣٩٥٠٧٤٤٠٠٨١٣٦\٦\٢٢٢٩٢٩قریه کوجان
٠٧٤٤٨٦٦٤٢٧

انجمن اجتماعی مشعل مقیم ناحیه .٥٤٧
–ناحیه ششم –والیت کابل مژانششم شهر کابل

١٣٩٥٠٧٠٦١٨٤٠٤٦\٥\٢٢٣٠٢٥جوار هوتل کابل دبی
٠٧٨٠٩٠١٩٩٧

١٣٩٥٠٧٨٧٣٣٦٣٤٣\٥\٢٢٣١٢٣سرک نهم تایمنی–والیت کابل ایملبنیاد اجتماعی قادری شهر کابل.٥٤٨
٠٧٠٠٦١٦٧٧٥

دپکتیا  والیت  دقومونو دیووالی .٥٤٩
١٣٩٥٠٧٧٣١١٧٦١١\٥\٢٢٣٢١٨دردیز ار–دپکتیا والیت سید نقیبولنیزه شورا

٠٧٩٨٦٤٥١٧١



٤٤

احمد فرهادبنیاد قلم برای تغییر.٥٥٠
وزیر –ناحیه دهم –شهر کابل 

کوچه –اکبر خان شرپور 
شاروالی

١٣٩٥٠٧٨٨٦٢١٩٥٥\٦\٢٢٣٣١٧
٠٧٨٨١٤١٤٢٩

بنیاد اجتماعی عالمه امام فخررازی .٥٥١
ناحیه دوازدهم –والیت هرات میرسید هاشموالیت هرات

١٣٩٥٠٧٠٠٤١٦٩٤٤\٥\٢٢٣٤١٨متصل زیارت امام فخررازی–

اتحادیه شرکت های سرمایه ذاران .٥٥٢
عبداهللاخصوصی

–کابل وزیر محمد اکبر خان 
مقابل نماینده –سرک سیزدهم 

ی مرکزی روشن
١٣٩٥٠٧٠٨٨٠٠٢٠٠\٦\٢٢٣٥٨

٠٧٧٧٧٠٩٠٠٠

انجمن اجتماعی خواهران .٥٥٣
بالک –ارزان قیمت –کابل یاسمینروشنرافغان مقیم شهر کابل

٢٢٣٦٠٧٨٣٣٩٩١٩٤کوچه دوم کابل پاک–چهارم 
٠٧٨٩٤٢٤١٣٣

–ناحیه سوم –شهر کابل سید ذکریانهاد اجتماعی همدلی مقیم شهر کابل.٥٥٤
١٣٩٥٠٧٩٨٥٤١٩٢٠\٦\٢٢٣٧٦چهارراهی پل سرخ

٠٧٩١٦٢٩٧٣٨

شورای اجتماعی معلولین خواجه .٥٥٥
ولسوالی ده سبز –والیت کابل رضاخانکابلحیات ولسوالی ده سبز والیت 

١٣٩٥٠٧٧٢٠٣٠١٥١\٥\٢٢٣٨٢٠قریه حواجه حیات–
٠٧٧٤١٩٨٩١١

نهاد اجتماعی آینده روشن مردم .٥٥٦
جاده –ناحیه ششم –شهر هرات نور احمدوالیت هرات

١٣٩٥٠٧٨٦٨٥١٩٢٠\٥\٢٢٣٩١٩کج
٠٧٩٨١٢٦٧٦٧

انجمن اجتماعی راهیان نوروالیت .٥٥٧
ولسوالی سرپل –والیت هرات محمد یوسفهرات سرپل

١٣٩٥٠٧٩٨٤٧٢١٢٨\٦\٢٢٤٠١٧مرکز علوم قرانی اعجاز
٠٧٨٩٥٤٤٨٦٠

شورای اجتماعی بیجاشده ان لور .٥٥٨
–ناحیه ششم –شهر کابل بهرام الدینمقیم کابل

١٣٩٥٠٧٠٠٤٩٩١٩٨\٥\٢٢٤١٢٠سناتوریم
٠٧٧٩٩٠٠١٧٢

شورای اجتماعی اتفاق مردم ولسوالی .٥٥٩
–ناحیه چهارم –شهر کابل حاجی عظیممیربچه کوت مقیم شهر کابل

١٣٩٥٠٧٧١١٠٥٠٥\٥\٢٢٤٢٢٤)٣پروان (
٠٧٩٩٤٣٤١٠٤

انجمن اجتماعی معرفت مقیم مرکز .٥٦٠
شهر –مرکز والیت سنمان عنایت اهللاوالیت سمنان

١٣٩٥٠٧٧٨٠٠٥٩٦٩\٢٢٤٣٢٠٥ابیک
٠٧٧١٤١٩١٣٦

والیت نهاد اجتماعی بانوان باهم .٥٦١
شهر شبرغان –والیت جوزجان فریباجوزجان

١٣٩٥٠٧٩٦٤٤٦٧٥٠\٥\٢٢٤٤٢٠ناحیه دوم چرمرخانه–
٠٧٨٨١٧١٦١٨

١٣٩٥٠٧٦٦٢٠٢٢٠٣٢\٥\٢٢٤٥٢٠–پنمه ناحیه –کابل ار حاجی شیر علمدابراهیم خیلو شورا.٥٦٢



٤٥

دبرهان الدین پوهنتون مخامخ 
دریمه کوه–سرک ختی لور 

٠٧٧٥١٦٢٦١٧

شورای اجتماعی مردم ناحیه دهم .٥٦٣
سرک –ناحیه دهم –کابل احمد حامدشهر کابل

١٣٩٥٠٧٨٤٢٠٩٠٨٠\٦\٢٢٤٦٣ششم قلعه فتح اهللا خان
٠٧٧٤٤٧٧٠٢٣

شورای اجتماعی مردم ولسوالی خاش .٥٦٤
جوار ریاست –شهر نو –کابل محمد رضاوالیت بدخشان مقیم کابل

١٣٩٥\٥\٢٢٤٧٣٠حج واوقاف کابل
٠٧٩٩٣١٩٤٤١

٠٧٠٥٦٧٨٢٣١٦

چهارراهی –مرکز والیت هرات فیصلشورای مردمی سرزمین والیت هرات.٥٦٥
١٣٩٥٠٧٩٨٨١٦١٢٤\٥\٢٢٤٨٢٦آمریت

٠٧٩٧٩١٩١٨١

شورای اجتماعی معلولین جوان مقیم .٥٦٦
شهر کابل

–ناحیه دهم –شهر کابل 
٢٢٤٩٠٧٩٠٦٠٦٨٠٨چهارراهی ترافیک

٠٧٩٥١٠٣٠٠٠

اجتماعی زنان نو اندیش انجمن .٥٦٧
شهر هرات ناحیه ششم کوچه فاضلهوالیت هرات

٢٢٥٠١٧/٦/١٣٩٥٠٧٨٧٨٦٤٤٠٧شاه محمد خان

٢٢٥١٠٧٩٢٩٩٦٦٩٣غزنی والیت مرکز دریم پالنت مدنی ولنهد غزنی والیت نو.٥٦٨
٠٧٤٤٥٦٢١٩٩

پلخمری ناحیه والیت بغالن شهر مولوی معراج الدینشورای اجتماعی علمای والیت بغالن.٥٦٩
٢٢٥٢٦/٦/١٣٩٥٠٧٠٠٠٣٠٠٨٣دوم کوچه صرافی

٠٧٠٥٣٨٠١٠٦

انجمن اجتماعی زارعین و مالداران .٥٧٠
٢٢٥٣١٠/٦/١٣٩٥٠٧٩٧١٠٥٦٥٩مرکز والیت سرپل قریه سرخکعبدالواحدمرکز والیت کابل

٠٧٩٧٤٠٥٨٩٧

٥٧١.
شورای اجتماعی اهالی پروژه جدید 

قلعه زمان خان ناحیه شانزده 
شهرکابل

شهر کابل ناحیه شانزده پروژه 
٢٢٥٤١/٦/١٣٩٥٠٧٠٠٠١٦٢٥٣جدید قلعه زمانخان

٠٧٠٠٢٩٦٤٦٥

په کابل ار کی میشتو خدر خیلو .٥٧٢
٢٢٥٥٢/٦/١٣٩٥٠٧٨٩٦٤٣١٧٦کابل ار اتمه ناحیه شاه شهیدل محمدقومی شورا

٠٧٨٠٧٣٥٧٣٣

انجمن اجتماعی زارعین سایبین .٥٧٣
٣٢٢٥٦٣٠/٣/١٣٩٥٠٧٧٣٣٠٩٨٧٢سرخ کارته کابل پل حاجی کتوروالیت کابل

٠٧٧٨١٦٢٢٦٧
٢٢٥٧١/٦/١٣٩٥٠٧٩٦٢٩٨٠٨٦والیت بادغیس قلعه نو ناحیه اول محمد رسولانجمن اجتماعی مردم آبکمری .٥٧٤



٤٦

جاده سوموالیت بادغیس

٢٢٥٨٣٠/٥/١٣٩٥٠٧٠٠٠٣٠٠٠٠واقع کارته پروان٤کابل ناحیه احمدضیا مسعودشورای مقاومت ملی افغانستان.٥٧٥
٠٧٩٩٢٠٠٩٠٠

اتحادیه ملی شرکت های تخم های .٥٧٦
نزدیک ٤کابل ناحیه سوم کارتهسیدعبدالقادر ساداتبذری

٢٢٥٩٣١/٥/١٣٩٥٠٧٨٦١٩٤٦١٧حوزه سوم
٠٧٤٤١٩٦٠٥٧

انجمن اجتماعی سعادت والیت .٥٧٧
والیت بادغیس قلعه نو ناحیه اول نثار احمدبادغیس

٢٢٦٠١/٦/١٣٩٥٠٧٩٥٠٣٠٢٠٣جاده عیداه
٠٧٩٨٩٧٦٦٧٧

د پکتیا والیت د احمد آباد د وانانو .٥٧٨
٢٢٦١٠٧٧٠٨٧٤٩٤٦پکتیا والیت ردیز ارمدنی تولنه

انجمن اجتماعی فالح جوانان والیت .٥٧٩
٢٢٦٢٠٧٩٢٧٧٧١١٠والیت تخار شهرتالقانتخار

٠٧٧٨٠٠٨٨٣٣

شهر چاریکار پارچه والیت پروان گل آغاگل آغا پروانیبنیاد اجتماعی الحاج .٥٨٠
٢٢٦٣٢٨/٦/١٣٩٥٠٧٠٠٤٠٤٦٠٢ششم

٠٧٧٤٠٠٨٢٠

د کنر والیت د صافی قوم تولنیزه .٥٨١
٢٢٦٤٨/٦/١٣٩٥د اسعد آباد په مرکزحاجی محمد عارفشورا

٠٧٩٢٦٨٧٣٦
٠٧٧٨١٠٧٠٨٨

انجمن علمی و پژوهشی قابله ها .٥٨٢
شهرکابل ناحیه سوم گوالیی نسا محمدیمقیم شهرکابل

٢٢٦٥٤/٧/١٣٩٥٠٧٨٦٧١٠١٣٧دواخانه
٠٧٨٥٤٦١٤٤٢

وانانو تولنیزه د لوی کندهار د فعالو .٥٨٣
٢٢٦٦٣٠/٦/١٣٩٥٠٧٠٠٣٠٦٩٦٤لمری ناحیه قندهار ارمنوراحمدشورا

٠٧٠٦٤٣٠٠٣٤

کابل سرک هشتم تایمنی کوچه عبدالواسیعبنیاد اجتماعی صالحی مقیم شهرکابل.٥٨٤
٢٢٦٧٦/٦/١٣٩٥٠٧٠٠٣٠٨٨٨٨پژواک

٠٧٤٤٨٠٨٠٢٧

حمیدهبنیاد اجتماعی عدالت مقیم کابل.٥٨٥
کابل ناحیه سوم کوته سنی 
داخل کوچه حلبی سازی خانه 

١٢١نمبر 
٢٢٦٨٦/٦/١٣٩٥٠٧٩٨٧٨٧٧٧٠

٠٧٨٨٥٣٢٧٢٤

شورای اجتماعی مردم ولسوالی قره .٥٨٦
٢٢٦٩٦/٦/١٣٩٥٠٧٩٨٠٠٩٠٠٧کابل بازار ولسوالی قره باغنوراهللاباغ والیت کابل

٠٧٠٠٢٢٦٣٣٣



٤٧

شورای اجتماعی مردم نهر شاهی .٥٨٧
٢٢٧٠١٧/٦/١٣٩٥٠٧٩٩٥٠٥٠٧٣والیت بلخ ولسوالی نهر شاهیوالیت بلخ

٠٧٩٠٢٩٧٥٠٠

نهاد اجتماعی جوانان نو اندیش مقیم .٥٨٨
٢٢٧١٠٧٧٨١٨٧٥٦٢بازار والیت بامیانطاهرهمرکز والیت بامیان

٠٧٧١٥٣١٨٨٣

٥٨٩.
شورای اجتماعی مردم قریه شاهی 
سرخجوی ولسوالی ورس والیت 

بامیان مقیم کابل
والیت بامیان ولسوالی ورس قریه رضا حسنی

٢٢٧٢٢٠/٦/١٣٩٥٠٧٧٩٩٤١٩٢٠شاهی سرخجوی
٠٧٧٧٨٦٦٥٤٠

شورای اجتماعی مردم ولسوالی انار .٥٩٠
هرات چهارراهی مستوفیت جاده حاجی بسم اهللادره والیت فراه مقیم والیت هرات

٢٢٧٣٣٠/٦/١٣٩٥٠٧٩٩٢٤١٢٣٤بالک های امنیت
٠٧٩٦٤٠٠٣٩٠

بنیاد اجتماعی در جنرال مومن .٥٩١
٢٢٧٤٨/٦/١٣٩٥٠٧٨٨٧٨٨٨٠٠کابل ناحیه دهم قلعه فتح اهللامیهن مومناندرابی

٠٧٠٨٨٢٣٢٣٢

د کونرونو والیت د وانانو یووالی .٥٩٢
د کونرونو والیت د دریا پیچ قیام الدینولنه

٢٢٧٥٢٩/٦/١٣٩٥٠٧٧٦٣٠٠٠٢٨کلی
٠٧٧٥٤٣٢٨٩٤

سازمان اجتماعی بینش نو مقیم شهر 
مزار شریف

والیت بلخ شهر مزار شریف 
٢٢٧٦٠٧٩٠٢١٠٢٠١دروازه جمهوری

٠٧٩٦٧٦٧٦٧٢

بنیاد اجتماعی ابو مسلم یوسفی مقیم .٥٩٣
شهر هرات چوک لها مارکیت زلمی یوسفیوالیت هرات

٢٢٧٧٨/٦/١٣٩٥٠٧٠٠٤٠٨٩٨٥نوین
٠٧٩٩٩٩٦٦٦٩

اجتماعی خیر اندیش مقیم شهر بنیاد .٥٩٤
٢٢٧٨٩/٨/١٣٩٥٠٧٩٩١٨٠١٤٥کابل ناحیه پنجمسلمانعلیکابل

٠٧٨٨٦٨٠١٠٥

شورای مردمی دهنه غوری مقیم .٥٩٥
شهرکابل مقابل لیسه حبیبیه جوار احمد ذکیکابل

٢٢٧٩٧/٧/١٣٩٥٠٧٩٧١٢١٢١٨هول کابل دبی
٠٧٩٩٦٣٠٩٧٠

شورای اجتماعی مردم خوستها ی .٥٩٦
والیت بغالن بالکهای شاروالی عبدالهادیبغالنوالیت 

٢٢٨٠٨/٦/١٣٩٥٠٧١٠٤٠٢٥٦٥٠پلخمری
٠٧٠٠٠٦١٢٤٠

و ملی په خوست والیت کی .٥٩٧
٢٢٨١٠٧٧٥٧٩٥٧٢٩په مرکزکیخوست ارمان تولنه

٠٧٧٦٦٩١٠٢٦

شهر کابل ناحیه هشتم سرک درانشورای اجتماعی علما قوم .٥٩٨
٩٢٢٨٢٠٧٧٧٧١٧٩٦١سوم کارته 

٠٧٩٩١٤٨٤٦



٤٨

انجمن اجتماعی آینده سازان مقیم .٥٩٩
شهر کابل چهارراهی ده بوری محمد صبورناحیه سوم شهر کابل

٢٢٨٣٣١/٦/١٣٩٥٠٧٨٠٨٤٥٤٧٠ناحیه سوم
٠٧٧٢٥٩٠٥٩٠

بنیاد شهید عبدالعلی مزاری مقیم .٦٠٠
شهر ک ١٢والیت هرات ناحیه غالم علیوالیت هرات

٢٢٨٤٢٩/٦/١٣٩٥٠٧٨٩٧٥٠٠٨٦جبریل
٠٧٨١٤٩٥٤٨٨

شورای مردمی ولسوالی کشک کهنه .٦٠١
٢٢٨٥١٥/٦/١٣٩٥٠٧٩٩٤٢٥٥٢٥هرات ناحیه هشتم بلوغ برایانمحمد ابراهیمدرهرات

٠٧٨٠٩٠٠٤٢١
نهاد اجتماعی جوانان نواندیش مقیم 

کابل کوته  سنگی سرک سوم امیدناحیه پنجم شهر کابل
٢٢٨٦٣/٧/١٣٩٥٠٧٨٣١٣٥٠٣٠ناحیه پنجم

٠٧٠٣٠٦١١٥٠

٦٠٢.
انجمن اجتماعی زعفران کاران قریه 

دمجوی ولسوالی کرخ. والیت 
هرات

هرات ولسوالی کرخ قریه رمضان
٢٢٨٧١٣/٦/١٣٩٥٠٧٨٧١٩٢٢٤٤دمجوی

٠٧٩٣١١٠٥٠٩

٢٢٨٨٢٧/٧/١٣٩٥٠٧٧٤٣٢٠٣٢٠کابل ناحیه دومعبدالواحدمجمع مدنی پیوند.٦٠٣
٠٧٧٥٤٢٤٤٢٨

مقیم شورای مردمی ولسوالی جلگه .٦٠٤
٢٢٨٩٠٧٧٧٠٤٢٤٢٢بغالن ولسوالی بغالن مرکزیبغالن مرکزی

٠٧٨٢٠٤٢٤٠٥

انجمن اجتماعی رهروان فرخی .٦٠٥
شهر نیمروز مسجدمرکزی کوچه مسعودسیستانی والیت نیمروز

٢٢٩٠٤/٧/١٣٩٥٠٧٩٩٧٢٤٥٤٠صرافی ها
٠٧٩٩٦٠٢٠٩٢

دکندهار والیت د خواجه قوم د .٦٠٦
دکندهار والیت دعینو مینی جاوید احمدهیووالی توِل

٢٢٩١١٧/٦/١٣٩٥٠٧٠٠٨٧٦٠٦٠سرک٢٢پر
٠٧٠٠٦١٧٠٠٠

محمد اکبرانجمن اجتماعی جوانان فعال.٦٠٧
ناحیه ششم جای ریس جوار 

پورتی الیف شرکت ترانس
ستارالیوسف

٢٢٩٢١٧/٧/١٣٩٥٠٧٨١٣٧١٦٦٥
٠٧٨٦٦٨٠٠٥٥

انجمن اجتماعی نسوان مقیم والیت .٦٠٨
١٤/٧/١٣٩٥٠٧٨٤٦١٤٤٦٣ا٢٢٩٣شهرک جبریل١٣هرات ناحیه عاقلههرات

٠٧٩٨١١٣٧٥٠

انجمن اجتماعی دهاقین غله کار .٦٠٩
مرکز والیت بغالن

بغالن شهر پلخمری ناحیه سوم 
٢٢٩٤٠٧٧٠٧١٥٥٧١پل کرکر

٠٧٤٧١٢٤٩٠٩
٢٢٩٥٢٠/٦/١٣٩٥٠٧٨٣٢١٥٠٩٠سناتوریمشهر کابل ناحیه ششم عبدالوکیلشورای اجتماعی مردم سناتوریم ناحیه .٦١٠



٤٩

٠٧٤٧٥٠٩٥٥٤ششم شهر کابل

اتحادیه ملی ژورنالیستان و .٦١١
کابل شهر نو چهاراهی انصاری میرعلیخبرنگاران افغانستان

٢٢٩٦٧/٧/١٣٩٥٠٧٩٩٣٢٨٤٢٣تاالرسلطان غزنه منزل دوم
٠٧٤٧٣٩١٣٨٦

شهر کابل جاده میوند مقابل گاللیبنیاد اجتماعی نیکوکاران شهر کابل.٦١٢
٢٢٩٧٦/٧/١٣٩٥٠٧٠٠٢٩٣٧٨٤چمن حضوری

٠٧٩٠٧٩٠٤٤٤

انجمن اجتماعی زنان دارای معلولیت .٦١٣
بلخ شهر مزار شریف مارکیت پروانهشهر مزار شریف

٢٢٩٨١٧/٧/١٣٩٥رابعه بلخی
٠٧٩٩٣٠٣٦٠٠

شورای اجتماعی جوانان ولسولی .٦١٤
٢٢٩٩٠٧٠٨١٢٤٥٠٩بغالن ولسوالی دوشیدوشی والیت بغالن

٠٧٠٨٢٨١٨٤

زابل والیت مرکز د سلطان حمیداهللا خاند زابل والیت د مجاهدینو شورا.٦١٥
٢٣٠٠١٤/٧/١٣٩٥٠٧٠٠٢١٩٩٩٩ملخی توخی کلی

٠٧٩٩٢٨٢٨٢٨

شورای اجتماعی معلولین شجاع .٦١٦
سرکوتل خیرخانه عقب ١٧ناحیه محمد مختاروالیت کابل

٢٣٠١١٣/٧/١٣٩٥٠٧٨٢١٠٠٧٩٩قصر لباس شهر کابل
٠٧٧١٥٦٨١٤٥

اتحادیه ارزه کننده گان خدمات .٦١٧
٢٣٠٢٦/٧/١٣٩٥٠٧٩٩٤٩٢٠٢١قلعه فتح اهللا٩شهر کابل سرک وحیداهللانترنتی

٠٧٩٥٧٠١٠١١

شورای اجتماعی قوم مرزاخیل .٦١٨
پروان والسوالی بگرام قریه محمدانورولسوالی بگرام والیت پروان

٢٣٠٣١٣/٧/١٣٩٥٠٧٧٩٢٩٣٧٢٣گوجرخیل
٠٧٧٠٠٢٦٠٥٨

٢٣٠٤٣/٨/١٣٩٥٠٧٠٧٠٧٩٠٠٧والیت  بغالن شهر پلخمریخالدنهاد اجتماعی ندای جوانان بغالن.٦١٩
٠٧٩٨٦٩٤٠٧٢

د خوست والیت د مچیو روزونکو .٦٢٠
تولنه

خوست والیت افغان تاوردوهم 
٢٣٠٥٠٧٧٢٨٨٩٣٣٣منزل

٠٧٧٠٤٢٤٤٩١

د  خوست والیت د گزبزو مدنی .٦٢١
والیت شار صرافانو د خوستمحمد عارفتولنه

٢٣٠٦١٣/٧١٣٩٥٠٧٧٠٤٥٦٤٣٠کوچه حاجی امین مارکیت
٠٧٧٢٢١٢١٢١

انجمن اجتماعی سینما گران جوان .٦٢٢
افغان

قلعه ٤کابل ناحیه دهم سرک 
٢٣٠٧٠٧٩٦١٤٩٨٩٨فتح اهللا

٠٧٠٠٠٠٠٠٩١
١٣٢٣٠٨٠٧٨٨٢٠٦٠٧٩کابل ناحیه شورای مدنی جوانان دایمیرداد مقیم .٦٢٣



٥٠

٠٧٧٢٣٣٤٨٩٩شهر کابل

کابل شار پنحمه ناحیه خوشحا ل په کابل کی د تعهد او خدمت بنست.٦٢٤
٢٣٠٩٠٧٧٢٦٨١٥٤١خان

نهاد اجتماعی و مدنی مردم والیت .٦٢٥
والیت نورستان روبروی چوک عبدالغفورنورستان

٢٣١٠١٤/٧/١٣٩٥٠٧٠٨٦٤٦٤٢٢شهیدان
٠٧٩٥٩٥٥٠٤٥

د سر پل والیت  دوانانو همغی .٦٢٦
٢٣١١٠٧٩٧١٠٤٥٨٧سرپل والیت مرکزقرغان تپهد تولنه

٠٧٩٥٦٦٠٨٨٣

٢٣١٢٨/٨/١٣٩٥٠٧٩٩٠٠٨٥٨٥کابل لورمه کارتید کابل د علمی یرنو تولنه.٦٢٧
٠٧٠٠٣٠٠١٦٧

جاده شهید ۱۳شهر کابل ناحیه محمود فیاضبنیاد حضرت آیت اهللا العظمی فیاض.٦٢٨
٢٣١٣١٤/٧/١٣٩٥٠٢٠٢٥٧٠٠٨٣مزاری

٠٧٨١٢٢٦٩٥٠

شورا ی اجتماعی قوم قیاد صدیقی .٦٢٩
٢٣١٤١٤/٧/١٣٩٥٠٧٠٨٨٩٠٠١١ابل ناحیه هفتممحمد سلیمچرخ لور مقیم شهر کابل

انجمن اجتماعی نسل جوان نجا مقیم .٦٣٠
پوهنحی ناحیه سوم مقابل دروازه هارونناحیه سوم شهر کابل

٢٣١٥١٧/٧/١٣٩٥انجنیری کابل
٠٧٩٢٥٩٠٥٩٠
٠٧٨٤٤٠٨٠٤٦

مردمی پارچه یازدهم مرکز شورای .٦٣١
والیت پروان

پروان شهر چاریکار پارچه 
٢٣١٦٠٧٤٤١٩٥٦٠٦جوار سرک هوفیان شریف١١

٠٧٨٩٨٨٧١٠٣

٢٣١٧٠٧٧٧٨٠٠٠١١پامیر ناحیه اولکابل سینما نیز مرکزیپه کابل کی د لید .٦٣٢
٠٧٨٧٢٦٧٢٦٧

انجمن اجتماعی جوانان اندیشمند .٦٣٣
کابل بازار عمومی ولسوالی اجملولسوالی کلکان والیت کابل

٢٣١٨٢٥/٧/١٣٩٥٠٧٧٨٤٥٣٦٣١کلکان مقابل لیسه امیر حبیب اهللا
٠٧٩٨٢٨٢٨١٦

رده یری ولسوالی د پکتیا والیت د.٦٣٤
یری ولسوالی رده پکتیا د شهزاد احمدد وانانو یووالی تولنه

٢٣١٩٥/٨/١٣٩٥٠٧٨٦٩٠٨٢٠٢بازار
٠٧٤٤١٢١٠٤٩

خوست والیت مرکز دوهمه ر وفلولنهخوست هنری .٦٣٥
٢٣٢٠١٧/٧/١٣٩٥٠٧٩٩١٣٧٠١٢ناحی بازاردواخانو لینی

٠٧٠٠٧٧٩٩٩٠
٢٣٢١٢٦/٧/١٣٩٥٠٧٩٩١٣٤٨٥٨تورانت رسATCکابل شهر نو نعمت اهللاپه کابل کی د محب اهللا تولنیز بنست.٦٣٦



٥١

٠٧٤٤٧٣٣٦١١شاقه

نهاد اجتماعی امید آینده سازان ناحیه .٦٣٧
٢٣٢٢١٧/٧/١٣٩٥٠٧٩٤٠٠٥٨٠٠هرات ناحیه هفتم جاده ابریشمافسانههفتم شهر هرات

٠٧٩٩٠١٩٥٥٨

رهار والیت کی د عالم زیب په نن.٦٣٨
ارلمری رهار جالل آباد ننرحمت اهللاتولییز بنس

٢٣٢٣١٨/٧/١٣٩٥٠٧٨٨١٩٣٦٢١ناحیه

وان عزم رهار والیت کی د په نن.٦٣٩
محمد کریمتولنه

رهار جالل آباد ار لورمه نن
ناحیه د ترفیکو مدیریت ته 

مخامخ
٢٣٢٤٩/٧/١٣٩٥٠٧٧٥٢٠٧٠٨٠

٠٧٨٦٨٣٢٩٩٢

٢٣٢٥٠٧٩٩١٨٨٧٤٨کابل والیت دریمه ناحیهره تولنهوانانو نوتپه کابل کی د .٦٤٠
٠٧٨٩٢٠٥٤٥٥

انجمن روانشناسان بالینی والیت .٦٤١
٢٣٢٦٠٧٩٦٩٥٨٤٤٠هرات ناحیه ششم پل انگینهمحدیهرات

٠٧٨١٧٩٦٠٣٠

کابل ناحیه سوم دهبوری کوچه حاجی محمدبنیاد شهید وحدت ملی.٦٤٢
٢٣٢٧١٣٩٥/٧/١٧٠٧٨١٢٠٩٠٠٥برج برق کوچه رستوران یونیک

٠٧٠٠٢٧٨٨٣٦

شورای اجتماعی مر دمی یکه ولنگ .٦٤٣
مقیم شهر کابل

کابل جاده فیض محمد کاتب 
٢٣٢٨٠٧٧٩٣٥٤١٠٥مدرسه باقرالعلوم

٠٧٧٦٦٢٩٨٦٣

انجمن اجتماعی امید جوانان .٦٤٤
٢٣٢٩٢٦/٧/١٣٩٥٠٧٤٧٢٩٦٣٤٢کابل ناحیه پنجم کوته سنگیابراهیمدایکندی مقیم کابل

٠٧٤٤٤٨٠٣٣٨

دلغمان والیت مرکز یونس محمد یونسدلغمان والیت علماو یووالی تولنه.٦٤٥
٢٣٣٠٢٧/٧/١٣٩٥٠٧٧٢٣٧١٠٦٥چوک

٠٧٧٧٣٣٠٤٨٤

د بغالن والیت مرکز اسالم الدینیووالی تولنهوانانو دلغمان د .٦٤٦
ن٢٣٣١٢٨/٧/١٣٩٥٠٧٧٤٣٨٠٧٢١رادیوتلویزیون تر

٠٧٨٠٤٧٧٧٢٤

انجمن اجتماعی معلولین شمال .٦٤٧
کوهدامن مقیم شهر کابل

کابل میبچه کوت قریه 
٢٣٣٢دکوسرک باغ والی

٠٧٧٥٣٦٤٤٤٤

شورای اجتماعی دیدبان سبز مقیم .٦٤٨
کابل

سیزدهم مقابل صالون کابل ناحیه
٢٣٣٣٠٧٩٦١٢٣٣٢١قصر رویا

٠٧٤٧٢٠٧٤٢٤



٥٢

شورای اجتماعی جوانان خیر خانه .٦٤٩
کابل چهاراهی سرای شمالی فوادشهر کابل١١ناحیه 

٢٣٣٤٢٨/٧/١٣٩٥٠٧٨٥٥٥٧٥٨٦مرکز تجارتی هوفیان منزل سوم
٠٧٨٠٢٤٥٦٥٩

٢٣٣٥٢٤/٧/١٣٩٥٠٧٧٨٠٠٦٠٥٠مینهکابل ار احمد شاه بابا امید اجتماعی تولنهدملی پرمخت.٦٥٠
٢٣٣٦٢٥/٧/١٣٩٥والیت هرات ناحیه دومعبداهللابنیاد عاطفی.٦٥١

کابل ناحیه دهم داخل انستیتوت خلیل اهللانجمن اجتماعی نر سهای کابل.٦٥٢
٢٣٣٧٩/٨/١٣٩٥٠٧٠٠٢٦٧٥٨٩غضنفر

٠٧٩٩٢٧٧٠٦٦

نهاد اجتماعی حوزه ده برنج والیت .٦٥٣
شهر قلعه نو شرق بادغیس شیرمحمدبادغیس

٢٣٣٨١١/٨/١٣٩٥٠٧٩٩٦٨٩٥٠٣مسجد جامع مارکیت قیوم بای
٠٧٩٨٩٠٠٩٩١

بنیاد اجتماعی شهید امیر حبیب اهللا .٦٥٤
گوالیی حصه کابل ناحیه یازدهم نورالدینخادم دین رسول اهللا

٢٣٣٩٢٦/٧/١٣٩٥٠٧٠٠٢٩٤٤٨٢اول

انجمن اجتماعی آینده سازان مقیم .٦٥٥
٢٣٤٠٢٦/٧/١٣٩٥٠٧٠٠٤٢٦٠٦٦شهر  هرات ناحیه اولعزیزالدینناحیه اول شهر هرات

٠٧٩٣٨٩٦٤٩٠

سازمان اجتماعی جوانان هرا ت مقیم .٦٥٦
٢٣٤١٢٦/٧/١٣٩٥٠٧٩٩٨٣٨٣٧٣هرات ناحیه پنجم جاده مهتابسهرابناحیه پنجم

٠٧٩١٧٣٧٥١٠

بنیاد علمی شهید استاد عبدالقادر .٦٥٧
٢٣٤٢٢٧/٧/١٣٩٥٠٧٧٤٤١٧٠٥١گزرقرغانبلخ شهر مزار شریف عبدالروفتوانا

٠٧٠٠٥٤٠٧٥٠

انجمن اجتماعی ومدنی تجدد والیت .٦٥٨
مرکز غور  مربوط حوزه اول عبداالحدغور

٢٣٤٣٢٨/٧/١٣٩٥٠٧٧٦٤٧٠٧٠٠والیت غور١ناحیه 
٠٧٨٦٩٦٢٠٧٨

کابل ده ولسوالی ده سبز سرک انجمن اجتماعی دانشوران  کابل.٦٥٩
٢٣٤٤٠٧٨٢٩٧٩٠٩٥زلمیکابل بگرام مارکیت شهید 

اتحادیه اجتماعی تاجران و سرمایه .٦٦٠
٢٣٤٥٢٧/٧/١٣٩٥٠٧٨٨٨٨٧٧٧٧تایمنی١١سرک ٤کابل ناحیه عبدالهادیگزاران افغانستان

٠٧٨٥٦٠٢٢٨٠

د هلمند والیت ناوی ولسوالی .٦٦١
هلمند والیت ناوی ولسوالی محمدرضاروولنیزه تولنهدمالوچوکرون

٢٣٤٦٢/٨/١٣٩٥٠٧٠٧٤١٥٧٩٥بازار
٠٧٩٢٢٢٤٠٣٨

نهاد مدنی و اجتماعی اندیشه .٦٦٢
کابل ناحیه دوم ده افغانان سیدهسبزمقیم ناحیه دوم شهر کابل

٢٣٤٧١٩/٨/١٣٩٥٠٧٨٨١٤٩١٥٤روبروی آرشیف ملی
٠٧٩٠٤٤٤٦٨٠

٢٣٤٨١/٨/١٣٩٥٠٧٩٢٥٢٤٩٤٧غور ولسوالی دولتیارقاسمنهاد اجتماعی جوانان ولسوالی .٦٦٣



٥٣

٠٧٦٧٥٦٢٥٣٠دولتیار والیت غور

سفید ٢٣٤٩.٢٣٥٠.٢٣٥١شماره .٦٦٤
٢٣٤٩میباشد

دننرهار والیت دخوراکی توکو .٦٦٥
جالل آباد ناحیه دوم شهر کوچه بازمحمدپلورونکو تولنه

٢٣٥٢٢٧/٧/١٣٩٥نمک

٢٣٥٣٢/٨/١٣٩٥٠٧٠٠٨١٨١٨٧کابل ناحیه دهمثریابنیاد اجتماعی هیدا مقیم شهر  کابل.٦٦٦
٠٧٠٧٦٧٦٦٦٦

نهاد علمی و اجتماعی افق مقیم ناحیه .٦٦٧
٢٣٥٤١١/٨/١٣٩٥٠٧٩٩٦٨٦٦٤٨بلخ شهرمزار شریف ناحیه اولذاکرالدیناول شهر مزار شریف

٠٧٩٩٢٠٢٩٤٦

لکو ار کی د قلعه نظرمحمد هاشم خپه.٦٦٨
٢٣٥٥٤/٨/١٣٩٥٠٧٩٩١٩٩٩٩٠ار دریمه ناحیهجالل آباد ملک اصیلتولنیزه شورا

بنیاد اجتماعی توران پوپل در شهر .٦٦٩
کابل شهر نو چهاراهی حاجی محمد فاضلکابل

٢٣٥٦٢/٨/١٣٩٥٠٧٩٩٣٢٨٣٥٨یعقوب مقابل شرکت اتصاالت
٠٧٨٦٩٠٠٢٩٨

انجمن علمی اجتماعی جوانان .٦٧٠
٢٣٥٧٠٧٨٩١١١١٨٩تایمنی ناحیه چهارم شهر کابلپیشگام مقیم ناحیه چهارم شهر کابل

٠٧٧١١١٧٧٧٨

ار کی دفکر او عمل تولنیز په کابل .٦٧١
٢٣٥٨٠٧٨٩٣١٦١٢٠مه ناحیه خوشحال خانپنکابل بنس

٠٧٩٩٢٤٦٢٠١

بنیاد الحاج ستر جنرال سید حسین .٦٧٢
پل ٣کابل ناحیه ششم کارته طلوعانوری

٢٣٥٩٣/٨/١٣٩٥٠٧٤٤٣٨٦٨٤٤سرخ
٠٧٦٦٣٨٦٨٤٤

د افغانستان د شینوارو د قومونو .٦٧٣
لورمه ناحیه کلوله ار کابل الدینجالل اسالمی شورا

٢٣٦٠٨/٨/١٣٩٥٠٧٨٠٧٣١٧٣٣پشته
٠٧٩٨٤٠٨٧٤٣

انجمن فردای بهتر ولسوالی دهدادی .٦٧٤
بلخ ولسوالی دهدادی قریه نو اجملوالیت بلخ

٢٣٦١٣/٨/١٣٩٥٠٧٩٩٠٨٨٩٩٦آباد
٠٧٩٦١٨٧١٧٦

لمبر کور لورمه ناحیه ٣٤اجملپوهنتون استادانو تولنهرهاردنن.٦٧٥
٢٣٦٢٣/٨/١٣٩٥٠٧٩٩٣٤٣٦٥١ارآباد درجالل 

٠٧٠٠٢٧٩٨٩٥
٢٣٦٣٠٧٨٢٢٢٧٤٤٤ساختمان ١٥سرک لیسه مهری نهاد اجتماعی سبز اندیشان مقیم .٦٧٦



٥٤

٠٧٨٢٤٠٩٨٣٨جبار مجید طبقه دوم واحد سوموالیت هرات

نهاد اجتماعی و مدنی مشعل جوانان .٦٧٧
والیت لوگر

لوگر شهر پل علم مرکز والیت
جوار لیسه عالی مرکزی حضرت 

عمر فاروق رض
٢٣٦٤٠٧٩٧٦٨٥٥١٠

٠٧٨٨٨٦٢٦٧٥

د سرخرود ولسوالی د باالده کلی .٦٧٨
٢٣٦٥٠٧٠٠٦٤٠٩٨٠سرخرود ولسوالی باالده کلیوانانو تولنیزه

٠٧٨٢٩٩٨٢٥٤

٣٢٣٦٦٠٧٩٥٤٦٣٨٨٠پالن شهر غزنی نهاد دانشجویی عصرما والیت غزنی.٦٧٩
٠٧٩٦٣٧٥٧٢٨

انجمن اجتماعی قالین دستی افغان .٦٨٠
جوزجان ولسوالی آقچه کارته عبدالرحیممقیم آقچه

٢٣٦٧١٢/٨/١٣٩٥٠٧٩٩٢٠٥٤٩٣نظامی
٠٧٩٩٠٣٨٥٠٢

رمسیرولسوالی دهلمند والیت د .٦٨١
نعمت اهللادمالوچو دبزرانوتولنه

هلمند د رمسیرولسوالی دهزار 
جفت په بازارکی دقومندانی 

مخامخ
٢٣٦٨١٢/٨/١٣٩٥٠٧٠٣٨٨٢٠١٣

٠٧٠٣٠٣٧٨٧٠

دکندهار والیت دساداتو دبختیارو .٦٨٢
په کندهار کی د افغانستان انه عبدالقادرقومی شورا

٢٣٦٩١٢/٨/١٣٩٥ته قندهار تجارتی مارکیت
٠٧٠٠٣٠٢٢٣٠
٠٧٠٤٩٧٤٢١٦

سید محمدبنیاد اجتماعی آرزو مقیم شهر کابل.٦٨٣
کابل جاده شهید مزاری روبروی 

گوالیی شفاخانه نارسیده به 
مهتاب قلعه

٢٣٧٠١٧/٨/١٣٩٥٠٧٧٧٠٢٠٨١١
٠٧٩٩٠٢٠٨١١

اتحادیه شرکت های تورید ادویه طبی .٦٨٤
خیرخانه مارکیت ١١ناحیهنعمت اهللامقیم کابل

٢٣٧١١٦/٨/١٣٩٥٠٧٧٨٣٥٣٥١٠قادربخشی منزل سوم
٠٧٩٩٢٢١٠٦٣

فروشان ناحیه شورای اجتماعی موتر .٦٨٥
٢٣٧٢١٢/٨/١٣٩٥٠٧٩٩٣٥٤٠٠١کابل ناحیه پنجم کمپنیمحمدپنجم شهر کابل

٠٧٩٩٣٥٣٥٩٣

کابل ار لسم ناحیه وزیرمحمد عبدالخالقدختیزو والیتونوتولنیزه شورا.٦٨٦
٢٣٧٣١٨/٨/١٣٩٥٠٧٩٠٤٨٨٤٨٨اکبرخان سیمه

٠٧٨٥٢٥٢١٥٥

پارتمنت نهاد اجتماعی محصلین دی.٦٨٧
والیت بامیانتاریخ پوهنتون 

مرکز بامیان در همجوار عزیزی 
٢٣٧٤٠٧٧٥٧٩٥٤٠١بانک

٠٧٤٤٦٦٦٤٩٥



٥٥

شورای اجتماعی مردم شاهی مقیم .٦٨٨
ناحیه دهم شهر کابل

کابل ناحیه دهم وزیر آباد لب 
٢٣٧٥٠٧٧٢٥٧٤٧٤٢جرمسجد مدینه النبی

٠٧٧٢٠٧٤٧٤٢

شورای اجتماعی زنان حصه اول .٦٨٩
کاپیسا ولسوالی حصه اول ذکیهکوهستان والیت کاپیسا

٢٣٧٦١٢/٨/١٣٩٥٠٧٤٧٠٦٣٦٥٣کوهستان شمال پوهنتون البیرونی
٠٧٤٤٢١٣٤٠٢

عصمت اهللاشورای قومی قریه لتی والیت سرپل.٦٩٠
مرکز سرپل شهر نو سرک 

مندوی کوچه اول تعمیر شماره 
پنجم مقابل مسجد جامع

٢٣٧٧١٥/٨/١٣٩٥٠٧٨٣٥٦٢٥٩٥
٠٧٦٦٦٠٦٦٠٠

سوری مقیم والیت بنیاد اجتماعی .٦٩١
٢٣٧٨٢٤/٨/١٣٩٥٠٧٨٩٧٩٧٢٤٨هرات ناحیه هفتم کابل مارکیتغالم سخیهرات

٠٧٦٦١٠١٠٥٦

شورای اجتماعی ترکتباران مقیم .٦٩٢
ناحیه دهم شهر کابل

وزیر ١٣کابل ناحیه دهم سرک 
٢٣٧٩٠٧٨٨٨٨٨٩٩٣محمد اکبر خان

د شهید حشمت خان خلیل کرزی .٦٩٣
عبدالخالقبنس

د افغانستان دتولو ورونو  قومونو 
په موخه د د یووالی ارورورلوی 
ه کولبیالبیلو الرو چاروه

٢٣٨٠١٨/٨/١٣٩٥٠٧٠٠٣٠٤٤٦٠
٠٧٠٠٩٦٢٦٠٠

شورای اجماعی زنان مرکز والیت .٦٩٤
هرات

شهر هرات ناحیه سوم مقابل 
٢٣٨١٠٧٩٩٢٠٣٤١٩شفاخانه حوزوی

٠٧٩٧١٤٧٨٩١

انجمن اجتماعی استادان تربیه معلم .٦٩٥
پروانوالیت 

پل ١٣شهر چاریکار پارچه 
٢٣٨٢٠٧٩٩٥٨٦٣٥٤تالشی

٠٧٩٩٥٨٦٣٤٧

انجمن اجتماعی اقدس مقیم ناحیه .٦٩٦
یازدهم شهر کابل

کابل ناحیه پانزدهم سرک قصبه 
٢٠٢٣٨٣٠٧٠٠٣٢٩١٥٨٦کوچه 

٠٧٠٠٣٩٤٤٩٦

انه را تلونکی مدنی په هلمند کی رو.٦٩٧
٢٣٨٤٠٧٠٣٥٤٥٦٤٣هلمند لشکراه ار اوله ناحیهتوله

نهاد اجتماعی و مدنی امید مقیم شهر .٦٩٨
کابل

پروان دوم کابل ناحیه چهارم 
٢٣٨٥٠٧٨٩٣٠٥٩٤٢عقب هوتل الجورد

٠٧٧٠٠٧٧٠٠٦

هرات ده میرصد ولسوالی پشتون انجمن اجتماعی راه نو والیت هرات.٦٩٩
٢٣٨٦٠٧٩٩٥٩٩٠٩٧زرغون

٠٧٨٠٦٨٠٢٦٧
٢٣٨٧٠٧٧٣١٢٨١٨٥لوگر جنب دارالمعلمینانجمن اجتماعی زنبورداران والیت .٧٠٠



٥٦

٠٧٧٦٩٢٤٣٨٧لوگر

وانانو دبیداره رهار والیت دنن.٧٠١
تولنه

رهار اومی ناحیی ترنه دوه نن
٢٣٨٨٠٧٨٨٥٩٤٧٠٢سر که کی

٠٧٨٦٤٠٠٥٣٨

شورای اجتماعی جوانان قریه کاکور .٧٠٢
١٣٢٣٨٩٠٧٧٥٠٦٨١٤٤شهر کابل ناحیه کابلشهر ١٣ناحیه 

٠٧٧٤٠٢٨٦٢٣

٧٠٣.
شورای اجماعی مردم دره خستک 
ولسوالی جرم والیت بدخشان مقیم 

شهر کابل

کابل برج برق بین چهاراهی 
٢٣٩٠٠٧٩٩٢١٢٩٢٨ترافیک چهاراهی بره کی

٠٧٢٨٤٣٥٨٩٢

شورای اجتماعی مردم غوربیند مقیم .٧٠٤
دهن باغ –ناحیه هفتم -کابلقادرغالم ناحیه هفتم شهر کابل

٢٣٩١٦/٩/١٣٩٥٠٧٧٨٣٦٢١٥٥چهل ستون
٠٧٩٣٣٦٠٩٩٩

مجمع دانشمندان ومتخصصان .٧٠٥
شاه ولی –سالنگ وات -کابلعزیزالرحمنافغانستان

٢٣٩٢١٤/٩/١٣٩٥٠٧٤٤٠٠٧٣٠٣پالزه
٠٧٩٩٣٠٨٨٣٤

په والیت کی دکنر والیت دننرهار .٧٠٦
هدایت اهللاوانانو شوراد

دننرهار والیت دجالل آبادده 
په بهسودولسوالی دوچ تنی 

کلی کی
٢٣٩٣٢٦/٨/١٣٩٥٠٧٧٧٧٧٧٨٧٨

٠٧٧٧٧٧٥٢٧٠

نهاد اجتماعی نوین مقیم ناحیه سوم .٧٠٧
ناحیه سوم سرای غزنی پل سرخ صفی اهللاشهر کابل

٢٣٩٤١/٩/١٣٩٥٠٧٨٦٤٤٠٤٨٢شهر کابل
٠٧٨٨٠١٧٨٨١

مقابل هوتل -مرکز والیت بامیانسید خان آغاشورای اجتماعی مردمی والیت بامیان.٧٠٨
٢٣٩٥١/٩/١٣٩٥٠٧٩٥٨٥٩٨٥٩غلغله

٠٧٨٤٤٤٤٥٨٦

نهاد اجتماعی جوانان پیشگام مقیم .٧٠٩
کابل ناحیه چهارم مقابل شفاخانه محمد ظریفناحیه چهارم شهر کابل

٢٣٩٦٧/٩/١٣٩٥٠٧٩١٤٠٠٢١٠زایشگاه ماللی
٠٧٠٠٠٩٩٥٥٢

نمه ناحیه خوشحال پ-کابلعبدالناصرامید تولنهار کی دسبا په کابل .٧١٠
٢٣٩٧١٤/٩/١٣٩٥٠٧٠٠٢٧٧٩٣٦خان مینه

٠٧٨٤١٥١٢١٧

٢٣٩٨١٤/٩/١٣٩٥٠٧٨٢٧٢٨٩٢٠لومه ناحیه-تالقانومرکز-تخارمحمدکبیریووالی کاروان تولنهتخار ولس .٧١١
٠٧٠٧٧٠٠٥٥٨

مرکز مطالعات صلح و توسعه .٧١٢
اجتماعی

برکی شهر کابل بین چهاراهی
٢٣٩٩٠٧٠٧٦٠٨٦٩٠وترافیک



٥٧

٢٤٠٠٠٧٧٢٨١٦٧٧کابل والیت شپالسمه ناحیهپرمختک مدنی تولنهد.٧١٣
٠٧٨١٧٨٦١٩٠

٧١٤.
دارزگان والیت دساختمانی 
،لوژستیکی اوسوداگریزو 

شرکتونواتحادیه
ار دهمه ترینکوت -ارزگاننظرمحمد

٢٤٠١٢٠/٩/١٣٩٥نمبر کور١٢٢ناحیه 
٠٧٩٧١٨٩٢١٧
٠٧٠٠٢٠٤١٤٢

٧١٥.کریم خانکریم صادق بنس
-ارجالل آباد-ننگرهار
پوهنتون و کمپیوتر دننرهار

ی ترنساینس پوهن
٢٤٠٢٢٩/٩/١٣٩٥٠٧٨٨٠٠٠٩٩٩

٠٧٨٦٣٥٣٦٨٦

انجمن اجتماعی (امام ابوحنیفه)؛رح؛ .٧١٦
سرک شالیان باالتر از - هراتدل آقاوالیت هرات

٢٤٠٣٧/٩/٠١٣٩٥٠٧٨٥٦٤٥٩٠٨پولیسماموریت سمت هفتم 
٠٧٧٤٠٣٠٣٢٤

شورای اجماعی ورثه شهدا و معلولین .٧١٧
مقابل چمن –ناحیه اول –کابل محمد الفمقیم ناحیه اول شهرکابل

٢٤٠٤١٠/٩/١٣٩٥٠٧٧٢٩٨٠٨٩٧حضوری
٠٧٦٧٧١٩٠٠٣

شورای اجتماعی خواجه های .٧١٨
افغانستان    (تغیرنام)

ناحیه چهارم گوالی -کابل
تیل مهتاب قلعه جوار تانگ 

همبستگی
٢٤٠٥٠٧٨٨٠٨٠٢٠٠

٠٧٩٩٣٠٧٧٣٤

اتحادیه صادکننده گان تولیدات .٧١٩
ناحیه دهم سرک -کابلسیدعباسافغانستان

٢٤٠٦٩/٩/١٣٩٥٠٧٩٩١١٦٠٠٠وزیرمحمداکبرخان١٠
٠٧٨٧١٥١٤١٦

پهلوی -قول اردو- هراتشورای ثبات مردمی والیت هرات.٧٢٠
٢٤٠٧٠٧٩٥٥٠٦٦٦٦مکتب امیرعلی شیرنوایی

٠٧٩٩٣٥٦٦٩

ناحیی ١٢په ددکابل ار ارکی دبیتنیو قومی شوراپه کابل.٧٢١
٢٤٠٨٠٧٧٧٣٣٤٤٨٠په سیمه کیلور الری دبتخاک 

٠٧٨٧٣٤٢٢٢٤

انجمن اجتماعی زارعین پنبه در .٧٢٢
قریه قرنطوفی متصل ولسوالی آقمرادولسوالی کلداروالیت بلخ

٢٤٠٩١٤/٩/١٣٩٥٠٧٧٥٠٩٠٧٥٤کلداروالیت بلخ
٠٧٩٦٦٣٥٠٥١

مرکز انکشاف مهارت های زندگی .٧٢٣
٢٤١٠١٩/١٠/١٣٩٥٠٧٩٩٤٢٤٧٥٠سرک قول اردوی والیت هراتلینا"مام"

٠٧٩٩٣٦٠٨٠٦

نهاد اجتماعی جوانان متین والیت .٧٢٤
٢٤١١٠٧٠٦٥٠٠٣٩٤گوالیی باغ–والیت تخار تخار

٠٧٠٥٤٠٠٥٩٣



٥٨

انجمن اجتماعی دهاقین مرکز والیت .٧٢٥
شهرک محمود - مرکزکاپیسافریدونپیساکا

٢٤١٢١٤/٩/١٣٩٥٠٧٩٩٦٩١٧٨٥راقی
٠٧٩٩١٨٥٢٢٣

روند حفاظت از ارزش های جهاد .٧٢٦
کارته پروان -ناحیه چهار-کابلتمیمومقاومت مردم افغانستان  (تغیرنام)

٢٤١٣٦/١٠/١٣٩٥٠٧٤٤٥٥١١١١مقابل شفاخانه وهاج
٠٧٠٠٧٧٧٧٧٤

بنیاد اجتماعی |"اندیشه جوان" مقیم .٧٢٧
٢٤١٤٠٧٩٩٠٧١٤١٤ناحیه ششم-شهرهراتناحیه ششم شهر هرات

٠٧٩٦٥٦٨٨٥٥

انجمن اجتماعی وزراعتی آمو والیت .٧٢٨
٢٤١٥٦/١٠/١٣٩٥٠٧٧٢٥٠٩٠٩٣ولسوالی خمآب-جوزجانمحمد نظرجوزجان

٠٧٨٧٩٦٣٨٣

په ننگرهار کی دکنر دقومونو تولنیزه .٧٢٩
٢٤١٦١١/١٠/١٣٩٥٠٧٩٢٢٥٥٥١١جالل آباد-ننگرهارروح اهللاشورا

انجمن اجتماعی تولید کننده گان .٧٣٠
٢٤١٧١/١٠/١٣٩٥٠٧٦٧١٢٤٨٩٩مرکز ولسوالی پنجاب- بامیانمیالدعسل ولسوالی پنجاب والیت بامیان

٠٧٩١٩٦١٧٤٨

مقابل ٣حوزه سوم کارته -کابلانجمن اجتماعی شارواالن افغانستان.٧٣١
٢٤١٨پوهنتون کابل

زارعین کچالو انجمن اجتماعی .٧٣٢
بازارولسوالی یکاولنگ - بامیانسید حسینولسوالی یکاولنگ والیت بامیان

٢٤١٩١/١٠/١٣٩٥٠٧٧٤٠٤٠٩٢٠هوتل سنایی
٠٧٧٨٤٠٠٠١٥

٢٤٢٠٠٧٠٠٥٤٥٨٥٧والیت تخار شهر تالقاننهاد اجتماعی اندیشه تخاریان.٧٣٣
٠٧٠٨٥٤٤٢٢٧

سازمان اجتماعی اتفاق جوانان مقیم .٧٣٤
گوالیی - حوزه سوم-کابلفاطمهشهر کابلناحیه سوم 

٢٤٢١٤/١٠/١٣٩٥٠٧٨٩٩٢٧٥١٣دواخانه
٠٧٤٤٧٠٢٩٩٧

انجمن اجتماعی زنان زعفران کار .٧٣٥
٢٤٢٢١١/١٠١٣٩٥٠٧٢٩٨٦٢٤١٠٩ناحیه اول- شهرنو-سرپلنجیبهومالدار مرکز والیت سرپل

٠٧٨٢٧٥٥٦١٤

انجمن اجتماعی زارعین ومالداران .٧٣٦
٢٤٢٣١١/١٠/١٣٩٥٠٧٤٤٦٧٩٩١٤ناحیه اول–شهر نو -سرپلنعمت اهللاسرپلکهکشان مرکزوالیت 

٠٧٨٢٣٣٨١٨٥

په کندزوالیت کی دکندهار خلکو .٧٣٧
٢٤٢٤٠٧٨٩٤٦٧٨٠٩لمری-ار کندزتولنیزه شورا

٠٧٩٤٨٧٠٠١٠
٢٤٢٥٥/١٠/١٣٩٥٠٧٤٨٤٢٦٤١٢حوزه ششم پل سوخته -کابلحمیدهسازمان اجتماعی زنان توانمند مقیم .٧٣٨



٥٩

٠٧٤٧٥١٥٩٦٠دواخانهگوالیی ناحیه ششم شهرکابل

شهر بغالن مرکزی منزل دوم محمداکبرنهاد اجتماعی جوانان بغالن مرکزی.٧٣٩
٢٤٢٦١١/١٠/١٣٩٥٠٧٠٠٧١١٧٠٣شیر مارکیت

٠٧٠٠٧٢٢٥٥٣

انجمن اجتماعی روز مقیم شهر .٧٤٠
٢٤٢٧٧/٩/١٣٩٨٥٠٧٨٠٩٣٧١٨٨شهر شبرغان والیت جوزجانفرزینشبرغان

٠٧٩٩١٢٣٦٢٦

دران قوم دخوست په والیت کی د.٧٤١
حاجی مارکتولنیزه شورا

دام ختی لوری -خوست
 ندفدامحمد عالی لیسی تر

پهمتون بابا ت
٢٤٢٨١١/١٠/١٣٩٥٠٧٧١٧٦٤٦٩٩

٠٧٠٧٦٣٣٦٤٥

انجمن اجتماعی محصالن والیت .٧٤٢
٢٤٢٩١١/١٠/١٣٩٥٠٧٩٣٣٣٧٧٧٣مرکز والیت پروان شهر چاریکارالماسپروان

٠٧٨٥٢٠٢٨٢٩

دکابل په والیت دخوست والیت .٧٤٣
داتمه ناحیه درحمان مینه -کابلشیرافغاندخلکو تولنیزه شورا

٢٤٣٠٨/١٠/١٣٩٥٠٧٧١٢٥٢٥٢٥دریمه سرک
٠٧٩١٢٣٠٨٢٣

انجمن اجتماعی زنبور داران شهر .٧٤٤
میرویس مینه ناحیه -کندهارعبدالباریکندهار

٤٣٢٤٣١٢٠/١٠/١٣٩٥٠٧٠٠٣٨٩٣٤٠دفترنمبر١٢بالک١گذر٧
٠٧٠٧٢٢٩٠٦٦

نهاد اجتماعی اتفاق جوانان والیت .٧٤٥
منزل دوم -شهرپلخمری-بغالنمبارزبغالن

٢٤٣٢٦/١٠/١٣٩٥٠٧٤٤١٥٤٩١٦شاداب مارکیت
٠٧٧٧٥٩٩٨٦٦

انجن اجتماعی نور مقیم ناحیه دوم .٧٤٦
–ناحیه چهارم –شهرکابل احمد سیرشهر کابل

٢٤٣٣٢٠/١٠/١٣٩٥٠٧٧٧٠٢٩٩٢٠شهر آرا–سرک تندورسازی 
٠٧٨٤٦١٦٥١٨

انجمن اجتماعی جوانان فعال والیت .٧٤٧
٢٤٣٤٠٧٨٠٤٩٥٠٨٩در والیت لوگرلوگر

٠٧٨٤٠٠٤٧٧٩

نهاد اجتماعی فالح مقیم ناحیه ششم .٧٤٨
٢٤٣٥شهر هرات ناحیه ششمشهر هرات

٠٧٩٤٢٥٢٤٢٣

٠٧٩٩٨٢٨٦٦٨

شورای اجتماعی اهالی چشمه شفا و .٧٤٩
شیرم ها مرکز والیت سرپل

مرکز والیت سرپل شهرکهنه 
٢٤٣٦٠٧٩٧٥٦٤٧٧٧گذرشاهان

٠٧٩٤٧٢٥٢٧٦

انجمن اجتماعی زنبور داران والیت .٧٥٠
متصل -مرکزوالیت پنجشیرسمیع اهللاپنجشیر

٢٤٣٧١٣/١٠/١٣٩٥٠٧٠٢٠١٣٦١٥ریاست زراعت
٠٧٧٢٩٨٢٣٨٩



٦٠

انجمن اجتماعی جوانان فندقستان .٧٥١
٢٤٣٨٠٧٨٦٣٣٣٦٦٩شهر چاریکار-والیت پروانپروانباستان والیت 

٠٧٧١٠١٠٥٠٦

سرک داراالمان کوچه -کابلتاج محمدبنیاد اجتماعی ایوبی مقیم شهر کابل.٧٥٢
٢٤٣٩١٤/١٠/١٣٩٥٠٧٢٨٥٥٣٠٣٤ریاست پاسپورت

٠٧٩٧٩٥٣٧٣٦

اتحادیه وترنران افغانستان.٧٥٣
بادام باغ –سرای شمالی -کابل

سازی مقابل تعمیرواکسین 
حیوانی

٢٤٤٠٠٧٠٠٨٧٨٠٤٤
٠٧٠٠٢٧٤٧٢٩

شورای اجتماعی جوانان ولسوالی .٧٥٤
٢٤٤١٠٧٨٨٩٨٥٣٢٨مرکز والیت کلکان والیت کابلجالد خانکلکان والیت کابل

٠٧٩٠٤٠٨١٢٢

اتحادیه شرکت های تولید تخم بزری .٧٥٥
سویابین

٣کارته –ناحیه سوم -کابل
٢٤٤٢٠٧٨٠١٢٣٩٥٢٠٧کوچه وکیل صمد

٠٧٩٩٣٨٦١١٧

انجمن اجتماعی زارعین سایبین .٧٥٦
والیت پبجشیر

والیت پنجشیر جوارریاست 
٢٤٤٣٠٧٧٦٨٤٦٤١٨زراعت

انجمن اجتماعی زارعین سایبین .٧٥٧
والیت بادغیس

جوارتعمیرریاست - بادغیس
٢٤٤٤٠٧٧٥٤٠١٨٨٧زراعت

انجمن اجتماعی زارعین سایبین .٧٥٨
والیت بدخشان

تعمیرریاست جوار -بدخشان
٢٤٤٥٠٧٩٢٢٨٠١٩٧زراعت

نهاد اجتماعی معلولین مقیم ناحیه اول .٧٥٩
شهر کابل

- جاده میوند-ناحیه اول-کابل
٢٤٤٦٠٧٤٤٨١٩٩٧٩کوچه آهنری

٠٧٤٤٨٥٧٥٦٥

جاده کمال ١٤ناحیه- هراترضابنیاد اجتماعی وفا والیت هرات.٧٦٠
٢٤٤٧٨/١٠/١٣٩٥٠٧٩٤٩٩٢٥٢٥خان دروازه هرات

٠٧٩٦٢٤٠٠٠١

ه پدننرهار والیت دجالل آباد .٧٦١
٢٤٤٨٠٧٧٧٧٤٠٤٦٩ننرهار والیت لمری ناحییی تولنهارکی د شو دهمغ

٠٧٧٥٨٤٢١٠٠

دهلمند والیت دبست دکورنیو لبنیاتو .٧٦٢
تولیدونکو تولنه

مقام اودکاردیف -هلمند
٢٤٤٩٠٧٠٤٣٩٠٢٧٩نموسسی تر

٠٧٠٤٦٨٩٥٥٣

گزر قلعه ملک ولسوالی شورای .٧٦٣
پغمان

گزرقلعه –ولسوالی پغمان -کابل
٢٤٥٠٠٧٠٠٢٤٢٨٤٢ملک

٠٧٧٠٧٤٤٠٧٤



٦١

بنیاد اجتماعی راستین مقیم ناحیه نهم .٧٦٤
شهر کابل

ناحیه نهم سرک ششم -کابل
٢٤٥١٠٧٤٤٢١٣٣٧٧قلعه فتح اهللا پهلوی زینبیه

٠٧٨٨٢٩١٧٩٢

بنیاد اجتماهی عبداظاهر(قزاق)مقیم .٧٦٥
٢٤٥٢ناحیه دهم قلعه فتح اهللا-کابلکابلشهر 

٠٧٨٤٢٣٣٦٢٩
٠٧٠٠٩١٢٣٢١

کندهار دطبی بتو دکرونکو او ترویج .٧٦٦
٢٤٥٣٠٧٠٥٢٥٤٥٨٤اروتهدعینومینه -کندهارکونکو تولنه

هرات ناحیه هشتم سرک فیصلشورای اجتماعی بیان والیت هرات.٧٦٧
٢٤٥٤١٢/١٠/١٣٩٥٠٧٩٥٤٩٨٩٤٠گازرگاه

٠٧٩٠٥٠٨٠٠٩

٧٦٨.
په کابل کی دننگرهار والیت 

وانانو دحصارک غلجایی ولسوالی د
تولنیزه شورا

په دریم سرک په اتمه کارته نو 
٢٤٥٥٠٧٤٧٦٢٧٦٢٣ناحیه

ار کی هیله تولنیزه دجالل آباد په .٧٦٩
تولنه

ار دریمه اومه په دجالل آباد 
٢٤٥٦جوی

گوفایی زنان افغان مقیم شهر بنیاد ش.٧٧٠
کابل

کابل ناحیه چهار تایمنی حاجی 
٢٤٥٧٠٧٩٥٣٢٠٠٥٣محمد داود کوچه ششم

٠٧٠٣٠٩٢٦٢٠

سازمان اجتماعی روشنگران مقیم .٧٧١
٢٤٥٨٠٧٤٤٦٤٤٠٤٢شهرک حمدیه١٣ناحیه-کابلشهر کابل

٠٧٠٦٠٦٠٧٨٩

نهاد اجتماعی جوانان ولسوالی .٧٧٢
٢٤٥٩٠٧٩٧٦٩٦٩٣٦حوزه اول-مرکزوالیت غورمحمدنسیمپسابند والیت غور

٠٧٩٨٣٤٩١٥٢

دمیدان وردکو والیت دمیشتوقومونو .٧٧٣
٢٤٦٠٠٧٧٢٩٩٩٦٨٦ارمیدان - میدان وردکو والیتدیووالی شورا

٠٧٨٤٢٣٠٧٧٢

انجمن اجتماعی باغداران بادام .٧٧٤
ولسوالی دولت آباد متصل - بلخمحمد آصفولسوالی دولت آباد مقیم والیت بلخ

٢٤٦١٢٥/١٠/١٣٩٥٠٧٨٧٩٠٣٣٢٠مارکیت محمد آصف
٠٧٨١٥٠٩٧٢٥

انجمن اجتاعی روشنی زنان والیت .٧٧٥
پارک دمانی کلی د -خوستوزیرهخوست

٢٤٦٢١/١١/١٣٩٥٠٧٧٩٩٤٩٦٩٢ن ته
٠٧٩٣٣٣٢٢٤٢

٢٤٦٣١٠/١١/١٣٩٥٠٧٧٢٨٢٦٥٩٤پل خشک ناحیه سیزده شهرکابلاحمدانجمن اجتماعی آرمان جوانان مقیم .٧٧٦



٦٢

٠٧٤٤٣٧٥٢٤٨زده شهر کابلیناحیه س

انجمن اجتماعی شالی کاران چشمه .٧٧٧
ناحیه دوم چشمه شیرتالقان عبدالمطلبشیر تالقان

٢٤٦٤٢٣/١١/١٣٩٥٠٧٨٣٤٨٥١٥٣والیت تخار
٠٧٠٣٥٦٥٥٦٠

٢٤٦٥٣٠/١٢/١٣٩٥٠٧٨٨٦٩١٠٦٠کابل والیت لسمه ناحیهالحام الحقاعی بنستمهیواد اجت.٧٧٨
٠٧٧٣١٤٠٥٦٠

شورای اجتماعی قوم سلیمان خیل .٧٧٩
٢٤٦٦١٧/١٠/١٣٩٥٠٧٧٨٦٤٢٢٢٤والیت بلخ ولسوالی چهار بولکفقیر محمدوالیت بلخ

بنیاد اجتماعی سناتور محمد نادربلوچ .٧٨٠
سرک داراالمان -کابلمحمد نادرمقیم شهر کابل

٢٤٦٧٢١/١٠/١٣٩٥٠٧٠٨١٥٩٤١٥جوارشفاخانه استقالل

کننده گان انجمن اجتماعی تولید .٧٨١
مرکزشبرغان قریه عیدمحله ذین الدینلبنیات مرکز والیت جوزجان

١٠/١٣٩٥٠٧٨٦٢٣٨٣٢٥/ ٢٤٦٨٢٥مسیرجنگل باغ
٠٧٨٨٥٣٠٢١٦

شهر هرات بکر آباد نفش سرک غالم حسنشورای اجتماعی روشنفکران هری.٧٨٢
٢٤٦٩٢٢/١٠/١٣٩٥عمومی

٠٧٨٠١٣٦٦٦٦
٠٧٨٤٤٥٢٢١١

٢٤٧٠١٨/١٠/١٣٩٥٠٧٠٠٢٨٠٠٤٤٩سرای شهزاد منزل اول-کابلاهللانجیبشورای صرافان کابل.٧٨٣
٠٧٨٦٢٠٢٠١٠

٢٤٧١سفید است.٧٨٤

نهاد اجتماعی راه حق مقیم ناحیه .٧٨٥
سرکوتل خیرخانه مقابل ١٧ناحیه محمد حکیمهفدهم شهر کابل

٢٤٧٢٢١/١٠/١٣٩٥٠٧٨٨٤٤٥٠٧٣هوتل تاور دوستی
٠٧٧٥٤٦١٩٥٠

تصدی شورای اجتماعی اهالی عقب.٧٨٦
خیرخانه سرکوتل شهرک -کابلنعمت اهللاشهر کابل١٧مواد نفتی ناحیه 

٢٤٧٣٢٦/١٠/١٣٩٥٠٧٩٩٧٠٠٥٠٢ذاکرین جوار موترفوشی ها
٠٧٩١٢٠٤٠٠٧

٢٤٧٤٢٩/١٠/١٣٩٥٠٧٧٥٠٠٠٠٩٥پکتیا والیت مرکزحاجی منلوانانو تولنهپکتیا والیت دخروتی د.٧٨٧
٠٧٩٨٩٩٨٨٧٧

پارک ته لورم ناحیه -کابلمحمد یعقوبددعوت او رفاه تولنه.٧٨٨
٢٤٧٥١٦/١١/١٣٩٥٠٧٩٣٥٠٦٣٩٠مخامخ

٠٧٠٠٢٨٨٧٦٩
٢٤٧٦٢٢/١٠/١٣٩٥٠٧٧٢٠٩٠٨٣٤سمنگان ولسوالی دره صوف باال جاویدانجمن اجتماعی کارگران معادن .٧٨٩



٦٣

ذغال سنگ ولسوالی دره صوف باال 
والیت سمنگان

٠٧٧٨٢٥٥٨٤٨بازار سوخته

ناکیه سوم سرک عمومی -کابلفضل احمدمعلمان افغانستانشورای منتخب .٧٩٠
٣٢٤٧٧٢٥/١١/١٣٩٥٠٧٩٩١٩٨٠٢١کارته 

٠٧٠٠٢٣١٤٣٠

٢٤٧٨٠٧٩٩٠٠٥٩٦٥قلعه فتح اهللا٣سرک -کابلسازمان جوانان نخبه مقیم شهر کابل.٧٩١
٠٧٢٩٦٠٢٦٦٦

٢٦٢٤٧٩٢/١١/١٣٩٥٠٧٩٩٧٧١٣٣٧شهر فراه ناحیه چهارم سرکتازه لشورای اجتماعی آریا والیت فراه.٧٩٢
٠٧٩٩٦١٥١٧٥

انجمن اجماعی زنان ولسوالی دره .٧٩٣
مرکز ولسوالی دره صوف باال عتیق اهللاگانصوف باال والیت سمن

٢٤٨٠١١/١١/١٣٩٥٠٧٧٤٢٨٤٥١٠والیت سمنگان
٠٧٧٥٧١٤٣٧٩

شورای اجتماعی اتفاق مردم مقیم .٧٩٤
عبداهللاشهر کابل١٢ناحیه 

چهاراهی ١٣ناحیه -کابل
ماموریت بلند منزل حاجی نصیر 

احمد کوچی
٢٤٨١٢/١١/١٣٩٥٠٧٤٤٤١١٣٣٧

٠٧٧١١٩١٧١٨

٧٩٥.
انجمن اجتماعی صنایع دستی 

ولسوالی دره صوف پائین والیت 
سمنگان

مرکز ولسوالی دره -سمنگانرحمت اهللا
٢٤٨٢۱۱/۱۱/١٣٩٥٠٧٧٤٥٢١٠٨٩صوف پائین

٠٧٧٥٨٧٧٦٢٥

وسط مرکز اسالمی و تحقیقاتی امت.٧٩٦
مکرویان سوم جنب -کابلشمس الرحماندر کابل

٢٤٨٣٢٢/١٠/١٣٩٥٠٧٠٧٠٢٤٣٣٣کلنیک شینوزاده
٠٧٤٤٢٤٤٩٧٩

انجمن اجتماعی استادان مسلکی .٧٩٧
سرک شش تایمنی سابقه شهر عبدالخلیلتربیت بدنی مقیم شهر کابل

٢٤٨٤٢٨/١٢/١٣٩٥٠٧٨٦١١٧٩٨٤کابل
٠٧٠٦١٢٤١٨٣

کلی قومی دبگرام ولسوالی دنصرو .٧٩٨
٢٤٨٥٢٦/١٠/١٣٩٥٠٧٧٦٣٥٤٠٦٣نصرو کلی بگرام ولسوالیصدیق اهللاشورا

٠٧٧٣٧٧٣٥٣٥

انجمن اجتماعی راهیان نور ولسوالی .٧٩٩
غزنی ولسوالی خواجه عمری محمد ایازخواجه عمری والیت غزنی

٢٤٨٦١٠/١١/١٣٩٥قریه طورمی جوار لیسه نسوان
٠٧٩٦٧٣٥٤٠١
٠٧٤٤٦٠٠١٩٥

اجتماعی صافات "به صف انجمن .٨٠٠
پل نصری جنب -مزارشریفسید حسنشده گان"شهر مزار شریف

٢٤٨٧٢٨/١٢/١٣٩٥٠٧٨٣٤٣٠٤٦٠تانگ تیل جاوید
٠٧٨٩٣٣٥٢٩٢



٦٤

شورای اجتماعی قوم سادات والیت .٨٠١
قلعه ١٢ناحیه دهم سرک -کابلمیر احمد شاهلوگر مقیم شهر کابل

٢٤٨٨٣٠/١١/١٣٩٥٠٧٧٥٥٤٥٥٦١فتح اهللا
٠٧٧٥٢٥٠٠٣٧

٨٠٢.
شوارای اجماعی اهالی شهرک 

ذاکرین ناحیه هفدهم سرکوتل خیر 
خانه

شهرک –ناحیه هفدهم -کابلآقامیر
٢٤٨٩٤/١١/١٣٩٦٠٧٧٨٧٢٢٧٤٠ذاکرین

٠٧٧٨٨٧٥٦٤١

نهاد اجتماعی معلولین شهرتالقان .٨٠٣
ناحیه - شهرتالقان–والیت تخار تاج الدینوالیت تخار

٢٤٩٠٥/١١/١٣٩٦٠٧٠٦٠٠٣٥٢٧سوم
٠٧٠٠٧١٣٦١٠

انجمن اجتماعی زنبورداران ولسوالی .٨٠٤
٢٤٩١٠٧٩٨٨٨٨١٨٨ولسوالی انجیل- هراتمحمد عارفانجیل هرات

٠٧٩٦٤٤١٩٢١

پیچ ولسوالی د دکنر والیت دره .٨٠٥
کنروالیت دره پیچ ولسوالی امین اهللاحوانانو علمی تولنه

٢٤٩٢٥/١١/١٣٩٥٠٧٧٧٣٠٢٠٧٤ننگالم بازار
٠٧٧٧٦٠٦١٨٤

شورای اجتماعی مردم سنگالخ .٨٠٦
سرای - ناحیه پنجم-شهرکابلمحمد یاسینمیدان وردک مقیم شهرکابل

٢٤٩٣٢٧/١١/١٣٩٥٠٧٩٩٨١٧٢٢١هراتی
٠٧٩٩٤٠٣١٦٨

انجمن ورزش مشت زنی شیران .٨٠٧
پهلوی –ناحیه سوم –شهرکابل رازالدینخراسان در شهرکابل

٢٤٩٤٣/١١/١٣٩٥٠٧٠٠٢٨٧١٥٩کمیته امداد امام خمینی

شورای صلح قومی وانکشاف والیت .٨٠٨
–سرای مرک –والیت کندز میرویسکندز

۲۴۹۵٣/١١/١٣٩٥سرک فیروزکوهی

انجمن اجتماعی کارآفرینان زن مقیم .٨٠٩
–ناحیه چهارم –شهرکابل هما عثمانیشهرکابل

۲۴۹۶٣/١١/١٣٩٥٠٧٩٢٥٠٠١١٧چهارراهی سابقه تایمنی

اجتماعی دره پشه ای شورای .٨١٠
۲۴۹۷١٩/١١/١٣٩٥٠٧٩٣٣٤٧٦٦١ولسوالی پغمان–کابل دیدارولسوالی پغمان

نهاد اجتماعی کارا مقیم ناحیه دهم .٨١١
۲۴۹۸۴/۱۱/١٣٩٥٠٧٩٥٨٥٥٣٣٣ناحیه دهم–شهرکابل شهرکابل

٨١٢.ولنیز بنس ار محمدنبیدمحمدنبی عسی خیل ۲۴۹۹٤/١١/١٣٩٥وزیراکبر خان–کابل

انجمن اجتماعی مالداری ولسوالی .٨١٣
مرکز ولسوالی –والیت بلخ عبدالشکورشورتپه والیت بلخ

٢٥٠٠١١/١١/١٣٩٥٠٧٨٢٨٠٠١٩٠شورتپه

۲۵۰۱١٤/١٢/١٣٥٩٠٧٠٠٢٧٧٦٩٩–ناحیه چهارم –شهرکابل محمدسعیدشورای انسجام وهماهنی مجاهدین .٨١٤



٦٥

–چهارراهی ترافیک کلوله پشته پنجشیر
کوچه چهارم

نهاداجتماعی جوانان مرکز والیت .٨١٥
۲۵۰۲۱۱/۱۱/١٣٩٥٠٧٩٨٢٣٤٤٢٠شهر قلعه نو–والیت بادغیس سید نصراهللابادغیس

دکن والیت په مرکز کی دمعلولینو .٨١٦
۲۵۰۳١١/١١/١٣٩٥٠٧٧١٢٣٦٨٦٠اسعداباد ار–کن والیت فریداهللاولنیزه ولنه

۲۵۰۴٦/١١/١٣٩٥٠٧٩٣١٤٤٢٦١ناحیه هفتم–شهرکاب شورای اجتماعی صدای زن افغان.٨١٧

شورای اجتماعی مردم پروان مقیم .٨١٨
۲۵۰۵١١/١١/١٣٩٦٠٧٠٠٧١١٨٨٣٨ناحیه سوم–شهرپلخمری محمد احسانشهر پلخمری

بنیاد اجتماعی احسان مقیم ناحیه دهم .٨١٩
–قلعه فتح اهللا –شهرکابل سید نصراهللاشهرکابل

١١/١٣٩٥۰۷۴۸۵۱۷۵۹۸//۱۲۲۵۰۶٦سرک 

نهاد اجتماعی جوانان شهرقلعه نو .٨٢٠
۲۵۰۷١٣/١١/١٣٩٥٠٧٩١٩١٢٦١٨شهر قلعه نو–والیت بادغیس محمد اصفوالیت بادغیس

۲۵۰۸١٩/١١/١٣٩٥٠٧٩٣٠٠٠٦٨٨شهر پل عالم–والیت لور زاهداهللانهاد اجتماعی ومردمی والیت لور.٨٢١

شورای هم آهنی اجتماعی مردم .٨٢٢
۲۵۰۹٩/١١/١٣٩٥٠٧٧٦٥٨٥٧١٣لب دریا–شهر بامیان عبدالکریمیکاولینولسوالی 

شورای اجتماعی خواجه های .٨٢٣
افغانستان

–ناحیه ششم –شهرکابل 
۲۵۱۰٩/١١/١٣٩٥٠٧٨٨٠٨٠٢٠٠والی مهتاب قلعه

انجمن اجتماعی دانشجویان فعال .٨٢٤
۲۵۱۱٢٠/١١/١٣٩٥٠٧٨٦٥٥١٦١١شهر چاریکار–والیت پروان عبدالقدیروالیت پروان

انجمن اجتماعی مردم بهارستان ناحیه .٨٢٥
۲۵۱۲٩/١١/١٣٩٥۰۷۴۷۲۲۰۴۰۰ناحیه ششم–شهرهرات حامدششم شهرهرات

انجمن اجتماعی پیام امید مردم .٨٢٦
ولسوالی –والیت هرات عبدالغفورولسوالی ادرسکن شهر هرات

٢٥١٣٢٣/١١/١٣٩٥٠٧٨٢٤٧٠٨٤٨ادرسکن

زنبورداران ولسوالی انجمن اجتماعی.٨٢٧
شهر –مرکز والیت بدخشان رامشبهارک والیت بدخشان

۲۵۱۴٢٧/١١/١٣٩٥٠٧٩٦٩٦٣٧٠٠فیض اباد

۲۵۱۵٢٤/١١/١٣٩٥٠٧٩٨٧٥٣٠٨٨شهر –مرکز والیت بدخشان روزی محمدانجمن اجتماعی زنبورداران مرکز .٨٢٨



٦٦

فیض ابادوالیت بدخشان

–لورمه کارته –کابل ار محمد یونسپه کابل کی د مومندو د یووالی شورا.٨٢٩
ن۲۵۱۶٣/١٢/١٣٩٥شیرشاه سوری مسجد تر

–ناحیه سوم -شهر کابل عبدالقادرشورای اجتماعی غوری ها افغانستان.٨٣٠
۲٥١٧٢٣/١١/١٣٩٥٠٧٩٧٠٧٥١٦٤کوچه تلویزون نورین

انجمن اجتماعی جوانان قریه چهل تن .٨٣١
ولسوالی دره –والیت سمنان محمدولسوالی دره صوف

٢٥١٨٢٠/١١/١٣٩٥٠٧٧٦٣٧٨٥٨٣قریه شیخه–صوف 

۲۵۱۹١٣/١١/١٣٩٥٠٧٩٩٤٩١٩٦٦ناحیه دوم–والیت هرات حاجی وحیدگزاران شهر هراتشورای خدمت .٨٣٢

انجمن اجتماعی مالداران ولسوالی .٨٣٣
٢٥٢٠١٣/١١/١٣٩٥٠٧٧٨٣٢٠٦٠ولسوالی کشیزه–والیت بلخ بختیارکشیزه والیت بلخ

شورای صدای ستم دیده گان .٨٣٤
–ناحیه سیزدهم –شهرهرات منیرهومظلومان شهرهرات

٢٥٢١٢٤/١١/١٣٩٥٠٧٩٨٢٣٤٧٠٨جبریل

انجمن اجتماعی اخالق ومعرفت .٨٣٥
٢٥٢٢٢٣/١١/١٣٩٥- ناحیه اول –شهرهرات عبدالباریوالیت هرات

٠٧٨٧٦٨٦٤٠١

انجمن علمی دانشمندان ناحیه .٨٣٦
شهرکابلهفدهم 

–ناحیه هفدهم –شهرکابل 
٢٥٢٣٠٧٩٥٩٩١١٧٣مقابل مسجد جامع الفتح

سازمان اجتماعی جوانان پویای ضد .٨٣٧
–قلعه فتح اهللا –شهرکابل احمدشاه حلیمیتعصب وتبعض

٢٥٢٤١١/١٢/١٣٩٥٠٧٠٨٨٠٨٨٧٧سرک دوم

نهاد اجتماعی همنوایان ناحیه هفدهم .٨٣٨
٢٥٢٥٢٣/١١/١٣٩٥٠٧٩٢٠٩٣٦٠٠٠ناحیه هفتم–شهرهرات فاطمهشهر هرات

٣٢٥٢٦١٤/١٢/١٣٩٥٠٧٩٦٤٠٤٤٢٢کارته –شهرکابل محمدنبیانجمن اقتصاددانان افغانستان.٨٣٩

سازمان اجتماعی دوران مقیم ناحیه .٨٤٠
منصوردهم شهرکاب

قلعه –ناحیه دهم –شهرکابل 
خانه -١٢سرک –فتح اهللا 

سوم
٢٥٢٧١٦/١٢/١٣٩٥

جوانان متعهد افغان مقیم سازمان .٨٤١
شهرکابل

–ناحیه پنجم –شهرکابل 
٢٥٢٨٠٧٩٥٩٨٥١٩٠بازار افشار–خوشحال خان 



٦٧

انجمن اجتماعی پیشگامان صلح .٨٤٢
کوچه –ناحیه ششم –کابل حبیب اهللا یوسفزیوتوسعه مقیم شهرکابل

٢٥٢٩٨/١٢/١٣٩٥٠٧٠٠٢٢٠٦٥٥هشتم شورا

ناحیه د اجتماعی وورزشی بانوان نها.٨٤٣
٢٥٣٠٢٠/١١/١٣٩٥۰۷۹۵۴۹۹۴۴۰شهرهرات–والیت هرات عابده جانپنجم شهرهرات

انجمن اجتماعی جوانان قریه سیاه .٨٤٤
۲۵۳۱٢٣/١١/١٣٩٥٠٧٩٥٠٣٩٠٩٤شهرک ولی عصر–شهر بامیان حبیبهدره والیت بامیان

–ناحیه سوم –شهرکابل سید حمزهانجمن مددکاران مقیم شهرکابل.٨٤٥
۲۵۳۲١٤/١٢/١٣٩٥٠٧۴۸۷۸۰۰۷۰چهارراهی پل سرخ

انجمن اجتماعی زنان معلول ناحیه .٨٤٦
۲۵۳۳٢٣/١٢/١٣٩٥٠٧٨٧٦٩٣٧٢٨ناحیه پنجم–شهرکابل پروینپنجم شهرکابل

بنیاد اجتماعی خدایداد کتوازی مقیم .٨٤٧
شهرکابل

–ناحیه چهارم –شهرکابل 
٢٥٣٤٠٧٠٦٠٠٠٩٥٨چهارراهی ترافیک

اجتماعی امیرزاده مقیم بنیاد .٨٤٨
۳۲۵۳۵٨/١٢٢/١٣٩٥٠٧٨١٦٣٦٠٦٣کارت –ناحیه ششم –کابل فهیمهشهرکابل

شورای اجتماعی جوانان توانمند مقیم .٨٤٩
٢٥٣٦٠٧٨٢٦٥٥٠٤٦ناحیه ششم–شهر کابل ناحیه ششم شهرکابل

تالشی چوک –جالل اباد ار د جالل اباد ار دیونانی طبیبانو ولنه.٨٥٠
۲۵۳۷٠٧٠٧٠٢٦٣٦٠شانزده فامیلی سرک–

۲۵۳۸سفید.٨٥١

دننرهار والیت د ویو وانانو .٨٥٢
۲۵۳۹٧/١٢/١٣٩٥٠٧٤٤٤٦٠٤٠٠پنمه ناحیه- جالل اباد ارحاجی عزیزولنه

نهاد اجتماعی جوانان مقیم ششصد .٨٥٣
۲۵۴۰٧/١٢/١٣٩٥٠٧٢٩١٣٣٦٢٢شهرپلخمری–والیت بغالن نورالدیکوتی

کابل کی د ایو وانانو مدنی په .٨٥٤
شاه –اتمه ناحیه –کابل ار کمال حسنولنه

۲۵۴۱٩/١٢/١٣٩٥٠٧٩٠٤٧٢٤٧٢شهید

انجمن اجتماعی باغداران تکانه .٨٥٥
–والیت میدان وردک فیروز خانوالیت میدان وردک

٢٥٤٢١٤/١٢/١٣٩٦٠٧٠٠٢٩٢٨٤٤بازارتکانه



٦٨

دکنر والیت د زورمندی کلی تولنیزه .٨٥٦
–دره پیچ ولسوالی –کنروالیت مولوی عبدالعزیزشورا

٢٥٤٣٧/١٢/١٣٩٥٠٧٧٠٢٩٣٠٧٢زورمندی کلی

انجمن اجتماعی زنبورداران بغالن .٨٥٧
٢٥٤٤١٠/١٢/١٣٩٥٠٧٩٩٧٧٢٧١٠سرک اول بغالن مرکزیعبدالربمرکزی

بنیاد اجتماعی جوانان متحرک مقیم .٨٥٨
شهرکابل

عقب –ناحیه پنجم –شهرکابل 
٢٥٤٥٠٧٠٢٠٨١٥٦٧مکتب سپین کلی

سازمان اجتماعی نسل مثبت مقیم .٨٥٩
٢٥٤٦١٤/١٢/١٣٩٥٠٧٨٣١٣٦٧٩٣کارته چهار–شهرکابل محمد طارقشهرکابل

خاکجبار –کابل والیت محمد خالدوانانو ولنهدخاکجبار د .٨٦٠
٢٥٤٧٣٠/١٢/١٣٩٥ولسوالی

شورای اجتماعی کوچی های زون .٨٦١
۲۵۴۸١/١٢/١٣٩٥٠٧٩٩٥٩١٠٧١جاده لیسه مهری–والیت هرات محمد عارفوالیت هراتغرب مقیم 

گام مقیم سازمان اجتماعی جوانان هم.٨٦٢
۲۵۴۹١٢/١٢/١٣٩٥٠٧٨٨٠١٧٧١٧ناحیه هفتم–شهرکابل محمد سمیمناحیه هفتم شهرکابل

انجمن اجتماعی زعفران کاران .٨٦٣
–ولسوالی ساغر - والیت غورعبدالحکیمولسوالی ساغر والیت غور

٢٥٥٠٢٩/١٢/١٣٩٥٠٧٤٤٠٨٤٣٤٥قریه ده قاضی

نهاد علمی اواجتماعی محور مقیم .٨٦٤
-١٣ناحیه –والیت هرات محمد امینوالیت هرات

٢٥٥١٩/١٢/١٣٩٥٠٧٠٤٥٥٣٠٨١شهرک المهدی

سازمان اجتماعی جوانان عصرنوین .٨٦٥
مقیم شهرکابل

–ناحیه یازدهم –شهرکابل 
سیصدوپانزده

٢٥٥٢٠٧٨٠٩١٧٨٧٥

بنیاد اجتماعی مردم قریه ده آغه .٨٦٦
ولسوالی شیندند - والیت هراتگل احمدولسوالی شیندند والیت هرات

٢٥٥٣٩/١٢/١٣٩٥٠٧٩٧٣٤٨٤٦٤٤فریه ده آغه
٠٧٩٩١٧٦٨٥٣

شورای ارایه خدمات اجتماعی مردم .٨٦٧
کارته –ناحیه هشتم -شهرکابلغالم حبیبشهرکابل

٢٥٥٤١٢/١٢/١٣٩٥٠٧٤٤٤٣٢٣٩٤٦فلعچه-نو
٠٧٧٠٩٣٣٤٢١

شورای اجتماعی ازبیکان والیت .٨٦٨
کوچه –ناحیه اول –والیت کندر عبدالرشیدکندز

٢٥٥٥٧/١٢/١٣٩٥٠٧٩٩٥٣٤٨٨٨سوم
٠٧٨٣٠٥١٠١٦
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شورای اجتماعی مردم شهرک .٨٦٩
-پانزدهمناحیه -شهرکابلحبیب الرحمنخواجه رواش ناحیه پانزدهم شهرکابل

٢٥٥٦١٤/١٢/١٣٩٥شهرک خواجه رواش

دمیدان وردو والیت دسایبین کارو .٨٧٠
دکرنی –میدان وردو والیت عزت اهللابزرانو ولنیزه ولنه

ن٢٥٥٧٣٠/١٢/١٣٩٥٠٧٧٤١٣٧٣٤١ریاست تر

د سرخرود ولسوالی دشمس اغا .٨٧١
شمس –سرخرود ولسوالی سلطان محمددکلی ولنیزه شورا

٢٥٥٨٢٢/١٢/١٣٩٥٠٧٨٢٠٦٩٣٣١اغاکلی

۲۵۵۹١٥/١٢/١٣٩٥٠٧٨٣٠٢٢٩٢٢ناحیه دهم–شهرکابل محمد نادربنیاد شهد سردار محمد داود خان.٨٧٢

مجمع صنعت ران مقیم شهر مزار .٨٧٣
شریف والیت بلخ

–ناحیه دوم –شهرمزارشریف 
۲۵۶۰٠٧٨٧٨٢٢١٢٩عقب شهرداری

په ننرهار کی د سبا ستوری ینیزه .٨٧٤
۲۵۶۱٢١/١٢/١٣٩٥۰۷۷۷۷۷۱۷۸۸لورمه ناحیه–ننرهار والیت نوراهللاولنه

شورای اجتماعی مردم ولسوالی جرم .٨٧٥
–ناحیه چهارم –شهرکابل وثیق اهللا (عظمی )والیت بدخشان مقیم شهرکابل

۲۵۶۲٧/١٢/١٣٩٥٠٧٩٨٠٤٥٠٢٤چهارراهی ل سرخ

گوفه ( نجات ) مقیم بنیاد اجتماعی ش.٨٧٦
پل –کارته سه –شهرکابل شگوفهسوم شهرکابلناحیه 

۲۵۶۳٢٩/١٢/١٢٣٩٥٠٧٤٨٣١٧٤٥٤سرخ

انجمن ماستران و دوکتوران مقیم .٨٧٧
خالد (نور)شهرکابل

–ناحیه چهار –شهرکابل 
متصل برج برق –ایستاه برج 

کلوله پشته
٢٥٦٤٣٠/١٢/١٣٩٥٠٧٨٠١٤٨٨٨٨

٠٧٨١٢٠٠٠١١

بنیاد اجتماعی رفاه زنان مقیم .٨٧٨
سرک - ۱۱شهرکابل ـ ناحیه بی بی یلدا (صدیقی)شهرکابل

۳۱۵٢٥٦٥٢٣/١٢/١٣٩٥٠٧٨٣٥٦٨٠٠٥

نهاد اجتماعی مردم قریه شاه کاه .٨٧٩
۲۵۶۶١٦/١٢/١٣٩٥۰۷۸۶۹۴۹۳۵۱مرکز ولسوالی برامعبدالمجیبولسوالی برام والیت پروان

په ردیز ار کی د وطنپال زلمی .٨٨٠
٢٥٦٧٠٧٧١٧٤٩٧٣٣مرکز ردیز–پکتیا ولینزه ولنه

سازمان اجتماعی نیروی جوان مقیم .٨٨١
–ناحیه چهارم –والیت کابل احمد عمر ( عبادی )شهرکابل

۲۵۶۸١٠/١٢/١٣٩٥٠٧٨٢٠٢٢٠٨٤رولکس پالزا

۲۵۶۹٢٥/١٢/١٣٩٥قریه غلبلک–آبدره پنجشیر ضیاواهللانهاد جوانان آبدره پنجشیر.٨٨٢
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۲۵۷۰٢١/١٢/١٣٩٥٠٧٨٠١٤٧٧١٨شهر مزار شریف–والیت بلخ محمد عارفبامینهاد اجتماعی بلخ .٨٨٣

په ننرهار کی دمعارف دوستانو .٨٨٤
۲۵۷۱١٨/١٢/١٣٩٥٠٧٩٩٣٨٨٧٨١دریمه ناحیه-جالل آبادارتاج الدینولنه

انجمن اجتماعی جوانان فعال مقیم .٨٨٥
–ناحیه سیزدهم –شهرکابل محمد امانناحیه سیزدهم شهرکابل

۲۵۷۲٢٣/١٢/١٣٩٥استاه سرپل

په ننرهار والیت کی دداخله .٨٨٦
۲۵۷۳١٧/١٢/١٣٩٥٠٧٠٠٦٠٠٠٧٩شفا روغتیا- جالل اباد ارمحمدایوبمتخصصو اکترانو ولنه

مارکیت شمال –کارته چهار نهاد اجتماعی نسل متحد درشهرکابل.٨٨٧
٢٥٧٤٠٧٠٧٢١٠٩٠٨پالزا

–چهارراهی ملی بس –کابل الدینکرام انجمن فوتبال افغانستان.٨٨٨
۲۵۷۵١٧/١٢/١٣٩٥٠٧٩٩٢٢٠٠٠٠مکرویان کهنه

–عینومینه –دکندهار والیت احمد لودیندکندهار والیت دخریاالنو ولنه.٨٨٩
۲۵۷۶١٧/١٢/١٣٩٥٠٧٠٠٣٠٨٢٧٥میلیونوم کمپلکس–اتم سک 

سازمان اجتماعی صبح آزادی والیت .٨٩٠
چوک –شهر جالل آباد حشمت اهللاننرهار

٢٥٧٧٢٥/١٢/١٣٩٥٠٧٨٩٥٤١٠٠٣پشتونستان

سازمان اجتماعی بره کی والیت .٨٩١
۲۵۷۸٢٢/١٢/١٣٩٥٠٧٨٣٧٣٤٢٣٨ناحیه هفدهم–شهرکابل غالم نقشبندکابل

٢٥٧٩۱۶/۱۲/۱۳۹۵۰۷۷۷۸۲۲۳۲۰ناحیه هفدهم–والیت کابل سید منیرانجمن طبی شفا مقیم شهرکابل.٨٩٢

٨٩٣.
اجتماعی خدمت زاران قریه انجمن 

بلندشاهی ولسوالی انجل والیت 
هرات

ولسوالی انجل –والیت هرات 
۲۵۸۰۱۶/۱۲/۱۳۹۵۰۷۲۹۰۵۰۵۰۴قریه بلند شاهی–

انجمن اجتماعی وترنران والیت .٨٩٤
۲۵۸۱۱۶/۱۲/۱۳۹۵۰۷۹۶۲۵۶۸۷۲کوچه دهقان نژاد–شهرهرات بصیر احمدهرات

٨٩٥.
رباط انجمن اجتماعی جوانان قریه 

مال عبداهللا ولسوالی  انجیل والت 
هرات

کوچه –نوآباد –مرکز هرات عبدالقدیر
۲۵۸۲۱۶/۱۲/۱۳۹۵۰۷۹۹۱۵۲۳۳۰رباط مال عبداهللا

۲۵۸۳۱۷/۱۲/۱۳۹۵۰۷۹۹۴۳۴۵۹۱مقابل احاطه –شهرمزارشریف احمدشاهانجمن اجتماعی وترنران مزار شریف.٨٩٦
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وترنری

شورای اجتماعی مردم بیجاه شده .٨٩٧
- ۵ناحیه –مرکز والت هرات عبدالمعینوالیت دایکندی

۲۵۸۴۱۸/۱۲/۱۳۹۵۰۷۸۷۱۱۳۳۸۰شهر نو جاده مهری

انجمن اجتماعی زنبورداران ولسوالی .٨٩٨
۲۵۸۵۲۱/۱۲/۱۳۹۵۰۷۷۳۲۳۳۳۵۳ولسوالی کهمرد–والیت بامیان محمد نصرتکهمرد والیت بامیان

شورای اجتماعی مردم هوفیان شریف .٨٩٩
–حوزه یازدهم –شهرکابل عبدالستارمقیم کابل

۲۵۸۶۲۱/۱۲/۱۳۹۵۰۷۸۹۳۷۱۱۱۴سیصدوپانزده

انجمن اجتماعی زراعتی وحرفوی .٩٠٠
–ناحیه سیزدهم –شهرهرات کبرازنان مقیم ناحیه سیزدهم شهر هرات

۲۵۸۷۲۱/۱۲/۱۳۹۵۰۷۸۰۱۶۰۹۰۶جبریل اتفاق چهار

۲۵۸۸۲۱/۱۲/۱۳۹۵باغ پیر–شهرردیز سید نصرالدینانجمن اجتماعی وترنران ردیز.٩٠١
۲۵۸۹۲۱/۱۲/۱۳۹۵ولسوالی دند–والیت کندهار ل افضلانجمن وترنران والیت کندهار.٩٠٢
۲۵۹۰۳۰/۱۲/۱۳۹۵۰۷۰۰۲۹۰۱۳۶سیرک سیزدهم–وزیراکبرخان سیدعلیشاانجمن دوکتوران اطفال مقیم کابل.٩٠٣

٩٠٤. شورای اجتماعی مردم سیاسن
۲۵۹۱۲۵/۱۲/۱۳۹۵۰۷۷۲۲۹۷۴۸۴ناحیه سیزدهم–کابل محمد مهدیمقیم کابلوالیت میدان وردک

نهاداجتماعی اهالی  قلعه احمد خان .٩٠٥
قلعه –ولسوالی برامی –کابل محمد فهیمناحیه شانزدهم

۲۵۹۲۳۰/۱۲/۱۳۹۵۰۷۹۹۴۹۱۵۱۱احمد خان

شورای اجتماعی اهل تشیع مرکز .٩٠٦
شهر –مرکز والیت ارزان محمد ظاهروالیت ارزان

۲۵۹۳۲۹/۱۲/۱۳۹۵۰۷۷۰۰۰۰۳۷۴ترینکوت

په پکتیا والیت کی دحبیب کلی .٩٠٧
۲۵۹۴۲۹/۱۲/۱۳۹۵۰۷۷۳۱۰۷۲۳۳مرکز ردیز–پکتیا والیت مجیب الرحمانوانانو ولنه

–مرکز فیروزکوه –والیت غور حبیبهبنیاد سلطان راضه.٩٠٨
٢٥٩٥۲۸/۱۲/۱۳۹۵۰۷۹۶۱۸۶۲۳۲جنوب کوچه سره میاشت

شورای انسجام وهمآهنی مردم .٩٠٩
–ناحیه پنجم –شهرکابل فریدونافشار ناحیه پنجم شهرکابل

۲۵۹۶۳۰/۱۲/۱۳۹۵۰۷۰۰۲۹۴۵۷۵کتابخانه جامع صاحب الزمان

لشکر –دهلمند والیت مرکز حبیب اهللازرغون هلمند د وانانو ولنه.٩١٠
۲۵۹۷۲۹/۱۲/۱۳۹۵۰۷۰۳۹۵۶۵۹۵اه ار
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۲۵۹۸۱۴/۱/۱۳۹۶۰۷۹۹۱۹۹۷۹۸سرک کلوله پشته–شهرکابل فیروز خانانجمن فلبرایت افغانستان.٩١١

درحمن مینی ( قلعه برقی ) دخلکو .٩١٢
۲۵۹۹۳۰/۱۲/۱۳۹۵۰۷۸۷۱۱۰۱۱۱اتمه ناحیه ـ رحمن مینهمحمود ( رحیمی )ولنیزه شورا

نهاد اجتماعی محصلین مقیم ناحیه .٩١٣
کارته –ناحیه سوم –شهرکابل وحیداحمدسوم شهرکابل

۲۶۰۰۳۰/۱۲/۱۳۹۵۰۷۴۴۵۴۸۰۷۵سرک سوم–چهار 

انجمن مالداری واجتماعی صفا .٩١٤
ولسوالی فیض آباد والیت بدخشان

قریه –مرکز والیت بدخشان 
۲۶۰۱۰۷۹۷۴۶۵۷۰۲دشت قرغ

دهلمند دمیوه لرونکو نیالیو .٩١٥
۲۶۰۲۳۰/۱۲/۱۳۹۵۰۷۲۹۶۷۵۸۷۳لشکراه شار- هلمند والیت احمدشاهدروزنکو ولنه

انجمن اجتماعی پیشرفت جوانان .٩١٦
مرکز ترینکوت –والیت ارزان نهضت اهللاوالیت ارزان

۲۶۰۳۲۸/۱۲/۱۳۹۵۰۷۰۷۱۳۶۰۳۲کوچه ریاست امنیت ملی–

انجمن  اجتماعی دانشجویان فعال .٩١٧
۲۶۰۴۲۴/۱۲/۱۳۹۵۰۷۷۸۸۴۰۰۷۹شهر مزار شریف–والیت بلخ محمد سخیولسوالی چهارکنت والیت بلخ

شورای حمایت از ارزشهای اسالمی .٩١٨
عبدالقادروجهادی مقیم شهرکابل

سرک –ناحیه هفتم –شهرکابل 
مقابل هوتل کابل –داراالمان 

دبی
۲۶۰۵۱۲/۱/۱۳۹۶۰۷۰۸۰۱۶۲۰۳

انجمن اجتماعی دانشجویان ولسوالی .٩١٩
غرب چوک –شهر مزار شریف نیک محمدچهارکنت والیت بلخ

۲۶۰۶۲۹/۱۲/۱۳۹۵۰۷۹۲۰۳۶۲۸۹سن چارکی

انجمن اجتماعی نوید آاهی مقیم .٩٢٠
ناحیه سیزدهم شهرکابل

استاه تانک تیل –شهرکابل 
۲۶۰۷۰۷۰۳۶۳۴۶۷۷دشت برچی

۲۶۰۸۳۰/۱۲/۱۳۹۵۰۷۷۷۲۷۴۹۱۲باغ باال–کابل عبدالرازقدافغان باور دنالوستو ولنه.٩٢١

ولسوالی دخلکو دیووالی دزرمت.٩٢٢
۲۶۰۹۳۰/۱۲/۱۳۹۵۰۷۷۷۷۷۸۱۱۱ردیز ار–دپکتیا والیت محمدخان،همغی ولنیزه ولنه

انجمن اجتماعی زارعین سویابین .٩٢٣
جوار تعمیر –والیت سمنگان محمدهاشمگانوالیت سمن

۲۶۱۰٣٠/١٢/١٣٩٥٠٧٧٨٨٧٥٠٦٢ریاست زراعت

سازمان اجتماعی نگاه نو جوانان .٩٢٤
٢٦١١ناحیه سوم–شهرکابل دایکندی مقیم ناحیه سوم شهرکابل
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انجمن اجتماعی هیپنوتیزم مقم .٩٢٥
شهرکابل

گوالیی –ناحیه سوم –شهرکابل 
٢٦١٢٠٧٩١٨٤٨٤٨٤دواخانه

سازمان اجتماعی نگاه نو جوانان .٩٢٦
٢٦١٣٠٧٧٥٥٧٧١٤٤ناحیه سوم–شهرکابل مرتضیدایکندی مقیم ناحیه سوم شهرکابل

انجمن اجتماعی حمایت ازجوانان .٩٢٧
٢٦١٤٠٧٨٧٨٨٢٨٢٠ناحیه دهم–شهرکابل سمیع اهللامقیم ناحیه دهم شهرکابل

بنیاد حمایت از مریضان کلیوی مقیم .٩٢٨
کارته –ناحیه ششم –شهرکابل تابش ناصریشهرکابل

۳٢٦١٥۲۳/۱/۱۳۹۶۰۷۷۷۹۰۶۰۰۰

اتحادیه صنعت دوائی ومحصوالت .٩٢٩
۲۶۱۶۰۷۰۰۳۱۱۳۳۸-برامی –والیت کابل افغانستانصحی 

انجمن اجتماعی معلمین ولسوالی .٩٣٠
شهرستان والیت دایکندی

ولسوالی –والیت دایکندی 
۲۶۱۷۰۷۷۲۰۹۹۲۰۳شهرستان

نهاد اجتماعی معرفت مقیم ناحیه .٩٣١
۲۶۱۸۱۴/۱/۱۳۹۶۰۷۸۹۹۹۱۰۹۴ناحیه یازدهم–شهرکابل عبدالحکیمیازدهم شهرکابل

۲۶۱۹۱۳/۱/۱۳۹۶۰۷۸۶۵۲۳۲۳۶شهراندخو ی–والیت فاریاب عزت اهللابنیاد برکه والیت فاریاب.٩٣٢

انجمن زراعتی واجتماعی بهارستان .٩٣٣
ولسوالی –والیت بدخشان آسیهولسوالی بهارک والیت بدخشان

۲۶۲۰۱۰/۲/۱۳۹۶۰۷۹۸۱۰۹۹۸۷کشم

انجمن اجتماعی جوانان راه بابه .٩٣٤
۲۶۲۱۰۷۷۳۱۲۸۵۲۹شهربامیانشهید مقیم والیت بامیانمزاری 

په ننرهار والیت کی افغان ولینز .٩٣٥
ار بنس ۲۶۲۲۰۷۸۷۴۳۸۱٨٧اوله ناحیه–جالل آباد

شورای اجتماعی زنان شهرک امام .٩٣٦
فخر رازی مرکز والیت هرات

شهرک امام –والیت هرات 
٢٦٢٣٠٧٨٢٢٦٩٤٧٤٩فخر رازی

٩٣٧.
اجتماعی زنبورداران دره انجمن 

چرخفلک ولسوالی خوست والیت 
بغالن

ولسوالی خوست –والیت بغالن صالح الدین
٢٦٢٤١٦/٢/١٣٩٦٠٧٧٦٢٠٦٦١٢دره چرخفلک–



٧٤

شورای اجتماعی زنان شهرکداشخانه .٩٣٨
٢٦٢٥٠٧٨٧٤٦٨٣٧٣شهرک داشخانه–مرکز هرات مرکزوالیت هرات

شورای رضاکاران محیط زیستی بهار .٩٣٩
٢٦٢٦١٩/٢/١٣٩٦٠٧٧١٣٢٧٥٧١والیت بامیانمراد علیبامیکا

انجمن اجتماعی زنبورداران ولسوالی .٩٤٠
ولسوالی کلفگان –والیت تخار قاری عبداهللاکلفگان والیت تخار

٢٦٢٧١٦/٢/١٣٩٦٠٧٠٢٢٩٥٥٦٤قریه نذیر شهد–

نهاد اجتماعی کار ساز مقیم .٩٤١
شهرکابل

–کوته سنگی –شهرکابل 
٢٦٢٨٠٧٨٠٢٣٠٨٧٥گوالیی دواخانه

مرکز –والیت میدان وردک شکیالدمیدان وردک دمیرمنو تولنه.٩٤٢
٢٦٢٩٢٩/١/١٣٩٦٠٧٤٧٧٩٦٥٥٥میدان شار

٢٦٣٠٢١/١/١٣٩٦٠٧٤٧٠٠٠٦٢١مرکز ترینکوت–ارزگان والیت نصیب اهللادارزگان والیت حقپال مدنی تولنه.٩٤٣
٢٦٣١٢٢/١/١٣٩٦٠٧٠٤٨٣٦٠٨٣گردیز شار–پکتیا والیت خالد احمدپکتیا والیت باور تولنیزه تولنه.٩٤٤
٢٦٣٢٢٣/١/١٣٩٦٠٧٧١٤١٧٧٦٠مرکز شهر ایبکصدرالدینسازمان اجتماعی جوانان سمنگان.٩٤٥

نهاد اجتماعی جوانان قریه یوزباشی .٩٤٦
ولسوالی بگرام –والیت پروان غیرت خانولسوالی بگرام والیت  پروان

٢٦٣٣٢٣/١/١٣٩٦٠٧٧٦٠٠٦٢٦٢قریه یوزباشی–

انجمن اجتماعی زنبورداران مرکز .٩٤٧
سرک –مرکز والیت دایکندی مصطفی روشنوالیت دایکندی

٢٦٣٤٢٨/١/١٣٩٦٠٧٦٦٥٩٠٧٢٩جدید نیلی

نهاداجتماعی جوانان قریه بتخاک .٩٤٨
ولسوالی برامی –والیت کابل میرزا محمدعلیا شهر کابل

٢٦٣٥٢٧/١/١٣٩٦٠٧٨٤٠٧٠٢٨١قریخ بتخاک

انجمن مالداری خورشید ولسوالی .٩٤٩
کشم والیت بدخشان

ولسوالی –والیت بدخشان 
۲۶۳۶٠٧٧٦١٧٣٥١٥قریه فرجغانی–کشم 

سازمان اجتماعی مردم دره فوالدی .٩٥٠
غرب مسجد رهبر –بازار بامیان سلیموالیت بامیان

۲۶۳۷٣/٢/١٣٩٦۰۷۷۰۰۲۴۶۲۳شهید
٠٧٩٢٠٧١٤٤٧

ولسوالی شهدا انجمن مالداری .٩٥١
والیت بدخشان

ولسوالی –والیت بدخشان 
۲۶۳۹٠٧٠٥٠٠٨١٥٨قریه میدان–شهدا 

گلستان ولسوالی انجمن زراعتی .٩٥٢
ولسوالی –والیت بدخشان رقیبهشهدا والیت بدخشان

۲۶۴۰١١/٢/١٣٩٦٠٧٠٤٠٤٤٦٦٥قریه ازریو–شهدا 
٠٧٠٥٥٠٤٩٥٤



٧٥

انجمن مالداری قالت ولسوالی یفتل .٩٥٣
٢٦٤١١٠/٢/١٣٩٦٠٧٠٦٠٨١٨٧٤مرکز ولسوای ارگوعوض بی بیوالیت بدخشان

٠٧٠٧١٥٧٢٥

انجمن صنایع دستی زنان مرکز ایبک .٩٥٤
٢٦٤٢٢٧/١/١٣٩٦٠٧٩٧٢٩٤٦٥٦شهر ایبک–والیت سمنگان وجیهوالیت سمنگان

٠٧٩١٥٣٨٨١٠

٩٥٥.
انجمن زعفران کاران قریه خواجه 
شهاب الدین ولسوالی گزره والیت 

هرات
قریه خواجه –ولسوالی گذره امین اهللا

٢٦٤٣٢٦/١/١٣٩٦٠٧٩٩٤٢٥٦٩٠شهاب الدین
٠٧٩٩٨٧١٧٣١

انجمن اجتماعی زنبورداران ولسوالی .٩٥٦
ولسوالی –والیت کندز نجیب اهللاچهاردره کندز

٢٦٤٤٤/٢/١٣٩٦٠٧٧٥٣٤٩٠٨٦چهاردره

شواری اجتماعی قوم مچین خیل  .٩٥٧
٢٦٤٥١٢/٢/١٣٩٦٠٧٨٥٤٨٥٤٨٨ناحیه دوازدهم–شهرکابل محمد سلیممقیم ناحیه دوازدهم شهرکابل

٠٧٨٤٥٣٦٦٥٣

انجمن مالداران وحدت ولسوالی .٩٥٨
٢٦٤٦٠٧٠٥٥٩٥٧٨٢مرکز ولسوالی ارگوارگو والیت بدخشان

٠٧٠٥٥٤٥٧٥٥

ار کی دوونی او پیوستون په کابل .٩٥٩
ولنیز بنسار شفیق اهللا دریمه ناحیه –کابل–

٢٦٤٧٢٧/١/١٣٩٦٠٧٧٤٧٠٧٠٠٤ددریمی امنیتی حوزی شاته
٠٧٠٠٢٤١٦٧٥

دخوست والیت دشهیدانو د ورثه .٩٦٠
دولس –خوست والیت مرکز شوکتمدنی ولنه

٢٦٤٨٢٣/١/١٣٩٦٠٧٠٧٣٤٠٣٤٣سوه فامیلی
٠٧٧٨٨٥٥٩٨٨

٩٦١. رهاروالیت دمحصلینو دمالتدنن
ولنه

لورمه ناحیه –دجالل آباد ار 
–ن ۲۶۴۹٠٧٣٠٢٧٣٧٩٨دمستوفیت چوک تر

٠٧٨٤٠٠٣١٧٩

٩٦٢.
انجمن اجتماعی همبستی 

ژورنالیستان مقیم ناحیه پنجم 
شهرکابل

خوشحال –ناحیه پنجم - کابل  محمد ابراهیم
٢٦٥٠١٩/٢/١٣٩٦٠٧٨٨٨٨٦٣٦٠خان مینه

شواری اجتماعی قوم یار فوالد والیت .٩٦٣
٢٦٥١٢٦/١/١٣٩٦٠٧٨٠٤٥١٧٠١مرکز فیروز کوه–والیت غور سید یحیغور

٠٧٧٥٩٩٩٧٣٢

انجمن زراعتی تکسارولسوالی کشیم .٩٦٤
٢٦٥٢١١/٢/١٣٩٦٠٧٧١٥٠٤٥٩٨قریه فرخغانی–ولسوالی کشیم فهیمهوالیت بدخشان

٠٧٠٧٩٣٤٥٩٩
٢٦۵۳١٠/٢/١٣٩٦٠٧٨٦٠٧٦٤١٦ولسوالی –والیت بدخشان معاویهانجمن زراعتی کهکشان ولسوالی .٩٦٥



٧٦

٠٧٦۲۲٨٧٠٤٦درایمدرایم والیت بدخشان

شورای اجتماعی جوانان مرکز والیت .٩٦٦
٢٦٥٤٢٥/٢/١٣٩٦٠٧٨٨١٩٨٨٨٨مرکز والیت غزنیمنظور احمدغزنی

٠٧٤٤٢٠٢٨٠٥

بنیاد اجتماعی بابا خاموش والیت .٩٦٧
٢٦٥٥٢٤/٢/١٣٩٦۰۷۹۹۲۳۱۵۰۶مرکز والیت غزنینذیر احمدغزنی

۰۷۹۹۲۵۰۶۲۹

نگتخت مردم سشورای اجتماعی.٩٦٨
۲۶۵۶شهر نیلی–والیت دایکندی وبندر دایکندی

٠٧٠٢٤٩٤٤٥٤
٠٧٠٧٠٥٦٨٤١

انجمن اجتماعی محققین افغان مقیم .٩٦٩
٢٦٥٧٢٨/٥/١٣٩٦٠٧٨٢٢٢٤٥٦٠ناحیه سوم–شهرکابل خالدناحیه سوم شهرکابل

٠٧٨٥٨٧٦٩٩٨

انجمن اجتماعی رفعت ناحیه اول .٩٧٠
٢٦٥٨٢٩/١/١٣٩٦٠٧٨٥٩٩٨٦٠٠شهرهراتغالم سخیشهر هرات

٠٧٩٧٩٥٨٣٨٣

دجالل آباد ار په پنمه ناحیه کی د .٩٧١
۲۶۵۹٢٣/٢/١٣٩٦٠٧٧٥٤٠٩٩٠٢پنمه ناحیه–جالل آباد لعل پادشاهترقی پیغام ولنه

٠٧٧٠٦٦٦٨٢٥

مجمع تاجران وارد کننده مواد .٩٧٢
۲۶۶۰٧٢/١/١٣٩٦٠٧٩٩٤٥٠٧٠٢- ناحیه نهم –شهرهرات محمد ناظرساختمانی والیت هرات

٠٧٨٦٧٥٠٠٨٢

٩٧٣.
نهاد اجتماعی  رضا کاران محیط 

زیستی افغان بامیکا مقیم ناحیه ششم 
شهر کابل

–ناحیه ششم –شهرکابل 
۲۶۶۱٠٧٤٨٤٢٠٠٨٩استاه سابقه

٠٧٧٩٦٠٢٠٤١

شورای اجتماعی مردم غور مقیم .٩٧٤
کوچه –مرکز والیت نمیروز احمدوالیت نیمروز

۲۶۶۲٢٧/١/١٣٩٦٠٧٩٩٩٥٦٥٥والیت
٠٧٩٩٩٠٨٢٩٧

بنیاداجتماعی آرزو مقیم ناحیه چهارم .٩٧٥
۲۶۶۳١٦/٢/١٣٩٦٠٧٨٣٦٦٢٠٣٠ناحیه چهارم–شهرکابل فریحهشهرکابل

٠٧٨٢٤٦٦٧٩٣

انجمن اجتماعی جوانان ولسوالی .٩٧٦
ولسوالی -شهر جوزجان  حبیب اهللامردان والیت جوزجان

۲۶۶۴۳/٢/١٣٩٦٠٧٨٦٠٥٢٣٢٢مردیان
٠٧٨٢٠٩٩٤٥٧

٢٦٦٥٠٧٩٩٦٩١٥٤٨مرکز والیت ننرهاربنیاد اجتماعی همدرد والیت ننرهار.٩٧٧
٠٧٨٧١٧٠٩٩٣



٧٧

شورای اجتماعی جوانان خواجه .٩٧٨
جوار لیسه –ناحیه نهم –کابل اجملرواش ناحیه نهم شهر کابل

٢٦٦٦٢٧/٢/١٣٩٦٠٧٨٧٣٨١٠٣٥نسوان خواجه رواش
٠٧٧٥٦٨٨١٢

ولسوالی شورای اجتماعی مردم .٩٧٩
٢٦٦٧٣١/٢/١٣٩٦٠٧٧١٢٧٣٧٧٣ولسوالی شینواریعبدالرحیمشینوار ی دره غوربند والیت پروان

٠٧٩٩٣٢٨٢٢٠

دننرهار والیت در سرخرود .٩٨٠
٢٦٦٨١٩/٢/١٣٩٦٠٧٨٩٢٣٥٤٦٧سرخرود ولسوالیعبدالخلیلولسوالی دخت ماالنو ولنه

٠٧٠٠٦٠١٥٢٤

سازمان اجتماعی امید سبز والیت .٩٨١
جورا –ناحیه ششم –شهر کابل عصمت اهللادایکندی مقیم ناحیه ششم شهرکابل

٢٦٦٩١٣/٢/١٣٩٦٠٧٠٧٠٦٩٤٦٢چوک
٠٧٠٨٥٥٩٦٨٩

شورای اجتماعی اهالی قریه اتفاق .٩٨٢
قریه اتفاق خواجه –شهرکابل نور محمدخواجه جمع ناحیه  پنجم شهرکابل

٢٦٧٠١٣/٢/١٣٩٦٠٧٨٧٦٢٥٩٢٧جمع
٠٧٩٩١٨٠٤٠٦

دوزیر –لسمه ناحیه –کابل ار حمید اهللاکابل ار کی دخیبر ولنیز بنسپه .٩٨٣
٢٦٧١١٦/٢/١٣٩٦٠٧٩٢٦٦٦٦٦٢سرک۱۵اکبر خان 

٠٧٧٣٨٤٢٣٨٣

سازمان اجتماعی جوانان درخشان .٩٨٤
والیت بلخ

ناحیه اول رولیکس –والیت بلخ 
٢٦٧٢٠٧٩٩٥١٠٢٦٧عقب شاروالی–

٠٧٩٠٧٩٠٥٢٩

مقیم انجمن محصلین زراعت.٩٨٥
شهرکابل

کارته –ناحیه سوم –شهرکابل 
چهار

٢٦٧٣٠٧٨١٣٥۳٨٨٠
٠٧٩١٢٦٤٧٢٠

سازمان اجتماعی جوانان راه نور مقیم .٩٨٦
٢٦٧٤١/٣/١٣٩٦٠٧٧٦٩١٨٢٥٥شهرکابلمحمد سالمناحیه پانزدهم شهر کابل

٠٧٠٧٨٢٩٩٤٢

دکابل په ار کی دکوچی وانانو .٩٨٧
–یوولسمه ناحیه –کابل ار حبیب اهللاتولنه

٢٦٧٥١٩/٢/١٣٩٦٠٧٧٣٣١٦٦٠٥٥بت خاک
٠٧٧٣٣٤٢٣٧١

په ننرهار ار کی دسیف الدین .٩٨٨
۲۶۷۶١٥/٥/١٣٩٦٠٧٧٧٣٥٠٢۳۰درونته–جالل اباد عسکر اهللاخیلو قوم ولنیزه شورا

نهاد اجتماعی مدنی خورشید سحر .٩٨٩
۲۶۷۷١٩/٢/١٣٩٦٠٧٩٧١٩٧٢١٩والیت پکتیا شهر ردیزنقیب اهللاوالیت کاپیسا

٠٧٢٩٩٩٨٨٨٥

نهاد اجتماعی کاروان جوانان مقیم .٩٩٠
٢٦٧٨٠٧٢٨٦٣٢١٦٤شهر مزارشریف–والیت بلخ والیت بلخ

٠٧٩٦٩٦١٢١٢
۲۶٧٩٢٤/٢/١٣٩٦٠٧٩٩۱۳۶۳۱۰–شهر میمنه –مرکز فاریاب عبداهللانجمن اجتماعی ایشانج (اعتماد ) .٩٩١



٧٨

۰۷۹۹۲۸۰۳۲۶ناحیه چهارموالیت فاریاب

دکابل والیت دبرامی ولسوالی .٩٩٢
٢٦٨٠١٦/٢/١٣٩٦٠٧٨٤٤١٤٠٦٤ولسوالی برامیمیر آغادحسین خیلو وانانو دیووالی شورا

٠٧٨٧٥٨٤٢٠٠

بنیاداجتماعی روشندالن مقیم .٩٩٣
٢٦٨١١٩/٢/١٣٩٦٠٧٧٢٠٤٠١١٦ناحیه ششم–شهرکابل سید محمد واعظشهرکابل

٠٧٧٤١٤٦١٣٢

زنان معلول مرکز انجمن اجتماعی.٩٩٤
٢٦٨٢٢٠/٢/١٣٩٦٠٧٨٠٥٩٩٢٧٨ناحیه چهارم–شهرتالقان فهیمهوالیت تخار

٠٧٠٢٧٦٩٤٤٦

–لمی ناحیه –کندهاروالیت حکمت اهللاولنهکندهار پیوند مدنی .٩٩٥
٢٦٨٣١٧/٢/١٣٩٦٠٤٠٠٩٦٤٦٢٨دشهیدانو لورالری

انجمن زراعتی هزار سیب ولسوالی .٩٩٦
٢٦٨٤٠٧٩٨٨٥٦٤٥٤قریه هزار سیب–ولسوالی یفتل یفتل والیت بدخشان

انجمن مالداری شیوه ولسوالی .٩٩٧
بهارک والیت بدخشان

ولسوالی –والیت بدخشان 
۲۶۸۵٠٧٩٢٥٧١٠٩٥بهارک

٠٧٩٢٠٧٠١٥٤

انجمن اجتماعی زنان مقیم ناحیه دوم .٩٩٨
مارکیت تجارتی –دهن باغ زنانه فتانهشهرکابل

٢٦٨٦١٥/٥/١٣٩٦٠٧٨٧١٦١٥٤٩پنجشیر

دکابل والیت دبرامی ولسوالی .٩٩٩
–دولسمه ناحیه –دکابل والیت حضرت علیدوسفندری وانانو شورا

۲۶٨٧٢٧/٢/١٣٩٦٠٧٧٦٢٤٤٢٩٤احمد شاه بابا مینه
٠٧٧٥٤٧٦٠٨٦

دننرهاروالیت درودات ولسوالی .١٠٠٠
دافغانستان –دننرهاروالیت ضیا والحقدقطرغی کلی قومونو ولنیزه شورا

ن ٢٦۸۸٢٨/٣/١٣٩٦٠٧٦٥٩٥٩٦٩٦بانک تر

شورای اجتماعی قوم باکس والیت .١٠٠١
۲۶۸۹٢٥/٢/١٣٩٦٠٧٩٦٣٠١٤١٤-ناحیه چهارم –شهرکابل محمد اکبربغالن مقیم کابل

٠٧٧٤١٠٢٥٦٨

مرکز اجتماعی اندیشه رنا مقیم .١٠٠٢
بین –ناحیه چهارم –کابل محمد رحیمشهرکابل

٢٦٩٠٢٦/٢/١٣٩٦ومارکیت۳چهارراهی پروان 
٠٧٠٠١٨٨٧٨١
٠٧٠٠٤١٥٧٧٨

١٠٠٣.
دننرهاروالیت په بهسود خاص 
ولسوالی کی دوطنی شوولو او 
وریو د بسته بندی او پروسس 

دبهسود خاص –دننرهاروالیت 
۲۶۹۱٠٧٨٣٣٨٨٥١٨ولسوالی



٧٩

کوونکو ولنه

مقابل –ناحیه سوم –شهرکابل شورای بلوچ های افغانستان.١٠٠٤
٢٦٩٢٠٧٨٤٤٠١٦٣٠ناحیه سوم

گذر مناره شورای اجتماعی اهالی .١٠٠٥
٢٦٩٣٣٠/٢/١٣٩٦٠٧٧٩٢٩٢١٣٠ناحیه اول–شهرکابل محمدکریمباغ علیمردان ناحیه اول شهرکابل

٠٧٧٨٢١٥٧٤١

انجمن اجتماعی جوانان مقیم خواجه .١٠٠٦
رواش شهرکابل

خواجه –ناحیه نهم –شهرکابل 
٢٦٩٤٠٧٨٠٠٠٠٣٢٨رواش

٠٧٨٤٦٤٠٠٢٥

دخوست والیت په دویمه ناحیه کی .١٠٠٧
٢٦٩٥٠٧٦٦٤٦٠٠٩٢دویمه ناحیه–خوست والیت وانانو مدنی ولنهدژمنو 

٠٧٧٤٦١٦٢٦٣

شورای اجتماعی مردم ولسوالی جغتو .١٠٠٨
شهرک –مرکز والیت غزنی سید سخی احمدمقیم شهر البیرونی مرکز غزنی

۲۶۹۶٧/٥/١٣٩٦٠٧٩٩٢٢٧٩٧٤البیرونی
٠٧٤٤٥٤٦٤٥٠

١٠٠٩.
انجمن زنبورداران قریه چهاردره 
ولسوالی سیاه رد غوربند والیت 

پروان
ولسوالی سیاه –والیت پروان حبیب اهللا

۲۶۹۷١/٣/١٣٩٦٠٧٦٦٥٩٠٨٤١رد
٠٧٧٢٠١١١٧٣

نهاد علمی واجتماعی دانش مقیم .١٠١٠
شهر شبرغان –والیت جوزجان محمد بصیروالیت جوزجان

۲۶۹۸٢٤/٢/١٣٩٦٠٧٩٩١٢٤۶۹۰لیسه خدیجه جوزجانی–
۰۷۸۸۵۱۶۵۲۵

سازمان اجتماعی مسیر نو ناحیه پنجم .١٠١١
۲۶۹۹٨/٣/١٣٩٦٠٧٩٣٧٧٠٩٩٩ناحیه پنجم–شهرهرات عبدالمحمدشهرهرات

٠٧٩٩٣٦٢٦٣٥

سازمان اجتماعی بلکا (خرد ) مقیم .١٠١٢
۲۷۰۰١/٣/١٣٩٦٠٧٩٧٦٥٣١٥٥ناحیه چهارم–شهرکابل قدرت اهللاناحیه چهارم شهرکابل

٠٧٢٨٤٧١٩١١

انجمن اجتماعی بام دنیای بدخشان .١٠١٣
–ناحیه سوم –شهرکابل خال محمدمقیم شهرکابل

۲۷۰۱٢١/٣/١٣٩٦٠٧٩٠٠٠٠۵۰۷چهارراهی شهید
۰۷۷۵۵۳۸۲۱۲

شورای اجتماعی اهالی قریه حاجی .١٠١٤
۲۷۰۲٧/٢/١٣٩٦٠٧٤٤٨٧٠٠٨٦مرکز والیت غزنیمیر اعطاآباد مسجد عثمان غنی (رض )

٠٧٨٦٠٥٥٦٦٦٩

نهاد مدنی مردم ولسوالی سیغان .١٠١٥
۲۷۰۳٣١/٢/١٣٩٦٠٧٧٤٢٥٥٧٨٣ولسوالی سیغانبشیر احمدوالیت بامیان

٠٧٧٤٣٣٧٢٧٠
۲۷۰۴٣/٥/١٣٩٦۰۷۷۴۷۴۳۵۴۹شاد یخلو–وکی ولسوالی سلطان محمددکون والیت دوکی ولسوالی .١٠١٦



٨٠

۰۷۱۳۳۱۵۵۴۰دخلکو ولنیزه شورا

دننرهاروالیت دبهسود ولسوالی .١٠١٧
بهسود -ننرهاروالیت نجیب اهللادعرب آباد وانانو ولنه

۲۷۰۵٧/٣/١٣٩٦٠٧٨٥١٤٣٩٥٦عرب آباد کلی–ولسوالی 
٠٧٣٠٠٤٦٦٨١

دکنوالیت دسندری کلی دوانانو .١٠١٨
دره پیچ ولسوالی –کن والیت عبدالبصیرولنه

۲۷۰۶٢٧/٢/١٣٩٦٠٧٧٤٧٤١٧٨١سندری کلی–
٠٧٧٧٢٤٣٦٣٨

سازمان اجتماعی امید جوانان مقیم .١٠١٩
۲۷۰۷٢١/٤/١٣٩٦٠٧٠٦٥٢٩٩٠٩ناحیه اول–شهرکابل ذبیح اهللاناحیه اول شهرکابل

٠٧٠٠٦٣٢٣٠٠

انجمن اجتماعی ورزشکاران والیت .١٠٢٠
جاده –ناحیه دوم –شهرهرات عبدالمعینهرات

۲۷۰۸٢٧/٢/١٣٩٦٠٧٩٩١٠٩٤٨١مخابرات
٠٧٩٧٥٣٠٥٢٠

شورای اجتماعی مردم والیت .١٠٢١
کارته صلح  -والیت سمنان  عبداهللاسمنان مقیم شهرایبک

۲۷۰۹۲۳/٢/١٣٩٦٠٧٧٥٨٥٤١٩٥)۳کوچه (-
٠٧٧١٤٧٣٥٦٤

دکون والیت دساداتو قوم  ولنیزه .١٠٢٢
دسرکانو –دکون والیت سید کوثرشورا

۲۷۱۰٢/٥/١٣٩٦٠٧٧٨٢٧٥٧٨٠ولسوالی

اجتماعی جوانان هدفمند والیت نهاد .١٠٢٣
کاپیسا

–مرکز والیت کاپیسا 
۲۷۱۱۰۷۰۲۵۵۷۹۹شهرمحمود راقی

۰۷۷۲۰۰۵۰۰۰

انجمن اجتماعی زنبورداران ولسوالی .١٠٢٤
بازار ولسوالی –والیت بامیان محمد جمعهورس والیت بامیان

٢٧١٢٢/٣/١٣٩٦٠٧٧٩٧٠٨٢٧٩ورس
٠٧٦٦٥٠٩٩٩٨

۲۷۱۳۳۰/۲/١٣٩٦۰۷۰۰۰۰۰۶۵۰ناحیه پنجم–مرکزوالیت هرات عبدالشکورهراتشورای اجتماعی تدبیر والیت .١٠٢٥
۰۷۹۹۳۳۴۰۸۰

۲۷۱۴۰۷۸۰۰۰۸۲۹۰مرکزوالیت هراتسازمان رفاه اجتماعی شهرهرات.١٠٢٦
۰۷۹۶۴۲۷۴۳۷

١٠٢٧.
سازمان اجتماعی ومدنی جوانان 

فکر مقیم ناحیه پانزدهم روشن
شهرکابل

۲۷۱۵٠٧٠٠٠٢٥٤٩٣ناحیه پانزده–والیت  کابل 
٠٧٩٨٨٨٨٨٢٥

شورای مردمی ولسوالی پلحصار .١٠٢٨
–ناحیه پانزدهم –شهرکابل جمال الدیناندراب مقیم ناحیه پانزدهم شهرکابل

٢٧١٦١١/٤/١٣٩٦٠٧٠٥٨٠٠٢٤٢سرک اول
٠٧٠٨٦٢٠٠٨٧

٢٧١٧٢٧/٢/١٣٩٦٠٧٨٥٧٥٠٢١٧شهرکابلمجتبیانجمن متخصصین محیط زیست .١٠٢٩



٨١

٠٧٨٣٩٧٠٨٣٣افغانستان

شورای اجتماعی مردم قریه باالباع .١٠٣٠
٢٧١٨٢١/٣/١٣٩٦٠٧٧٧٥١٥٦١٩ناحیه سوم–شهرجالل آباد محمد معشوقولسوالی سرخرود والیت ننگرهار

۰۷۰۶۰۱۵۲۴

١٠٣١.
شورای اجتماعی مردم جرمتو 

ولسوالی جغتو والیت غزنی مقیم 
شهرکابل

۲۷۱۹٣/٣/١٣٩٦۰۷۹۹۶۱۶۴۶۳ناحیه ششم–شهرکابل حمیداهللا
۰۷۷۷۷۸۸۸۱۴

١٠٣٢.ولنیز بیس ۲۷۲۰۰۷۷۶۱۶۶۴۴۰-دخوست والیت مرکز خوست
۰۷۷۰۴۰۹۰۷۷

دهلمندوالیت دنادعلی ولسوالی .١٠٣٣
–شکراه ار –دهلمند والیت میرویس خاندپنبی دکروندرو ولنه

۲۷۲۱٣٠/٢/١٣٩٦٠٧٠٥١٤٣٧٤٨اوله ناحیه
٠٧٠٣٨٩٤٧٨٠

شورای اجتماعی اهالی پروژه نوآباد .١٠٣٤
–ناحیه دوازدهم –شهرکابل حاجی میرویسبرامی ناحیه دوازدهم شهرکابل

٢٧٢٢٢١/٥/١٣٩٦٠٧٨٦٢٥٥٥٥٩پروژه امنیت
٠٧٨٢٤٢٥٦٨٣

١٠٣٥.
شورای اجتماعی اهالی مسجد ابو 

آیوب انصاری ناحیه شانزدهم 
شهرکابل

۲۷۲۳١/٣/١٣٩٦٠٧٩٩٦٩١٤٣٤ناحیه شانزدهم–شهرکابل سمندر
٠٧٨٢٩١١٥٩٤

۲۷۲۴١/٣/١٣٩٦٠٧٩٩٧٧٧٩٠٤والیت هراتاحمد شفیقاجتماعی مهر والیت هراتبنیاد .١٠٣٦
٠٧٩٩١٠٩٠٧٣

اتحادیه ملی شرکت های تولید .١٠٣٧
شهرکابل _ناحیه اول _چوک محمد باز،پروسس وبسته بندی برنج وطنی

٢٧٢٥٣/٣/١٣٩٦٠٧٧٧١٧٩٩٢٩باغ قاضی 
٠٧٨٥٣٨١٧٦٠

شورای مردمی چهاردره دغوربند .١٠٣٨
-حوزه پانزدهم  –شهرکابل عبدالجمیلپانزدهم شهرکابلمقیم ناحیه

٢٧٢٦٨/٣/١٣٩٦٠٧٩٩٣٢٧٩٣٦ایستاه تصدی
٠٧٤٤٢٠١٨١٥

شورای اجتماعی اهالی قریه شهیدان .١٠٣٩
٢٧٢٧١٤/٣/١٣٩٦٠٧٠٠٢٣٩٥٦٣ولسوالی برامی–والیت کابل رستمولسوالی برامی والیت کابل

٠٧٠٧٩٠٤٠٦٢

گار مقیم ماندنهاد اجتماعی جوانان .١٠٤٠
٢٧٢٨٠٧٤٧٦٧٠٠٠٤ناحیه سیزدهم–شهرکابل شهرکابل١٣ناحیه 

٠٧٩٣٥٩٩٨١٠

انجمن اجتماعی صنایع دستی زنان .١٠٤١
٢٧٢٩١/٣/١٣٩٦٠٧٧٠٧٦٨١١٥مرکز والیت تخارفریدهمقیم مرکزوالیت تخار

٠٧٠٥٣٧١٦٦٠
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انجمن اجتماعی جوانان بارز مقیم .١٠٤٢
–ناحیه هفتم –شهرمزار شریف بی بی صفوراوالیت بلخ

٢٧٣٠١٠/٣/٠١٣٩٦٠٧٦٧٥١٢٤٦٢کارته صلح
٠٧٩٤٩٥٥٠٥٨

ار په لورمه ناحیه کی دجالل آباد .١٠٤٣
٢٧٣١٢٧/٣/١٣٩٦٠٧٠٣٦٠٦٠٧٥دجالل آباد قول اردو ترنخان افضلدمومند قوم ولنیزه شورا

٠٧٩٩٤٠٠٢٤٧

دنورستان والیت دخلکو اسالمی .١٠٤٤
مرکز پارون –دنورستان والیت نجیب اهللاشورا،ولنیزه او یووالی

–ن٢٧٣٢١٣/٤/١٣٩٦٠٧٠٢٨٠٢٦٧٢دمحمدی جماعت تر

شورای مردمی قلعه زمان خان ناحیه .١٠٤٥
قلعه –ناحیه نزدهم –شهرکابل اکرام الدیننزدهم  شهرکابل

٢٧٣٣٢٣/٣/١٣٩٦٠٧٨٤٤٥٢٤٥٥زمان خان
٠٧٨٨٧٧٦٦٨٨

–سرک قول اردو –شهرهرات شجاع الدینهراتانجمن اجتماعی ایثار والیت .١٠٤٦
۲۷۳۴١٢/٤/١٣٩٦٠٧٩٥٨٧٧٠٣٠جاده مکتب علی شیر نوایی

٠٧٩٨٤٤١١٥١

سرک اول خوشحال –کابل عزت اهللاشورای انسجام عربهای افغانستان.١٠٤٧
۲۷۳۵٢٤/٣/١٣٩٦٠٧٩٩٣٣٤٢١٧خان مینه

٠٧٩٩٢٠٧٠٨٨

شورای اجتماعی مردم ولسوالی .١٠٤٨
مقابل –پروان سوم –شهرکابل محمد سروربامیان مقیم شهرکابلکهمرد والیت 

۲۷۳۶١٣/٣/١٣٩٦٠٧٦٧٠٥٣٧٤٧هوتل زرین
٠٧٩٣٦٠٥٠٠

دکن والیت دشاتو مچیو روزنکو .١٠٤٩
۲۷۳۷٢٠/٦/١٣٩٦٠٧٦٤٥٢٢١١٦مرکز اسعد آباد–دکن والیت برکت خانولنه

٠٧٧٦٢٧٧٠٥٠

دلوی کندهار داسحاق زو قومی .١٠٥٠
٢٧٣٨٢٧/٣/١٣٩٦٠٧٠٠٣٠٧٣٠٧یوولسمه ناحیه–دکندهاروالیت جمعه لشورا

٠٧٠٤٠٠٣٩٢٥

گاه والیت نهاد اجتماعی جوانان آ.١٠٥١
کوچه ریس حبیب –شهرتالقان حیات اهللاتخار

۲۷٣۹٢١/٣/١٣٩٦٠٧٠٠٧٠٣٦٠٣اهللا
٠٧٠٨٣٦٨٧٥٩

بنیا اجتماعی محمد صدیق مقیم .١٠٥٢
٢٧٤٠١٤/٣/١٣٩٦٠٧٩٩٣٦٩٩٩٩ناحیه سوم–شهرمزار شریف محمد صدیقشهرمزار شریف

٠٧٩١٤٤٦٦١١

انجمن اجتماعی زنبورداران بهاران .١٠٥٣
مرکزولسوالی –والیت بامیان احمد حسینولسوالی یکاولنگ والیت بامیان

٢٧٤١٢٩/٣/١٣٩٦٠٧٧٨٣٧٣٣٥٢٩یکاولنگ
٠٧٧٦٩٦٤٦٤٠

انجمن زنان در رادیو و تلویزیون .١٠٥٤
نجیبهمقیم شهرکابل

–ناحیه سیزدهم –شهرکابل 
سرک هفدهم وزیر محمد 

اکبرخان
٢٧٤٢٢٧/٣/١٣٩٦

٠٧٩٩٣٢٩٨٣٢
٠٧٠٦٣٢٣٢٣٢



٨٣

۱۲–دخوست والیت مرکز هدایت اهللاولنهدخوست ولس مدنی .١٠٥٥
٢٧٤٣٤/٦/١٣٩٦٠٧٧٣٤٧٤٧١٧سوه فامیلی

٠٧٧٣٤٧٤٧١٧

ر مقیم ناحیه گنهاد اجتماعی آینده ن.١٠٥٦
هفتم شهرکابل

سرک –ناحیه هفتم –شهرکابل 
۲۷۴۴٠٧٨٥٩٦٥٤٦٧ده مراد خان

٠٧٨٩٥٠٧٦٦٣

په خوست والیت کی دنور ولنیز .١٠٥٧
بنس

–دخوست والیت مرکز 
۲۷۴۵٠٧٠٦٢٥٢٠١٠دالمدینه

٠٧٧٣٥٥٧١١

انجمن اجتماعی زراعتی پیوند سبز .١٠٥٨
سرک –۱۴ناحیه –شهرهرات عبدالحمیدشهرهرات

٢٧٤٦۱۱/٤/١٣٩٦٠٧٨٥٦٤٧١٧٠المهدی
٠٧٢٨١٤٣٢١٤

دجالل آباد –دننرهاروالیت تیمور شاهدننرهار دمحمدزیو قومی شورا.١٠٥٩
۲۷۴۷١٦/٥/١٣٩٦٠٧٧٤٣٠٨٢٣٣ار

١٠٦٠.
شورای اجتماعی اهالی پروژه سلطان 

محمود غزنوی ناحیه پانزدهم 
شهرکابل

–پروژه سلطان محمود غزنوی محمد دین
۲۷۴۸٢٧/٣/١٣٩٦۰۷۰۰۲۷۷۷۹۶قصبه

٠٧٠٧٠٧٨٥٦٣

شورای اجتماعی اتفاق مردم بامیان .١٠٦١
۲۷۴۹٢٧/٣/١٣٩٦٠٧٧٣١٣٦٥٤٠ناحیه چهارم–شهرکابل محمد یاسینمقیم ناحیه چهارم شهرکابل

انجمن اجتماعی معلولین وورثه شهدا .١٠٦٢
۲۷۵۰۱۴/٤/١٣٩٦۰۷۸۷۸۶۷۵۳۰شهرکابلزربیممقیم ناحیه هشتم شهرکابل

دکابل په ارکی ددولت زیو قوم .١٠٦٣
دولسمه ناحیه ـ –دکابل ار نظرلولنیزه شورادوانانو 

۲۷۵۱۱۴/٤/١٣٩٦سلیم کاروان اول منزل

٢٧٥٢۲۶/٤/١٣٩٦۰۷۰۰٩٠٢٠٨٠مرکز قالت–زابل والیت فیض محمدزابل مدنی ولنه.١٠٦٤
٠٧٠٠٣٦٢٥٢٣

شورای اجتماعی جوانان اندیشمند .١٠٦٥
قوای –ناحیه دوم –شهر کابل عبدالرحمنوالیت بنجشیر

٢٧٥٣۲۴/٣/١٣٩٦٠٧٤٤٦٤١٦٧مرکز
٠٧٠٧٣٨٢٢٠٩

په لوی ننرهار کی دروغتیایی .١٠٦٦
بسم اهللا صحت –جالل آباد ار اکتر نوروزکارکونکو ولنه

۲۷۵۴۲۴/٣/١٣٩٦۰۷۴۷۴۹۳۷۸۱پالزا
٠٧٨٢٨٢٦٧٠٠

گی زنبورداران اتحادیه هماهن.١٠٦٧
–سرک دارالمان –شهرکابل عبدالربافغانستان

۲۷۵۵٢٧/٣/١٣٩٦٠٧٧٧١٤٩١٥٠کوچه سرک انکشاف دهات
٠٧٩٩٧٧٢٧١٠



٨٤

سازمان اجتماعی جوانان اینده نگر .١٠٦٨
٢٧٥٦٣١/٤/١٣٩٦٠٧٨٢٨٥٨٨٦١ناحیه سیزدهم–شهرهرات محمد انورمقیم ناحیه سیزدهم شهرهرات

٠٧٧٧١٩٨٠٢٩

سازمان اجتماعی صدای نسل جوان .١٠٦٩
مقیم ناحیه هفتم شهرکابل

سرک –ناحیه هفتم –شهرکابل 
٢٧٥٧٠٧٨٠٠٠٤٤٣٠کوچه پاسپورت–داراالمان 

٠٧٩٦٠٤٠٠٧٤

٢٧٥٨١١/٤/١٣٩٦٠٧٩٩٣٣٣٠٢١مرکز والیت غزنیعلی جان جمالشورای اجتماعی مردم والیت غزنی.١٠٧٠
٠٧٩٩٤٢٧٤٢٩

نهاد اجتماعی راه فردا مقیم ولسوالی .١٠٧١
٢٧٥٩٣١/٤/١٣٩٦ولسوالی انجیل–والیت هرات غالم حضرتانجیل هرات

٠٧٨٨١٤٥٠٢٥
٠٧٨١٧٩١٣٤٤

و دافغانستان دملی شورا پخوانی غ.١٠٧٢
–شپمه ناحیه –دکابل ار انجنیر محمدعارفشورا

٢٧٦٠١١/٤/١٣٩٦٠٧٤٤٢٠٣٠٥٠دحقوق بشر کوچه–دکارته سه 
٠٧٠٧١٢٤٥٤٥

شورای اجتماعی شهروندان فیض آباد .١٠٧٣
فضل احمدمرکز والیت بدخشان

مرکز شهر –والیت بدخشان 
ناحیه –حصه اول –فیض آباد 

پنجم
۲۷۶۱٢٨/٣/١٣٩٦٠٧٩٩٢٧٢٦٢٦

٠٧٩٣٨١٧٨٤٩

جاده ابن سینا –والیت هرات صبغت اهللانجمن ملی ارتباطات جوانان هرات.١٠٧٤
۲۷۶۲٣١/٣/١٣٩٦٠٧٩٧٣٥٤٥٨٥سوم

٠٧٩٧٧٩٠٠٢٠

نهاد اجتماعی نور مقیم ناحیه دهم .١٠٧٥
محمد اهللاشهرکابل

سرک ششم قلعه –شهرکابل 
کوچه پوهنتون –فتح اهللا خان 

کابورا
۲۷۶۳٧/٥/١٣٩٦٠٧٩٨٩٥٩٥١٣

٠٧٨٦٠٠١٠٣٠

په ننرهاروالیت دکامه ولسوالی کی .١٠٧٦
۲۷۶۴١٧/٤/١٣٩٦نج کلی–دکامه ولسوالی مطیع اهللادمجددی قوم ولنیزه شورا

شورا اجتماعی اندیشه نوین مقیم .١٠٧٧
۲۷۶۵١٦/٥/١٣٩٦٠٧٠٥٩٣٤٠٠٤ناحیه سیزدهم–شهرکابل محمد ابراهیمناحیه سیزدم شهرکابل

بنیاد علمی واجتماعی غالم نبی .١٠٧٨
غالم سخیزاهدی والیت غور

کنار –شهر فیروز کوه 
سرک دره –انستیتوت مهارت 
قاضی

٢٧٦٦١٤/٤/١٣٩٦٠٧٩٦٤٠٧٦٦٤
٠٧٨٨٦٠٥٥٤٩

٢٧٦٧٣١/٣/١٣٩٦٠٧٠٦٥٠٧٧٧٧برج عزیزی–شهرنو سیتاقاسمیبنیاد خیریه سیتا قاسیمی مقیم .١٠٧٩



٨٥

٠٧٠٦٥١٧٧٧٧شهرکابل

اتحادیه شرکت های تبلیغاتی مقیم .١٠٨٠
کوچه –سرک داراالمان عبیداهللاشهردکابل

٢٧٦٨١٣/٤/١٣٩٦٠٧٨٩٧٦٨٨١٠انکشاف دهات
٠٧٩٤٧٧٣٤٩١

-شهر فیرو کوه  -والیت غور عبدالقادرسازمان امید جوانان والیث غور.١٠٨١
٢٧٦٩٢٢/٥/١٣٩٦٠٧٧٩٤٢٩١٧٥پشت عیداه

٠٧٧٩٢٨٨١٤٠

٢٧٧٠٠٧٣٠٢٤١٦٤٨ناحیه سیزدهم–شهرهرات محمد مهدیانجمن اجتماعی هرات باستان.١٠٨٢
٠٧٤٨٤٢٠٤٢٢

شورای سرتا سری عرب های والیت .١٠٨٣
٢٧٧١۱۴/۴/۱۳۹۶٠٧٨٨٣٣١١٧٤قریه خوشمبه–شهر جالل آباد جاویدننرهار

٠٧٧٧٧٧٧١١٥

ارفاق مقیم والیت نهاد اجتماعی .١٠٨٤
ولسوالی حصه –والیت پنجشیر عبدالحمیدپنجشیر

٢٧٧٢٢١/٤/١٣٩٦٠٧٩٣٥٢٣٣٣٣دشت ربوت–اول 
٠٧٤٤٤٤٥٢١٤

گ سبز مقیم ناحیه بیناد اجتماعی بر.١٠٨٥
۲۷۷۳٢١/٤/١٣٩٦٠٧٩٠٠٠١٦٢٠ناحیه پنجم–شهرکابل فضل احمدپنجم شهرکابل

٠٧٠٥٩٥٩٤٨٠

–ناحیه هشتم –شهرکابل غالم محمدشهرکابلاتحادیه رهنماهای معامالت .١٠٨٦
٢٧٧٤١٩/٤/١٣٩٦٠٧٠٠٢٩٤٢٩٧سرک سوم کارته نو

٠٧٨٧١٩٨٢٣٣

١٠٨٧.ار دالورفیضان بنس لسمه ناحیه –کابل–
٢٧٧٥١٦/٥/١٣٩٦٠٧٨٦٤٧٠٥٤٤- شیرپور 

٠٧٨٩١٣٠٠٥٥

گی شرکت های تولید اتحادیه هماهن.١٠٨٨
پارک –حوزه نهم –شهرکابل پرویزذوب اهن

٢٧٧٦١٣/٤/١٣٩٦صنعتی
٠٧٠٥٠٠٧٣٣٤

دلوگروالیت دزراعتی اونسلی .١٠٨٩
٢٧٧٧١٩/٤/١٣٩٦٠٧٩٢٠٠٩٠٠١مرکز والیت لورسید عنایت اهللاولنهچرگانو دروزنکو 

انجمن اجتماعی زنان همنوای افغان .١٠٩٠
پل –ناحیه ششم –شهرکابل خدیجهمقیم شهرکابل

٢٧٧٨٢٥/٥/١٣٩٦٠٧٧٥٠٦٧٨٦٥سوخته

نهاد اجتماعی جوانان متحد مقیم .١٠٩١
–ناحیه پنجم –شهرکابل سلطان محمدشهرکابل

٢٧٧٩٢٤/٤/١٣٩٦٠٧٠٧١٧١٩٣٩خوشحال خان مینه

۲۷۸۰٢٥/٤/١٣٩٦دبرامی ولسوالی –کابل والیت نجیب اهللادکابل والیت دبرام ولسوالی په .١٠٩٢



٨٦

شین اروی کی دمیشتوخلکو 
ولنیزه شورا

بازار

دخاکجبار دولسوالی دخوردکابل .١٠٩٣
اتمه امنیتی حوزه –کابل والیت محیب اهللادکلی دآدم خیلو قومی شورا

٢٧٨١٢٥/٤/١٣٩٦٠٧٩٩۳۳۵۶۶۶دریمه کوچه–
۰۷۰۰۰۴۷۲۵۳

بنیاد اجتماعی راه سوم (اعتدال) .١٠٩٤
سرک -ناحیه ششم–شهرکابل مسعودجوانان مقیم ناحیه ششم

۲۷۸۲۲۶/۴/۱۳۹۶٠٧٧٨٨٢٦١٩١سه راهی عالوالدین- دارالمان
٠٧٠٤٥٠٤٥٠٥

انجمن اجتماعی عصرتغییرمقیم ناحیه .١٠٩٥
پل –ناحیه ششم –شهرکابل زهراششم شهرکابل

٢٧٨٣٢٦/٤/١٣٩٦٠٧٩٤٠١٦٠٩٨چهارراهی شهید- سرخ
٠٧٤٨٩١٢٧٤٨

انجمن اجتماعی جوانان همنوای مقیم .١٠٩٦
والیت بلخ

–دروازه بلخ –والیت بلخ 
٢٧٨٤٠٧٩٨٩٧٥٩٧٥مارکیت مالسلطان

٠٧٩٨٤٨٥٨٥٥

نهاداجتماعی سخنوران افغان مقیم .١٠٩٧
ناحیه سوم شهرکابل

سرک –کوته سنی –کابل 
مقابل تلویزیون –چهارم سیلو 

نورین
٢٧٨٥١٧/٤/١٣٩٦٠٧٠٨٠٩٠٥٥٦

٠٧٠٧٣٣٥٢٠

نهاداجتماعی صلح وهمپذیری مقیم .١٠٩٨
٢٧٨٦٠٧٩٩١٦٦٧٧٢شهر مزارشریف–والیت بلخ والیت بلخ

٠٧٩٥٠٧٧٧٧٧

دهلمند والیت دقلعه بست دشاتو .١٠٩٩
۲۷۸۷٢٧/٤/١٣٩٦٠٧٤٨٠٦١٤٩٤لشکر اه ار–هلمند والیت عتیق اهللامچیو دروزنکو ولنه

٠٧٠٨٨٤٧٧٧٠

دلغمان والیت دنوره کلی د .١١٠٠
-دمهترالم ار- د لغمان والیتننیالیمحمدخیلو قوم ولنه شورا

۲۷۸۸٩/٥/١٣٩٦٠٧٨١٩٠٢٩٧٢دسلطان غازی اروتی
٠٧٨٠٥٥٠٢١٣

نهاد اجتماعی جوانان نیرومند مقیم .١١٠١
٢٧٨٩٢٤/٥/١٣٩٦٠٧٧٧١٩٧٠٥٤ناحیه اول-شهرکابلعزت اهللاناحیه اول شهرکابل

٠٧٨٨٨٥٥٥١٠

پکتیا والیت دسایبین کارو بزرانو د .١١٠٢
وترنری او –د پکتیا والیت محمدخانولنه

ن٢٧٩٠٢١/٥/١٣٩٦٠٧٧٢٣٥٨٨٣١مالداری ریاست تر

سازمان اجتماعی جوانان راهیاب .١١٠٣
- کارته چهار–شهر کابل انیسه جانمقیم کابل

٢٧٩١١/٥/١٣٩٦٠٧٨٣٠٠١٦٨٥روبروی تخنیک
٠٧٩۴۴٣٢٠٥٥

سازمان اجتماعی جوانان ابرارمقیم .١١٠٤
٢٧٩٢١١/٥/۱۳۹۶۰۷۹۷۷۴۷۷۲۷ناحیه یازدهم–شهرکابل عصمت اهللاشهرکابل



٨٧

پیام نو مرکز والیت نهاد اجتماعی .١١٠٥
–شهر زرنج –والیت نیمروز راضیهنیمروز

٢٧٩٣٢٤/٤١٣٩٦شهرک سیستان
٠٧٩٥٩٠٤٥٠٠
٠٧٩١٧٤٠٠١١

شورای اجتماعی پراچی پغمان والیت .١١٠٦
٢٧٩٤٢١/٤/١٣٩٦٠٧٠٠٠١١٧٠٣کشکک پغمانعبدالخالقکابل

٠٧٠٦٦٢٢٩٠٩

١١٠٧.
انجمن اجتماعی تولید و ترویج کننده 

جوار ریاست زراعت والیت قدرت اهللاسایبین والیت فاریابگان
٢٧٩٥٢١/٥/١٣٩٦٠٧٧٣٥٩١٨٠٠فاریاب

٠٧٩٥١١٨٧٢٨

نهاد اجتماعی معلولین و ورثه شهدا .١١٠٨
٢٧٩٦٢٢/٥/١٣٩٦٠٧٩٩٣٣٣١٢٩جمال مینه–کارته سخی محرم علیآینده نگر مقیم ناحیه سوم شهر کابل

د کندهار والیت د سایبین کارو.١١٠٩
وترنری او مالداری ریاست محمد داودرانو ولنهبز

ن٢٧٩٧٢١/٥/١٣٩٦٠٧٠٠٣١١٩١٦تر
٠٧٠٠٣٠٠٦٤٥

انجمن اجتماعی تولید و ترویج کننده .١١١٠
جوار ریاست زراعت والیت محمدپلگان سایبین والیت سر

٢٧٩٨٢١/٥/١٣٩٦٠٧٢٨٦٤٥٩٠٣پلسر

شورای اجتماعی قوم سرداران .١١١١
روبروی لیسه فتخ –شهر هرات عبدالرحمنهراتشنسبی غوری مقیم شهر

٢٧٩٩٨/٥/١٣٩٦٠٧٠٥٣٩٠٧٠٥منزل دوم مارکیت انوری–

اتحادیه شرکت های وارد کننده .١١١٢
٢٨٠٠٢٤/٤/١٣٩٦٠٧٠٠٤٠١١٤٣شهر هراتعبدالظاهرگازمایع غرب هرات

٠٧٩٩٢٠٣٢٧٧

نهاد اجتماعی جوانان هندوکش مقیم .١١١٣
٢٨٠١٧/٦/١٣٩٦٠٧٣٠٠٨٨٠٨٣شهرنو–ناحیه دهم –شهر کابل فرهادناحیه دهم شهر کابل

٠٧٧٢٧٣٢٣٧٤

انجمن اجتماعی زراعتی زعفران .١١١٤
مرکز ولسوالی کروخ والیت کشمیرکاران ولسوالی کروخ والیت هرات

٢٨٠٢٣١/٤/١٣٩٦٠٧٧٦٠٠٥٧٧١هرات
٠٧٩٠٩٢٣٨٠٩

شورای اجتماعی قلعه علی مردان یکه .١١١٥
–یکه توت –قلعه علی مردان تاج الدینتوت ناحیه نهم شهر کابل

٢٨٠٣٩/٥/١٣٩٦٠٧٨٩٨٢٩١٤٥شهر کابل-ناحیه نهم

شورای اجتماعی ایماق های قطغن .١١١٦
چهارراهی مسجد –شهرکابل فخرالدینمقیم شهرکابل

٢٨٠٤٨/٥/١٣٩٦٠٧٩٤٣٤٣٤٩٩ناحیه اول–عیدگاه 
٠٧٧٧٧٥٢٠١١

۲۸۰۵٢٥/٤/١٣٩٦٠٧٩٧٤٧٢٤٠٦سرک باغ –والیت هرات سراج الدینانجمن اجتماعی آیدا ( مهتاب ) .١١١٧



٨٨

٠٧٩٧٦٧٢٧٦٣آزادیشهرهرات

مقابل مسجد –شهر پلخمری اتحادی مرغداران مرکز والیت بغالن.١١١٨
٢٨٠٦٠٧٩٩٣٧٥٣١٣جامع پلخمری

–ناحیه یازدهم –شهرکابل سید همایوناتحادیه تولید ادویه وتجهزات طبی.١١١٩
۲۸۰۷٣/٥/١٣٩٦٠٧٩۲٩١٧٦١٦حصه سوم خیرخانه

٠٧٦٦١٠٦٦٦٦

اتحادیه شرکت های تجارتی مقیم .١١٢٠
رساشهرکابل

کارته –ناحیه سوم –شهرکابل 
مقابل دروازه –ماموری 

پلتخنیک
۲۸۰۸١٥/٥/١٣٩٦٠٧٠٠٢٧٥٧٣٨

٠٧٩٩٢٣٦٨٣٠

سازمان اجتماعی تعهد و عمل جوانان .١١٢١
گلمحمد والیت غور

–دره قاضی –شهرفیروز کوه 
کنارمسجد جامع احمد شاه 

مسعود
٢٨٠٩١٤/٥/١٣٩٦٠٧٩٨٨٢٥٠٤٧

٠٧٩٩٣٨٢٧٦٤

٢٨١٠٣/٥/١٣٩٦٠٧٨٦٢٥٠٩٧٠دکیله ی حوزه–دبغالن والیت محمد یعقوبولنهدکیله گی دخلکو خدمتی .١١٢٢
٠٧٠٥٠٢٧٩٢٦

شورای اجتماعی جوانان مقیم .١١٢٣
قریه –۲۱ناحیه –شهرکابل عبدالرحیمشهرکابل۲۱پلچرخی ناحیه 

۲۸۱۱١٦/٥/١٣٩٦٠٧٦٤٤٤١٠١٦نور آباد
٠٧٧٥١٣٣٨٥٦

دننرهاروالیت دسپین غر فارمی .١١٢٤
لورمه ناحیه –جالل آباد ار امیرمحمدچروو دروزنکو اتحادیه

-۲۸۱۲١٥/٥/١٣٩٦٠٧٨١٥٦٩٤٦٧
٠٧٩٢٢٢٦۶۰۰

انجمن اجتماعی واحید مقیم .١١٢٥
شهرکابل

کچه –ناحیه اول –شهرکابل 
۲۸۱۳٠٧٩٩٤٣٠١٢٣جلبی سازی

٠٧٩٩٠٠٠٣٤٧

١١٢٦.
١٣نهادعلمی اجتماعی قریه نوناحیه 

٢٨١٤١٦/٥/١٣٩٦٠٧٨٠٤١٥٢٨٨ناحیه سوم–شهرکابل محمد یاسینشهرکابل
٠٧٨٦٧٧٥٠٧٨

شورای اجتماعی مردم بیجاشده .١١٢٧
–ناحیه یازدهم –فرقه نوآباد بسم اهللاوالیت بادغیس مقیم شهر هرات

٢٨١٥١٤/٥/١٣٩٦٠٧٩٩٠٧١٨٤٥شهرهرات
٠٧٨٢٣٦٦٥٠٧

په ننرهاروالیت کی دسمون لپاره .١١٢٨
د صحت عامه –دننرهاروالیت انعام الحق احساسدوانانو ولنه

٢٨١٦٤/٥/١٣٩٦٠٧٨٨٨٨٤٨٤٧لور الری
٠٧٨٠٠٠٩١٩٢

٢٨١٧٤/٥/١٣٩٦٠٧٩٧٥٤٥٩٠٢ولسوالی - مرکز پل بابو  فریدوننهاد اجتماعی جوانان رسالتمند .١١٢٩



٨٩

٠٧٩٠٩٦٥٩٥٥والیت بلخدهداوی ولسوالی ده داوی والیت بلخ

نهاد اجتماعی جوانان نوپا ولسوالی .١١٣٠
–ولسوالی حضرت سلطان جمعه خانحضرت سلطان والیت سمنان

٢٨١٨٤/٥/١٣٩٦٠٧٦٤٦٧٩٩٠٥کارته صلح
٠٧٧٥٥٤٥٥٥٣

–ناحیه چهارم –شهرکابل حبیب اهللامجمع مدارس عربی افغانستان.١١٣١
٢٨١٩٤/٦/١٣٩٦٠٧٨٦٧٧٩٧٧٤پروان سوم

٠٧٩٩٠٩٨٨٠٥

انجمن اجتماعی زنبورداران شهرقدیم .١١٣٢
٢٨٢٠١٨/٥/١٣٩٦٠٧٨٨٩٨٠٢٥١شهرجدید–بغالن مرکزی سید مسیحبغالن مرکزی

٠٧٧٢٠٢٤٦١

دجالل آباد ار دکاریز کبیر کلی .١١٣٣
دمرک –دجالل آبا دار حاجی نوروزدعرب قوم ولنیزه شورا

ن٢٨٢١٩/٥/١٣٩٦٠٧٩٣١٦٣٤١٤تر
٠٧٩٥٠٥٣٣٨٤

انجمن دوکتوران متخصص جلدی .١١٣٤
–ناحیه دوم –والیت هرات ضیاؤالحقوذهروی والیت هرات

٢٨٢٢٤/٥/١٣٩٦٠٧٩٩٢٠٦١٩٨شهرنو
٠٧٠٠٤٢٢٦٦١

گردیزی مقیم بنیاد اجتماعی عبدالحی .١١٣٥
ناحیه هفتم ساحیه –شهرکابل محمد داودشهرکابل

٢٨٢٣٢٩/٥/١٣٩٦عالوالدین

انجمن اجتماعی جوشن ( سپر) مقیم .١١٣٦
شهرشبرغان والیت جوزجان

شهرشبرغان –والیت جوزجان 
٢٨٢٤٠٧٨٦٩٩٠٩٩٤بندرآقچه–

٢٨٢٥٢٦/٧/١٣٩٦٠٧٤٤٥٦٧٦٦٩شهرهراتابراهیمانجمن اجتماعی  فجر والیت هرات.١١٣٧
٠٧٨٨٥٥٣٧٢٢

سرک –ناحیه اول –شهرهرات عبدالقدیمانجمن دوکتوران روانی هرات.١١٣٨
٢٨٢٦٢١/٥/١٣٩٦٠٧٩٩٠١٩٠٨٠باغ آزادی–سه میتره 

٠٧٨١٧٥٥٩٦٥

٢٨٢٧٢٣/٥/١٣٩٦٠٧٨٦٤٦٣٦٧٥محمد حسنشورای مدنی اندیشه مردم هرات.١١٣٩
٠٧٩٠٢٦٠٣٦٤

انجمن زنبوردران قریه ده عروس .١١٤٠
–بازار نیلی –والیت دایکندی علی شیروالیت دایکندی

٢٨٢٨٦/٦/١٣٩٦٠٧٧٥٥٨٣١٠٠قریه لشکرگاه
٠٧٧١٧٠١٦١٢

ار کی دوطن پاله په جالل آباد .١١٤١
وانانو خیریه بنسرهاروالیت هدایت اهللاار –نن جالل اباد

٢٨٢٩٨/٥/١٣٩٦پنمه ناحیه–

دننرهار په کامه ولسوالی کی .١١٤٢
٢٨٣٠١٧/٥/١٣٩٦٠٧٨٥٦٥٥٢٢٤دکامه وسوالی–دننرهاروالیت سمیع اهللادافغان خوت مدنی ولنه

٠٧٧٤١٤٣٠٤٧



٩٠

زمریبنیاد داوود زی.١١٤٣
خوشحال خان مبنه –شهر کابل 

عقب لیسه عالی میرغالم –
محمد غبار

٢٨٣١١٤/٥/١٣٩٦٠٧٠٠٢٨٢٩٨٩
٠٧٨٨٦٢٦١١٠

منظورالحقحادیه دا رالترجمه شهر کابلات.١١٤٤
–ناحیه دوم –شهرکابل 

مقابل -چهارراهی صدارت
مارکیت

٢٨٣٢١/٦/١٣٩٦٠٧٧٥٠٢٠٠٣١
٠٧٠٠٢٤٥٩٨٤

ارد دغوینواوهیو دکندهار.١١٤٥
لمری ناحیه چک –کندهار ار ممحمد هاشمولنهگانو دفارم لرونکو چر

٢٨٣٣١٢/٦/١٣٩٦٠٧٠٧٩٠١٦٤٠مدد
٠٧٠٠٣٢١٨١٠

په چهرآسیاب ولسوالی کی د وانانو .١١٤٦
٢٨٣٤٥/٦/١٣٩٦٠٧٨٠٠٠٠٠٤٥) ناحیه٢٠کابل ار (خیالید علم او عمل مدنی ولنه

٠٧٧٢٠٠٢٣٦٣

شورای مردمی بیجاشده والیت غور .١١٤٧
–ناحیه دهم –شهر هرات محمد ناصرمقیم هرات

٢٨٣٥١٤/٦/١٣٩٦٠٧٠٣٧٣٧٥١٠صوفی آباد
٠٧٧٧٧٦٩٠١٧

د پکتیا والیت په ما خان ولسوالی د .١١٤٨
٢٨٣٦٤/٦/١٣٩٦د ما خان ولسوالی په بازارعبدالقهاروانانو مدنی ولنه

خدمتگاران معلولین شورای اجتماعی .١١٤٩
–گاه ذرگ–ناحیه هفتم سیف الدینمقیم ناحیه هفتم شهرکابل

٢٨٣٧٤/٧/١٣٩٦٠٧٨٤٠٢٧٤٥٠چهلستون
٠٧٨٧٦٩٩٣٢٣

 قوم کابل میشتو مسعودو اورم.١١٥٠
٢٨٣٨٢٩/٥/١٣٩٦٠٧٩٩٣٤٢٦٦٦اتمه ناحیه–کابل محمد اسلمدپیوستون شورا

٠٧٨٠٢٠٢٦٩٢

په ننرهار والیت کی د ملی .١١٥١
٢٨٣٩٠٧٨٩١٤٤٠٠١جالل آباد ارفکرولنه

٠٧٨٣٣٣٣٥٥٥

دشپارلسمی -د کابل ار فضل کریمدننرهار والیت دخلکو تولنیزه شورا.١١٥٢
٢٨٤٠٧/٦/١٣٩٦٠٧٤٤٧٠٠٧٠٠حضوری چمن شمال- ناحیی  

٠٧٠٠٢٩٠٣٨٧

١١٥٣.

یام مرکز ولسوالی انجمن اجتماعی پ
عبدالرسولهراتغوریان والیت 

مرکزولسوالی غوریان سرک 
شمالی شفاخانه ضبب مسجد 

حضرت موسی (ع)
٢٨٤١٢١/٥/١٣٩٦٠٧٨٨٥٩٩٨٧٠

٠٧٩٦١٧٦٦٠٢

٢٨٤٢٤/٦/١٣٩٦پروژه جدید احمدشاه -شهرکابلمحمد ایوبانجمن اجتماعی جوانان فهمیده مقیم .١١٥٤



٩١

پروژه جدید احمد شاه بابا مینه شهر 
کابل

بابا مینه

٢٨٤٣١٤/٦/١٣٩٦٠٧٧٨٥٤٧٢١٠د خوست والیتهدایت اهللاخوست والیت د شونو خونو اود .١١٥٥
٠٧٧٤٧٦٦٩٦٣

د کابل ار  د دولسمی ناحیی د .١١٥٦
٢٨٤٤٥/٦/١٣٩٦دولسمی ناحیی–کابل ار شمالیپلچرخی د وانان شورا

بنیاد علمی اجتماعی نسیم صیات .١١٥٧
غالم یحییمقیم شهرکابل

-جاده شهید مزاری-پل سوخته
کوچه مسجد –شهرک ولیعصر 

جامع ولیعصر
٢٨٤٥١٤/٦/١٣٩٦٠٧٧٤٣٣٤٠٦١

٠٧٤٩٥٣٢٣٥٥

انجمن سغیان تبرکلوز مقیم شهر .١١٥٨
–۴کوچه نمبر -شهرکابلمحمد عارفکابل

٢٨٤٦٢٧/٦/١٣٩٦٠٧٩٩٧٢٤٨٨٠کارته پروان
٠٧٩٩٧٢٤٨٤١

انجمن اجتماعی شفقت مقیم مرکز .١١٥٩
پهلوی تانک –والیت جوزجان محمد عالمجوزجانوالیت 

٢٨٤٧١٨/٥/١٣٩٦٠٧٨٨٧١١٤٦٩تیل رسول کریمی
٠٧٨٤٤٤٩٦٧٦

شورای اجتماعی ندای آینده سازان .١١٦٠
٢٨٤٨١٥/٦/١٣٩٦٠٧٨٦٤٩٥١٥١شهرکابلامیر جانافغانستان

٠٧٩٣٧٠٢٦٠٠

سازمان اجتماعی (افکار نو) مقیم .١١٦١
٢٨٤٩٠٧٨٧٠١٧١٧١گل سرخچهارراهی –شهرکابل ناخیه چهارم شهرکابل

٠٧٨٠١٠٠٣٦٩

نهاد اجتماعی دست دوستی مقیم .١١٦٢
کارته –ناحیه ششم –شهرکابل فضل ربیشهرکابل

٢٨٥٠١٤/٦/١٣٩٦٠٧٠٠٣١٣٦٦٠سرک دوازدهم–سه 

انجمن صحی و اجتماعی فانوس مقیم .١١٦٣
٢٨٥١١٥/٦/١٣٩٦٠٧٧٢٠٤٢٢٦٦ناحیه سوم–شهرکابل نجیب اهللاشهرکابل

انجمن زنان صلح جو افغان مقیم .١١٦٤
کوچه –ناحیه اول –شهرکابل معصومهناحیه اول شهرکابل

٢٨٥٢١٥/٧/١٣٩٦٠٧٨٢٣١٣٧٩٥آهنگری
٠٧٧٣٠١٥٨٢١

سازمان علمی و اجتماعی نایب مقیم .١١٦٥
٢٨٥٣٠٧٨٥١٩٧١٧٥-مرکز والیت غور مرکز والیت غور

٠٧٧١٧٩٠١٠٨

گذر نوآباد شو رای اجتماعی اهالی  .١١٦٦
گذر –ناحیه هفتم –شهرکابل فضل هادیواصل آباد ناحیه هفتم شهرکابل

٢٨٥٤٢٤/٥/١٣٩٦٠٧٠٠٤٧٩٢٢٣نوآباد واصل آباد
٠٧٠٠٢٠٥٧٢١



٩٢

سازمان اجتماعی آینده سازان سبز .١١٦٧
٢٨٥٥٥/٦/١٣٩٦٠٧٤٤١٩٥٠٦٢- ناحیه دوم –شهرپلخمری عتیق اهللامقیم ناحیه دوم شهرپلخمری

٠٧٧٦٢٩٠١٦٢

په کابل کی ددولت زیو قومی .١١٦٨
٢٨٥٦١٨/٥/١٣٩٦٠٧٩٨١٤٧٨٠٧دکابل شارمحکم خانسراسری شورا

شورای اجتماعی جوانان حبش والیت .١١٦٩
٢٨٥٧٢١/٥/١٣٩٦٠٧٧٤٠١١٠٧٠والیت سمنگان شهر ایبکعبدالبشیرسمنگان

٠٧٧٠٧٤٩٧٩٩

اوند ار د اولسمی ناحیی دکابل .١١٧٠
–اولسمه ناحیه –کابل ار جعفرهزاربزقومی شورا

٢٨٥٨٤/٦/١٣٩٦دمنشی میرغالم شهرک

انجمن اجتماعی وزراعتی دهاقین .١١٧١
٢٨٥٩٠٧٧٨٠٢٢٧٢٨والیت تخار–شهرتالقان والیت تخار

٠٧٠٠٧٤٠١٢٤

نهاد اجتماعی اتوار مقیم ولسوالی .١١٧٢
٢٨٦٠٢٢/٥/١٣٩٦٠٧٧٠٠٠٦٥٠١ولسوالی مالستان–والیت غزنی سلطانمالستان والیت غزنی

شورای اجتماعی برای تحکیم صلح .١١٧٣
سرک –تایمنی –شهرکابل تاج الدینمقیم شهرکابل

٢٨٦١١/٦/١٣٩٦٠٧٠٧١٣٤٦٠٠شش
٠٧٧٥٥١٩٢٨٢

انجمن اجتماعی زنبوردارن ولسوالی .١١٧٤
چک میدان وردک

مارکیت –بزارولسولی چک 
٢٨٦٢٠٧٧٩٠٢٠٧٣٣سوم

٠٧٨١٨٢٨٣٦٠

اتحادیه ملی سرتاسری صنعت .١١٧٥
مرغداری افغاتستان

–ناحیه سوم –شهرکابل 
٢٨٦٣٠٧٩٩٣٥٥٥٢٢جوارپوهنتون کابل

نهاد اجتماعی جوانان همصدا مقیم .١١٧٦
ناحیه سیزدهم شهرکابل

–ناحیه سیزدهم –شهرکابل 
٢٨٦٤٠٧٨٧٨٢٨٦٢٠دشت برچی

٠٧٨٠٩٨٩٧٣٧

انجمن اجتماعی زنبورداران قریه .١١٧٧
۲۸۶۵٠٧٧٧٧٠٥٣٦٤قریه گزران–شهر خنجان گزران ولسوالی خنجان والیت بغالن

٠٧٨٠٠٦٦٩٥٦

٢٨٦٦٠٧٧٢٧٩٨٣٦٩دخوست والیت مرکزولنهدخوست دمنگلو یووالی .١١٧٨
٠٧٧٩٨٨٦٨٥٥

اتحادیه صرافان سرای شهزاده .١١٧٩
شهرکابل

سرای –ناحیه اول –شهرکابل 
٢٨٦٧٠٧٩٩١٦٨٠٠٠شهزاده

٠٧٩٩٥٧٠٥٠٠



٩٣

په کابل ارکی دمشرقی زون .١١٨٠
–سرای شهزاده –کابل ار سلطان احمددصرافانو شورا

٢٨٦٨٦/٦/١٣٩٦٠٧٩٩٨٢٣٢٧٦دریم منزل

اتحادیه صرافان سرای شهزاده .١١٨١
سرای –ناحیه اول –شهرکابل میر افغانشهرکابل

٢٨٦٩٦/٦/١٣٩٦٠٧٩٩١٦٨٠٠٠شهزاده منزل چهارم
٠٧٩٩٥٧٠٥٠٠

١١٨٢.
شورا اجتماعی اقوام وجوانان 

ولسوالی چهار آسیاب والیت کابل 
(تغییر نام )

٢٨٧٠١٠/٧/١٣٩٦٠٧٨٤٣٨١٨٧٦بازارولسوالی چهار آسیابصبر اهللا
٠٧٠٧٧٨٩٨٦٧

انجمن مالداران قریه ارضلیک .١١٨٣
ولسوالی قیصاروالیت فاریاب

٢٨٧١٠٧٨٧٧٩١٦٧٣
٠٧٨٧٠٤٥٧٩١

شورای اجتماعی رسالی قریه برجک .١١٨٤
ولسوالی پغمان

٢٨٧٢١٩/٦/١٣٩٦٠٧٧٩٢٩٥١٨٦قریه برجکمیزا محمد
٠٧٠٠٠٨٢٨٢٦

–ناحیه چهارم –شهرهرات عبدالرازقبنیاد خیریه عاصم مقیم شهرکابل.١١٨٥
٢٨٧٣١/٦/١٣٩٦٠٧٩٥٠٤٨٢٤٢گلهاکوچه باغچه 

٠٧٩٥٣٢١٢٢٠

جمال تولنیزه په ننرهار والیت کی .١١٨٦
بنست

لورم –د ننرهار والیت مرکز خالد
٢٨٧٤٢١/٦/١٣٩٦٠٧٨٨٨٨٨٩٤٩جالل آباد ار–ناحیه 

٠٧٨٤٨٤٤٣١٨

شورای اجتماعی زنان مقیم مرکز .١١٨٧
ولسوالی انجیل والیت هرات

٢٨٧٦٠٧٠٠٤١٩٩٢٣قریه–مرکز ولسوالی انجیل دل جان
٠٧٩٩٣١٤٧٣١

ترکان غزنه سازمان اجتماعی جوانان .١١٨٨
مقیم ناحیه سیزدهم شهرکابل

مارکیت –جاده شهید مزاری رحمت هللا
٢٨٧٧٢/٧/١٣٩٦٠٧٨٢٢٦٥٧٢٦جلیل رجایی

٠٧٩٧٦٦٦٩٥٨

سازمان اجتماعی  جوانان ولسوالی .١١٨٩
کارس والیت بادغیس

٢٨٧٨٠٧٩٩١٩٢١٢٩والیت بادغیس
١٧٩٠٢١٢٣٣٥

د –پنمه ناحیه - دمابل ارمحمدخان دافغانستان د اسحق زیو قوم سراسری .١١٩٠
٢٨٧٩١٤/٦/١٣٩٦٠٧٠٠٠١٨٠٠٠خوشحال خان په سیمه

٠٧٠٥٧١٠٣٠٠



٩٤

شورا

دکنروالیت دره پیچ ولسوالی 
دمرکزی سندری کلی د 

ویتووانانوشورا

٢٨٨٠٢٥/٦/١٣٩٦٠٧٧٠٠١٠٨٤٨سندری کلی په مرکزاجمل
٠٧٧٨٥١٠٢٤٩

ولسوالی گوندپکتیا والیت د ار.١١٩١
ولنیز بنس

د مخابرات –گون ولسوالی دارمحمد اسحق
٢٨٨١٢٦/٦/١٣٩٦٠٧٧٠٢٩٠٢٧٥مدیریت شاخه

٠٧٧١١١١٤٥٩

پیچ ولسوالی د دکنروالیت د دره .١١٩٢
وانانو د هو ولنه

گی د مانو–د دره پیچ ولسوالی نذیراهللا
٢٨٨٢٢٥/٦/١٣٩٦٠٧٧٤٧٤٣٠٩٧کلی

٠٧٧٤٧٤٣٠٩٧

گام والیت نهاد اجتماعی جوانان هم.١١٩٣
فراه

–ناحیه سوم –والیت فراه بریالی
٢٨٨٣٢٢/٦/١٣٩٦٠٧٩٥٠٤٥٠٥٠پالزامارکبت فراه 

٠٧٩٩٧١٠١١٣

مرکز تحقیقات مطالعاتی مقیم شهر .١١٩٤
کابل

سرک ششم –ناحیه سوم اسدهللا
٢٨٨٤٤/٧/١٣٩٦٠٧٨٣٥٣٨٩٦٣یرپورش

٠٧٠٠٢٥٦٩٤٤٠

انجمن مالداران قریه عبدالمحمد .١١٩٥
فاریابولسوالی دولت آباد والیت 

٢٨٨٥٢٠/٦/١٣٩٦٠٧٩٩٥٨٠٤٢٠ولسوالی دولت آبادگیرغالم دست
٠٧٨

په دننگرهار والیت د جالل آباد .١١٩٦
ارکی د نجارانو ولنه

٢٨٨٦٢١/٦/١٣٩٦٠٧٠٠١٠٨٢٠٠دریمه ناحیه-د جالل آباد ارصداقت
٠٧٧٤٧٠٨٤٩٤

گام مقیم انجمن اجتماعی جوانان هم.١١٩٧
ناحیه هشتم شهر کابل

سرک سوم کارته –شهرکابل محمد آجان
٢٨٨٧٣/٦/١٣٩٦٠٧٨٩١٠٥٠٠٨چهارم

٠٧٨٨٢٠٧٦٦٩

ولنهسمسورهلمند مدنی .١١٩٨
گاه لشکر- د هلمند والیت مرکز

٢٨٨٨٠٧٠٣١٦٠٣٠٠د فابریکه شاخه–
٠٧٠٣٣٤٩٢٧٣

٢٨٨٩٠٧٧٧٧٧١١٧٦ناحیه٩په –کابل ار په کابل کی د لغمان والیت دنور .١١٩٩
٠٧٨٦٩١٥



٩٥

وانانو شوراگرخیلو قوم دکلی سن

بنیارداجتماعی مهرمقیم مرکز والیت .١٢٠٠
بامیان

٢٨٩٠٢٩/٦/١٣٩٦١٧٧٩٠٨٤٣٠١عقب میدان هوایی–مرکزبامیان محمدحسن
٠٧٨٨٢٨٠٩٣٦

شورای اجتماعی مردم ولسوالی جبل .١٢٠١
السراج

٢٨٩١٧/٨/١٣٩٦٠٧٧٩١٩١١٥١کلوپ ولسوالی جبل سراجنوراحمد
٠٧٠٠٢٢٣٢٧٠

پکتیا والیت کی د حماس د.١٢٠٢
ولنیزخیریه بنس

ردیز گمرکز - د پکتیا والیت  عبدالهادی
٢٨٩٢٢٨/٦/١٣٩٦٠٧٩٩٨٠٠٨٢٤غزنی لین-

٠٧٧٥٢٩٠٠٨٣

شورای اجتماعی هزاره های غور .١٢٠٣
مقیم هرات

جنب - ١٣ناحیه–هرات محمد
٢٨٩٣١٨/٧/١٣٩٦٠٧٨٥٦٤٩١٠٣گلزارشهر

٠٧٨٨٨٥٥٠٠٢

تخصصی تعلیم وتربیه انجمن علمی .١٢٠٤
مقیم شهرکابل

–ناحیه ششم –شهرکابل جواد
٢٨٩٤٥/٧/١٣٩٦٠٧٢٨٨٨٨١٩٨شهرک امید سبز

٠٧٠٠٠٥٣٣٤

پیروز مقیم انجمن اجتماعی جوانان .١٢٠٥
ناحیه ششم شهرکابل

بازار –ناحیه ششم –شهرکابل عبدالستار
٢٨٩٥۳۰/۱۲/۱۳۹۶٠٧٩٧٧٧٤٠٩٩دوغ آباد

٠٧٨٩٧٨٠١٩٩

اجتماعی لیالمی فروشان مقیم نهاد .١٢٠٦
شهرکابل

کارته –ناحیه سوم –شهرکابل امان اهللا
٢٨٩٦٢٧/٦/١٣٩٦٠٧٩٩١٢٨٠٣٠سوم

٠٧٨١٣٢٧٠٤٥

د لوی پکتیا د کابل میشتو صرافانو .١٢٠٧
شورا

سرای –ناحیه اول –کابل ار امین اهللا
٢٨٩٧٥/٧/١٣٩٦٠٧٧٧٢٨٧٣٣٢د صرفانو مارکیت–شهزاده 

٠٧٩٩٥٧٠٥٠٠

ین مقیم ناحیه نوگاه انجمن اجتماعی ن.١٢٠٨
سیزدهم شهرکابل

–ناحیه سیزدهم –شهرکابل محمدجواد
٢٨٩٨١٩/٦/١٣٩٦٠٧٧٠٦٢٩١٢٠دشت برچی

٠٧٧٢١١٢٠٥٦

نسل خرد جوانانانجمن اجتماعی .١٢٠٩
والیت دایکندی مقیم شهرکابل

–قلعه ناظر –حوزه سیزدهم چمن علی
٢٨٩٩١٠/٨/١٣٩٦٠٧٠٨٠٤٥٩٩٢جوار دانشگاه رابعه بلخی

٠٧٧٩٥٠٣٣٢١



٩٦

د ننگرهار والیت د بهسود ولسوالی .١٢١٠
ولنیزه شورامحمدزیوقوم دیووالی د 

جمالی کلی –بهسود ولسوالی عبدالولی
٢٩٠٠٥/٧/١٣٩٦٠٧٨٥٤٨٢٧٥٢دبلتد غر بازار

٠٧٨٥٤٤٤٧٧٠

١٢١١.
نهاد اجتماعی قرآنی جامعه القرآن 

(ع) الکریم و علوم اهل بیت 
شهرهرات

٢٩٠١٢٢/٦/١٣٩٦شهرهراتجواد

٠٧٨٣٣٠٤٩٧٧
٠٧٨٨٦٠٨٨١٢

نهاد اجتماعی موج تحول زنان مقیم .١٢١٢
ناحیه سوم شهرکابل

سرک - ناحیه سوم-شهرکابلشکیبا
٢٩٠٢٥/٧/١٣٩٦٠٧٤٨٧٨٨٠٢٧شورا

٠٧٩١٢٣٢٣١٠

دکنروالیت د وکی ولسوالی د .١٢١٣
سععود قوم ولنیزشورا

دوکی ولسوالی –دکنروالیت 
٢٩٠٣١١/٧/١٣٩٦٠٧٧٧٧٦٨٤٠٠بازار

٠٧٧٠٠٠٢٠٨٥

سازمان اجتماعی هدایت مقیم ناحیه .١٢١٤
سیزدهم شهر کابل

–ناحیه سیزدهم -شهرکابلمحمدعلی
٢٩٠٤٢/٧/١٣٩٦٠٧٨٣٨٣٧٠٣٣دشت برچی

٠٧٨٦٣٤٦٢٠٠

انجمن اجتماعی فضای خرد .١٢١٥
شهرکابل

–جاده شهید مزاری –شهرکابل عبدالغفار
٢٩٠٥٤/٧/١٣٩٦٠٧٨٦٧٧٧٧٥٨گاه قلعه ناظرایست

٠٧٠٨٠٤٤٠٧٤

١٢١٦.
انجمن اجتماعی زنان مقیم 
گذرکاریزی ها ناحیه چهارم 

شهرمزارشریف

٢٩٠٦١/٨/١٣٩٦٠٧٨٠٤٨٣١٠٣ناحیه سوم- شهرمزارشریفرحیمه
٠٧٤٤٨٠٠٢٣١

١٢١٧.
شورای اجتماعی مردم چهارقلعه 

(قلعه احمد خان ) ولسوالی وبگرامی 
والیت کابل

–چهارقلعه –ولسوالی بگرامی محمد صدیق
٢٩٠٧٣/٧/١٣٩٦٠٧٨١٦١٤٣٢٤قلعه احمد خان

انجمن اجتماعی زنان تجارت پیشه .١٢١٨
(مثنی )والیت بدخشان

مرکزشهرفیض –والیت بدخشان محبوبه
٢٩٠٨٠٧٩٩٣١٨٦٥١ناحیه پنجم–آباد 



٩٧

شورای اجتماعی اتفاق اهالی خواجه .١٢١٩
شهرکابلبغرا ناحیه پانزدهم 

٢٩٠٩٢٥/٦/١٣٩٦٠٧٧٤٢٧٥٩٦٨ناحیه پانزدهم–شهر کابل جمشید

شورای اجتماعی اندرابی های بغالن .١٢٢٠
مقیم والیت کندز

٢٩١٠٣/٧/١٣٩٦٠٧٩١٢٥٠٥٨٤سردوره- شهرکندز محمداهللا
٠٧٩٦٤٣٣٦١٥

اتحادیه اجتماعی تاجران میوه و .١٢٢١
سبزیجات والیت ننگرهار

٢٩١١١/٧/١٣٩٦٠٧٠٠٦٠١٤٤٢ناحیه پنجم–شهرجالل آباد گل مراد
٠٧٧٤٣٢٦٦٤

٢٩١٢٢٩/٦/١٣٩٦٠٧٨٨٢٠٩٤٨٨سپیژم ناحیه–کابل ار محمدجوادآگاه تولنیز بنس.١٢٢٢
٠٧٨٦١٨٥٠١١

بنیاد اجتماعی فعاالن جامعه مدنی .١٢٢٣
بغالن

–شهرپلخمری –والیت بغالن محمدعثمان
٢٩١٣١١/٧/١٣٩٦٠٧٠٠٧٢١٤٥٦ناحیه اول

اجتماعی جوانان توانمند مقیم نهاد .١٢٢٤
شهر مزارشریف

(مرکز –شهرمزارشریف 
٢٩١٤٠٧٠٠٧٠٠٨٢٢مجیدی)

٠٧٨٨٣٦٠٠٩٨

درب –ناحیه سوم –شهرهرات عبدالظاهرشورای اجتماعی خبازان شهر هرات.١٢٢٥
٢٩١٥١/٧/١٣٩٦٠٧٩٣٠٣٠٢٠٢جاده خواجه محمد تانکی

٠٧٩٩٧٠٣٢٩٩

دخوست والیت دهمفکره وانانو .١٢٢٦
مدنی ولنه

٢٩١٦٧/٨/١٣٩٦٠٧٠٠٧٩٠٠٦٦دخوست والیت مرکزعبدالنصیر
٠٧٧٧٧٩٩١١٥

٢٩١٧٢٦/٧/١٣٩٦٠٧٠٤٦١٠٥٨٤دلکراه ار–دهلمند والیت شیرآقادهلمند ددرملی خدمتونو ولنیزه ولنه.١٢٢٧
٠٧٠٠٧٧٤٤٠٠

انجمن قوریه داران ام البالد والیت .١٢٢٨
بلخ

٢٩١٨١٥/٧/١٣٩٦٠٧٠٠٥٢٩٤١٥والیت بلخعبدالغنی

شورای اجتماعی قوم ناصری .١٢٢٩
ولسوالی امام صاحب والیت کندز

ولسوالی امام –والیت کندز نجیب اهللا
٢٩١٩٢٢/٧/١٣٩٦٠٧٩٠٩٠٧٠٥٥صاحب

٠٧٩٥٩٩٩٠٩٩



٩٨

شورای اجتماعی علمای مرکزوالیت .١٢٣٠
بامیان

٢٩٢٠١٧/٧/١٣٩٦٠٧٩٩٣٧١٤٩٨مرکزوالیت بامیانمحمد یاسین
٠٧٧٧٠٠٢١٠٣

مرکز مطالعات استراتیژیک وتحلیل .١٢٣١
پالیسی

جوار –ناحیه هفتم –شهرکابل محمد منصور
۲۹۲۱٢٣/٧/١٣٩٦٠٧٠٣٠٥٧٧٦٠کفایت سنتر

٠٧٨٤٠٠٧٧٥٧

انجمن جوانان مسیر نو مقیم ناحیه .١٢٣٢
یازدهم شهرکابل

۲۹۲۲١٠/٨/١٣٩٦٠٧٨٦٣١٨٩٣١شهرکابلحامد
٠٧٧٢٠٢٧٣٧٣

امید نو ولسوالی بنیاد اجتماعی .١٢٣٣
گ والیت بامیانیکاولن

٢٩٢٣٥/٧/١٣٩٦٠٧٧٢٥٤٧٤٦٦مرکزولسوالی یکاولنگسید کاظم

ار په دننگرهار والیت دجالل آباد.١٢٣٤
کی دنانوایانو ولنه

٢٩٢٤١٦/٧/١٣٩٦٠٧٨٧٢١٠٥٤٢٠عبداهللا جان
٠٧٧٦٤١٨٥٠٥

١٢٣٥.
اتحادیه شرکت های استخراج 

سرک –ناحیه سوم –شهرکابل حیات اهللاگوپرسونل صنعت سن
٢٩٢٥١٨/٧/١٣٩٦٠٧٠٠٢١٦٠١١چهارم سیلو

٠٧٠٠٢١٩٥١٤

مردم بیجاشده شورای اجتماعی 
والیت بامیان مقیم

شهرهرات

-۱۳ناحیه –والیت هرات احمد
٢٩٢٦٤/٧/١٣٩٦٠٧٨٣٣٣٤٢٦٨کوچه اتفاق

٠٧٨٢٥٢٤٠٣٤

انجمن مالداران آریا (در قریه افغان .١٢٣٦
والیت فاریابکوت ) شهر میمنه 

٢٩٢٧٠٧٩٩١٩٨٣٨١شهر میمنه
٠٧٧٣٥٠١١٦٤

شورای اجتماعی مردم بیجا شده .١٢٣٧
غزنی مقیم شهرهرات

-۱۳ناحیه –والیت هرات عبدالطیف
٢٩٢٨٤/٧/١٣٩٦٠٧٨٦٢١٨١٨٣کوچه اتفاق

٠٧٨١٨٣٨٨٩٦



٩٩

انجمن اجتماعی زنان صنعت پیشه .١٢٣٨
مقیم شهرکابل

–ناحیه هفدهم –شهرکابل فریحه
٢٩٢٩٥/٧/١٣٩٦٠٧٨٩٩٠٠٦٣٧سرکوتل

٠٧٨٩٤٩٥٧٥٩

شورای  اجتماعی امید مردم والیت .١٢٣٩
دایکندی

شهرنیلی –مرکزوالیت دایکندی غالم رضا
۲۹۳۰٥/٧/١٣٩٦٠٧٧٢٠٥٠٠٣٦چوک ل بادام–

٠٧٧٢٣٢٩۲۲

۲۹۳۱٠٧٠٠٢٨٣٥٣٨٥شهرکابلانجمن حقوقدانان افغانستان.١٢٤٠
٠٧٠٠٢٣٥٤٦٢

سنبله ۱۱شهدای بنیاد اجتماعی .١٢٤١
خورشید ی والیت تخار۱۳۸۹

۲۹۳۲١٥/٧/١٣٩٦٠٧٠٠١٩٠٠١٢شهرتالقان–والیت تخار حبیب اهللا
٠٧٢٩٠٩٨٤٧٢

ار کی گردیز دپکتیاوالیت په .١٢٤٢
دوانانو دهمغی ولنه

٢٩٣٣١٨/٧/١٣٩٦ردیز اررحمت اهللا

دکونوالیت دکرهالی دشهیدانو کلی .١٢٤٣
دوانانو همغی ولنه

٢٩٣٤١٦/٧/١٣٩٦دکرهالی شهیدانو کلیاکرام اهللا

شورای اجتماعی جوانان پروان مقیم .١٢٤٤
ناحیه سوم شهرکابل

جاده –ناحیه سوم –شهرکابل حبیب الرحمن
٢٩٣٥٢٢/٧/١٣٩٦٠٧٨٤٦١٠٣٠٠کوته سنی

٠٧٨۴۰۳۰۹۹۰

دلشکراه ار د بوالن وانانو مدنی .١٢٤٥
ولنه

۲۹۳۶١٥/٧/١٣٩٦٠٧٠٣٩٩٨٢٣٧دهلمندوالیتنقیب اهللا
٠٧٠٧٤١٩٥٤١

انجمن اجتماعی قوریه داران مرکز .١٢٤٦
والیت بامیان

٢٩۳۷١٦/٧/١٣٩٦٠٧٨٩٧٣٤٩٠٥مرکزوالیت بامیانصفرعلی
٠٧٧٥٩٣٧٦٠٩

انجمن اجتماعی ماهی پروران والیت .١٢٤٧
کندهار

ناحیه –مرکزوالیت کندهار عبیداهللا
٢٩٣٨٠٧٠٠٣٢٤٣٠٠باغ پل–هشتم 

٠٧٠٠٣٢٨٨٧٠

٢٩٣٩٢٢/٧/١٣٩٦٠٧٠٠٣٠١٨٣٨اوله ناحیه–لکراه ار محمد فقیردهلمندوالیت دعلیزو قوم سراسری .١٢٤٨



١٠٠

٠٧٠٨٢۶۰۷۱۳شورا

دلوی کندهار د وانانو سراسری .١٢٤٩
شورا

قلعه فتح –لسمه ناحیه –کابل محمدشریف
۲۹۴۰١٦/٧/١٣٩٦٠٧٩٧٩٧٧٥٧٣پنم سرک–اهللا 

٠٧٠٣٢٤٧٧٧٧

کی د کتاب علمی په ننرهار والیت .١٢٥٠
ولنه

٢٩٤١٣/٨/١٣٩٦٠٧٨٢٠٠٥٩٦٥گدارترن- جالآباد ار  سرور
٠٧٨٦٩٩٦٩٥٩

شورای اجتماعی قوم عرب کاریزعلیا .١٢٥١
ولسوالی شکردره

قزیه –ولسولی شکردره سیدآقا
٢٩٤٢٢٤/٧/١٣٩٦٠٧٧٣١٠٣٨٧٨کاریزعلیا

٠٧٠٠١٧٤٢٣٣

په کابل ارکی دوان خوت .١٢٥٢
مدنی ولنه

محمداهللا 
–ناحیه چهارم -کابل ار

مقابل –سرک مسجد حنظله 
شهرنو–سونای نظری 

٢٩٤٣٠٧٧٥٧٠٣٠٧٠
٠٧٠٠٠٥١٣١٧

دسرپل والیت په مرکز کی وانان .١٢٥٣
آند مدنی ولنه

اول –دسرپل والیت په مرکز نوراهللا
٢٩٤٤٢٦/٧/١٣٩٦٠٧٩٧٩٠٠٠٥٦گدعمومی چمن ترن–ناحیه 

٠٧٨٣٢١٤٤٨٦

مقیم سالم قلعه انجمن اجتماعی.١٢٥٤
والیت هرات

٢٩٤٥١٦/٧/١٣٩٦٠٧٢٩٤١١٩٩٦علی احمد
٠٧٩٦٢٣٨٠٨٨

شورای اجتماعی مردم هزاره مقیم .١٢٥٥
شهرکابل

مقابل –ناحیه سوم -شهرکابلسلطان حسین
٢٩٤٦٢٢/٧/١٣٩٦٠٧٧٢٣٢٦٨٨٢هوتل الماس

پارسا شورای اجتماعی جوانان دره .١٢٥٦
والیت پروان

٢٩٤٧٢٤/٧/١٣٩٦٠٧٩٠٧٨٨٦١١دره پارسا–والیت پروان قدرت اهللا

انجمن اجتماعی قاموس (دریا) مقیم .١٢٥٧
والیت بادغیس

دوست محمد
–شهرقلعه نو - والیت بادغیس

مارکیت –جاده قمندانی امنیه 
حاجی نصراهللا

٢٩٤٨٦/٨/١٣٩٦٠٧٧٧٦٠٠٦١٠
٠٧٩٩٦٦٢٣٠٠

پیسا والیت د روانه وانانو ولنهکا.١٢٥٨
-والیت مرکزکاپسیا

٢٩٤٩٠٧٤٤٤٤٤٦١١محمودراقی
٠٧٢٩١٢٩١٣١



١٠١

٢٩٥٠٧/٨/١٣٩٦٠٧٩٩٣٢٤٢٤٨پل علم- د لوروالیت مرکزمحمدغنیدلوروالیت دناصروقومی ولنه.١٢٥٩
٠٧٧١٧٤٦٢٤٢

گی ومشورتی مجاهدین شورای هماهن.١٢٦٠
افغانستان

–ناحیه ششم –شهرکابل 
٢٩٥١٠٧٩١١٦٢١١٦ارنوالیروبروی لو ی 

٠٧٧٥٩٦٦٢٨٥

متصل –شهرهرات _ ناحیه اول خلیل احمدگاه هراتانجمن استادان دانش.١٢٦١
۲۹۵۲٨/٨/١٣٩٦هوتل ارگ

٠٧٩٥٧٧٢٩٦٢
٠٧٩٨٢٧٦٠٠٢

نهاد اجتماعی جوانان قریه انگشت .١٢٦٢
شاه ولسوالی سانچارک والیت سرپل

٢٩٥٣٢٣/٧/١٣٩٦٠٧٨٦٧١٤٥٥٧ولسوالی سانچارکلطف اهللا
٠٧٨٦٥٢٢٥٩٠

دهلمندوالیت دگرشک ولسوالی .١٢٦٣
ولنهدلبنیاتو تولیدکوونکو 

٢٩٥٤درشک ولسوالی مرکز

شورای مردمی قوم درویش علی .١٢٦٤
هلمند مقیم شهرکابل

استاه –۱۳ناحیه –شهرکابل محمد هادی
۲۹۵۵١٣/٨/١٣٩٦٠٧٧٤٩٤٢٧٤٠قلعه نو

٠٧٧٥٠٥٠١٩٤

انجمن هنری اجتماعی عکاسان .١٢٦٥
شهرهراتوفلمبرداران 

جاده –ناحیه پنجم –شهرهرات محمد ظاهر
٢٩٥٦٢٤/٧/١٣٩٦٠٧٩٩٢١٢٢٢٣باغ ازادی

٠٧٩٩١٨٤٥٦٥

انجمن اجتماعی جوانان قریه شیخان ا.١٢٦٦
گوسفندی سرپلولسوالی 

ولسوالی –قریه شیخان ذبیح اهللا
۲۹۵۷٢٣/٧/١٣٩٦٠٧٠٦٤٥٠٠٨٥گوسفندی

٠٧٧١٨١٩٢٦٢

ولسوالی شورای اجتماعی قوم سردار .١٢٦٧
دولت یار والیت غور

٢٩٥٨٨/٨/١٣٩٦٠٧٨٦٦٧٠١٣ولسوالی دولت یارنور احمد
٠٧٧٤٦٧٤٦٩١

١٢٦٨.
شورای اجتماعی قوم دامن راموز 

ولسوالی مرکز بهسود میدان وردک 
مقیم شهرکابل

–ناحیه سیزدهم –شهرکابل حسین علی
٢٩٥٩١٤/٨/١٣٩٦٠٧٤٧٦٦٩٠٠٣جاده شهید مزاری

٠٧٧٨٨٠١٤٦٠



١٠٢

٢٩٦٠٠٧١١٦٣٢٣٣٨٠ناحیه اول–والیت قندهار مدنی جوانان والیت قندهاربنیاد.١٢٦٩
٠٧٠٠٣٠٢٩٨٠

۲۹۶۱١٤/٨/١٣٩٦٠٧٧٢٣٤٤٤١٤مرکز والیت بامیانمحمد جانسازمان مردمی فردای بهتر.١٢٧٠
٠٧٩٠٩٠٨٢٦٢

په کابل کی دلغمان دخلکو دهمغی .١٢٧١
ولنیزه شورا

دولسمه ناحیه ـ –دکابل ار محمد یعقوب
۲۹۶۲٣/٨/١٣٩٦٠٧٨٤١٩١٩٦٠احمدشاه بابا مینه

٠٧٨٤١٩١٩٤٠

شورای اجتماعی مهین مقیم مرکز .١٢٧٢
والیت بغالن

–مرکزوالیت بغالن 
۲۹۶۳٠٧٠٠٠٠٣٦٩٠شهرپلخمری

شورای اجتماعی زنان ولسوالی ناوه .١٢٧٣
میش والیت دایکندی

والیت –ولسوالی ناوه میش فاطمه
٢٩٦٤١٣/٨/١٣٩٦٠٧٤٨٨٢٧٠٧٩دایکندی

٠٧٠٤٠٩٧٧٤١

١٢٧٤.ار ثنْا اهللادمرحم خیریه بنس ٢٩٦٥۱۳/٨/١٣٩٦٠٧٢٩٣٠٠٠٠٤دریمه ناحیه–کابل
٠٧٩٥٥١٠٠٠٠

انجمن اجتماعی زنان توانمند مرکز .١٢٧٥
گروالیت لو

٢٩٦٦٠٧٩٢٠٠٧٠٠٢مرکز پل علم–والیت لوگر 
٠٧٩٤٤٧١٨٨٩

اتحادیه کتابفروشان ، ناشران .١٢٧٦
وقرطاسیه فروشان والیت هرات

قریه مسجد جامع –شهرهرات 
٢٩٦٧٠٧٩٠١٩١٦١٨هرات

٠٧٩٧٤٤٦٦٤٤

ی ولنیزه دفراه والیت دخلکو دهمغ.١٢٧٧
شورا

–شپمه ناحیه –فراه ار 
٢٩٦٨٠٧٩٤٤٠٠٠٠٨دیارلسم سرک

٠٧٠٦٦١١٦٠٤

٢٩٦٩٨/٨/١٣٩٦٠٧٩٠٦٢٠٦٢٠دازادی وا–کندز ار اسداهللادکندز خدمتارانو ولنه.١٢٧٨
٠٧٧٢٢٧٧٠٤١

بنیاد اجتماعی حامیان نسل روشن .١٢٧٩
مقیم والیت بلخ

شرق روضه –شهرمزار شریف تاج محمد
٢٩٧٠٧/٨/١٣٩٦٠٧٩٩٠٤٥٢٠٢بندر تاشقرغان–

٠٧٩٩٤٤٥٢٦٢



١٠٣

دکونوالیت دنوآباد کلی دخلکو .١٢٨٠
ولنیزه شورا

–لورمه ناحیه –کونوالیت اجی شاه محمودح
٢٩٧١١٤/٨/١٣٩٦٠٧٧٢٢٦٤٨٠٠نوآباد کلی

٠٧٧٤٠٣٢٢٥٥

بنیاد اجتماعی قربان سردار فاریابی .١٢٨١
مقیم شهرکابل

–ناحیه پانزدهم –شهرکابل مرتضی کمال
٢٩٧٢٩/٨/١٣٩٦پروژه تامینی

سازمان اجتماعی فضای خرد مقیم .١٢٨٢
شهرکابل

۲۹۷۳٩/٨/١٣٩٦٠٧٧٢٥٦٠١٥٥ناحیه سیزدهم–شهرکابل روح اهللا
٠٧٨٤٢٤٤٩٠٩

انجمن اجتماعی دوکتوران اطفال .١٢٨٣
شهرهرات

٢٩٧٤١٠/٨/١٣٩٦٠٧٩٩٤٤٧٠٦٦جاده مهتاب–والیت هرات عبدالجلیل
٠٧٩٩٨٥٨٤٤٨

٢٩٧٥٨/٨/١٣٩٦٠٧٩٩١٧٢٢٩٩شهرهراتسید اکرام الدیناتحادیه مکاتب خصوصی شهرهرات.١٢٨٤
٠٧٠٠٤٠٠١٦٨

دسرپل والیت دخلکو دیووالی .١٢٨٥
ولنیزه شورا

دوهمه –دسرپل والیت مرکز 
٢٩٧٦- ناحیه 

اتحادیه شرکت های واردکننده مواد .١٢٨٦
نفتی شهرهرات

روبروی لیسه –شهرنو –هرات نوید احمد
۲۹۷۷١٥/٨/١٣٩٦٠٧٠٢٢٣٦٢٦٢مهری

٠٧٩٤١٦٥٠٠٠

انجمن اجتماعی جوانان ولسوالی .١٢٨٧
بلخاب والیت سرپل

۲۹۷۸٩/٨/١٣٩٦٠٧٤٤٥٦٢٠٠٥ولسوالی بلخاب–والیت سرپل ناظر حسین
٠٧٠٧٧٠٣٦٠٥

سازمان اجتماعی آرمان مقیم ناحیه .١٢٨٨
یازدهم شهرکابل

٢٩٧٩١٠/٨/١٣٩٦٠٧٧٠٤٦٠٤٥٩ناحیه یازدهم–شهرکابل سید مسعود
٠٧٩٨٨٨٥٠٨٨

سرک –ناحیه دهم –شهرکابل گلیاری سازمان اجتماعی ارج مقیم شهرکابل.١٢٨٩
٢٩٨٠٦/٨/١٣٩٦٠٧٨١٩٣٨٥٤٦سوم قلعه فتح اهللا

٠٧٩٤٤٩٧٥٦٥

بنیاد خیریه صالحی مقیم شهرکابل.١٢٩٠
ناحیه هفدهم –شهرکابل 

٢٩٨١٠٧٩٦٢٩٢٢٢٢سرکوتل خیرخانه
٠٧٩١٥٨٥٨٢٠



١٠٤

سازمان اجتماعی موافقین مقیم .١٢٩١
شهرکابل

۲۹۸۲٠٧٠٣٢٧٦٧٠٤ناحیه سوم–شهرکابل 
٠٧١١١٠٠٥٢٣

شورای اجتماعی اهالی داشهای .١٢٩٢
جبارخان ناحیه سیزدهم شهرکابل

۲۹۸۳٠٧٩٩٧٩٠٨٩٨شهرکابل
٠٧١١١١٤٧٨٧

شورای اجتماعی قوم بیان زی مقیم .١٢٩٣
مرکز والیت نیمروز

شهر –مرکز والیت نیمروز حاجی محمدخان
٢٩٨٤٧/٨/١٣٩٦٠٧٧٠٤٠٠٠٤٨زرنج

٠٧٩٦٣٨٦٦١٤

فدراسیون هماهنگی کارگران مقیم .١٢٩٤
کابل

٢٩٨٥٠٧٩٩٢١٧٨٣٤ناحیه چهارم–شهرکابل 

شورای عالی احتماعی خبره گان .١٢٩٥
والیت پروان

–شهرچاریکار - والیت پروان حفیظ اهللا عزیزی
٢٩٨٦٦/٨/١٣٩٦٠٧٠٠٢٢٥٢٠٢جاده چهل متره

٠٧٨٨٤٢٨٨٣٨

بنیاد اجتماعی کرامت مقیم ناحیه .١٢٩٦
سوم شهرکابل

٢٩٨٧١٤/٨/١٣٩٦٠٧٩٩٤٠١٦٦٨ناحبه سوم–شهرکابل عبدالغنی
٠٧٠٣٤٦٩٦٣١

گران مددکارمقیم فدرابیسون کار.١٢٩٧
کابل

٢٩٨٨٠٧٧٥٣٩٠٠٤٨ناحیه چهرم-شهرکابل  

٢٨٨٩١٧/٨/١٣٩٦یکه توت–ناحیه هشتم اکرم الدبنشورای اجنتماعی و مردمی کابل.١٢٩٨

سازمان اجتماعی انصاف مقیم .١٢٩٩
شهرکابل

کوچه –ناحبه دهم –شهرکابل شیبا
٢٨٩٠١٤/٨/١٣٩٦٠٧٨٩٤٧٣٠٨٤انتیک فروشی

٠٧٠٠٦٠٣٨٠٩

د د کنروالیت مرکز د دندونه کلی .١٣٠٠
وانانوتولنیزه شورا

د دندونه –د کنروالیت په مرکز رحیم اهللا
٢٨٩١٨/٨/١٣٩٦٠٧٧٤٢٤٧٧٥٩په کلی کی

٠٧٨٨٧٥٥٤٢٣

٢٩٩٢٠٧٩٣٦٦١٠٥٥دشت برچی–شهر کابل نهاد اجتماعی بانوان افغان مقیم .١٣٠١
٠٧٤٤٩٠٧٠٧٤



١٠٥

شهرکابل

سازمان خیریه دریچه صحت مقیم .١٣٠٢
شهرکابل

پل –ناحیه ششم –شهرکابل 
۲۹۹۳سرخ

٠٧٨٦٧٩٢٩٠٠
٠٧٩٠٨٣٣١٣١

–شهرکابل ناحیه چهارم ترانهنهاداجتماعی تکاپو مقیم شهرکابل.١٣٠٣
٢٩٩٤١٧/٨/١٣٩٦٠٧٨٥٨٤٤٠٦٢چهارراهی ترافیک

٠٧٨٦٥٥١٢٢٣

١٣٠٤.
بنیاد اجتماعی شهید الحاج تورن 
جنرال عبدالظاهر نائب زاده مقیم 

مرکز والیت بادغیس

ناحیه –مرکز والیت بادغیس عبدالسمیع
۲۹۹۵١٣/٨/١٣٩٦٠٧٩٩٥٨٥٤٩٥دوم

٠٧٩٩٥٥٥٧٧٠

انجمن اجتماعی قوریه داران مقیم .١٣٠٥
قلعه نو مرکز والیت بادغیس

–شهر قلعه نو –والیت بادغیس ذبیح اهللا
٢٩٩٦١٠/٨/١٣٩٦ناحیه دوم

٠٧٩٨٦٦٣٣٦٩
٠٧٩٩٨٨٠٧٧٢

انجمن اجتماعی زنبورداران مقیم قلعه .١٣٠٦
نو مرکز والیت بادغیس

–شهرقلعه نو –والیت بادغیس داد شاه
٢٩٩٧١٤/٨/١٣٩٦٠٧٩٩٠٥٣٣٥٠ناحه دوم

٠٧٧٠٧٨٦٢٢٩

انجمن اجتماعی زعفران کاران مقیم .١٣٠٧
قعله نو مرکزوالیت بادغیس

–شهرقلعه نو –والیت بادغیس محمد ابراهیم
٢٩٩٨١٤/٨/١٣٩٦٠٧٩٩٦٣١٥٣٤دومناحه

د  کابل ار د برامی په ولسوالی .١٣٠٨
کی د افغان وانانو ولنه

د برامی ولسولی دسهاک په احمد شاه
٢٩٩٩١٠/٨/١٣٩٦٠٧٨٥٤٣٨٤٦٣کلی کی موقعیت لری

٠٧٧٩٦٠٢٩٨٥

١٣٠٩.ارکی د بشر پالنی بنس په کابل

په اومه ناحیه کی –د کابل ار 
کارته چهار د تاالر مجلل کوه 

د کورشمیره لورم
٣٠٠٠٧٧٧٦٣٥٤٦٤

٠٧٧١١٩٨٤٦٤٦

نهاد اجتماعی صدای صلح جوانان .١٣١٠
مقیم شهر هرات

–تاحیه پانزدهم –شهرهرات محمد ابراهیم
٣٠٠١١٠/٨/١٣٩٦٠٧٩٢٦٩٨٢٧٣سرک فرقه صوفی آباد

٠٧٩٢٣١٩٥٧١



١٠٦

١٣١١.
افغان شورای اجتماعی قوم زی 

ولسوالی تورک غور مقیم شهر 
هرات

٣٠٠٢٠٧٨٨٣٢٥٢٤٠ساحه درب خشک–شهرهرات 
٠٧٨٣١٦٧١٠٠

د کن والیت د اسعد آباد په ارکی .١٣١٢
د امید او بدلون ولنه

مناکول -داسعد آباد شار 
٣٠٠٣٠٧٠٠٤٩٥١٠٣سرک کی

٠٧٧٢٨٤٩٨٥٨

دخوست والیت د کاروان سرای .١٣١٣
یووالی ولنهکلي د وانانو د 

–دخوست والیت مرکز 
٣٠٠٤٠٧٧٣١٥٠١٠٨دکاروان سرای کلی

٠٧٧٦١٩٠٣١٠

انجمن اجتماعی طلوع خورشید مقیم .١٣١٤
شهرکابل

–سرک داراالمان –شهرکابل سید اشرف
۳۰۰۵٢٢/٨/١٣٩٦٠٧٩٢٦٥٦٦٦٠ناحیه ششم

٠٧٧٠٠٤٣٥٨٣

سازمان اجتماعی وورزشی اوسپورت .١٣١٥
شهرکابل(فری فایت ) مقیم 

۳۰۰۶٢١/٨/١٣٩٦٠٧٧٧٢١٢٩٣٠کارته نو–شهرکابل عبدالواسیع
٠٧٤٤٤١٨٤٠٥

انجمن اجتماعی زنبورداری ولسوالی .١٣١٦
فرخار والیت تخار

٣٠٠٧١٤/٨/١٣٩٦٠٧٠٢٥٣٨٤٠٠ولسوالی فرخار–والیت تخار محمدناصر
٠٧٩٩٦٤٤٩٤٨

سازمان اجتماعی مصباح مقیم .١٣١٧
شهرکابل

ناحیه دوم قوای –شهرکابل فخرالدین
٣٠٠٨٢١/٨/١٣٩٦٠٧٩٨٠٥٩٠٩٠مرکز

٠٧٩٠٠١٧٠٠٧

١٣١٨.
شورای اجتماعی مردم باالباغ 

ولسوالی سرخرود والیت ننرهار 
مقیم کابل

٣٠٠٩١٧/٨/١٣٩٦٠٧٩٩٣١٠٥٩٣ناحیه دوازدهم–شهرکابل زرعلم
٠٧٧٥٠٢٨٨٣٣

انجمن فکری اقتصاد دانان افغان .١٣١٩
مقیم شهرکابل

داخل –ناحیه سوم –شهرکابل عبداهللا
٣٠١٠١٠/٨/١٣٩٦٠٧٠٠٢٨١٦١٥محوطه پوهنتون کابل

٠٧٠٠٤٧٣٧٠٥

٦٠٧٩٨٥٤٥٠٥٣*٣٠١١٢٤/٨/١٣٩-ناحیه هفتم –والیت فاریاب عبدالرحماننهاد اجتماعی باشنده ان ناحیه هفتم .١٣٢٠



١٠٧

٠٧٩٩٥٢٢٠٣٢شهرمیمنه والیت فاریاب

انجن اجتماعی زنبورداران مقیم .١٣٢١
تخارشهرتالقان والیت

دره –شهرتالقان –والیت تخار سید عبداهللا
٣٠١٢١٦/٨/١٣٩٦٠٧٠٠٧٧٤٩٤٨زران

٠٧٧٣٦٤٦٢٠١

شورای اجتماعی مردم عالوالدین .١٣٢٢
ولسوالی ناور غزنی مقیم شهرکابل

دشت –ناحیه ششم –شهرکابل 
٣٠١٣٠٧٧٨١٦١٨٠٠برچی

دکندهار د درملی خدمتونو اتحادیه.١٣٢٣
شاه –اوله ناحیه –دکندهار ار 

٣٠١٤٠٧٠٠٣٦٧٩١٨زمان وا

گام انجمن اجتماعی جوانان هم.١٣٢٤
ولسوالی اشترلی والیت دایکندی

٣٠١٥٠٧٧٣٥٦٠٣٥٧مرکزولسوالی مرکز
٠٧٠٤٩٠٤٩٢٤

٣٠١٦٠٧٠٠٠٩٩٣٩٦په زابل والیت کیپه مرکز د نوت مدنی ولنهد زابل .١٣٢٥
٠٧٠٠٣٥٨١٠٢

تجارتی افغان مرکز اتحادیه صرافان .١٣٢٦
ناحیه دوم شهرکابل

٣٠١٧٠٧٠٠٢٧٥٧٠٨ناحیه دوم–شهرکابل 
٠٧٩٩٣٠٧٠٠٠

نهاد اجتماعی میثاق ملی در حوزه .١٣٢٧
غرب افغانستان

٣٠١٨١٦/٨/١٣٩٦٠٧٩٩٠٢٥٤٠٧شهر هراتعبدالمجید
٠٧٩٩٩١٢٢٩

انجمن اجتماعی مالداران قریه گله .١٣٢٨
په مرکزوالیت کندزتی

٣٠١٩٠٧٨٢٥٠٢٣٠٧والیت کندزیپه مرکز گله تقزیه 
٠٧٨٩٣٢٣٣٤٣

١٣٢٩.
دننرهار والیت په جالل آباد په 

ارکی د کراچیو او شوکیس لرونکو 
ولنه

په لورمه –د جالل آباد ار 
٣٠٢٠٠٧٣٠٠١١٦٦٤ناحیه کی

٠٧٣٠٣٥١٢٣٠

شورای مردمی بیجاشده گان فراه .١٣٣٠
مقیم شهر هرات

٣٠٢١٠٧٩٩١٤١٠٧٧جاده باغ آزادی–شهر هرات 
٠٧٩٩٢٧٥٣٧١



١٠٨

اتحادیه تاالرهای عروسی شهرکابل.١٣٣١
متحد–ناحیه چهارم –شهرکابل 

٣٠٢٢٠٧٠٠٦٥٠٦٥٠پالزا منزل
٠٧٨٢٥٣٣٤٠٨

بنیاد اجتماعی شهرچاریکاروالیت .١٣٣٢
پروان

سرک چهل متره –شهرچاریکار 
٣٠٢٣٠٧٧٨٨١٦٧٩٣جنوب چهارراهی مقام والیت

٠٧٤٤٣١٦٦٩٠

حمتایت از معلم مقیم نهاد اجتماعی.١٣٣٣
شهر هرات

٣٠٢٤٠٧٩٩٦٥١٦٥٢شهر هرات
٠٧٨٤١٤٥٢٥٣

اتحادیه رهنما های معامالت زرنج .١٣٣٤
مرکز والیت نیمروز

ساحه –مرکز والیت نیمروز 
٣٠٢٥٠٧٩٥٣١٣٣٣٠موترفروشی

٠٧٩٠٧١٧١٣٢

شورای اجتماعی قوم غلجائی والیت .١٣٣٥
نیمروز

مرکززرنج –والیت نیمروز 
٣٠٢٦٠٧٩٩٦٥٢١٨٨کوچه فرنی

١٣٣٦.
شورای اجتماعی مردم قلعه حسن 

گرامی والیت خان علیا ولسوالی ب
کابل

٣٠٢٧٢٧/٨/١٣٩٦٠٧٩٩١١٤٧٩٣قریه حسن خان علیامحمد داود
٠٧٧٥٥٥٧٧٨٣

انجمن اجتماعی فردای روشن زنان .١٣٣٧
مقیم شهر هرات

٣٠٢٨٠٧٨٢٠٧٠٢٣١شهرمزارشریف

ستان معامالت رفع تبعیض افغانمرکز.١٣٣٨
مقیم شهر هرات

-ناحیه دهم  –شهر کابل 
٣٠٢٩٠٧٨٧٤٤٤٥٥٣سرک دوم قلعه فتح اهللا

٠٧٦٦١١١٣٥٦

٣٠٣٠٢١/٨/١٣٩٦٠٧٧٧٧٣٦٤٠٧جالل آباد ار په جوی هفت کیقسمت اهللاولنهجالل آباد کی د سولی غ.١٣٣٩
٠٧٧٤٨٠١٢٠٩

٣٠٣١٢٧/٨/١٣٩٦٠٧٧٨٧٧٦٠٨٦مرکز والبت بامیانعلی جاننهاد دانشجویی خرد دهکده.١٣٤٠
٠٧٧٢٠٢٥١٧٤

٣٠٣٢٠٧٩٩٢١٢٩٢٨ناحیه چهارم–شهر کابل شورای اجتماعی جوانان بدخشان .١٣٤١
٠٧٨٧٩٢١٠٩٩



١٠٩

مقیم شهر کابل

انجمن اجتماعی زنبورداران مقیم .١٣٤٢
شهر کابل

–کارته چهارم -شهرکابل  
٣٠٣٣٠٧٩٩٣٢٧٩٠٨معارف شهر

٠٧٧٨٨٩٩٤٧٧

د افغانستان د اهل سنت و الجماعت .١٣٤٣
د علماؤ شورا

الحاج مولوی تره 
٣٠٣٤٢٧/٨/١٣٩٦٠٧٨٨٢٠٢٠٢٠یوویشتمه ناحیه-کابل ارخیل

٠٧٨٥٣٨٨٢١٧

١٣٤٤.
گام قلعه کوه سازمان اجتماعی هم

تنگی سیدان ولسوالی چهارآسیاب 
والیت کابل

ولسوالی –والبت کابل 
٣٠٣٥٠٧٣٠٤٩٩٨٩١چازآسیاب

٠٧٧٦٣١٠٧٣٤

٣٠٣٦٠٧٠٠٣٠٤٣٤٥پارکصنعتی -کندهارد کندهار دصنعت کارانو اتحادیه.١٣٤٥
٠٧٠٠٤٠٤٤٧٣

انجمن مناظره و سخنوران مقیم شهر .١٣٤٦
کابل

٣٠٣٧٠٧٤٩١٠٢٣٧٥شهر کابل
٠٧٤٧٠٣٠١٩٠

نهاد اجتماعی روند خدمت گزاران .١٣٤٧
مقیم کابل

٣٠٣٨٠٧٩٩٣٢٩٨٠٤ناحیه یازدهم–شهرکابل 
٠٧٨٣٠٧٣٨٣٧

نهاد اجتماعی جوانان ولسوالی .١٣٤٨
کلکان والیت کابل

٣٠٣٩٠٧٦٧٧٠٦٠٣٦ولسوالی کلکان–والیت کابل 
٠٧٨١٨٣٧٩٧٣

شورای اجتماعی مردمی ولسوالی .١٣٤٩
اشترلی والیت دایکندی مقیم کابل

ناحیه سیزدهم = –شهرکابل 
٣٠٤٠٠٧٤٤٦٤٤٠٢٢دشت برچی

شهرکابلشورای اجتماعی رفا مقیم .١٣٥٠
عقب –ناحیه دهم –شهرکابل 

۳۰۴۱٠٧٧١٠٣٠٨١٣مسجد جامع شیرپور
٠٧٨٨٩٦٠٥٢٨

انجمن اجتماعی پیوند افغانان  مقیم .١٣٥١
شهرلشکراه والیت هلمند

۳۰۴۲٠٧٨٨٠٤٦٧٨ناحیه دوم–شهرلشکراه 
٠٧٧٥٢٥٩٠٣٢



١١٠

دکنوالیت دبرو نو دکلی .١٣٥٢
دوانانو یووالی شورا

لورمه ناحیه ـ –دکنوالیت 
۳۰۴۳٠٧٧٧٧٦٧٨٥١آسعد آباد ار

٠٧٧٨٧٧٣٠٧٢

دهلمندوالیت دلکراه ار دبست .١٣٥٣
دمالوچو دکنروندرو ولنه

٣٠٤٤٠٧٠٦٨٠١١٤٦دهلمند ار
٠٧٠٨٦٩٥٤٩٣

نهاد اجتماعی پیمان جوانان مقیم .١٣٥٤
ناحیه پانزدهم شهرکابل

٣٠٤٥٠٧٩١٩٥١٧١٨ناحیه پانزدهم–شهرکابل 
٠٧٤٨٤٨٩٢١٤

نهاد اجتماعی اصالحات مقیم .١٣٥٥
شهرکابل

٣٠٤٦٠٢٠٢٢١٤٠٨٢شهرکابل
٠٢٠٢٢١٤٠٨١

انجمن اجتماعی زعفران کاران برناباد .١٣٥٦
ولسوالی غوریان هرات

٣٠٤٧٠٧٨٣٦٤٣٤٤٠
٠٧٩٥٤٧٤٩٣٣

سازمان اجتماعی جوانان آاه مقیم .١٣٥٧
ناحیه نزدهم :پلچرخی :شهرکابل

٣٠٤٨

اجتماعی جوانان قریه خواجه انجمن .١٣٥٨
احمد والیت غزنی

قره خواجه –مرکز والیت غزنی انیتا
۳۰۴۹٠٤٤٨٦٢٦١٧٩احمد

٠٧٧٨٣٠٥٩١٣

مجمع اهل بینت.١٣٥٩
کارته –ناحیه سوم –شهرکابل 

۳۰۵۰سخی

دپروان والیت په برام ولسوالی کی .١٣٦٠
دخروی خلکو شورا

دقلعه لی نو –دبرام ولسوالی 
٣٠٥١٠٧٩٩٢٥٤٤٣٥کلی

٠٧٧٥٥٧٤٩٦٥

اتحادیه شرکت های تولید کننده .١٣٦١
صابون مقیم شهرکابل

٣٠۵۲٠٧٧٩٨٤٩١٦٤ناحیه پنجم–شهرکابل 
٠٧٨٩٥٥١٠٢٤

٣٠٥٣٠٧٠٠۱۶۷۹۲۱–دویمه ناحیه –دکابل ار په کابل ارکی هیله مدنی ولنه.١٣٦٢



١١١

۰۷۸۹۶۵۴۳۰۲اسمایی وا

–ناحیه پنجم –شهرکابل رهرابنیاد خیریه ذهرا مقیم شهرکابل.١٣٦٣
۳۰۵۴٨/٩/١٣٩٦٠٧٨٠١٢٥٣٣٤بازارکمپنی

٠٧٩١٢٩٢٧٩٠

۳۰۵۵١٤/٩/١٣٩٦٠٧٠٠٠٨٨٤١٣شهر پل علم–والیت لوگر محمودگرانجمن اجتماعی معلولین والیت لو.١٣٦٤
٠٧٨٣٠٩٨٢٨٤

شورای اجتماعی ولسوالی جال .١٣٦٥
والیت تخار مقیم کابل

٣٠٥٦۱۱/١٠/١٣٩٦٠٧٩٩٢٧٧٣٠٨ناحیه هفدهم–شهرکابل عبدالحمید
٠٧٩٧٤٠٩٩٦٨

شورای اجتماعی مردم پشه ای مقیم .١٣٦٦
ولسوالی سروبی والیت کابل

٣٠٥٧١٤/٩/١٣٩٦٠٧٨١١١٠٦٢٧بازار ولسوالی سروبیعبدالمالک

۱۵٣٠٥٨١٩/١٠/١٣٩٦٠٧٨٦١٨٨٥١٥ناحیه –شهرکابل شکیباشورای زنان همفکر مقیم شهرکابل.١٣٦٧
٠٧٨٨٠٨٦٩٨٤

دننرهاروالیت دشیخ مصری .١٣٦٨
اروی دوانانو تولنه

حمیداهللا
دشیخ مصری –ننرهاروالیت 

دحضرت بالل –اروی 
نمسجد تر

٣٠٥٩١٣/٩/١٣٩٦٠٧٨١٤٩٨١٨٨

انجمن علمی و اجتماعی قریه دلخکی .١٣٦٩
مرکز والیت سمنگان

٣٠٦٠١٣/٩/١٣٩٦٠٧٧٥٢٥٩٦٩٦قریه دلخکیصبر الدین
٠٧٧٤٦٤١٣٤١

نهاد اجتماعی اتفاق مقیم ناحیه پنجم .١٣٧٠
شهرکابل

–ناحیه پنجم –شهرکابل امان اهللا
٣٠٦١١٥/٩/١٣٩٦٠٧٩٥١٦٤٧٩٥قسمت دوم خوشحال خان

٠٧٨٢٠٤٨٩٢٢

نهاد اجتماعی امید جوانان مقیم ناحیه .١٣٧١
سیزدهم شهرکابلد

٣٠٦٢٠٧٨٩٠٣٧٥٩٥ناحیه سیزدهم–شهرکابل 
٠٧٧٧٥٢٠٠٧٩

سازمان اجتماعی جوانان استوار مقیم .١٣٧٢
شهرکابل

٣٠٦٣٢٠/٩/١٣٩٦٠٧٦٤٧١٠٠٤٧خیر خانه–شهرکابل صمیم

٣٠٦٤انجمن اجتماعی جوانان نوین قریه .١٣٧٣



١١٢

شینه ولسوالی بگرامی والیت کابل

کارته –ناحیه سوم –شهرکابل اختر محمدبنیاد خیریه اخترمحمد مقیم شهرکابل.١٣٧٤
٣٠٦٥٠٧٦٥٨٨٥٢٨٥عقب وزارت زراعت–سخی 

٠٧٩٥٤٢٠٥٣٠

٣٠٦٦٠٧٠٠٢٩٢٨٧٨ناحیه دهم–شهرکابل نهاد خدمت.١٣٧٥
٠٧٨٥٩٩٦١٧٥

ار په نهمه ناحیه کی د دکابل .١٣٧٦
هوتخیلو وانانو د یووالی شورا

٣٠٦٧٢٨/٩/١٣٩٦۰۷۸۴۲۴۴۴۴۴نهمه ناحیه–کابل ار حسین

په احمدشاه بابا مینه کی د محمد .١٣٧٧
خیلو قومی شورا

–دولسمه ناحیه –دکابل ار فضل الرحمن
۳۰۶۸۱۴/۹۱/۱۳۹۶۰۷۸۶۰۰۲۸۲۱ارزان قیمت

۰۷۸۲۰۳۲۴۶۹

په چهارآسیاب ولسوالی کی دعلی .١٣٧٨
خیلو قومی شورا

ولسوالی چهار –والیت کابل حاجی عبدالمنان
۳۰۶۹۲۶/۹/۱۳۹۶۰۷۹۹۳۱۲۲۹۳اسیاب

۰۷۹۵۸۸۵۷۵۷

اسالم قلعه انجمن اصناف مقیم بندر .١٣٧٩
والیت هرات

۳۰۷۰۱۳/۹/۱۳۹۶۰۷۸۵۲۱۲۵۲۶بندر اسالم قلعهجلیل احمد
۰۷۹۹۰۳۳۰۹۵

۳۰۷۱۱۹/۱۰/۱۳۹۶۰۷۲۹۴۸۰۲۴۶سرک هرات–والیت بادغیس سیدامان اهللانجمن مالداران مرکز والیت بادغیس.١٣٨٠
۰۷۹۳۱۹۸۹۴۱

١٣٨١.
دلغمان والیت دقرغی ولسوالی 

ولنیزه دزیالنی کلی داوریاخیلو قوم 
شورا

دقرغی –دلغمان والیت حسین خان
۳۰۷۲۱۴/۹/۱۳۹۶۰۷۹۶۰۷۴۸۴۷ولسوالی په بازار

۰۷۸۲۱۴۷۹۹۵

دکن والیت د دره پیچ ماوی .١٣٨٢
ولسوالی د صافیو قوم متحده شورا

دره پیچ ماوی –د کنوالیت ممتاز
۳۰۷۳٢٢/٩/١٣٩٧٠٧٧٨٠٥٢٧٢٦ولسوالی

٠٧٧٤٧٤٥٠٤٦

طلوع اندیشه مقیم سازمان اجتماعی .١٣٨٣
شهرکابل

کارته –ناحیه سوم –شهرکابل سید شفیق اهللا
٢٦/٩/١٣٩٧٠٧٠٠٨٤٣١٩٩- ۳۰۷۴چهار

٠٧٩٧١٤٢٦٤٤



١١٣

انجمن اجتماعی قوریه داران مقیم .١٣٨٤
والیت جوزجان

٣٠٧٥٢٩/٩/١٣٩٧٠٧٨٤٦١٣٧٣٢شهرشبرغان–والیت جوزجان عزیزاهللا
٠٧٨٨٢١٥٥٤٥

والیت شورای اجتماعی بانو مقیم .١٣٨٥
دایکندی

٣٠٧٦٢٢/٩/١٣٩٧٠٧٧٣٨٣١٦٢٨مرکز والیت دایکندیطاهره
٠٧٧١٩١٤٧٧٨

د لور والیت په محمد آغه ولسوالی .١٣٨٦
کی د بزرانو او بوالو ولنه

محمد اغه –دلور والیت سیدمحمد
٣٠٧٧٢٥/٩/١٣٩٦٠٧٧٠٤١٠٤٨٧سفید سن کلی–ولسوالی 

٠٧٧٦٢٤٣٣٠٨

والیت انجمن اجتماعی دوکتوران .١٣٨٧
پروان

جاده هوفیان –شهر چاریکار عبدالخلیل
٣٠٧٨٢٧/٩/١٣٩٧٠٧٠٠٢٣٦٥٨٨شریف

شورای اجتماعی قوم انعام زاده .١٣٨٨
گرامی والیت کابلولسوالی ب

٢/١٠/١٣٩٦٠٧٠٨٩٥٨٥٣٦- ٣٠٧٩قلعهه احمد خانعبدالقاسم
٠٧٨٣١٦٤٧٢١

شورای اجتماعی جوانان مقیم شهرک .١٣٨٩
ولسوالی کشک –والیت هرات چهان گیرتورغوندی

٢٧/٩/١٣٩٦٠٧٩٧٧٧٤٤٤٠- ٣٠٨٠شهر تورغوندی–رباط سنگی 
٠٧٨٣٢٥٢٦٤٠

انجمن شرکت های ترانسپورتی .١٣٩٠
حصه –ناحیه چهارم –شهرکابل محمدعارفوترانزیتی والیت هرات مقیم کابل

١٥/٩/١٣٩٧٠٧٩٩٤٠٤٨٧٠- ٣٠٨١دوم کارته پروان
٠٧٩٩٨٦٨٠١١

انجمن اجتماعی جوانان قریه رستم .١٣٩١
ولسوالی –والیت بامیان مصفیولسوالی یکاولنگ والیت بامیان

٢٠/٩/١٣٩٦٠٧٤٧٤٦٣٥٠٨- ٣٠٨٢یکاولنگ قریه رستم
٠٧٤٤٦٥٤٤٠٢

په کابل ار کی د وان فکر مدنی .١٣٩٢
عقب –کارته نو –کابل محمد آصفولنه

٥/١٠/١٣٩٦٠٧٨٥٥٨٠١٨٠- ٣٠٨٣پوهنتون جهان
٠٧٨٧٦٢٧٨٠٣

نهاد اجتماعی فکری جوانان والیت.١٣٩٣
–شهر تالقان –مرکز تخار نبی اهللاتخار

٢٠/٩/١٣٩٦- ٣٠٨٤ناحیه اول
٠٧٠٦٢٩٩٦٧٠
٠٧٠٥٣٩٤٧٧٩

سازمان اجتماعی شهید وحدت ملی .١٣٩٤
٤/١٠/١٣٩٦٠٧٧٤٤١١٢٩٥- ٣٠٨٥-ناحیه سیزدهم –شهر کابل حیات اهللامقیم شهرکابل

٠٧٩٩٠٢٦٣٢٦
١٠/١/١٣٩٦٠٧٨٤٧٤٤٠٦٤- ٣٠٨٦ولسوالی بغالن –شهرقدیم عبدالفهیمنهاد اجتماعی عدالت مقیم شهر قدیم .١٣٩٥



١١٤

٠٧٠٠٦١٦٣٤٨مرکزیوالیت بغالنولسوالی بغالن مرکزی 

٣/١١/١٣٩٦٠٧٠٠٦٤١٤١١- ٣٠٨٧لسمه ناحیه- دکابل ارل اقادکابل ار دعمل ولسی ولنه.١٣٩٦
٠٧٠٨٩٧٢٦٠٣

–والیت هرات شهر کهنه نصار احمدگران والیت هراتاتحادیه زر.١٣٩٧
٥/١٠/١٣٩٦٠٧٩٩٣٦٤٤٣٧- ٣٠٨٨مارکیت بازارچه

٠٧٩٨٦٢٢١١

شورای اجتماعی جوانان سرپل مقیم .١٣٩٨
١٨/١٠/١٣٩٦٠٧٤٧٤٦٨٦٦٦- ٣٠٨٩- ناحیه سوم –شهرکابل سیدعارفکابل

٠٧٤٩٩٥٢٩٨٨

١٣٩٩.
شورای اجتماعی انسجام معلولین 
معیوبین و شهدای مردم چهاردهی 

کابل
سرک –ناحیه هفتم –شهرکابل رستم

٥/١٠/١٣٩٦٠٧٧٢٠١٧٠٦٤- ٣٠٩٠نو چهلستون
٠٧٧٣٠٧٣٧٢

مرکز مطالعات انکشاف و صلح مقیم .١٤٠٠
قلعه –ناحیه دهم –شهرکابل احمد عمرشهرکابل

٢٢/٩/١٣٩٦٠٧٠٠٤٠١١٧٠- ٣٠٩١فتح اهللا

آباد په ار کی را ولنیز د جالل .١٤٠١
ارساداتبنس لورمه ناحیه-د جالل آباد٢٤/١٠/١٣٩٦٠٧٧٧٦٢٨٨١٦- ٣٠٩٢

٠٧٧٤١٤٠٤٨٦

قریه شینه پائین شورای جوانان .١٤٠٢
١٢/١٠/١٣٩٦- ٣٠٩٣قریه شینه–ولسوالی بگرامی نجیب اهللاگرامی کابلولسوالی ب

سازمان اجتماعی نواندیشان مقیم .١٤٠٣
–ناحیه سیزدهم –شهرکابل احمد نویدشهرکابل

١٢/١٠/١٣٩٦٠٧٧٢١٢٢٤٩١- ٣٠٩٤ایستگاه سرپل
٠٧٩٥٩٦٩٨٨٥

شورای بین القومی مرکز والیت .١٤٠٤
٢٩/٩/١٣٩٦٠٧٩٩٣٠٧٢٧٢- ٣٠٩٥مرکز والیت پنجشیرعزیزالرحمنپنجشیر

٠٧٧٥٨٣٥٦٦٢

شورای اجتماعی جوانان ولسوالی .١٤٠٥
١٣/١٠/١٣٩٦٠٧٠٧٠٧٤٦٨٤- ٣٠٩٦-ناحیه هفدهم –شهرکابل محمد طاهر خانشتل والیت پنجشیر مقیم شهرکابل

٠٧٨٠٦٤٤٨٤٠

انجمن اجتماعی مالداران ولسوالی .١٤٠٦
قریه –مرکز ولسوالی کرخ سید کبیرکرخ والیت هرات

١/١١/١٣٩٦٠٧٩٧٦٧٤٠٧٨- ٣٠٩٧زرغون شا
٠٧٩٥١٠٨١٥٢

شورای اجتماعی حق شناسان والیت .١٤٠٧
٢/١٠/١٣٩٦٠٧٧٦٠٦٠١٤٢- ٣٠٩٨ناحیه هفتم–شهر هرات گلحاجی جمعه هرات

٠٧٩٩٣٦٤٦٨٦
٥/١٠/١٣٩٦٠٧٠٠٢٨٣٤١٩- ٣٠٩٩قریه غازهمحمد اخترشورای مردمی قریه جات غازه .١٤٠٨



١١٥

٠٧٧٨٥١٩٦٦٥ولسوالی شکردره والیت کابل

انجمن اجتماعی پیشگام والیت .١٤٠٩
–شهر نو –والیت فاریاب عبدالملکفاریاب

١/١١/١٣٩٦٠٧٨٣٣٥٤٤٠٢٠- ٣١٠٠مرکز ولسوالی اندخوی

سازمان اجتماعی کاروان صلح .١٤١٠
شهر فیض آباد -والیت بدخشانصبراهللاجوانان والیت بدخشان

٢٢/٩/١٣٩٦٠٧٧٦٨١١٣٢٧- ٣١٠١شهر جدید–
٠٧٩٤٧٤٤٦٦٢٧

٢٢/٩/١٣٩٦٠٧٠٠٢١٠٤٠٦- ٣١٠٢کارته پروان–شهرکابل حزب اهللابنیاد خیریه مومن مقیم کابل.١٤١١

١٤١٢.
انجمن اجتماعی زنبورداران قریه 
المجر ولسوالی چهاردره والیت 

کندز
١/١٢/١٣٩٦- ٣١٠٣قریه المجر ولسوالی چهاردرهنقیب اهللا

نهاد خیریه شهید قومندان شهید .١٤١٣
٢/١٢/١٣٩٦٠٧٨٨٤٦٦٣٨١- ٣١٠٤والیت تخار–شهر تالقان عبدالقدوسمحمد داود حق پرست

٠٧٧٢٤٣٤٠٣٤

کارته –ناحیه سوم –شهرکابل محمدشاهبنیاد خیریه پیمان مقیم شهر کابل.١٤١٤
٢٢/٩/١٣٩٦٠٧٨٥١٦١٥١٩- ٣١٠٥چهار

مجمع اجتماعی حمایت از استادان .١٤١٥
چهار راهی –تایمنی –کابل امان اهللافغانستان

٢٣/١١/١٣٩٦٠٧٠٠٢٨٣٨٥٩- ٣١٠٦حاجی محمد داود
٠٧٠٠٢٥٩٧٣٧

ار کی د نیازیو قوم د په پکتیا .١٤١٦
–ردیزار –د پکتیا والیت زرخانوانانو شورا

١٧/١٠/١٣٩٧٠٧٦٥٣٠١٩٣٥- ٣١٠٧نیازی مارکیت
٠٧٧٧١٧٧٣٢٦

انجمن اجتماعی فردای بهتر مقیم .١٤١٧
–در فوالدی –والیت بامیان محمد باقرمرکز والیت بامیان

٢٦/١٠/١٣٩٦٠٧٧٢٣٦١٩٨٤- ٣١٠٨قریه سرخ جوی
٠٧٩٨٤١٢٥٩٣

سازمان اجتماعی جوانان برای ترقی .١٤١٨
٠٧٠٠٢١٥٩١٥//- ٣١٠٩شهرکابلمصطفیمقیم شهرکابل

٠٧٠٠٠٨٧٣٨٦

په کابل ار کی د وانانو د سمون .١٤١٩
٩/١٠/١٣٩٦٠٧٧٥٠٧٤٠٣٣- ٣١١٠-پنمه ناحیه –د کابل ار آغا لاو بدلون ولنه

٠٧٨٤٠٧٨٢٦٣

بنیاد اجتماعی و خیریه کریمزاده مقیم .١٤٢٠
١١/١٠/١٣٩٦٠٧٩٩٧٧٥٠٤١- ٣١١١شهر مزار شریفعبدالعظیموالیت بلخ

٠٧٩٦٢٦٤٦٦١

نهاد اجتماعی مشارکت اندیشه مقیم .١٤٢١
–ناحیه سیزدهم –شهرکابل محمد شریفشهرکابل

١٣/١٠/١٣٩٦٠٧٨٣٣٤٥٢٠٢- ٣١١٢چهار راهی حاجی نوروز
٠٧٧٤٤٠٤٠٧٦



١١٦

١٤٢٢.
انجمن اجتماعی معلولین متحد  مقیم 

ناحیه سیزدهم
شهرکابل

٢٣/١٠/١٣٩٦٠٧٧٩٧٣٥٣٤٩- ٣١١٣-ناحیه سیزدهم –شهرکابل محمد علی
٠٧٧٠١٥٠٤٩٤

په کابل ار کی د شوخیلو قوم د .١٤٢٣
–اتمه ناحیه –د کابل ار حاجی تمیزیووالی شورا

٢٣/١٠/١٣٩٦٠٧٠٠٢٧٦٣٨٦- ٣١١٤پکتیا مارکیت–قلعچه 
٠٧٨٦٤٠٢٢٨٨

شورای اجتماعی صنایع معادن و .١٤٢٤
١٠/١٠/١٣٩٦٠٧٧٠٠٠٢٢٤- ٣١١٥چهار راهی عبدالحق–شهرکابل عبدالجبارذاران افغانستانگسرمایه 

٠٧٨٦٦٠٦٨٦٨

شورای اجتماعی جوانان قریه کورابه .١٤٢٥
٤/١١/١٣٩٦٠٧٧٦٠٦٧١٧٤- ٣١١٦والیت پنجشیرمحمد مدیرولسوالی شتل والیت پنجشیر

٠٧٧٦٦٥٩٠٥٤

شورای اجتماعی زرگران، حکاکان و .١٤٢٦
٩/١٠/١٣٩٦- ٣١١٧حیدری مارکیت–والیت کابل حاجی نور محمدتخنیکران طال و نقره شهرکابل

٢٩/١٢/١٣٩٦٠٧٠٠٦٢٨٨١٠- ٣١١٨ناحیه دهم–شهرکابل عبدالرحیممقیم شهرکابلبنیاد خیریه امید .١٤٢٧

گاه نو مقیم سازمان اجتماعی ن.١٤٢٨
١/١١/١٣٩٦- ٣١١٩ناحیه ششم–شهرکابل سید جوادشهرکابل

٠٧٨٤٢٥١٦٢٤
٠٧٤٤٨١٨٨٦٦

په کابل ار کی د افغان وانانو د .١٤٢٩
د –داراالمان –د کابل والیت محمد جاللسولی ولنه

ن٩/١٠/١٣٩٦٠٧٧٧٢٠١١٩٥- ٣١٢٠روسی سفارت تر

١٤/١٢/١٣٩٦- ٣١٢١والیت لوگر–شهر پل علم محمد نعیمگربنیاد اجتماعی و مدنی لو.١٤٣٠

د ننگرهار والیت د سیاه سنگ .١٤٣١
د سیاه –د ننرهار والیت سمیع اهللااروی د وانانو ولنه

١٩/١٢/١٣٩٦٠٧٨٥٣٠٢١٨٢- ٣١٢٢سن اروی
٠٧٨٧٤٣٤٦٣٦

د کندهار والیت د صنایعو تولیداتی .١٤٣٢
٣٠/١١/١٣٩٦- ٣١٢٣شپمه ناحیه–دکندهار والیت باریدادولنه

بنیاد اجتماعی و خیریه شفق مقیم .١٤٣٣
٢٥/١١/١٣٩٦٠٧٠٠٨٢٩٤٤٠- ٣١٢٤ناحیه سوم–شهرکابل عبدالرحمنشهرکابل

ده –ناحیه هفتم –شهرکابل بنیاد اجتماعی متحد مقیم شهرکابل.١٤٣٤
٠٧٩٩٣٤٠٨٠١- ٣١٢٥مزار خان

١٠/١٠/١٣٩٦٠٧٨٨٧٠٠٧٦٠- ٣١٢٦مقابل ولسوالی بگرامیدوست محمدشورای اجتماعی مردم ولسوالی .١٤٣٥



١١٧

٠٧٩٥٤٠٧٥٦٢گرامی والیت کابلب

انجمن اجتماعی جوانان قریه قرشغان .١٤٣٦
قریه –ولسوالی سانچارک حکمت اهللاکالن ولسوالی سنچارک

٢٥/١٠/١٣٩٦٠٧٨٩٦٦٧٠٧٩- ٣١٢٧فرشقان
٠٧٨٦٤٤٥٣٨٣

انجمن علمی و اجتماعی فردای نوین .١٤٣٧
–ناحیه سوم –شهرکابل ضیاوالدینمقیم شهرکابل

٤/١١/١٣٩٦٠٧٦٦٨٢٢٤٤٢- ٣١٢٨دهبوری
٠٧٧٤٣٤١١٤٩

اجتماعی اهالی قریه تکزار نهاد .١٤٣٨
٢٥/١٠/١٣٩٦٠٧٨٧٧٦٦١٧٧- ٣١٢٩قریه تکزار ولسوالی سانچارکمحمد داودولسوالی سنچارک والیت سرپل

٠٧٨٨٠٠٩٠٤٥

شورای اجتماعی عدالت خواهان  .١٤٣٩
مقابل –سرک داراالمان شراب الدینمقیم کابل

٢٩/١٢/١٣٩٦٠٧٠٧٠٧٠٩٨٠- ٣١٣٠تلویزیون آریانا
٠٧٧٨٣٧٩٢٥٧

١٤٤٠.
ن والیت د وکی ولسوالی په د ک

مرکز کی د مسعود قوم د همغی 
شورا

د وکی –د کن والیت محمد اجمل
٢٣/١٠/١٣٩٦٠٧٧٠٠٠٠٠١٦- ٣١٣١ولسوالی

٠٧٧١٧٠٦٣٣١١

گلستان قریه انجمن اجتماعی جوانان .١٤٤١
قریه –ولسوالی سانچارک رحم الدینفرشقان کالن ولسوالی سانچارک

٢٥/١٠/١٣٩٦٠٧٨٨٨٧٤١٠٨- ٣١٣٢فرشقان
٠٧٨٦٩١٩٩٦٥

انجمن اجتماعی مردم قریه بهارک .١٤٤٢
قریه –ولسوالی سانچارک لطف اهللاولسوالی سانچارک

٠٧٨١٦٨٧٩١٠//- ٣١٣٣بهارک

انجمن اجتماعی زنان قریه تکزار .١٤٤٣
٠٧٨٨٣٢٨٩١٨//- ٣١٣٤قریه تکزار–ولسوالی سانچارک فریدهولسوالی سانچارک

٠٧٩٣٠٥٧١١٤

قریه تکزار انجمن اجتماعی جوانان .١٤٤٤
٠٧٨٦٧٢٠٠٣٢//- ٣١٣٥//عبدالباریولسوالی سانچارک

٠٧٨٧٤٥١٦١٠

نهاد اجتماعی همراست مقیم شهر .١٤٤٥
٩/١٠/١٣٩٦٠٧٢٨٥٠٥٥٠٥- ٣١٣٦شهر شبرغان- والیت جوزجان فرید احمدشبرغان والیت جوزجان

انجمن اجتماعی باغداران مقیم شهر .١٤٤٦
٣٠/١٠/١٣٩٦- ٣١٣٧شهر هراتعبداهللاهرات

٠٧٩٩٨٢٥٠٠٠

انجمن اجتماعی باغداران همگام .١٤٤٧
مقابل ولسوالی –شهر هرات جاهدولسوالی انجیل والیت هرات

//- ٣١٣٨انجیل



١١٨

انجمن اجتماعی باغداران توانمند .١٤٤٨
مقابل –بادمرغان –شهر هرات نصیراحمدولسوالی گزره والیت هرات

٠٧٩٩٥٢٦٥٦٥//- ٣١٣٩هوتل مارکوپلو

انجمن اجتماعی باغداران ولسوالی .١٤٤٩
–ناحیه هشتم –شهر هرات سید حسیناوبه والیت هرات

٠٧٩٩٨٣٨٦١٣//- ٣١٤٠جاده انصار

–دولسمه ناحیه –دکابل والیت نبی اهللات ولنهخو.١٤٥٠
١٨/١٠/١٣٩٦٠٧٩٥٤٥٥٦٠٢- ٣١٤١دریم بالک

فضل احمد معنوینهاد اجتماعی اعتدال و دموکراسی.١٤٥١
وزیر محمد –ناحیه دهم –کابل 

–سرک پانزدهم –اکبرخان 
۵کوچه 

٦/١٠/١٣٩٦٠٧٠٢٢٢٢٢٢٢- ٣١٤٢

٠٧٠٠٣٢٤٨٤٨- ٣١٤٣سرک سوم پروژه تایمنیانجمن قرضه های کوچک افغانستان.١٤٥٢
٠٧٩٩٣٠٨٨٧٦

د خوست والیت  روانه وانانو .١٤٥٣
مجاهد –دخوست والیت مرکز وحیداهللاولنه

١٠/١١/١٣٩٦٠٧٧٧١٦٢٠١٩- ٣١٤٤لور الری

ولسوالی شورای اجتماعی ندای مردم .١٤٥٤
٣/١١/١٣٩٦٠٧٨٣٥٣٨٧٨٩- ٣١٤٥ناحیه ششم–شهرکابل محمد یوسفسیغان مقیم شهرکابل

٠٧٧٦٣٧٦٦٤٥٩

د کندهار والیت د وانانو فکری .١٤٥٥
٢٩/١٢/١٣٩٦٠٧٠٠٢٠٨١٦٢- ٣١٤٦د کندهار ارعزت اهللاخوت مدنی ولنه

٠٧٠٠٠١٠١٨٠

انجمن اجتماعی زنان قریه چنار .١٤٥٦
قریه –ولسوالی سانچارک گلشاه فرشقان کالن ولسوالی سانچارک

٢٥/١٠/١٣٩٦٠٧٨٦٤١٣٤٩٥- ٣١٤٧فرشقان کالن
٠٧٨٥٣٧٦٠٩٥

٢٦/١٠/١٣٩٦- ٣١٤٨-ناحیه چهارم –شهرکابل داکتر نبیلانجمن قلبی وعایی افغانستان.١٤٥٧

انجمن اجتماعی فارغ التحصیالن .١٤٥٨
١٤/١١/١٣٩٦٠٧٩٠٠٠١٦٢٦- ٣١٤٩ناحیه دهم–شهرکابل فضل احمدترکیه مقیم کابل

٠٧٠٢٨١١١١١
٢٣/١١/١٣٩٦٠٧٧٥١٦٨٨٣٤- ٣١٥٠ناحیه ششم–شهرکابل نجیب اهللامرکز مطالعات وتحقیقات مقیم کابل.١٤٥٩

مرکز اجتماعی ابتکار وعمل مقیم .١٤٦٠
چهار –ناحیه چهارم –شهرکابل محمد اسالمشهرکابل

٢٠/١٠/١٣٩٦٠٧٩٧٦١١١١١- ٣١٥١راهی سابقه تایمنی

انجمن اجتماعی ندای سالم مقیم قلعه .١٤٦١
١٣/١٠/١٣٩٦٠٧٩٤٩١٤٧٧١٢- ٣١٥٢مرکز والیت بادغیسخیر محمدنو والیت بادغیس



١١٩

١٤٦٢.
شورای اجتماعی انسجام مردم 

ولسوالی حصه اول کوهستان والیت 
کاپیسا مقیم کابل

–ناحیه یازدهم –شهرکابل ولی جان
١/١١/١٣٩٦- ٣١٥٣١٥٣منطقه 

جای –ناحیه هفتم –شهرکابل احمد هیوادسازمان مدنی جوانان نواندیش.١٤٦٣
٨/١١/١٣٩٦- ٣١٥٤ریس

٠٧٩٤٤٦٥١٤٢
٠٧٩٠٢٢٠١٣٣

انجمن اجتماعی اتالی جوانان مقیم .١٤٦٤
سرک –ناحیه سوم –شهرکابل فروزانشهرکابل

٢٠/١٠/١٣٩٦٠٧٩٣٢٢٢٠٨٧- ٣١٥٥داراالمان
٠٧٩٩٣٣١١٤٨

سازمان اجتماعی جهیش مقیم .١٤٦٥
٢٦/١٠/١٣٩٦٠٧٧١٢٨١٢٨٨- ١٥٣١٥٦ناحیه –شهرکابل تمناشهرکابل

٠٧٨٤٥٩٠٥٦٦

شورای اجتماعی قوم زی اهللا دوست .١٤٦٦
٢٠/١٠/١٣٩٦٠٧٩٧٧٧٧٥٩٤- ٣١٥٧کوچه سره میاشت–والیت غور گل محمدباتور والیت غور

٠٧٨٣٠٣٥٣١٢

انجمن اجتماعی جوانان رضا کار .١٤٦٧
شهر –مرکز والیت جوزجان محمد میثاقمقیم والیت جوزجان

١٩/١٠/١٣٩٦٠٧٩٣٢٩٨١٥٠- ٣١٥٨جاده عمومی–آقچه 
٠٧٨١٥٤٨٣٤٠

سرک –ناحیه دهم –شهرکابل احمد فوادبنیاد خیریه تعاون مقیم شهرکابل.١٤٦٨
٣/١١/١٣٩٦٠٧٠٤٠٠١٠٠٠- ٣١٥٩وزیر محمد اکبرخان١٣

٠٧٨٠٧٤٣٤٤٤

–ناحیه یازدهم –شهرکابل عبدالتوابئتالف حمایت از معارفا.١٤٦٩
٢٣/١١/١٣٩٦٠٧٠٠٢١٤٠٩٧- ٣١٦٠عقب لیسه مریم

جوانان انجمن اجتماعی افکار نوین.١٤٧٠
١١/١١/١٣٩٦٠٧٩١٢٩٢٤٤٨- ٣١٦١- پل سرخ –شهرکابل ذبیح اهللامقیم ناحیه سوم شهرکابل

٠٧٤٨٩٣٩٢٩٥

نهاد اجتماعی و تحقیقات اسالمی .١٤٧١
٢٠/١٠/١٣٩٦٠٧٨٣٠٤٠٧٣٧- ٣١٦٢ناحیه دوم–شهرکابل رحمت اهللامقیم ناحیه دوم شهرکابل

٠٧٨٢٥٠١٦٧٣

گام مقیم  سازمان اجتماعی جوانان پیش.١٤٧٢
٠٧٨٤٦٧١٦٧١- ٣١٦٣ناحیه یازدهم–شهرکابل خیرخانه شهرکابل

اتحادیه پرسونل انستیتوت های علوم .١٤٧٣
مقابل –ناحیه دوم –شهرکابل داکتر عرب شاهصحی خصوصی مقیم شهرکابل

١/١١/١٣٩٦٠٧٩٩٣٣٠٤٦١- ٣١٦٤وزارت تحصیالت عالی

٠٧٢٩٩٤٥٠١٦- ٣١٦٥زرنج سیتیمارکیت نهاد اجتماعی اتفاق مقیم شهر زرنج .١٤٧٤



١٢٠

٠٧٩٥٦١٧٥٧٦مرکز والیت نیمروز

ن والیت د وکی ولسوالی د د ک.١٤٧٥
د وکی –د کن والیت حاجی محمد عمرانمیخانیکانو ولنه

١/١٢/١٣٩٦٠٧٧٥٢٦٧٢٩٥- ٣١٦٦ولسوالی
٠٧٠٠٧٧١٠٠٧

نهاد اجتماعی معلولین متحد مقیم .١٤٧٦
–ناحیه شانزدهم –شهرکابل جالل الدینناحیه شانزدهم شهرکابل

١١/١١/١٣٩٦٠٧٩٦٦٦٧٠٤٠- ٣١٦٧گاه اخیر سرک یاسینایست
٠٧٧٥٣٧٣٤٢٦

انجمن اجتماعی تجلی اندیشه جوانان .١٤٧٧
–ناحیه سیزدهم –شهرکابل فیروزمقیم ناحیه سیزدهم شهرکابل

٢١/١١/١٣٩٦٠٧٤٩٥٦٠١٢٦- ٣١٦٨گوالیی مهتاب قلعه
٠٧٧٧١٣٦٩٠٦

د پکتیا والیت ای بابا ولسوالی د .١٤٧٨
١١/١١/١٣٩٦٠٧٧٩٥٨٤٨٥٦- ٣١٦٩ردیز اراقبال الدینوانانو ولنیزه ولنه

شورای اجتماعی قوم خلج های .١٤٧٩
هده –ناحیه سوم –شهر غزنی غالم معروفوالیت غزنی

٢٩/١٢/١٣٩٦٠٧٩٩١٠٧٦٠٩- ٣١٧٠قندهار
٠٧٩٩٨٤١٣١٥

شورای اجتماعی زنان مقیم والیت .١٤٨٠
٢٣/١٠/١٣٩٦- ٣١٧١بندر کابل–والیت کندز مومنهکندز

٠٧٩١٩٨٨٦٧١
٠٧٩٦٨٠٥٨٨٦

انجمن اجتماعی جوانان قریه .١٤٨١
قریه –مرکز والیت بامیان محمد هادیسیاالیک فوالدی مرکز والیت بامیان

٢٠/١٠/١٣٩٦٠٧٧٩٦٠١٦٣٢- ٣١٧٢سیاالیک
٠٧٤٨١٧٧٠٢٣

د کابل ار په نهمه ناحیه کی د ببرو .١٤٨٢
٢٧/١٠/١٣٩٦٠٧٨٦٤٨٦٩١٨- ٣١٧٣- نهمه ناحیه –دکابل ار شمین اهللاحمدزیو وانانو ولنه

په جالل آباد ار کی د مسلم آباد .١٤٨٣
مسلم آباد –د جالل آباد ار ران اغاکلی ولنیزه شورا

٢٩/١٢/١٣٩٦٠٧٩٧٧٠٠٩٠٧- ٣١٧٤کلی
٠٧٧٣٤٥٢٣١٨

انجمن اجتماعی جوانان نوین .١٤٨٤
–ولسوالی پغمان –والیت کابل محمد سرورولسوالی پغمان والیت کابل

٣٠/١١/١٣٩٦٠٧٩٥٧٩٤٧٢١- ٣١٧٥خواجه مسافر
٠٧٨٤١٦٥٨٠٨

سازمان تحقیقات استراتیژیک  علوم .١٤٨٥
پل –ناحیه سوم –شهرکابل محمد سلیممعاصر

٥/١٢/١٣٩٦٠٧٩٩٣٩٨٩٨٥- ۴٣١٧٦کارته –سرخ 
٠٧٧٥٩٣٨٤٥٥

١٤٨٦.
شورای اجتماعی قریجات هزاره 

نشین دره کشرو ولسوالی دولتیار 
والیت غور

٤/١١/١٣٩٦- ٣١٧٧ولسوالی دولتیار–والیت غور غالم سخی



١٢١

انجمن زنبورداران دریای هلمند مقیم .١٤٨٧
حصه اول بهسود –دهن تنور عبداهللامیدان وردک

١٤/١١/١٣٩٦- ٣١٧٨والیت میدان  وردک

آگاه انجمن اجتماعی جوانان .١٤٨٨
١٦/١١/١٣٩٦٠٧٩٨٦٧٦٧٧٩- ٣١٧٩والیت فاریاب–شهر میمنه زبیرولسوالی کوهستان والیت فاریاب

٠٧٠٦١٢٠٧٨٨

ار کی د اتفاق مدنی په لکراه .١٤٨٩
٢١/١٢/١٣٩٦٠٧٠٧٢٩٢٣٢٣- ٣١٨٠لکراه ارنظر محمدولنه

٠٧٠٣١٥٢١١٥

گل انجمن جوانان لعل و سرجن.١٤٩٠
دشت –ناحیه سیزدهم –کابل یاسینوالیت غور مقیم کابل

٢٣/١١/١٣٩٦٠٧٧٣١٤٢٢٤٠- ٣١٨١برچی
٠٧٨٩٣٨٨٤٩٥

شورای اجتماعی و مردمی ولسوالی .١٤٩١
–ناحیه سوم –شهرکابل بشراهللاکابلارگو والیت بدخشان مقیم 

٢٤/١٠/١٣٩٦٠٧٠٢٨٥٣٨٨٠- ٣١٨٢دهبوری
٠٧٠٧٩٤٧٠٧٦

سرک قول اردو –شهرهرات خیراهللانجمن اجتماعی فلق مقیم شهر هرات.١٤٩٢
٢٧/١٠/١٣٩٦٠٧٩٠٤٣٠٥٩٨- ٣١٨٣ناحیه پنجم–سابق 

٠٧٠٣١٠٠٢٠٠

نهاد اجتماعی جوانان سیستان مقیم .١٤٩٣
مارکیت تجارتی –شهرکابل محمد رضاشهرکابل

٢/١١/١٣٩٦٠٧٩٨٩٧٤٤١٧- ٣١٨٤ناحیه دوم–داودزی 
٠٧٧٨١٠٠٠٤٨

د شمال د ولسونو د یووالی سراسری .١٤٩٤
٣٠/١٠/١٣٩٦٠٧٠٧٠٧٠٠٧٣- ٣١٨٥کارته مامورین–دریمه ناحیه کمالشورا

سازمان اجتماعی جوانان نوین مقیم .١٤٩٥
–شهر فیروزکوه –والیت غور غالم ربانیشهر فیروزکوه والیت غور

٣٠/١١/١٣٩٦٠٧٧٤٤١٥٦١٦- ٣١٨٦- ناحیه اول 
٠٧٨٠٠٣٥٨٨٧

په کابل ار کی د مبارز همدرد .١٤٩٦
ولنیز بنسار محمد ادریس لسمه ناحیه –دکابل–

٦/١٢/١٣٩٦٠٧٢٩١٤٠٦٦٣- ٣١٨٧منزل۵مسلم بزنس سنتر 

نهاد اجتماعی خیرالبشر مقیم .١٤٩٧
قلعه –ناحیه دهم –شهرکابل محمد حسنشهرکابل

٥/١٢/١٣٩٦- ٣١٨٨فتح اهللا خان
٠٧٠٠٤٩٧٤٤١
٠٧٩٩٨٤٢٠٥٧

دکابل والیت د کلکان ولسوالی د .١٤٩٨
٧/١١/١٣٩٦٠٧٧٧٢٢٣٧٨٨- ٣١٨٩جویبار کلیواحدالرحمنجویبار کلی د وانانو ولنیزه شورا

٠٧٧٥٦٤٧٦٥٠

انجمن اجتماعی اندیشه نوین جوانان .١٤٩٩
جوار عزیزی –مرکز شهر بامیان محمد کاظمبامیان

٢٧/١٠/١٣٩٦٠٧٧٧٨٨٤٣٨٦٩- ٣١٩٠بانک
٠٧٩٨٩٦٧٤٩٣



١٢٢

شورای اجتماعی بابریان مقیم والیت .١٥٠٠
٢١/١١/١٣٩٦٠٧٩٧٩٦٩٢٢٥- ٣١٩١جاده مجدی–شهر هرات غالم صدیقهرات

٠٧٩٩٤٣٣١٦١

گ مقیم نهاد اجتماعی جوانان یکه ولن.١٥٠١
٢٦/١٢/١٣٩٦٠٧٩٥٤٨٠٩٥٨- ٣١٩٢بازار مرکز والیت بامیانامانمرکز بامیان

٠٧٦٦١٤٤٢٢٥

والیت کی د تاند فکر ننرهار په .١٥٠٢
دسرخرود –د ننرهار والیت صفی اهللاولنه

٣١/١٢/١٣٩٦٠٧٤٧٧٧٦٢٧٤- ٣١٩٣ولسوالی

شورای اجتماعی مردم قریه کشکک .١٥٠٣
٢٧/١٠/١٣٩٦٠٧٤٤٣٧٣٣٢- ٣١٩٤قریه کشکک ولسوالی پغمانمحمد اجانخواجه مسافر ولسوالی پغمان کابل

د لغمان والیت د ده شینو ترخیلو .١٥٠٤
٢٠/١٢/١٣٩٦٠٧٨٢٦٠٠٢٥- ٣١٩٥د مهترالم ار–د لغمان والیت سکندرقومی شورا

٠٧٨٨٥٨١٢١

٥/١٢/١٣٩٦٠٧٧٧٨٤١٥٢٧- ٣١٩٦د ردیز ارمحمدشاهد پکتیا والیت نوترو وانانو ولنه.١٥٠٥
٠٧٨٤٦٣٤٢٠١

انجمن اجتماعی زنان معلول مقیم پل .١٥٠٦
١٨/١١/١٣٩٦٠٧٨٦٠٠٠٧٦٥- ٣١٩٧پل علم–والیت لوگر بی بی زهراگرعلم مرکز والیت لو

٠٧٦٦٣٠٠٩٩٣

په ننرهار والیت کی د المنصور .١٥٠٧
١٧/١١/١٣٩٦٠٧٨٣١٣١٣١٨- ٣١٩٨دالورخانخیریه بنس

٠٧٧٨٢٨٢١١٥

په هلمند والیت کی د مشرقی قومونو .١٥٠٨
٧/١١/١٣٩٦٠٧٠٨٩٤١٨٢٠- ٣١٩٩د هلمند والیتمحمد آصفولنیزه شورا

٠٧٠٣٧٤١٨٩٥

انجمن اجتماعی جوانان قریه ذکری .١٥٠٩
١٥/١١/١٣٩٦٠٧٧٨٣٠٠١٥٣- ٣٢٠٠مرکز والیت بامیان–قریه ذکریا سیدستاروالیت بامیانمرکز 

٠٧٧٥٥١١٦٦٠

په کابل کی د شیرانی وان .١٥١٠
١٩/١٢/١٣٩٦٠٧٨٨٨٨١٧٧٨- ٣٢٠١اوله ناحیه–دکابل ار وحیداهللاخوت ولنه

٠٧٨٧٢٤٧٧٠٠

مقابل –بادمرغان –شهر هرات نصیر احمداتحادیه باغداران والیت هرات.١٥١١
١٤/١١/١٣٩٦٠٧٩٩٥٢٦٥٦٥- ٣٢٠٢هوتل مارکوپو لو

٠٧٩٤٢٥٨٠٠٠

گلستان انجمن اجتماعی جوانان قریه .١٥١٢
مرکز والیت –قریه گلستان ظهیروالیت بامیان

٠٧٧٦٧٥٢٦٦٣- ٣٢٠٣بامیان

٢٢/١١/١٣٩٦٠٧٨٨٧٨٨٦٦٠- ٣٢٠٤–ناحیه سوم –والیت کابل سلیم شاهشورای اجتماعی درخشش جوانان .١٥١٣



١٢٣

دهبوری کوچه محمود هوتکیمقیم شهرکابل

انجمن اجتماعی زارعین سایبین .١٥١٤
متصل –مرکز والیت لوگر سیدولیوالیت لوگر

١٤/١١/١٣٩٦- ٣٢٠٥ریاست زراعت
٠٧٠٤٤٤٨٥٨٣

٤/١١/١٣٩٦٠٧٩٦٤٠٠٣٩٠- ٣٢٠٦ناحیه پنجم–شهر هرات حاجی عبدالسالمبنیاد خیریه سالم مقیم شهر هرات.١٥١٥
٠٧٩٨٩٨٩٨١٤

جوانان مقیم سازمان اجتماعی نوای .١٥١٦
٢٩/١١/١٣٩٦٠٧٤٨٨٨٥٧٠٦- ٣٢٠٧ناحیه سیزدهم–شهرکابل شمایلشهرکابل

٠٧٧٢٢٦٣٣٥٠

 والیت په نو آباد پاس کلی کی د کن.١٥١٧
د نوآباد پاس –د کن والیت ولی جاند وانانو ولنیزه شورا

٠٧٧٧٧٥٤٤٧٧//- ٣٢٠٨کلی
٠٧٠٥٧٦١٦٨٨

گاش مقیم نهاد اجتماعی کین.١٥١٨
محمد ابراهیمشهرکابل

سه –ششمناحیه–شهرکابل 
منزل اول –راهی عالوالدین 

حاجی وکیل پالزا
٢٨/١١/١٣٩٦٠٧٤٩٢٢٠٧٠٠- ٣٢٠٩

٠٧٩٩٥٥١٢١٣

شورای اجتماعی ماین پاکان مقیم .١٥١٩
١١/١١/١٣٩٦٠٧٩٩٠١٩٠٤٧- ٣٢١٠ناحیه هشتم–شهر هرات عبدالنذیرشهرهرات

٠٧٩٩٢٨١٠٢٨

په لور والیت کی د ببرو قوم د .١٥٢٠
١٠/١١/١٣٩٦٠٧٤٨٧٥٤٠٧٥- ٣٢١١شاروالی مارکیت تر نمجاهد حسین زوییووالی ولنه

٠٧٧٧٧٦٩٦٩٢

آگاه مقیم شهر انجمن اجتماعی زنان .١٥٢١
عقب کرستال –والیت جوزجان فاطمهشبرغان والیت جوزجان

١٦/١١/١٣٩٦٠٧٩٩٨١٦٤٥٨- ٣٢١٢هوتل

سازمان اجتماعی و مدنی حرکت .١٥٢٢
کارته –ناحیه سوم –شهرکابل محدی مبشرشهروندی مقیم شهرکابل

٢٣/١١/١٣٩٦٠٧٩٦٠٠٠٥٠٩- ٣٢١٣سرک اول–چهار 
٠٧٨٦٦٦٦٩٠٨

سازمان اجتماعی عصر روشن گری .١٥٢٣
چهار راهی - شهر مزارشریف  احمد ادریسمقیم شهر مزارشریف

١٤/١٢/١٣٩٦٠٧٩٤٩٤٨٠٨٠- ٣٢١٤بیهقی
٠٧٤٤١٤٥٥٠٠

سازمان اجتماعی روند عصر .١٥٢٤
بالک –ناحیه پنجم –شهرکابل مریمسازندگی مقیم کابل

٨/١١/١٣٩٦٠٧٠٠٢١٢١٠٨- ٣٢١٥های خوشحال خان مینه
٠٧٠٧٠٧٥٥٦٤

سازمان اجتماعی زنان تجارت افغان .١٥٢٥
سرک دوم تایمنی –شهرکابل مترامقیم شهرکابل

٢٤/١١/١٣٩٦٠٧٨١٧٨٥١٥٦- ٣٢١٦سابقه
٠٧٩٤٤٤٧٧٧٧



١٢٤

سازمان اجتاعی نسل آگاه مقیم .١٥٢٦
–ناحیه سوم –شهرکابل عبدالصبورشهرکابل

٢٩/١٢/١٣٩٦- ٣٢١٧روبروی پوهنتون

شورای اجتماعی جوانان ماهیپر .١٥٢٧
ولسوالی –قریه گوگامنده اجملولسوالی سروبی والیت کابل

١٢/١٢/١٣٩٦- ٣٢١٨سروبی

حمید –ناحیه دوم –شهرکابل ذبیح اهللاتحادیه زرگران شهرکابل.١٥٢٨
١١/١١/١٣٩٦٠٧٩٩٣٢٠٣٤٣- ٣٢١٩مارکیت

٠٧٨٠١٦٩٩٩٩

٢٩/١٢/١٣٩٦٠٧٩٩٧٧٧٩٠٤- ٣٢٢٠والیت هراتاحمد شفیقاجتماعی پیمان والیت هراتبنیاد .١٥٢٩
٠٧٩٩١٠٩٠٧٣

٢٩/١٢/١٣٩٦٠٧٠٠١٧١٣٣٨- ٣٢٢١دریمه ناحیه–کابل ار محمد عارفار کی هاند فکری بنسپه کابل .١٥٣٠
٠٧٩٩٢٠٩٨٨٣

١٥٣١.
شورای اجتماعی قوم مالخیل قلعه 

گرامی والیت احمدخان ولسوالی ب
کابل

–ولسوالی بگرامی –شهرکابل محمد واسع
١٢/١٢/١٣٩٦- ٣٢٢٢قلعه احمدخان

٠٧٩٩٨٧٩٤٦٩
٠٧٩٤٧٠٧٢٢٧

دیپارتمنت لسان انگلیسی میالدانجمن معلمین لسان انگلیسی افغان.١٥٣٢
٣٠/١٢/١٣٩٦٠٧٩٩٣٠٢٧٦٠- ٣٢٢٣پوهنتون کابل

٠٧٩٩٢٤٢٨٢٠

په کابل ار کی د خوست والیت د .١٥٣٣
جاده –اوله ناحیه –کابل ار فیصلمتحدو وانانو ولنه

١٤/١٢/١٣٩٦٠٧٩٢٦١٩٠٦١- ٣٢٢٤میوند
٠٧٨٤٩٠٠٩٨٤

ر والیت مرکز پل علم د د لو.١٥٣٤
٢٤/١١/١٣٩٥٦٠٧٧٣٠٩٦٢٨٩- ٣٢٢٥پل علمسید جاویدبزرانو او بوالو ولنه

٠٧٤٤٤٠٧٠٠٥

انجمن اجتماعی دهاقین و باغداران .١٥٣٥
٢٤/١١/١٣٩٦٠٧٩٧٠٥٦٩٥٠- ٣٢٢٦والیت لوگر–ولسوالی خوشی دل آغاگرولسوالی خوشی والیت لو

٠٧٩٩٧٦٧١٢٧

١٥٣٦.
د ننرهار والیت د سرخرود 

ولسوالی د بختان کلی د وانانو 
ولنه

سرخرود –د ننرهار والیت وحیداهللا
١٥/١٢/١٣٩٦٠٧٨٧٠٤٥٤٥٩- ٣٢٢٧بختان کلی–ولسوالی 

٠٧٨٨٥٠١٤١٢

شورای اجتماعی مردم ولسوالی شیبر .١٥٣٧
١٧/١١/١٣٩٦٠٧٩٤٩٩١٥٤١- ٣٢٢٨والیت بامیانولسوالی شبر غالم سخیوالیت بامیان

٠٧٩٧٠٢٠٠٠٠
٢٤/١١/١٣٩٦٠٧٩٩٣٦٥٣٦٧- ٣٢٢٩–ناحیه پنجم –شهرکابل حبیب اهللاشورای اخوت اسالمی افغانستان.١٥٣٨



١٢٥

خوشحال خان مینه

شورای اجتماعی اهالی قلعه شاده .١٥٣٩
١٢/١٢/١٣٩٦- ٣٢٣٠قریه قلعه شاده–والیت غزنی سخیدادوالیت غزنی

١٥٤٠.
زنان پیشگام حصه شورای اجتماعی 

دوم ولسوالی یکه ولنگ والیت 
بامیان

حصه دوم –والیت بامیان مومنه
٢٢/١٢/١٣٩٦٠٧٤٩٤٣٥٠٤٤- ٣٢٣١ولسوالی یکه ولنگ

٠٧٨٣٠٠١٠٣٥

برامیو ولسوالی د دکابل والیت د .١٥٤١
د برامیو –د کابل والیت فدا محمدنوآباد کلی د وانانو د یووالی ولنه

٢٩/١٢/١٣٩٦٠٧٧٠٦١٢٦٨٦- ٣٢٣٢د نوآباد کلی–ولسوالی 
٠٧٤٤٨١٧٣٦٠

د هلمند والیت د زرغون نادعلی .١٥٤٢
دلشکراه –د هلمند والیت حاجی محمد عمرولسوالی د مالچو د کروندرو ولنه

٢١/١١/١٣٩٦٠٧٠٧٠٠٤١٦١- ٣٢٣٣خیرخواه مارکیت-ار

انجمن اجتماعی خبازان میدان وردک .١٥٤٣
١٢/١٢/١٣٩٦٠٧٩٩٤٠٩٨٣٤- ٣٢٣٤ناحیه اول–شهرکابل عید محمدمقیم ناحیه اول شهرکابل

٠٧٠٥١٨٨٩٣٨

٢٣/١١/١٣٩٦٠٧٩٢٤٤٤٤٨٠- ٣٢٣٥ناحیه یازدهم–شهرکابل فیض اهللابنیاد خیریه مهربان مقیم شهرکابل.١٥٤٤
٠٧٢٩٨٤٠٧٧٣

گاه شورای اجتماعی اهالی باغ نظر.١٥٤٥
–ولسوالی انجل –شهر هرات غالم رسولناحیه هشتم شهرکابل

٢١/١٢/١٣٩٦٠٧٨٥٨٣٥٨٥٩- ٣٢٣٦ناحیه هشتم
٠٧٨١٠١٦٢٥٢

نهاد اجتماعی تفکر جوانان مقیم .١٥٤٦
٣٠/١١/١٣٩٦- ٣٢٣٧مرکز والیت بامیانمحمدرضآمرکز والیت بامیان

٠٧٦٤٤٤٩٢٣٢
٠٧٧١٤٢٥٠٠٢

انجمن اجتماعی دکتوران جلدی .١٥٤٧
١٩/١٢/١٣٩٦٠٧٧٩٩٢١٥٦١٤- ٣٢٣٨شهرکابل ناحیه چهارمعبدالوکیلافغانستان

٠٧٠٠٠٦٢٢٦٤

سه –اوومه ناحیه –دکابل ار مجیب الرحمنمکنیو قوم شوراپه کابل کی د .١٥٤٨
٢١/١١/١٣٩٦٠٧٩٩٣٢٦٧٩٦- ٣٢٣٩راهی عالوالدین

٠٧٠٠٧٨٢٧٢٦

٢٩/١٢/١٣٩٦٠٧٧٧٧٢٤٣٣٣- ٣٢٤٠کابلمحمد بریالیسازمان جوانان سما.١٥٤٩
٠٧٨٨٨١٨٧٨٤

سازمان اجتماعی عصر خرد مقیم .١٥٥٠
واقع –ناحیه ششم –شهرکابل روح اهللاناحیه ششم شهرکابل

٢٩/١٢/١٣٩٦٠٧٤٨٣٤٣٤٤٥- ٣٢٤١گوالیی دواخانه



١٢٦

په ننرهار والیت کی د وان فکری .١٥٥١
خوت ولنه

مخابراتو –د ننرهار والیت 
٠٧٨٥٤٧٣١١٥٢- ٣٢٤٢چوک

انجمن اجتماعی معرفت والیت .١٥٥٢
٠٧٧٣٦٨٢٠٢٩- ٣٢٤٣شهر نیلی والیت دایکندیدایکندی

٠٧٦٥٠٨٠٠٣٠

د خوست والیت په مرکز کی د .١٥٥٣
٢٦/١٢/١٣٩٦٠٧٨٧١٤٧٢٠٧- ٣٢٤٤مرکز–د خوست والیت ظاهرجاند روزنکو ولنهچرانو 

٠٧٧٧٧٧٧٥٣٤

١٥٥٤.
شورای اجتماعی قوم پوپلزی قریه 
شورآب ولسوالی ده سبز والیت 

کابل
١٥/١٢/١٣٩٦٠٧٦٤٣٨٤٨٩٧- ٣٢٤٥قریه شوراب–ولسوالی ده سبز محمد حسن

٠٧٧٠٤٠٣٨٣٤

په ننرهار والیت کی د احمدزیو .١٥٥٥
قومی شورا

حاجی زمری 
احمدزی

د جالل آباد –د ننرهار والیت 
٢٢/١٢/١٣٩٦٠٧٩٩٤٦١٦٦٠- ٣٢٤٦ار لورمه ناحیه

١٥٥٦.
شورای اجتماعی اهالی شهرک استاد 
خلیلی واقع در باریک آب ولسوالی 

قره باغ والیت کابل
٦/١٢/١٣٩٦٠٧٧٥٠٢٠٥٠١- ٣٢٤٧ولسوالی قره باغ–والیت کابل عبدالمطلیب

مقیم مرکز شورای اجتماعی معلولین .١٥٥٧
٢٥/١١/١٣٩٦٠٧٠٠٥٦١٩٧٠- ٣٢٤٨ناحیه دوم–شهر پلخمری سید معصومپلخمری والیت بغالن

٠٧٧٤٤٧٢٥٩٤

شورای اجتماعی جوانان تخار مقیم .١٥٥٨
شهرکابل

–ناحیه چهارم –شهرکابل 
٠٧٠٠٤١١٠١١- ٣٢٤٩پروان سه

٠٧٠٠٧٧٧٧٩٩

شورای اجتماعی و مردمی کوشانیان .١٥٥٩
٠٧٨٨٤٤٤٦٧٤- ٣٢٥٠ناحیه دهم–شهر مزارشریف مقیم والیت  بلخ

٠٧٩٦٨١١٤٤٧

دکابل ار په احمدشاه بابا مینه کی .١٥٦٠
ار د ظهیر خیریه بنس ٠٧٨٨٧١٦٤١٤- ٣٢٥١احمدشاه بابا مینه–دکابل

٢١/١٢/١٣٩٦٠٧٩٩٠٩٥٩٤٥- ٣٢٥٢ولسوالی زره–والیت هرات سید حسیننهاد اجتماعی پیمان والیت هرات.١٥٦١
٠٧٩٥٥١٨٤٦٢

اجتماعی میخانیکان ولسوالی انجمن.١٥٦٢
–ولسوالی بلخ –والیت بلخ جان میرگرامی والیت بلخب

٦/١٢/١٣٩٦٠٧٧٦٢٤٦٥١٩- ٣٢٥٣روبری شفاخانه بلخ
٠٧٩٣٤٠١٥٠١

٢٨/١١/١٣٩٦٠٧٩٩٥٧٩١٣٦- ٣٢٥٤برامی ولسوالی –دکابل والیت لزمانپه برامی ولسوالی کی د لزمان .١٥٦٣



١٢٧

٠٧٧٥٠٠٨٤٩٩ل زمان آباد کلی–آباد کلی د خلکو ولنیزه شورا

انجمن اجتماعی متخصصین تکنالوژی .١٥٦٤
شهر نو –ناحیه دهم –شهرکابل احمد ولیدمعلوماتی مقیم ناحیه دهم شهرکابل

٢٨/١٢/١٣٩٦٠٧٨٠٥٦٠٢٧٠- ٣٢٥٥چهار راهی انصاری–

١٥٦٥.
گان انجمن اجتماعی تولید کننده 

ابریشم ولسوالی زنده جان والیت 
هرات

٢٩/١٢/١٣٩٦٠٧٧٨٠٤٦٤٦٤- ٣٢٥٦زنده جانولسوالی عبدالظاهر
٠٧٨٧٢٣١٧٢٣

–سه راهی عالوالدین –کابل انجمن فرهنگی آیدین.١٥٦٦
٠٧٩٩٣٣٢٤٢٤- ٣٢٥٧ناحیه هفتم

اتحادیه رادیو تلویزیون های .١٥٦٧
گوالیی –ناحیه سوم - کابل  عبداهللافغانستان

٧/١٢/١٣٩٦٠٧٠٠١٥٠٠٠٤- ٣٢٥٨پل سرخ
٠٧٠٨١٩٨٢٨٠

طلبان نهاد روند جوانان اصالح .١٥٦٨
–ناحیه چهارم –شهرکابل سید جواد سلطانیافغانستان

٢٥/١١/١٣٩٦٠٧٨٠٤٥٠٤٥١- ٣٢٥٩سرک اول پروژه تایمنی
٠٧٩٠٢٠١٠٦٣

١٥٦٩.
شورای اجتماعی اهالی قریه 

گوسفندره ولسوالی بگرامی والیت 
کابل

٣٠/١١/١٣٩٦٠٧٧٤٢٩١٩٣٦- ٣٢٦٠نوراهللا
٠٧٧٠٠٨٩٩٨٦

بنیاد خیریه کرامت مقیم والیت .١٥٧٠
٢٩/١٢/١٣٩٦٠٧٠٤٤٢٥٨٣٠- ٣٢٦١ناحیه اول–شهر کندهار محمد یاسینکندهار

٠٧٠٧٧٧٧٧٠١

١٥٧١.
بنیاد اجتماعی وخیریه الحاج 

خیرمحمد"حلیمی" غرب مقیم شهر 
مزار شریف والیت بلخ

٧/١٢/١٣٩٦٠٧٨٤٤٤٤٧٣٤٥- ٣٢٦٢شهر مزارشریفخیرمحمد

انجمن اجتماعی اصالح و تغییر مقیم .١٥٧٢
٢٩/١٢/١٣٩٦٠٧٧٧٤٣٤٣٥٩- ٣٢٦٣ناحیه سوم–شهرکابل سکندر میرزادهشهر مزارشریف

٠٧٨٦٩٩٨٠١٢

نهاد اجتماعی جوانان پیشگام بامیان .١٥٧٣
ایستگاه –جاده شهید مزاری مهدیمقیم ناحیه سیزدهم شهرکابل

٠٧٤٤٩٩٨٣٤٩- ٣٢٦٤نقاش
٠٧٧٢٣٥٠٦٥٧

١٥٧٤.
د خوست والیت په نادرشاه کوت 

وانانو ولسوالی کی د المری کلی 
مدنی ولنه

٢٩/١٢/١٣٩٦٠٧٧٧٧٨٧١٥٥- ٣٢٦٥دران پالزه–د خوست والیت عبدالودود



١٢٨

عی جوانان قریه قراغو انجمن اجتما.١٥٧٥
٠٧٩١٩٥١٨٢٣- ٣٢٦٦قریه قراغومرکز والیت سرپل

٠٧٩٦٢٢١٥٩٢

٢٩/١٢/١٣٩٦٠٧٩٩٣٧٢٩٠٨- ٣٢٦٧چها راهی ماللی–ارزان قیمت تیمورشاهشورای قوم تیموری بغالن مقیم کابل.١٥٧٦
٠٧٨٩٧٤٩٧٧١

شورای اجتماعی مردم قریه شاخدره .١٥٧٧
١/٢/١٣٩٧٠٧٠٨١٠١٨٦٩- ٣٢٦٨محمد موسیولسوالی پنجاب والیت سرپل

٠٧٠٦٨٤٢٤٩٤

په جالل آباد ار کی د لمر وانه .١٥٧٨
٣٠/١١/١٣٩٦٠٧٧٤٤٩٦۲۲۰- ٣٢٦٩لورمه ناحیه–جالل آباد ار عاقله ملکزیمدنی ولنه

۰۷۸۹۶۹۸۲۲۰

نهاد اجتماعی زنان افغان مقیم مرکز .١٥٧٩
١٢/١٢/١٣٩٦٠٧٧٣٨٦٣٠٩٢- ٣٢٧٠رکز والیت بامیانمگلهوابامیان

٠٧٧٨٠٢٥٤٥٦

انجمن اجتماعی قوریه داران والیت .١٥٨٠
داخل ریاست –شهر تالقان غالم محی الدینتخار

٦/١٢/١٣٩٦٠٧٠٠٧٠٠٣٨٠- ٣٢٧١زراعت

انجمن اجتماعی زنبورداران کوه .١٥٨١
٦/١٢/١٣٩٦- ٣٢٧٢بندر فرخار–والیت تخار احمدفریدتخت سلیمان والیت تخار

٠٧٠٠٧٥٧٥٥٥
٠٧٠٠٧٠٧٦١٣

نهاد اجتماعی ورزشکاران ولسوالی .١٥٨٢
٢٧/١٢/١٣٩٦٠٧٧٧٧٠٦٢٢٧- ٣٢٧٣مرکز دایکندی–شهر نیلی یاسینشهرستان مقیم مرکز والیت دایکندی

٠٧٧٦٩١٦٩٧٨

ولنیز د استاد محمد قیس "خادم" .١٥٨٣
ار محمدفیروزبنس ٢١/١٢/١٣٩٦- ٣٢٧٤دولسمه ناحیه–دکابل

گام مقیم مرکز اجتماعی زنان همنهاد.١٥٨٤
١٥/١٢/١٣٩٦٠٧٩٥٧٣٨٠٠٨- ٣٢٧٥مرکز والیت کندززحلوالیت کندز

٠٧٩٦٥٠٧٠٣٢

شورای اجتماعی جوانان دره غوربند .١٥٨٥
٠٧٩٣٠٢٨١٢٨- ٣٢٧٦شهر پلخمریمقیم والیت بغالن

٠٧٧٨٧٠٦٠٧٠

انجمن اجتماعی دولت کپتان مقیم .١٥٨٦
٢٨/١٢/١٣٩٦٠٧٩٧٦٥٨٠٤١- ٣٢٧٧ناحیه سوم–شهر میمنه ذین اهللاشهر میمنه والیت فاریاب

٠٧٩٩٣٥٣٧٧٣

سازمان اجتماعی استاد بهمن اندخوی .١٥٨٧
–ناحیه پانزدهم –شهرکابل اوغوزمقیم شهرکابل

٢٧/١٢/١٣٩٦٠٧٨٥٢٢٩٩٥٩- ٣٢٧٨سرک چهار راهی تایمنی
٠٧٩٩٤٩٨١٨٨



١٢٩

ار په نهمه ناحیه کی د لغمان دکابل .١٥٨٨
٢٣/١٢/١٣٩٦٠٧٩٩٣٣٩١١٨١- ٣٢٧٩نهمه ناحیه–کابل نجیب اهللاوالیت د هوتخیلوقومی شورا

نهاد اجتماعی زنان مقیم ناحیه چهارم .١٥٨٩
–ناحیه چهار م –شهرکابل دانششهرکابل

١٩/١٢/١٣٩٦٠٧٠٠٢١١٩٥٦- ٣٢٨٠کلوله پشته
٠٧٤٤٤٥١١٣٣

په هلمند والیت کی د مشرقی میشتو .١٥٩٠
١٢/١٢/١٣٩٦٠٧٠٠٠٠٠٧٣١- ٣٢٨١لشکراه ار–د هلمند والیت نوراهللاقومونو ولنیزه شورا

٠٧٠٧١٧٧٦١٦

انجمن اجتماعی جوانان ولسوالی .١٥٩١
والیت –ولسوالی کجران غفارکجران والیت دایکندی

١٩/١٢/١٣٩٦٠٧٤٧٥٥٢٦١٠- ٣٢٨٢دایکندی
٠٧٤٤٤٥٣٢٧٣

په جالل آباد ار کی د بشرا ولنیز .١٥٩٢
ار نجالبنس ٢٣/١٢/١٣٩٦٠٧٨٦٨٣٧٣٧٩- ٣٢٨٣دریمه ناحیه–جالل آباد

٠٧٨١٥٧٨٥١٥

د خوست والیت د دوکاندارانو .١٥٩٣
د قومندانی ختی –خوست ار جمالولنیزه شورا

٢٢/١٢/١٣٩٦٠٧٩٩١٣٥١٧٠- ٣٢٨٤خوا
٠٧٧٥٧٩٧٩٧٩

د کابل والیت د ده سبز ولسوالی د .١٥٩٤
٢٦/١٢/١٣٩٦٠٧٧٧٤١١٣٤٣٤- ٣٢٨٥شاه محمد کلیصفی اهللاخلکو ولنیزه شورا

نهاد اجتماعی و مدنی جوانان دلخکی .١٥٩٥
قریه دلخکی –والیت سمنگان سراج الدینگانوالیت سمن

٢٢/١٢/١٣٩٦٠٧٧٧٤٥٣٥٢٧- ٣٢٨٦مسجد جامع حاجی بوری گل–

د کندهار والیت د خصوصی .١٥٩٦
١٦/١٢/١٣٩٦٠٧٠٠٣١٣١٣٧- ٣٢٨٧دریمه ناحیه–د کندهار ار عبدالرحمنوونیو د همغی اتحادیه

نهاد اجتماعی مسیر نوین ناحیه سوم .١٥٩٧
سرک –ناحیه سوم –شهر فراه اسماعیلشهر فراه

٢٩/١٢/١٣٩٦- ٣٢٨٨هفتم

نهاد اجتماعی زنان ورس والیت .١٥٩٨
٢٠/١٢/١٣٩٦٠٧٧٧٥١٧٥٣٥- ٣٢٨٩شهر بامیانفاطمهبامیان

شورای اجتماعی قوم عبدالرحیم زی .١٥٩٩
–ناحیه هشتم –شهرکابل حاجی نجیب اهللامقیم شهرکابل

١٩/١٢/١٣٩٦- ٣٢٩٠سرک کارته نو
٠٧٩٦١٥٣٩٣٦
٠٧٠٠٢٤٢٤٧٥

شورای اجتماعی تفاهم مجاهدین .١٦٠٠
٠٧٨٣٠٢٣٠١٠- ٣٢٩١ناحیه دوم–شهر کابل مقیم کابل



١٣٠

٢٩/١٢/١٣٩٦٠٧٨٠١٤٤١١٤- ٣٢٩٢ناحیه دهم- کابل  عبدالصبورنهاد علمی علما مقیم کابل.١٦٠١
٠٧٨٣٠٨٦٧٧٠

په ننرهار والیت کی د شیخ مصری .١٦٠٢
شیخ مصری –د جالل آباد ار عبدالرحیماروی د خلکو ولنیزه شورا

٢٢/١٢/١٣٩٦٠٧٧٧٥٩١٨١٥- ٣٢٩٣اروی
٠٧٨١٢٧٦٩٢٢

٢٩/١٢/١٣٩٦٠٧٠٥١٩٩٠١٩- ٣٢٩٤زه شاروالی–لکراه ار برکت اهللاپه هلمند والیت کی پیوند مدنی ولنه.١٦٠٣
٠٧٤٤٦٤٠٩٤٠

د کوز کن ولسوالی د بزرانو مدنی .١٦٠٤
//- ٣٢٩٥د کوز کن ولسوالیمیوندولنه

ننرهار والیت کی  د بوراخیلو په .١٦٠٥
٠٧٠٢٧٦٦٩٨٠- ٣٢٩٦د بهسودو پل–جالل آباد ار جرو قوم ولنیزه شورا

٠٧٧٨٥٨٤٨٤٨

د لور والیت د التمور کلی د .١٦٠٦
٢٩/١٢/١٣٩٦٠٧٧١٩٠١٧٠٦- ٣٢٩٧التمور کلیشیرعلیوانانو ولنه

٠٧٤٤٦٦٠٧٩٢

شورای اجتماعی مردم فیروز کوه .١٦٠٧
١٦/١٢/١٣٩٦٠٧٩٩٤٩٢٣٣٢- ٣٢٩٨مرکز ناحیه اولالدینکمال مرکز والیت غور

٠٧٧٩٧٠٨٠٥٥٩

١٦٠٨.
می ناحیی د شپد جالل آباد ار 

نقیصی افسرانو اروی ولنیزه 
شورا

٢٩/١٢/١٣٩۶٠٧٩٧٦٣٥٤٤٥٧- ٣٢٩٩شپمه ناحیه-د ننرهار والیت عبدالصبور

انجمن اجتماعی و حرفوی زنان .١٦٠٩
اخیر بازار سرک –شهر بامیان ظاهر شاهپیشتاز مقیم والیت بامیان

٠٧٧٥٠٦٤١٦١- ٣٣٠٠سیاه الیک
٠٧٧٨٥٩٨٣٢٧

نهاد اجتماعی آینه جوانان مقیم .١٦١٠
٢٩/١٢/١٣٩٦٠٧٩٦٦٦١٠٠٥- ۱۳٣٣٠١ناحیه –شهرکابل محمد مهدیشهرکابل

٠٧٨٠١٥٥١٣٣

انجمن اجتماعی صدای جوانان مقیم .١٦١١
٢٩/١٢/١٣٩٦٠٧٨٩٩٧٠٢٨٠- ٣٣٠٢سید احمد هاشمیشهرکابل

٠٧٨٩٦٥٠٩٣٣

اتحادیه همکاران معارف مقیم ناحیه .١٦١٢
٠٧٨٩٨٠٦٠١٠//- ٣٣٠٣ناحیه سیزدهم–شهرکابل غالم حیدرسیزدهم شهرکابل

٠٧٤٤٤٧٤٤٣٧٥

د لکراه ار په اوله ناحیه کی د .١٦١٣
معلولینو ولنه

–اوله ناحیه –د لکراه ار 
٠٧٤٤٩١٩١٤٠- ٣٣٠٤سینما چوک

٠٧٠٧٧١٣١٠٢



١٣١

مقیم بنیاد اجتماعی ماللی جمشیدی .١٦١٤
٢٩/١٢/١٣٩٦٠٧٨٥٧٦١١٧٣- ٣٣٠٥والیت غور–شهر فیروز کوه ماللیشهر فیروزکوه والیت غور

٠٧٨٠٥٢٢٩٥٢

انجمن اجتماعی دانشجویان ولسوالی .١٦١٥
٢٨/١٢/١٣٩٦٠٧٧٠٩٢٠٠٤٩- ٣٣٠٦والیت هراتذبیح اهللاگل والیت غورلعل و سرجن

٠٧٨٨٥٦٧٠١٥

١٦/١٢/١٣٩٦- ٣٣٠٧ناحیه دوم–شهر مزار شریف محمد افضلشورای اجتماعی نسل نوین بلخ.١٦١٦
۰۷۷۴۱۴۲۸۱۰
۰۷۸۷۷۱۲۱۲۳

انجمن اجتماعی بانوان کار افرین .١٦١٧
۲/۴/۱۳۹۷۰۷۸۰۹۸۰۹۳۳- ٣٣٠٨قلعه شهاده–شهر غزنی نسیمهمقیم شهرغزنی

۰۷۴۷۰۸۶۶۷۸

دکابل په دولسمه ناحیه ارزان قیمت .١٦١٨
–دولسمه ناحیه –دکابل ار ذکر اهللاکی د وانانو ولنیزه شورا

۲۹/۱۲/۱۳۹۶۰۷۹۲۴۵۰۸۰۰- ٣٣٠٩ارزان قیمت
۰۷۷۳۲۲۶۲۷۳

انجمن فارغ التحصالن بریتانیا مقیم .١٦١٩
قلعه فتح - ناحیه دهم –کابل مرتضیکابل

۰۷۸۰۹۴۲۵۵۴//- ٣٣١٠اهللا
۰۷۸۲۳۴۳۲۵۳

د لکراه ار په اوله ناحیه کی د .١٦٢٠
-اوله ناحیه  –د لکراه ار عبدالرحمنمعلولینو ولنه

۱۲/۱۳۹۶۰۷۴۴۹۱۹۱۴۰//۲۲- ٣٣١١سینما چوک
۰۷۰۷۷۱۳۱۰۲

نهاد اجتماعی جوانان شمال مقیم .١٦٢١
چوک  ششم –شهر مزارشریف سید اسمعیل بلخیمزار شریف

۲۰/۱۲/۱۳۹۶۰۷۰۶۱۶۱۶۲۶- ٣٣١٢شهرک خالد
۰۷۹۲۴۲۷۵۴۸

د نورستان والیت مرکز پارون کی د .١٦٢٢
۰۷۹۸۴۹۹۰۶۳- ٣٣١٣پاروند نورستان مرکز خلکو ولنیزه شورا

۰۷۹۴۷۴۹۱۵۷

١٦٢٣.
شورای اجتماعی جوانان قوم عرب 
ولسوالی حضرت سلطان والیت 

گانسمن
ولسولی –والیت سمنگان بسم اهللا

٢٨/١٢/١٣٩٦٠٧٧٧٦٦٤١٥١- ٣٣١٤حضرت سلطان
٠٧٤٤٢٢٢٣٦٣

شورای اجتماعی جوانان متعهد .١٦٢٤
٢١/١٢/١٣٩٦٠٧٧٣٤٥١٠٠٥- ٣٣١٥ناحیه دوم- والیت کندزانبیاالدینوالیت کندز

٠٧٩٢٥٩٥٦٨٠

سازمان اجتماعی امید نسل جوان .١٦٢٥
٠٧٤٨٨٨٨٩٣٣- ٣٣١٦مقیم شهرکابل

٠٧٠٢٤٠٤٠٢٠
٢٩/١٢/١٣٩٦٠٧٠٠٢٠٩٢٩٠- ٣٣١٧ناحیه سوم–شهر کابل خل الدینانجمن اجتماعی آینده نگران مقیم .١٦٢٦



١٣٢

٠٧٧٤٥٦٩١٩کابل

١٦٢٧.
شورای اجتماعی قوم بره کی مقیم 
قلعه احمد خان ولسوالی بگرامی 

والیت کابل
ولسوالی –قلعه احمدخان محمد ذکریا

٢٩/١٢/١٣٩٦٠٧٩٣٢٢٥٨٤٠- ٣٣١٨بگرامی

شورای اجتماعی مردم قریه زرغون .١٦٢٨
٢٦/١٢/١٣٩٦٠٧٠٠٢٧٦٠٠٦- ٣٣١٩–ناحیه هشتم –شهرکابل عتیق اهللاشهر ولسوالی محمد آغه والیت غور

٠٧٧٧٣٠٣٢٣٨

نهاد اجتماعی جوانان قریه سرچشمه .١٦٢٩
ولسوالی –قریه سرچشمه اله دادوالیت غورولسوالی شهرک 

٢٢/١٢/١٣٩٦٠٧٤٨١٣٣٥١١- ٣٣٢٠شهرک
٠٧٨٩٨٣٣٣١٧

په زابل والیت کی د آمندزی ناصری .١٦٣٠
۲۹/۱۲/۱۳۹۶۰۷۰۰۶۷۴۴۸۵- ٣٣٢١د زابل والیت مرکزعبدالغفورخیریه بنس

۰۷۰۰۹۶۲۵۲۳

انجمن اجتماعی بیداری مقیم مرکز .١٦٣١
ساحه نو –مرکز والیت غزنی قربانعلیوالیت غزنی

۰۷۴۴۲۰۳۲۱۴//- ٣٣٢٢آباد
۰۷۹۹۴۲۰۰۶۶

۲۲/۱۲/۱۳۹۶۰۷۲۹۹۲۲۱۴۷۷- ٣٣٢٣ناحیه ششم–شهر هرات ظریفهانجمن اجتماعی رضاکاران امیرا.١٦٣٢
۰۷۹۰۱۵۵۴۳۸

دکن والیت د لوی ورام کلی د .١٦٣٣
۲۶/۱۲/۱۳۹۶- ٣٣٢٤اوله ناحیه–د کن والیت ثنا واهللاوانانو ولنیزه شورا

۰۷۷۲۰۵۰۲۰۵
۰۷۷۸۶۶۲۴۳۶

د ننرهار والیت دعرب قوم وانانو .١٦٣٤
۰۷۹۴۶۰۶۱۶۶///- ٣٣٢٥نهمه ناحیه–د جالل آباد ار نازالدینولنه

۰۷۸۳۴۴۴۹۹۰

انجمن اجتماعی دانشجویان دانش .١٦٣٥
سرک –ناحیه ششم –شهرکابل محمد یونسآباد والیت غزنی مقیم کابل

۲۹/۱۲/۱۳۹۶۰۷۴۴۲۷۰۱۹۱- ٣٣٢٦کوچه بهادرخان–داراالمان 
۰۷۷۲۶۶۲۸۸۰

د چوک لور –د کندزوالیت غالم سخید کندز والیت د ساپیانو قومی شورا.١٦٣٦
۰۷۹۹۲۱۲۳۳۱//- ٣٣٢٧الری

۰۷۷۶۶۰۰۰۶۸

انجمن اجتماعی زنان زنبور پر .١٦٣٧
ولسوالی –والیت بدخشان مرسلولسوالی بهارک والیت بدخشان

۰۷۹۳۳۸۰۷۵۳- ٣٣٢٨بهارک نارسیده
۰۷۹۶۹۶۳۷۰۰

گام والیت همنهاد اجتماعی معلولین.١٦٣٨
٢٦/١٢/١٣٩٦٠٧٧٤٠٠٣٨٢٨- ٣٣٢٩جوار شاروالی–والیت بغالن خیال محمدبغالن



١٣٣

شورای اجتماعی اهالی بی بی .١٦٣٩
٢٩/١٢/١٣٩٦٠٧٠٠٢١٦٤٠٢- ٣٣٣٠قریه بی بی مهرو–والیت کابل حاجی عبدالحمیدمهرو(ع) ناحیه دهم شهرکابل

په کابل کی د افغان وانانو پیاوتیا .١٦٤٠
۳۰/۳/۱۳۹۷۰۷۸۷۰۶۶۱۵- ٣٣٣١دکابل ارمطیع اهللاشورا

۰۷۴۴۹۹۱۹۲۹

انجمن اجتماعی شالی کاران کوکچه .١٦٤١
۲۹/۱۲/۱۳۹۶۰۷۹۵۹۰۷۳۸۳- ٣٣٣٢شهر جدید دشت قلعهحمیدخانپشت قلعه والیت تخار

شورای اجتماعی اهالی قلعه حبیب .١٦٤٢
//- ٣٣٣٣قلعه حبیب–ناحیه نهم اخترمحمدیکه توت ناحیه نهم شهرکابل

سپک تاکرا مقیم انجمن ورزشکاران .١٦٤٣
٠٧٠٨٥٧٢٩٧٩//- ٣٣٣٤ناحیه ششم–شهرکابل محمدیاسینشهرکابل

انجمن اجتماعی اقتصاد دانان جوان .١٦٤٤
٠٧٩٤٥٥٥٥٥١//- ٣٣٣٥ناحیه دهم–شهرکابل غالم مجتبیمقیم شهرکابل

انجمن اجتماعی اندیشه جوان والیت .١٦٤٥
٢٣/٣/١٣٩٧٠٧٩٥٩٨٠١٨٦٩- ٣٣٣٦مرکز والیت بادغیسجنیداهللابادغیس

٠٧٩٤٩٨٧١٤٦

سازمان اجتماعی دانشجویان اندیشه .١٦٤٦
٢٩/١٢/١٣٩٦٠٧٧٩٦٩٩٨٩١- ٣٣٣٧ناحیه اول–شهر هرات عبدالغفورفردا مقیم شهر هرات

١٦٤٧.
شورای اجتماعی جوانان مسجد جامع 
امام زمان (عج) قلعه نجارها خیرخانه 

شهر کابل
قلعه –ناحیه یازدهم –شهرکابل محمد حسن

۰۷۷۲۱۹۲۹۰۰//- ٣٣٣٨خیرخانه–نجارها 

انجمن اجتماعی مردم مهر و ترپس .١٦٤٨
۰۷۶۶٥١٠٠٩٢- ٣٣٣٩مرکز ولسوالی پنجابولسوالی پنجاب والیت بامیان

شورای مردم دره ترکمن مقیم والیت .١٦٤٩
–آریانا کابل –شهرکابل محمد طاهر خیرخواکابل

٢٩/١٢/١٣٩٦- ٣٣٤٠مارکیت منزل دوم

٠٧٩٩٨٠٠١٠٥- ٣٣٤١میرویس میدان–دکابل ار په کابل ار کی د تعهد او عمل ولنه.١٦٥٠
٠٧٩٩٨٢٣٥٢٨

سازمان حمایت از آرمان های مردم .١٦٥١
–ناحیه چهارم –شهرکابل عتیق اهللافغانستان

٢٩/١٢/١٣٩٦٠٧٨٨٩٣٣٩٣٤- ٣٣٤٢پروژه تایمنی
٠٧٩٢٢٢٢٢١٥



١٣٤

نهاد اجتماعی امید فردا مقیم ناحیه .١٦٥٢
لب –ناحیه چهارم –شهرکابل عبدالواحدچهارم شهرکابل

٠٧٨٨٨٨٥٥٥//- ٣٣٤٣جر
٠٧٩٩٦٣٣٢٤٤

١٦٥٣.
د کن والیت د اسعد آباد ار د 

نوآباد نانو نرهنو د کلی د وانانو 
شورا

–اسعد آباد ار –د کن والیت 
٠٧٧٩٠٢٤١١٣- ٣٣٤٤نو اباد نرهنو بازار

٠٧٦٧٠٢٣٧٢٢

نهاد اجتماعی راهکار مقیم ناحیه .١٦٥٤
٠٧٧٨٦٦٢٢٩٠- ٣٣٤٥مقابل باغ چهلستون–شهرکابل هفتم شهرکابل

١٦٥٥. رهار والیت د کوز کند نن
کوز کن –د ننرهار والیت نور الرحمنولسوالی د وونکو مدنی ولنه

٢٩/١٢/١٣٩٦٠٧٩٥٧٩٣٦٢٦- ٣٣٤٦ولسوالی مرکز
٠٧٠٠٦٣٢٨٨٢

دکابل ار په اتمه ناحیه کی د .١٦٥٦
٢٠/٣/١٣٩٧٠٧٨١٩٦٤٤١- ٣٣٤٧اتمه ناحیه–دکابل والیت غالم سخیعبدالرحیم زیو قوم د یووالی شورا

٠٧٠٠٠٤٢٢٧٠

مجتمع نهادهای جامعه مدنی و حقوق .١٦٥٧
٣٠/١٢/١٣٩٦٠٧٩٧٢٧٩٨٦١- ٣٣٤٨سرچوک–شهر تالقان محمدزمانبشر والیت تخار

٠٧٠٤٩٠٤٩٠٢

په کابل ار کی د میرویس لزار .١٦٥٨
ار میرویسخیریه بنس دوهمه ناحیه –دکابل–

٠٧٨٤٨٠٨٨٠٨//- ٣٣٤٩نادرپشتون سیمه

ساز سازمان اجتماعی جوانان آینده .١٦٥٩
گوالیی –ناحیه سوم –شهرکابل عبدالرحمنوالیت سرپل مقیم کابل

٢٩/١٢/١٣٩٦٠٧٠٤١٩١٥٢٢- ٣٣٥٠دواخانه
٠٧٠٥٤٥٩١٢٥

انجمن فارغ التحصالن افغان از .١٦٦٠
٠٧٨٧٨٥٤١٥٩//- ٣٣٥١شهرنو–ناحیه دهم –شهرکابل لطیف بهاندکشورهای مشترک المنافع

٠٧٧١٦٢٠٤٤٤

ناهیدبنیاد فرید.١٦٦١
کارته –ناحیه ششم –کابل 

کوچه –پل سرخ –چهار 
رضایی سنتر

٠٧٠٠٤٢٥٩٨٧//- ٣٣٥٢
٠٧٦٦٤٠٩٢٦١

 والیت د کرهالی شهیدانو کلی د کن.١٦٦٢
١٣/١/١٣٩٦- ٣٣٥٣اسعد آباد ار–د کن والیت شاه محمودد خلکو ولنیزه شورا

شورای اجتماعی خواهران ولسوالی .١٦٦٣
٢٩/١٢/١٣٩٦٠٧٩٧٨٢٣٠٧٠- ٣٣٥٤ولسوالی گذره–والیت هرات فهیمهگذره والیت هرات

٠٧٩٩٣٦٠٦٧١
٢٠/٤/١٣٩٧٠٧٠٥٠٠٠٢٦٧- ٣٣٥٥ناحیه سوم–شهرکابل جمیل الرحمنشورای اجتماعی انسجام جوانان .١٦٦٤



١٣٥

٠٧٠٠٨٨٢٤٦٠تخار مقیم کابل

انجمن اجتماعی زعفران کاران پشت .١٦٦٥
ولسوالی گذره –والیت هرات کمال الدینکوه مالیاسین ولسوالی گذره هرات

٧/١/١٣٩٧٠٧٩٩٦٠٣٣٣١- ٣٣٥٦پشت کوه مالیاسین–

نهاد اجتماعی اندیشه جوانان مقیم .١٦٦٦
٠٧٨٢١٥١١٥١- ٣٣٥٧ناحیه ششم–شهرکابل ناحیه ششم شهرکابل

٠٧٨٥٣٦٢١١٨

بنیاد خیریه امام فخر رازی والیت .١٦٦٧
٣٠/١٢/١٣٩٦- ٣٣٥٨ناحیه پنجم–شهر هرات عبدالطیفهرات

٠٧٩٩٢٠٩٤١٢
٠٧٠٠٤٣٨٠٤٢

شورای اجتماعی مردم ولسوالی .١٦٦٨
شهر –مرکز والیت دایکندی عصمت اهللاخدیر والیت دایکندی

٢١/٣/١٣٩٧٠٧٠٥١٣١٦٦٥- ٣٣٥٩نیلی
٠٧٦٧٢١٧٨٤٤

١٦٦٩.
د کن والیت د دره پیچ ولسوالی د 
زورمنی کلی د وانانو ولنیزه 

شورا
د دره پیچ –د کن والیت حفظ اهللا

٧/١/١٣٩٧٠٧٧٤٣٥٤٦٤٥- ٣٣٦٠د زورمنی کلی–ولسوالی 
٠٧٧٢٤٠٠٩٦٥

د کن والیت د دره پیچ ولسوالی د .١٦٧٠
د دره پیچ –د کن والیت حضرت ولیکنه ل کلی د وانانو مدنی ولنه

//- ٣٣٦١د کنه ل کلی–ولسوالی 

٢١/٣/١٣٩٧٠٧٣١١٤٢٧٠٧- ٣٣٦٢درب خشک–شهر هرات فاطمهنهاد اجتماعی شمیره والیت هرات.١٦٧١

په ننرهار والیت کی دافغان ولنیز .١٦٧٢
رهار والیترمضانبنس٣٠/٣/١٣٩٧٠٧٩٧٥٢٤٦٢٨- ٣٣٦٣د نن

٠٧٨٤٨٣١٥٦٨

١٦٧٣.
کابل والیت برامی ولسوالی 

غورن په غورن کلی کی د 
میشتو

برامی ولسوالی –دکابل والیت 
٠٧٧٠٩٥١٣٤٣- ٣٣٦٤غورن کلی–

نهاد اجتماعی بنیان مرحوص مقیم .١٦٧٤
قلعه –ناحیه نهم –شهرکابل عبدالجمیلشهرکابلناحیه نهم 

٢١/٣/١٣٩٧٠٧٨٦١٦١٤٢٠- ٣٣٦٥حبیب یکه توت
٠٧٨٢٨٣٣١٣٢

بنیاد تعلیم وتحفیظ قرآن مقیم .١٦٧٥
٩/٤/١٣٩٧٠٧٨٠٦٢٨٩٦٨- ٣٣٦٦ناحیه نهم–شهرکابل صهیبشهرکابل

٠٧٨٩١١٣٣٨٦- ٣٣٦٧مرکز شهر گردیزانجمن اجتماعی اسدی مقیم شهر .١٦٧٦



١٣٦

٠٧٧٧٧٩٥٨٣٨گردیز والیت پکتیا

انجمن اجتماعی جوانان ولسوالی .١٦٧٧
ولسوالی سرخ –والیت پروان سید کاظمسرخ و پارسا والیت پروان

١٦/٤/١٣٩٧٠٧٧٥٦١٧٧٠٥- ٣٣٦٨وپارسا

په کندهار والیت کی د علیزو قوم .١٦٧٨
ژی –د کندهار والیت سعداهللاولنیزه شورا

١٢/١/١٣٩٧٠٧٠٤٤٢٠٠٤٨- ٣٣٦٩ولسوالی
٠٧٠٠٠٠٦٥٢٤

والیت د خصوصی د کندهار.١٦٧٩
ناحیه –شهرنو –د کندهار ار نذیراحمدوونیو اتحادیه

١٥/١/١٣٩٧٠٧٠٠٣٢٦١٠٨- ٣٣٧٠پنجم
٠٧٠٤٤٢٠٠٤٨

د ننرهار والیت د زررانو د .١٦٨٠
–اوله ناحیه –جالل آباد ار محمد ضمیرهمغی ولنه

٢٩/٣/١٣٩٧٠٧٠٠٦٠١٣١٦- ٣٣٧١فضل مارکیت
٠٧٨٥٣٥٧٨٢٩

شورای اجتماعی سادات سید حسن .١٦٨١
١٤/٦/١٣٧٠٧٧٨٨١٦٥٢٢٠- ٣٣٧٢ناحیه سوم–شهرکابل سید کبیرگردیزی مقیم کابل(رح) 

بنیاد اجتماعی خدمتگاران افغان مقیم .١٦٨٢
٠٧٨٤٦٢٣٢٦٨- ٣٣٧٣ناحیه هفدهم–شهرکابل کابل

اتحادیه ملی پرزه فروشان و .١٦٨٣
تخنیکران افغانستان

–ولسوالی بگرامی –کابل 
٠٧٠٠٢٣٠٥٦١- ٣٣٧٤مارکیت بزرگ پرزه فروشان

سرک –ناحیه دهم –شهرکابل محمد حفیظبنیاد اجتماعی ستانکزی.١٦٨٤
٣٠/٤/١٣٩٧٠٧٢٩٠٠٠٤٤٢- ٣٣٧٥سیزدهم وزیر اکبرخان

شورای تفاهم وسازنده گی شهروندان .١٦٨٥
١٥/٣/١٣٩٧٠٧٠٠٥٣٣٧٧٧- ٣٣٧٦شهر تالقان–والیت تخار محمد ابراهیموالیت تخار

٠٧٠٠٧٦٥٧٣٧

ناحیه - قلعه نو د–شهربامیان عبدالقدیربنیاد اجتماعی سبز بامیان.١٦٨٦
٣٠/٣/١٣٩٧٠٧٧٤٣٤٦٧٤٢- ٣٣٧٧دوم

شورای اجتماعی مردم مکروریان .١٦٨٧
بالک بیست –مکروریان اول محمدفوادشهرکابل

١٩/٣/١٣٩٧٠٧٧٧١٩٠٢٩٠- ٣٣٧٨وسوم
٠٧٨٣٤٥٥٢٨٢

٠٧٩٩١١٣٠٢٥- ٣٣٧٩سید زاده پالزا–دردیز ار پکتیا اوتون مدنی ولنهد .١٦٨٨
٠٧٩٩٥٣١٣١٤

٦/٤/١٣٩٧٠٧٩٩٠٤١٩٩٩- ٣٣٨٠چهارراهی مهتاب–شهر هرات حاجی قاسمیلوگ های هراتانجمن انستیز.١٦٨٩
٢١/١/١٣٩٧٠٧٨٨٨٨٧٩٨٨- ٣٣٨١خوشحال خان–شهرکابل محمد میالد رحیمیسازمان اجتماعی فکری مثبت یک .١٦٩٠



١٣٧

٠٧٩٦٨٥٥٥١٥مقیم شهرکابل

بوت دوزان مقیم انجمن اجتماعی .١٦٩١
١٣/٤/١٣٩٧٠٧٩٩٣٥١٩٨٠- ٣٣٨٢ناحیه دوم–والیت کابل محمد آصفشهر کابل

٠٧٠٠٩٩٨٧٢٨

پوهنی انجمن اجتماعی محصلین .١٦٩٢
٢/٩/١٣٩٧٠٧٠٣٤٦٥٠٦٩- ٣٣٨٣ناحیه سوم–شهرکابل نثار احمدصحت عامه پوهنتون علوم طبی کابل

سازمان اجتماعی تجلی افکار جوانان .١٦٩٣
مقیم کابل

چهار –ناحیه سوم –شهرکابل 
٠٧٨٣٤٤١٢٦٤- ٣٣٨٤راهی پل سرخ

٠٧٩١٧٣٨٦٤٤

انجمن اجتماعی اینده سازان ولسوالی .١٦٩٤
٦/٥/١٣٩٧٠٧٩١٨٦٠٣٢١- ٣٣٨٥والیت بلخ ولسوالی مارملحبیب الرحمنمارمل والیت بلخ

١٣گذر شورای اجتماعی مردم .١٦٩٥
گذر –١٥ناحیه –شهرکابل احمدشاهشهرکابل١٥ناحیه 

١٣/٣/١٣٩٧٠٧٧٩٩٤٧٥٣٠- ١٣٣٣٨٦
٠٧٠٨٨٦٦٧٤٠

شورای اجتماعی مردم اندخوی .١٦٩٦
–دروازه بلخ –شهرمزارشریف الوغ بیکباستان

١٩/٣/١٣٩٧٠٧٨٠٤٥٠٨٢٨٧- ٣٣٨٧شهزاده مارکیت
٠٧٩٣٢٢٢٦٦٦

شورای اجتماعی قوم پوپل زی قریه .١٦٩٧
–ولسوالی پغمان –والیت کابل حیات اهللابرجک ولسوالی پغمان والیت کابل

١٦/٤/١٣٩٧٠٧٨٦٣٠٣١٢١- ٣٣٨٨قریه برجک
٠٧٠٠١٧٢٧٣٨

شورای اجتماعی معلولین مقیم شهر .١٦٩٨
٠٧٧٠٩٢١٢١٧- ٣٣٨٩شهر چاریکار–والیت پروان چاریکار والیت پروان

١٦٩٩.
د کنر والیت دره پیچ ولسوالی کنده 

وانانو د یووالی او گل د کلی د 
همغی ولنیزه شورا

کنده ل –د دره پیچ ولسوالی غالم اهللا
٢/٤/١٣٩٧٠٧٧٠٠٥٢٦٢١- ٣٣٩٠کلی

٠٧٧٢٧٤٤٠٦٦

شورای اجتماعی اهالی قول حشمت .١٧٠٠
٢٠/٣/١٣٩٧٠٧٨١٣٢٧٥٧٠- ٣٣٩١ناحیه هشتم–شهرکابل عظیم خانخان ناحیه هشتم شهرکابل

٠٧٤٤٣٢٣٢٤٦

شورای اجتماعی مردم ککرک .١٧٠١
ولسوالی جغتو غزنی مقیم کابل

–ناحیه سیزدهم –شهرکابل 
٠٧٩٣٣٤٠٤٠٨٨- ٣٣٩٢گاه نانواییاست

٠٧٨٤٧٩٢٣٣٢

١٧٠٢.
شورای اجتماعی مردم قریه جات 
شاکی ولسوالی جغتو غزنی مقیم 

کابل
–ناحیه سیزدهم - شهر غزنی محمد داود

١٦/٣/١٣٩٧٠٧٩٩٠١٥٣٩٠- ٣٣٩٣روبروی حوزی امنیتی
٠٧٨٩٥٨٧٩٦٧



١٣٨

انجمن زنبورپروران شیوه والیت .١٧٠٣
والیت –ولسوالی بهارک عبدالجباربدخشان

٣/٤/١٣٩٧٠٧٩٢٦٢٢٤٠٢- ٣٣٩٤بدخشان
٠٧٩١٣٠٠٨٦١

د خوست والیت دوه منده شمل .١٧٠٤
٠٧٧١٨٨٧٩٧٩- ٣٣٩٥د دوه منده شمل ولسوالیوانانو د یووالی ولنهولسوالی د 

شورای اجتماعی مردمی ولسوالی .١٧٠٥
٣١/٤/١٣٩٧٠٧٩٤٤١٧٥٢٦- ٣٣٩٦ناحیه هفتم–شهرکابل عبدالعظیمشکی والیت بدخشان مقیم شهرکابل

٠٧٠٠٠٧١٠٦٥

١٤/٥/١٣٩٧٠٧٧٢٠٧٢٥٠٧- ٣٣٩٧سینما پامیر–شهرکابل ملک محمدجانبازان افغانستاننهاد .١٧٠٦
٠٧٩٩٠٠١٩١٥

انجمن مناقب خوانان اهلبیت والیت .١٧٠٧
١٣/٥/١٣٩٧٠٧٩٩١٤٧٩٠٩- ٣٣٩٨ناحیه اول–شهرکابل سخی دادکابل

٠٧٩٩٣٢٥٥٩٥٠

انجمن اجتماعی مردم ولسوالی پنجام .١٧٠٨
٢٠/٣/١٣٩٧٠٧٦٦٥٩٠٧٢٠- ٣٣٩٩بامیانبازار مرکز غزیزاهللامقیم مرکز بامیان

١٧٠٩.ار نعیم اهللادافغان روغتیا خیریه بنس اوله ناحیه –دکابل–
٩/٥/١٣٩٧٠٧٨١٤٧١٤٤٤- ٣٤٠٠چهلستون سرک

٠٧٧٧٧٦٩١٢٣

١٧١٠.
شورای اجتماعی قوم چوکامه والیت 
میدان میدان وردک ولسوالی حصه 

اول بهسود مقیم شهرکابل
٦/٤/١٣٩٧٠٧٧٥٢١٠٠٦٩- ٣٤٠١ناحیه سیزدهم–شهرکابل غالم حیدر

٠٧٠٦٢٢١٩٢٩

ولنیزه په کابل کی د کاروان حق .١٧١١
–دریمه ناحیه –دکابل ار زردادشورا

٢٠/٣/١٣٩٧٠٧٧٥١٦٤٠٨٠- ٣٤٠٢کاروان پوهنتون شاته
٠٧٧١٦٨٧٠٣٧

انجمن اجتماعی نواندیشان جوان .١٧١٢
–ناحیه هشتم –شهر هرات رامینوالیت هرات

٤/٤/١٣٩٧٠٧٩١٧٥٣٨٣٨- ٣٤٠٣سرک مستوفیت
٠٧٨٢٦٥١٠٥٧

جوار –شهر مزارشریف حسیب اهللاگی قریشیبنیاد اجتماعی فرهن.١٧١٣
٢٤/٥/١٣٩٧٠٧٠٢٨٠٠٠٠٠- ٣٤٠٤مخابرات

سازمان اجتماعی خدمت مقیم ناحیه .١٧١٤
٨/٥/١٣٩٧٠٧٤٤١٩٩٩٢٩- ٣٤٠٥چهار راهی دهبوری–شهرکابل محمد سعیدسوم شهرکابل

شورای اجتماعی وحدت مردم دهنه .١٧١٥
مدینه –منزل سوم –پلخمری محمد انوربغالنغوری والیت 

٩/٥/١٣٩٧٠٧٩٩٤٥٤٦٢٦- ٣٤٠٦مارکیت



١٣٩

انجمن اجتماعی بانوان زراعت پیشه .١٧١٦
٢/٤/١٣٩٧٠٧٧٠١٦٠٣٢٦- ٣٤٠٧بازار والیت بامیاننجیبهمقیم والیت بامیان

٠٧٧٨٨٢٧١٢٧

بنیاد اجتماعی هری مقیم والیت .١٧١٧
سرک والیت –شهر هرات غالم احمدهرات

١٦/٣/١٣٩٧٠٧٤٤٤٣١٦٦٠- ٣٤٠٨مقابل ریاست زراعت
٠٧٩٩٣٣٦٨٦٨

انجمن اجتماعی معلولین مقیم مرکز .١٧١٨
والیت –شهر محمود راقی عادلوالیت کاپیسا

١٤/٥/١٣٩٧٠٧٩٧٦٧٢٧٣٦- ٣٤٠٩کاپیسا

شورای اجتماعی قوم شیرزاد دره .١٧١٩
ترکمن والیت پروان

–ناحیه پنجم –والیت کابل 
منزل –کوته سنگی آریانا هوتل 

سوم
٠٧٨٤١٨٠٠٠٢٠- ٣٤١٠

٠٧٩١٦٨١٧١٨

–پنمه ناحیه -ار دکابل قاری برکت اهللا سلیمد شینوارو قومی شورا.١٧٢٠
٤/٧/١٣٩٧- ٣٤١١خوشحال خان مینه

٠٧٠٠٢٧٨١٥٩
٠٧٧٧٤١٣٠٤٢

بنیاد اجتماعی رابعه بصری مقیم .١٧٢١
٥/٤/١٣٩٧٠٧٩٦٧٠٢٧٧٠- ٣٤١٢-شهر هرات شیرمحمدوالیت هرات

٠٧٨١٤٤٢٦٩

نهاد اجتماعی جوانان همنوا مقیم .١٧٢٢
دهن –ناحیه هفتم –شهرکابل نعیم اهللا نصیریناحیه هفتم شهرکابل

٢٩/٣/١٣٩٧٠٧٤٤٢٠٩٠٣١- ٣٤١٣باغ
٠٧٩٢٤٢٠٤١٩

انجمن اجتماعی وحدت نسل روشن .١٧٢٣
١٦/٤/١٣٩٧٠٧٩٤١٧٠٢٧٧- ٣٤١٤شهر اقچه–والیت جوزجان سید نعمت اهللامقیم والیت جوزجان

٠٧٨٠٩٥٧٦٢١

د سرخرود ولسوالی د چهار باغ .١٧٢٤
د سرخرود –د ننگرهار والیت عبدالملکصفا د بابکرخیلو قومی شورا

٩/٤/١٣٩٧٠٧٨٩٤٢١١٨٠- ٣٤١٥ولسوالی

انجمن اجتماعی الگوی سبز شهر .١٧٢٥
٨/٥/١٣٩٧٠٧٩٠١٠١٩٦٩- ٣٤١٦ناحیه شانزدهم–والیت هرات نصیراحمدهرات

٠٧٩٧٣٥٦٥٦٥

اجتماعی ورزش های ملی سازمان .١٧٢٦
٢٦/٦/١٣٩٧٠٧٤٤٢٧٩٧٣٧- ٣٤١٧ناحیه هشتم–شهرکابل همایونعنعنوی افغانستان

شورای اجتماعی مردم سمت دوم .١٧٢٧
–سرک عمومی پروان کاپیسا جمعه خانمرکز والیت پروان

٣/٤/١٣٩٧٠٧٧٧٧٥٦٣٦٣- ٣٤١٨قریه سیادان

١٩/٤/١٣٩٧٠٧٩٧٥٠٥٦٠٤- ٣٤١٩ناحیه پنجم–شهر هرات شهنوازسازمان اجتماعی جوانان والیت غور .١٧٢٨



١٤٠

٠٧٨٤١٥٠٢١٧مقیم شهر هرات

گان د خلکو په کابل ار کی د ارز.١٧٢٩
٢/٤/١٣٩٧٠٧٠٠٢٦٥٦١٩- ٣٤٢٠-د کابل ار میرویسولنیزه شورا

٠٧٩٤٤١١٠٢١

انجمن اجتماعی زنبورداران ارغوان .١٧٣٠
٩/٤/١٣٩٧٠٧٩٠٩٩٤٩١٩- ٣٤٢١ولسوالی فرخار–والیت تخار حکمت اهللاولسوالی فرخار والیت تخار

٠٧٠٢٥٣٩٢١٣

سازمان اجتماعی اندیشه سبز مقیم .١٧٣١
٠٧٩٣٢٨٢٠٧٣- ٣٤٢٢والیت هرات

٠٧٩٦١٢٣٣٥٥

٠٧٩٣٦٤٦٦١٥- ٣٤٢٣شهر زرنجشورای اقوام سنجرانی نیمروز.١٧٣٢
٠٧٩٩٦٥٩٩٣٢٢

٣١/٦/١٣٩٧٠٧٨٧٩٢٩٦٣١- ٣٤٢٤ناحیه ششم–شهرکابل عبدالغیورانجمن اجتماعی احرار مقیم شهرکابل.١٧٣٣
٠٧٨٠١٥٨٠٨٣

د کنر والیت د نوآباد نرنو کلی د .١٧٣٤
- ٣٤٢٥د کن والیت د نوآباد نرنو کلیوانانو کلی د وانانو ولنه

شورای مردمی و اجتماعی راغی های .١٧٣٥
ناحیه سوم کوته –شهرکابل امام الدینبدخشان مقیم شهرکابل

٩/٤/١٣٩٧٠٧٠٨٣٤٣٧١١- ٣٤٢٦گیسن
٠٧٠١٨٢٧٥٠٢

١٧٣٦.
جوانان استرغچ شورای اجتماعی 

ولسوالی قره باغ کابل مقیم والیت 
بغالن

٠٧٤٤١٩٢٣٢٩- ٣٤٢٧ناحیه دوم–شهر پلخمری 
٠٧٢٩٦٢٠٠٨٦

شورای مردمی ولسوالی دهنه غوری .١٧٣٧
جوار پوهنتون –شهر پلخمری غالم محی الدینوالیت بغالن

١٤/٥/١٣٩٧- ٣٤٢٨قدس
٠٧٩١٩٩٢٧٥٥
٠٧٩١٥٩٤٩٦٩

التفات انجمن اجتماعی جوانان قریه .١٧٣٨
ولسوالی شکردره –والیت کابل شیرینولسوالی شکردره والیت کابل

١٦/٣/١٣٩٧٠٧٧٥٠٦٩٦٣٨- ٣٤٢٩قریه التفات–
٠٧٧١٥٣٧٢٨٩

شورای اجتماعی جوانان قریه .١٧٣٩
٤/٤/١٣٩٧٠٧٠٨٦٧٧٨٦٢- ٣٤٣٠قریه پیاوشت–والیت پنجشیر فرید آغاپیاوشت پنجشیر

٠٧٠٨٩٧٤١٦١

شورای اجتماعی بیجاشده گان و .١٧٤٠
٦/٤/١٣٩٧٠٧٨١٢٤٩٠٠٩- ٣٤٣١سید اکراممهاجرین والیت فاریاب مقیم 



١٤١

جوزجان

ردیز ار کی د د پکتیا والیت په .١٧٤١
١٠/٧/١٣٩٧٠٧٦٥٧٣٤٩٩٣- ٣٤٣٢د ردیزارکریمسلیمان بابا وانانو ولنیزه شورا

٠٧٧٠٩٠٣٥٩٧

ولسوالی امام –والیت کندز محمد حسنبنیاد اجتماعی معاصر والیت کندز.١٧٤٢
١٦/٤/١٣٩٧٠٧٩٦٧٤٥٠٠- ٣٤٣٣صاحب

٠٧٩٧۳۵۵۹۹۱

انجمن اجتماعی ترک اعتیاد (رهایی .١٧٤٣
١١/٤/١٣٩٧٠٧٨٦٥٩٣٧١٢- ٣٤٣٤ناحیه سیزدهم–شهر هرات کاظمگان ) هراتیافته 

سازمان اجتماعی متحد مقیم ناحیه .١٧٤٤
چهار –ناحیه سوم –شهرکابل نجم الدینسوم شهرکابل

٢٣/٣/١٣٩٧٠٧٧٤١٧٣٧٧٠- ٣٤٣٥راهی دهبوری
٠٧٦٥٣٢٧٠٤٤

١٧٤٥.
د ارزگان والیت د دهراورد ولسوالی 

وانانو د سلیمان تخت د سیمی د 
ولنه

د سلیمان –د دهراود ولسوالی 
٠٧٩١٦٩٩١٧٣- ٣٤٣٦تخت سیمه

٠٧٤٩٩٩٤٤٧٠

١٧٤٦.
شورای اجتماعی جوانان مقیم قریه 

گرامی والیت زمان خان ولسوالی ب
کابل

ولسوالی بگرامی –والیت کابل 
١٠/٤/١٣٩٧٠٧٧٤٣٧٣٤٠٣- ٣٤٣٧قریه زمان خان–

٠٧٣٠٠٦٠٠١٣

سرک –کارته چهار –شهرکابل بنیاد خیریه هریوا مقیم شهرکابل.١٧٤٧
٠٧٩٩١٠٣٧٧٩- ٣٤٣٨اول والیت کابل

٠٧٩٥٠٢٤٤٧٥

لومی –د لتکراه مرکز زین اهللاولنهد هلمند والیت د خبریاالنو .١٧٤٨
٣/٤/١٣٩٧٠٧٤٨١٦٦٠٠٠- ٣٤٣٩حوزه

٠٧٠٨٦١٦٦٦٨

مقیم والیت شورای مردمی کابل.١٧٤٩
جاده مهری متصل –شهرهرات محمدشریفهرات

١٧/٤/١٣٩٧٠٧٨٠٧١٢٢٢٣- ٣٤٤٠گلبهارهرات 

 والیت د اسعد آباد مرکز د د کن.١٧٥٠
د اسعد –د کن والیت والیت ذبیح اهللادمکلی وانانو ولنیزه شورا

٢٣/٣/١٣٩٧٠٧٧٨٦٤٨١٤٨- ٣٤٤١آباد ار د دمکلی

٠٧٨٥٧٧٠٧٧٠- ٣٤٤٢سازمان اجتماعی تعهد مقیم شهرکابل.١٧٥١

اتحادیه فنی و حرفوی زنان ماورای .١٧٥٢
٢٥/٢/١٣٩٧٠٧٩٩٠٣٧٦٤٠- ٣٤٤٣-ناحیه پنجم –شهر فیض آباد بی بی حوریکوکچه والیت بدخشان

٠٧٩٩٥٢٧٥٧٣
٢٦/٢/١٣٩٧٠٧٩٩٣٧١٤١٢- ٣٤٤٤بازار غلغه–مرکز بامیان دوست محمدشورای سراسری مردمی مرکز بامیان.١٧٥٣



١٤٢

زنان والیت شورای اجتماعی اتفاق .١٧٥٤
مرکز والیت –شهر نیلی گل بی بیدایکندی

١٩/٤/١٣٩٧٠٧٧٥٣٥١٧٥٣- ٣٤٤٥دایکندی

ار په اتمه ناحیه کی د د کابل .١٧٥٥
–اتمه ناحیه –د کابل ار عبدالرحمنخوازکو کوچیانو قوم ولنیزه شورا

٣/٤/١٣٩٧٠٧٧٦٩٤٣٨١٣- ٣٤٤٦رحمن مینه
٠٧٨٨٨٨٥٢٣٠

شورای اجتماعی معلولین شهر .١٧٥٦
ساحه باغ –شهر مهترالم بابا علی اکبرمهترالم بابا والیت لغمان

٢٢/٣/١٣٩٧٠٧٨٨٦٩١٢٧٦- ٣٤٤٧سراج

٦/٤/١٣٩٧٠٧٨٢٢٠٧٠٣٣- ٣٤٤٨شهر غزنیشاکر احمدنهاد مدنی اندیشه نوین غزنه.١٧٥٧
٠٧٣١٣٠٣٢٣٢

شورای اجتماعی ندای حق مقیم .١٧٥٨
٢٩/٣/١٣٩٧٠٧٩٩٦٢٧٤٥٥- ٣٤٤٩شهر زرنج والیت نیمروزغالم محی الدینمرکز والیت نیمروز

٤/٤/١٣٩٧٠٧٠٠٤٩٢٥٤٨- ٣٤٥٠په شپمه ناحیه–د کندهار ار عبدالرسولکندهار وان فکری مدنی ولنه.١٧٥٩
٠٧٠٠١٤٩٠٠٠

١٧٦٠.
گینک دره شورای اجتماعی مردم سن

ترکمن ولسوالی سرخ پارسا والیت 
پروان مقیم کابل

ایستگاه سابقه ناحیه ششم حاجی خادم علی
٢/٤/١٣٩٧٠٧٩٩٢٥٣٧٤٥- ٣٤٥١شهرکابل

٠٧٤٤٠٢٠٩١٦

په کابل والیت کی د داخیلو قومی .١٧٦١
–شپاسمه ناحیه –د کابل ار احمداهللاشورا

٠٧٠٠٢٩٣٠٦٠//- ٣٤٥٢دده خدایداد سیمه
٠٧٨٣٢٤٠٤٥٤

شورای عالی اسالمی وعدالت .١٧٦٢
٢٤/٦/١٣٩٧٠٧٩٧٦٦٤١٨٩- ٣٤٥٣شهر نیلی–والیت دایکندی روشناجتماعی زنان دایکندی

٠٧٧٣٧٨٨٩٦٣

د غزنی والیت د کوچی وانانو .١٧٦٣
١٠/٧/١٣٩٧- ٣٤٥٤د غزنی والیت مرکزبورجانمدنی ولنه

١٧٦٤.
نهاد اجتماعی جوانان ولسوالی لعل و 

گل والیت غور مقیم نوآباد سرجن
قلعه بابو ناحیه ششم شهرکابل

قلعه –ناحیه ششم –شهرکابل عوض علی
١٢/٤/١٣٩٧٠٧٤٤٦٩٩٨٣- ٣٤٥٥بابو

اجتماعی محاسین سفیدان و شورای .١٧٦٥
خواجه –ناحیه نهم –شهرکابل احمد فریدجوانان شهر شبرغان مقیم خواجه 

١٤/٧/١٣٩٧٠٧٨٤٦٩١٧١٣- ٣٤٥٦رواش



١٤٣

رواش شهرکابل

انجمن فارغ التحصالن هالند مقیم .١٧٦٦
کارته –ناحیه سوم –شهرکابل سیاوششهرکابل

٩/٤/١٣٩٧٠٧٧٦٤٢١٢٢٦- ٣٤٥٧چهار
٠٧١٨٤٢٦٦٣٣

اجتماعی اتفاق معلولین ناحیه شورای .١٧٦٧
اول شهرکابل

کوچه –ناحیه اول –شهرکابل 
٠٧٧٩٥١١٤٣١- ٣٤٥٨سنگتراشی

سازمان اجتماعی نسل سبز در .١٧٦٨
شهرکابل

پل –ناحیه سوم –شهر کابل 
٠٧٨٥٧٢٧٧٥٥- ٣٤٥٩کوچه رابعه بلخی–سرخ 

٠٧٧٧١٦٠٥٠٠

شورای اجتماعی جوانان قریه ده .١٧٦٩
–ولسوالی بگرامی –شهرکابل محمد سرورکابلیعقوب ولسوالی بگرامی والیت

٢/٤/١٣٩٧٠٧٩٩٤٠٩٠٢٠- ٣٤٦٠قریه ده یعقوب
٠٧٨٣٣١١٤٥٩

١٢/٦/١٣٩٧٠٧٨٢٢٥٥٢٠٨- ٣٤٦١متصل ناحیه هفتم–شهرکابل شمس الحقبنیاد غازی نایب امین اهللا خان.١٧٧٠

اتحادیه مکاتب خصوصی شهر .١٧٧١
سه راهی سید –شهر مزارشریف سیدابراهیممزارشریف

٢/٤/١٣٩٧- ٣٤٦٢آباد
٠٧٧٧٤٥٠٣٠٤
٠٧٨٨٠٠٠٠٢٨

١/٨/٣٩٧٠٧٩٩١٩٢٣٣٣- ٣٤٦٣-ناحیه ششم –شهرکابل عنایت اهللانهاد همگرایی جوانان مقیم کابل.١٧٧٢
٠٧٨٦٢٩٤٦٥١

١٧٧٣.
انجمن اجتماعی زنبورداران ساحه 

جیحون ولسوالی دشت قلعه والیت 
تخار

ولسوالی دشت –والیت تخار حفیظ اهللا
٩/٤/١٣٩٧٠٧٠٣٧٤١٠١٥- ٣٤٦٤قلعه

٠٧٠٠٧٤٧٠٣٧

نهاد اجتماعی افرند قلعه فتح اهللا .١٧٧٤
قلعه –ناحیه دهم –شهرکابل رحیمهناحیه دهم شهرکابل

٠٧٩٥١١٥١٣٥//- ٣٤٦٥فتح اهللا
٠٧٨٠٠١٢٣٢١

انجمن اجتماعی قوریه داران ولسوالی .١٧٧٥
شیرعلیسیدخیل

ولسوالی –والیت پروان 
قریه عالقه داری –سیدخیل 

عقب انستیتوت زراعت
١٧/٥/١٣٩٧٠٧٩٩٦٣٧٥١٦- ٣٤٦٦

٠٧٠٠٤٩٥۸۸۴

انجمن متخصصین سستم اطالعات .١٧٧٦
چهار –ناحیه سوم –شهرکابل احمدشاهجغرافیاوی افغانستان

١٢/٤/١٣٩٧٠٧٩٢٢٩٨٧٩٨- ٣٤٦٧راهی دهبوری
٠٧٨٠١٢٧٢٢٢

انجمن اجتماعی امت مقیم والیت .١٧٧٧
–شهر تالقان –والیت تخار شاه پورتخار

٢٠/٣/١٣٩٧٠٧٨٧٩١٧٣٥- ٣٤٦٨گزر مارشال محمد قسیم فهیم
٠٧٠٠٧٥٢٠٨٢



١٤٤

٦/٤/١٣٩٧٠٧٦٤١٨٥٠٤٤- ٣٤٦٩افغان پالزا–د خوست ار حیت خانخوست اکترانو ولنهد .١٧٧٨

گ شورای اجتماعی معلولین و جن.١٧٧٩
بی بی –ناحیه دهم –شهرکابل فدامحمدزده مقیم ناحیه دهم شهرکابل

٢٤/٤/١٣٩٧٠٧٩٩٠٢٢٣٩٨- ٣٤٧٠مهرو
٠٧٧٠٧٧٥٥٨١

تاب د خلکو ولنیزه په کابل کی د.١٧٨٠
–لورمه ناحیه –دکابل ار بهادرخانشورا

٤/٤/١٣٩٧٠٧٩٩٣٥٢٠١٤- ٣٤٧١لب جر لورالری

١٧٨١.ار زهراد نازو انا خیریه بنس د –اوله ناحیه –د کابل
١١/٤/١٣٩٧٠٧٠٢٢٠٩٣٠٠- ٣٤٧٢لبهار سنتر پنجم منزل

٠٧٠٦٠٦٠٠٣٥

د کندز والیت د مفل خیلو ولنیزه .١٧٨٢
د سبمول صداقت –د کندز ار صادقمحمد شورا

١٤/٥/١٣٩٧٠٧٤٩٠٤٢٧٦٠- ٣٤٧٣دریم منزل
٠٧٤٤١٤١٠٥٦

–مکروریان اول –دکابل ار سید نوراهللاد اسالمی مطالعاتو د پرمختیا مرکز.١٧٨٣
٢٠/٥/١٣٩٧٠٧٧٧٢١٠٠٠٢- ٣٤٧٤مقابل مسجد مکروریان

٠٧٩٩١٣٠٧٠٩

گزاران انجمن اجتماعی مدنی خدمت.١٧٨٤
کارته –مرکز والیت سمنگان الدیننظام مقیم مرکز سمنگان

١١/٤/١٣٩٧٠٧٧٤٣٧٠٤٤٤- ٣٤٧٥صلح
٠٧٩٣١٧٧٠٧٠

انجمن اجتماعی فرهیختگان مقیم .١٧٨٥
٩/٤/١٣٩٧٠٧٣٠٤٣٣٦٨٩٥- ٣٤٧٦ناحیه سیزدهم شهرکابلفهیمهناحیه سیزدهم شهرکابل

٠٧٨٧٥٧٧٠٣٣

سازمان اجتماعی حامیان صلح مقیم .١٧٨٦
٢/٤/١٣٩٧٠٧٩٠٧٨٢٧٧٩- ٣٤٧٧ناحیه چهارم–شهرکابل جلیل احمدشهرکابل

٠٧٨٥٥٠٠٢٥٠

ار د لغمان والیت په مهترالم بابا .١٧٨٧
٢٠/٣/١٣٩٧٠٧٨٥١٦٢٨٥١- ٣٤٧٨د مهترالم ار–د لغمان والیت بابرکی د سولیزام مدنی ولنه

عقب –ناحیه سوم –شهرکابل انجمن کارمندان اجتماعی افغانستان.١٧٨٨
- ٣٤٧٩حوزه سوم

٠٧٧٤٤٨٧٤٠٧
٠٧٧٦٢٨٦٤٦٠

د اسعد -د کن والیت شجاع الملکمرستندویه بنیادجالله .١٧٨٩
٦/٤/١٣٩٧٠٧٠٦١٣١٣٠١٣- ٣٤٨٠آبادار

بنیاد اجتماعی خادم ملت مقیم .١٧٩٠
شهرکابل

گل چهار راهی –شهر کابل 
٠٧٧٨٣٢٠٠٨٢- ٣٤٨١سرخ

٢٣/٣/١٣٩٧٠٧٧٧٠٧٤٨٣٨- ٣٤٨٢–مرکز ولسوالی لعل وسرجنگ عزیزاهللاسازمان اجتماعی و مدنی رهنورد .١٧٩١



١٤٥

٠٧٧٠٧١١١٣٨والیت غورمقیم ولسوالی لعل و سرجنگل غور

مجمع علمی و عرفانی امام ربانی .١٧٩٢
–ناحیه پنجم –شهرکابل حضرت صبغت اهللاشیخ احمد مجدد الف ثانی (رح)

٣٠/٣/١٣٩٧٠٧١١٦٦٦٧٨٦- ٣٤٨٣خوشحال خان
٠٧٠٠١٩٢٩٩٢

شورای اجتماعی جوانان حصه دوم .١٧٩٣
–دشت برچی –شهرکابل اسماعیلیکاولنگ والیت بامیان مقیم کابل

٢٧/٤/١٣٩٧٠٧٤٧٧٦١٥٩٠- ٣٤٨٤ایستگاه تانک تیل
٠٧٤٧٧٦١٤٤٧

–قلعه فتح اهللا –شهرکابل شورای انسجام قزلباشهای افغانستان.١٧٩٤
٠٧٨٩٩٨٨٤٠٠- ٣٤٨٥روبروی دارالمعلمین طلوع دانش

٠٧٨٦٤٣٩٠٩٠

سازمان اجتماعی مدنی تعهد مقیم .١٧٩٥
شهرکابل

–ناحیه ششم –شهرکابل 
٠٧٨٥٧٩٠٩٩٢- ٣٤٨٦روبروی حوزه امنیتی

په ننرهار والیت کی درویش خیریه .١٧٩٦
٢٣/٥/١٣٩٧٠٧٧٤٤٩٢٨٢٩- ٣٤٨٧اوله ناحیه–د جالل آباد ار عبدالکریمولنه

٠٧٦٧٣٧٣١٠٤

گان باالکوه شورای اجتماعی باشنده .١٧٩٧
٢٠/٤/١٣٩٧٠٧٠٠٢٨٢٤٤٠- ٣٤٨٨باالکوه چنداول–شهرکابل سیدامان اهللاچنداول

٠٧٩٩٨٧٣٦٢١

په ننرهار کی د امن او پیوستون .١٧٩٨
سلطان زوی –د جالل آباد ار شایسته لولنه

١١/٤/١٣٩٧٠٧٨٧٢٧٤١٧٥- ٣٤٨٩پالزا
٠٧٨٥٣٢۵۴۵۵

شورای اجتماعی انسجام مردم .١٧٩٩
٢١/٣/١٣٩٧٠٧٧٥٠٣٧٦١٢- ٣٤٩٠دروازه بلخ–شهر مزارشریف شریف اهللاولسوالی کهمرد مقیم بلخ

٠٧٧٠٣١٣١٤٠

اجتماعی و خیریه آریانا مقیم بنیاد .١٨٠٠
٢٦/٤/١٣٩٧٠٧٧٧٩١١٢٢٧- ٣٤٩١شهرکابل–ناحیه دوازدهم عبداهللاناحیه دوازدهم شهرکابل

٠٧٧٧٨٢٠٨٤٠

شورای اجتماعی سادات ایمکه .١٨٠١
٦/٤/١٣٩٧- ٣٤٩٢ناحیه سیزدهم–شهرکابل احمد علیوالیت پروان مقیم شهرکابل

وزیرمحمد اکبرخان –شهرکابل فریدونبنیاد امیرعلی شیر نوایی.١٨٠٢
٢٢/٣/١٣٩٧٠٧٩٤٤٤٥٥٥- ٣٤٩٣سرک پانزدهم–

٠٧٩٢٨٨٨٤٤٤

نهاد اجتماعی صبح امید مقیم .١٨٠٣
شهرکابل

شیرپور –ناحیه دهم –شهرکابل 
٠٧٨٨٨٨٧٤٧٠- ٣٤٩٤مقابل خانه جنرال دوستم–

دخوست والیت په مرکز کی د .١٨٠٤
–د خوست والیت مرکز فریدسلمانانو ولنیزه ولنه

١٠/٥/١٣٩٧٠٧٧٦٥٠٥٠٤٥- ٣٤٩٥دقصابانو لین



١٤٦

د جالل آباد په ارکی د امنیتی .١٨٠٥
١٢/٤/١٣٩٧٠٧٧٨٧٨٧٠٩٢- ٣٤٩٦دریمه ناحیه–د جالل آباد ار زلمیواکونو د شهیدانو د وارثینو ولنه

مقیم ۳سازمان اجتماعی روند خط .١٨٠٦
سه –ناحیه هفتم –شهرکابل نجیب اهللادر ناحیه هفتم شهرکابل

٢٩/٣/١٣٩٧- ٣٤٩٧راهی عالوالدین
٠٧٨٦٢٠٢٩٩٥
٠٧٨٨٩٩٠٩٧٩

بنیاد اجتماعی حمیرا قدیری مقیم .١٨٠٧
٢٣/٤/١٣٩٧- ٣٤٩٨ناحیه دهم–شهرکابل حمیراناحیه دهم شهرکابل

١٠/٤/١٣٩٧٠٧٠٠٠٢٥٤٤٨١- ٣٤٩٩شهرکابلنفیسهانجمن قضات زن افغان.١٨٠٨
٢٥/٤/١٣٩٧- ٣٥٠٠–ناحیه اول –شهر غزنی سید فضل الحقانجمن اجتماعی معلولین غزنه.١٨٠٩

١٨١٠.
انسجام قوم مالخیل شورای اجتماعی 

قلعه احمدخان ولسوالی بگرامی 
والیت کابل

ولسوالی بگرامی –والیت کابل محمد نذیر
١٢/٤/١٣٩٧- ٣٥٠١قلعه احمدخان–

شورای اجتماعی سراسری هزاره های .١٨١١
٩/٥/١٣٩٧٠٧٩٦٠٣٠٢٠٥- ٣٥٠٢چهار راهی شاروالی–شهرکابل نورمحمداسماعیلی افغانستان

١٨١٢.
شورای اجتماعی قوم سادات برگلیج 
ولسوالی شیبر والیت بامیان ناحیه 

اول شهرکابل
–ناحیه اول –شهرکابل حسین آغا

١٦/٤/١٣٩٧٠٧٨٧٥٢٥٠٥٧- ٣٥٠٣چنداول
٠٧٤٧١٦٠٢٧٨

١٨١٣.
شورای اجتماعی جوانان قوم شیخ 
محمد روحانی مقیم ناحیه هشتم 

شهرکابل
٠٧٨٤٩٩٨٠٠٥- ٣٥٠٤ناحیه هشتم–شهرکابل 

٠٧٨٧٧١٦٦٧٧

چمن –اوله ناحیه –د کابل ار نصیر احمدپه کابل کی د کامه والو ولنیزه شورا.١٨١٤
١٧/٤/١٣٩٧٠٧٨٦٦٩١٤٥٩١- ٣٥٠٥حضوری

١٣/٤/١٣٩٧٠٧٨٤٦١٢٠٠٣- ٣٥٠٦په شپاسمه ناحیه–د کابل ار حبیب اهللاد کابل میشتو مقبلو وانانو ولنه.١٨١٥
٠٧٤٤٥٦٩٩٠٥١

د دکابل ار په اوله ناحیه کی .١٨١٦
١٦/٤/١٣٩٧٠٧٧١١١١٠١٥- ٣٥٠٧اوله ناحیه–دکابل ار حاجی ملکزمانخیلوقوم ولنیزه شورا

٠٧٨٩٠٢٤٨٠٧
٦/٤/١٣٩٧٠٧٣١٢٤٨٧٩٠- ٣٥٠٨ناحیه چهارم–شهرکابل غالم محمدمرکز مطالعات اجتماعی محور فکر .١٨١٧



١٤٧

٠٧٨٦٧١٠٧٨٠مقیم کابل

١٧/٥/١٣٩٧٠٧٧٣٤٩٢٠٢٨- ٣٥٠٩جاده کال سبز–شهر غزنی داکتر نورآغامرکز تحقیاتی سردردی.١٨١٨
٠٧٩٧٢٢٠٩٥٨

شورای اجتماعی مردم وردک مقیم .١٨١٩
مارکیت –شهرنو –شهرکابل حاجی بنیامینهرات

٢٠/٤/١٣٩٧- ٣٥١٠رافت

–ناحیه سوم –شهرکابل حسیندهبوری–ناحیه سوم –شهرکابل .١٨٢٠
١٤/٥/١٣٩٧٠٧٨٦٦٧٦٦١٦- ٣٥١١دهبوری

٠٧٧٨٨٢١١٢٩

نهاد اجتماعی طلوع اندیشه مردم .١٨٢١
وزیرمحمد اکبرخان –شهرکابل نیلوفرمقیم هرات

٢٣/٥/١٣٩٧٠٧٩٢٩٠٥١٢٢- ٣٥١٢سرک پانزدهم–
٠٧٩٩٦٩١٣٣٠

١٨/٤/١٣٩٧٠٧٠٩٥٨٨٨٨٨- ٣٥١٣یوولسمه ناحیه–د کابل ار رحمت اهللا وهرسگوهر خیریه بنسردار .١٨٢٢
٠٧٩٩٦٨٨٨٨٩

نهاد اجتماعی بیداری اسالمی جوانان .١٨٢٣
–ناحیه پانزدهم –شهر هرات نصیراحمدمقیم شهر هرات

٢٠/٥/١٣٩٧٠٧٣١٨٢٠٠٩٩- ٣٥١٤سرک خیرخانه
٠٧٩٩١٨٤٢٤٩

انجمن اجتماعی اتحاد طال فروشان .١٨٢٤
د –ناحیه اول –شهر جالل آباد شریف اهللاشهر جالل آباد

١٧/٤/١٣٩٧٠٧٠٠٦٤٣٣٣٥- ٣٥١٥مخابراتو چوک
٠٧٨٧٧٩٩٥٠٨٥

انجمن اجتماعی طال فروشان ناحیه .١٨٢٥
١٧/٤/١٣٩٧٠٧٨١٢٦٤٤٨٢- ٣٥١٦ناحیه چهارم–شهرکابل محمد عظیمآبادچهارم شهرجالل 

نهاد اجتماعی احسان مقیم ناحیه اول .١٨٢٦
باغ –ناحیه اول –شهرکابل محمد رضاشهرکابل

١٨/٤/١٣٩٧٠٧٠٠٢٦٤١١٠- ٣٥١٧قاضی
٠٧٩٩٧٢٧٢٧٣

شورای سرتاسری قوم شیخ محمد .١٨٢٧
١٣/٤/١٣٩٧٠٧٨٠٥٥٦٠١٨٠- ٣٥١٨ناحیه چهارم–شهرکابل محمد هاشم خانروحانی(رح)

نهاد اجتماعی تحول رستاق والیت .١٨٢٨
١٢/٤/١٣٩٧٠٧٠٠٧٤٤١٨٤٢- ٣٥١٩ولسوالی رستاق–والیت تخار دهقان آغاتخار

شورای اجتماعی ایازی های ولسوالی .١٨٢٩
ناحیه –مرکز والیت هرات احمدشاهگلران مقیم شهر هرات

٥/٦/١٣٩٧٠٧٨٠٦٦٩١٦١٠- ٣٥٢٠هفتم

بیجاشده شورای اجتماعی مردم .١٨٣٠
٠٧٨١٢٣٨٠١٨- ٣٥٢١درازه ملک–شهرهرات ولسوالی گلران مقیم شهر هرات

٠٧٨٩٠٢٦٠٠٠



١٤٨

شورای اجتماعی انسجام قوم .١٨٣١
٩/٥/١٣٩٧٠٧٧٦٦٦٧٧٠١- ٣٥٢٢مرکز–والیت پروان مولوی عبدالعزیزاتمانخیل والیت پروان

٠٧٧٣٦٢٦٧٩٨

نهاد اجتماعی همگرایان مقیم ناحیه .١٨٣٢
–قلعه زمان خان –شهرکابل حسن خانشانزدهم شهرکابل

٦/٥/١٣٩٧٠٧٣١١١١٥٧٨- ٣٥٢٣ناحیه شانزدهم
٠٧٨٨٦٩٤٣٦٧

شورای اجتماعی اتفاق ناحیه پنجم .١٨٣٣
١٣/٤/١٣٩٧٠٧٧٠٠٠٦٧٦٢- ٣٥٢٤ناحیه پنجم–شهرمزارشریف محمودشهر مزارشریف

٠٧٧٩٩٢٢٦٣٥

شورای اجتماعی ابدال سرخ و .١٨٣٤
–ناحیه هفتم –شهرکابل عادل شاهپارسان والیت پروان مقیم شهرکابل

١٩/٤/١٣٩٧٠٧٩٩٣٠١٥١٠- ٣٥٢٥چهلستون

١٨٣٥.
شورای اجتماعی مردم قریه خواجه 

سیاران علیا مرکز والیت پروان مقیم 
کابل

شهرک –١٧ناحیه –شهرکابل عبدالفتاح
٧/٥/١٣٩٧٠٧٨٦٤٨٧٣١١- ٣٥٢٦طالیی

٠٧٨٩٢٠٠٢٠٠

انجمن ابتکار زنان برای انرژی پایدار .١٨٣٦
١٧/٥/١٣٩٧٠٧٩٩٤٤٩٩٢٣- ٣٥٢٧سرک میدان هوایی–شهرکابل بی بی یلدادر کابل

٠٧٤٩٦٨١١٣٨

په ننرهار والیت کی د مشرقی .١٨٣٧
شیر بندر –د جالل آباد ار اسماعیلوانانو مدنی ولنه

٢١/٥/١٣٩٧٠٧٨٨١٩٤٧٤٩- ٣٥٢٨پالزا لورم منزل
٠٧٨٠٥٥٧٢٣٣

بنیاد اجتماعی و خیریه تعاون مقیم .١٨٣٨
کوچه –مرکز ولسوالی اندخوی عزیزاهللاندخوی فاریاب

١٠/٥/١٣٩٧٠٧٨٤١٠٠٠٨- ٣٥٢٩امیرعلی شیر نوایی
٠٧٨٨٩٥٢٣٧٠

د هرات په والیت کی د بادغیس .١٨٣٩
تره –اوله ناحیه –د هرات ار شیرآقاقومونو شورا

١٣/٥/١٣٩٧- ٣٥٣٠کی مارکیت

انجمن اجتماعی بانوان زراعت پیشه .١٨٤٠
١٧/٤/١٣٩٧٠٧٣٠٤٧٥٦١٦- ٣٥٣١ولسوالی انجیل–والیت هرات بهنازولسوالی انجیل هرات

٠٧٩٨٨٨٣٤٥٧

نهاد اجتماعی جوانان حوزه .١٨٤١
١٣/٥/١٣٩٧٠٧٩٣٤٢٦٥٦٧- ٣٥٣٢چوک قوماندانی–مرکز قلعه نو عالوالدینگرشریف بادغیسلن

انجمن اجتماعی ترک اعتیاد ولسوالی .١٨٤٢
ولسوالی گذره –والیت هرات جلیل احمدگذره هرات

٢٠/٤/١٣٩٧٠٧٩٩٧٣٠٣١٦- ٣٥٣٣ساحه سرجنگل–
٠٧٧٨٦٩٧٥٧٨

شورای اجتماعی اقوام متحد غور .١٨٤٣
١٣/٥/١٣٩٧٠٧٨٠٦٠٧٠٤٨- ٣٥٣٤ناحیه چهارم–شهر هرات نیک محمدمقیم هرات

٠٧٩٤٥٥٤٣١٢



١٤٩

نهاد تحرک جوانان ولسوالی بگرام .١٨٤٤
ولسوالی بگرام –والیت پروان نجیب اهللاوالیت پروان

١٦/٥/١٣٩٧٠٧٧١٦١٦٥٠٢- ٣٥٣٥دهن میدان بگرام–
٠٧٧٢٥٦٩٩٩٠

سازمان خیریه شیرشاه سوری مقیم .١٨٤٥
–کارته مامورین –شهرکابل حفیظشهرکابل

٢٣/٤/١٣٩٧٠٧٠٠٥٦١٢١٦- ٣٥٣٦مقابل
٠٧٨١٥٤٢٦٥٦

شورای اجتماعی اهالی یخدان .١٨٤٦
–ناحیه هفتم –شهرکابل سیدجانگذرگاه ناحیه هفتم شهرکابل

٢٠/٤/١٣٩٧٠٧٠٠٢١٥١٠٣- ٣٥٣٧گذرگاه

١٨٤٧.
انسجام و هماهنگی شورای 

ترانسپورت های خصوصی زمینی 
افغانستان

٢٦/٤/١٣٩٧٠٧٩٩٢٤١٠٠٧- ٣٥٣٨پروان سوم چهاراهی–شهرکابل طال محمد
٠٧٩٩٣٢٨٦٩٣

–سرک پانزدهم –شهرکابل تونمحمد یوسف پبنیاد حمایت از معارف.١٨٤٨
٢٠/٤/١٣٩٧٠٧٠٣٠٦٣٩٥٨- ٣٥٣٩وزیرمحمد اکبرخان

٠٧٠٠٦٩٠٠٠٢

همغی ولنیزه د جنوبی قومونو د.١٨٤٩
–اتمه ناحیه –د کابل والیت نیک محمدشورا

٧/٨/١٣٩٧٠٧٧٥٠٥٢٤٧٧- ٣٥٤٠کارته نو
٠٧٩٥٦٩٦١٣٠

د ننرهار والیت د چهارباغ صفا د .١٨٥٠
د سرخرود –د ننرهار والیت رحمت اهللاوانانو د اتحاد او سولی مدنی ولنه

١٥/٥/١٣٩٧٠٧٨٦٦٣٢٦١٧- ٣٥٤١چهارباغ صفا کلی–ولسوالی 
٠٧٣٠٩٢٧٩٤٣

گرجنرال بنیاد اجتماعی شهید د.١٨٥١
٠٧٨٦١١٠٩١١- ٣٥٤٢شهرکابلعبدالغفار پهلوان مقیم شهرکابل

١٣/٥/١٣٩٧٠٧٠٥٤٤١٤٥١- ٣٥٤٣مرکز فیروز کوه–والیت غور عزیزاهللابنیاد اجتماعی اتحاد مقیم والیت غور.١٨٥٢
٠٧٧٦٣٠١٢١٢

په ننرهار کی غورن خیریه .١٨٥٣
ار صداقتبنس ١٤/٥/١٣٩٧٠٧٨٧١٤٨٩٩٧- ٣٥٤٤اوله ناحیه–د جالل آباد

٠٧٧٢٣٢٣٧٤٤

انجمن اجتماعی زنبورداران مقیم .١٨٥٤
محمود –مرکز والیت کاپیسا محم اسماعیلمرکز کاپیسا

١٢/٦/١٣٩٧٠٧٧٣٣٤٧١١٤- ٣٥٤٥گلدانراقی باالی 
٠٧٧٧٧٧٩٧٠٩

نهاد اجتماعی زنان برای صلح مقیم .١٨٥٥
٢٤/٤/١٣٩٧٠٧٩٩٣٣٧٦٦٧- ٣٥٤٦ناحیه دهم–شهرکابل جمیلهشهرکابل

٠٧٩٦٥٤٣٢٦٩

بنیاد جوانان برای آینده مقیم .١٨٥٦
٠٧٨٦٩٠٨١٨٣- ٣٥٤٧-شهر نیلی –والیت دایکندی دایکندی

٠٧٩٥٧٧٨٨٥٤



١٥٠

ولسوالی –والیت بدخشان سیدکرامت اهللانجمن قوریه داران والیت بدخشان.١٨٥٧
٢٧/٥/١٣٩٧٠٧٩٢٦٢٢٤٠٢- ٣٥٤٨بهارک

٠٧٩٧٣٦٥٠٢٢

شورای اجتماعی و مردمی دره .١٨٥٨
٨/٥/١٣٩٧- ٣٥٤٩دره فوالدی–بامیان احمد حسینفوالدی والیت بامیان

٠٧٧٠٠١٨٥٨٠
٠٧٧١٤٢٥٨٨١

نهاد اجتماعی افکارنوین مقیم ناحیه .١٨٥٩
ششم شهرکابل

قلعه –ناحیه ششم –شهرکابل 
١٣/٥/١٣٩٧٠٧٧٥١٥٨٢٩٠- ٣٥٥٠ناظر

٠٧٨٧١٧٢٨٠٣

١٨٦٠.
انجمن اجتماعی زنان زعفران کار 

والیت قریه نایب ولسوالی زنده جان 
هرات

–ولسوالی زنده جان –هرات 
٠٧٨٥٢٠٩٧٤٢- ٣٥٥١قریه نایب

٠٧٩٤٠٠٤٨٥٥

په ننرهار والیت کی د ختیو .١٨٦١
٩/٥/١٣٩٧٠٧٧١٢٣٧٠٧٠- ٣٥٥٢د ننرهار والیتعبدالوکیلامرخیلو قومی شورا

شورای اجتماعی اتفاق شیعیان والیت .١٨٦٢
٦/٨/١٣٩٧٠٧٠٧٩٤٨٢٦٩- ٣٥٥٣گاهشهر لشکر–والیت هلمند احمدشاههلمند

بنیاد خیریه مستضعفین افغان مقیم .١٨٦٣
کوچه –ناحیه ششم –شهرکابل سید مصطفیکابل

٢٠/٥/١٣٩٧٠٧٠٠٤٧٩٨٢٧- ٣٥٥٤چهارقلعه
٠٧٨٠٨٩٧٧٩٤

٠٧٨١٢٠٢٨٧٨- ٣٥٥٥میوند جاده–دکابل والیت وانانو ولنهد خیشکو قوم د .١٨٦٤
٠٧٩٩٣٧٤٦٣٥

شورای اجتماعی بانوان هدفمند ناحیه .١٨٦٥
ناحیه هشتم –شهر مزارشریف زهراشهرمزارشریفهشتم 

١٥/٨/١٣٩٧٠٧٦٦٧٧٩٤٤٧- ٣٥٥٦گذرنوبهار–

 والیت په مرکزکی د ورام د کن.١٨٦٦
–اسعدآباد ار –د کن والیت هجرت اهللاکلی د وانانو د یووالی شورا

٢٠/٥/١٣٩٧٠٧٧٠٠٧٠٤٤٣- ٣٥٥٧اوله ناحیه
٠٧٧٤٧٥٥٥١١

د ننرهاروالیت هدی اخندزاده .١٨٦٧
هده –د ننرهار والیت حاجی میرویسولسی شوراصاحب 

٣/٥/١٣٩٧٠٧٩٤٨٤٨٤٨١- ٣٥٥٨اخندزاده صاحب
٠٧٧٧٠٣٠١١٠

وزیرمحمد –دکابل ار د افغانستان د بانکونو ولنه.١٨٦٨
٠٧٩٩٨٥٢٤٩٤- ٣٥٥٩اکبرخان

٩/٥/١٣٩٧٠٧٨٠٠٣٠٠٠٠- ٣٥٦٠ولسوالی –والیت کابل گل محمدشورای قومی عیدوخیل قریه للندر .١٨٦٩



١٥١

٠٧٩٧٥٥٢٠٤٠قریه للندر–چهاراسیا ولسوالی چهار آسیا والیت کابل

سازمان اجتماعی مدنی صفوان مقیم .١٨٧٠
چهار –ناحیه سوم –شهرکابل احمدیاثرناحیه سوم شهرکابل

٣/٦/١٣٩٧٠٧٨٩٦٠٥٠٤٠- ٣٥٦١راهی دهبوری

د ننرهار والیت د شوکانی .١٨٧١
٢٣/٥/١٣٩٧- ٣٥٦٢پنمه ناحیه–د جالل آباد ار دالوراستخراج او پروسس کوونکو ولنه

په کندهار کی د مند خیشکو قومی .١٨٧٢
١٣/٥/١٣٩٧٠٧٠٧٠٠٠٩٨٤- ٣٥٦٣-دریمه ناحیه –د کندهار ار منیر احمدشورا

٠٧٠٠٣٠٦٣٦٠
١٤/٥/١٣٩٧- ٣٥٦٤تایمنی سیمی–کابل ار محمد عمرد صافی قوم د یووالی ولنیزه شورا.١٨٧٣

خط رهبر سازمان اجتماعی رهروان .١٨٧٤
–ناحیه اول –شهرکابل نوروز علیشهید عبدالعلی مزاری مقیم شهرکابل

١٩/٦/١٣٩٧٠٧٩٩٠٧٩٧٨٩- ٣٥٦٥چنداول
٠٧٨٥٩١٠٩١١

٦/٥/١٣٩٧٠٧٩٩٢٢٢٧٧٧- ٣٥٦٦حوزه چهارم–شهر مزارشریف قاری صادقبنیاد خیریه المصطفی.١٨٧٥
٠٧٨٦٥٠٥٥٣٣

شورای اجتماعی سادات بامیان مقیم .١٨٧٦
–شهرک اتفاق –شهرکابل سید میرزاحسینشهرکابلناحیه سوم سیزدهم 

١٣/٥/١٣٩٧- ٣٥٦٧ناحیه سیزدهم–دشت برچی 
٠٧٧٧٦١٨٠٥٦
٠٧٧٦٠٥٧٣٣٠

د لغمان په مهترالم بابا ار کی د .١٨٧٧
وان فکری سمون ولنه

–مهترالم ار –د لغمان والیت 
٠٧٨٤٤١٠٣٣٧- ٣٥٦٨صداقت مارکیت

٠٧٨١٩٩٢٩٣٣

١٤/٥/١٣٩٧٠٧٠٠٠٨١٥٠٠- ٣٥٦٩پنلسمه ناحیه–د کندهار ار عبدالکریمشوراکندهار کی د احمدخیلو قومی .١٨٧٨
٠٧٠٢٨٠٠٣٣٤

نهاد اجتماعی مردمی مقیم قریه بیده .١٨٧٩
ولسوالی –قریه بیده خدنگ عبدالواحدگ ولسوالی خنجان والیت بغالنخدن

٣١/٦/١٣٩٧٠٧٠٥٠٩٨١٠٦- ٣٥٧٠خنجان
٠٧٠٨٤٧٥٤٨٥

د قوماندانی –د هلمند والیت هلمند کی د توخی قومی شورا.١٨٨٠
٠٧٠٠٢٥٠٣٠٠- ٣٥٧١نامنیی تر

٢١/٥/١٣٩٧٠٧٧٧٣١٩٨٠٠- ٣٥٧٢ارزان قیمت سیمه–دکابل ار محمد علید اله دین خیلو قومی شورا.١٨٨١

انجمن اجتماعی معلولین نظامی مقیم .١٨٨٢
١٤/٥/١٣٩٧٠٧٩١٨٩٦٨٧٦- ٣٥٧٣ناحیه دوازدهم–شهرهرات عبدالمجیدوالیت هرات

٠٧٩٩٠٩٩٣٩٩
٢١/٥/١٣٩٧٠٧٨٣٨٠٥٧٥٧- ٣٥٧٤د جالل آباد –د ننرهار والیت عبداالحدننرهار والیت د عرب قوم د د .١٨٨٣



١٥٢

٠٧٨٤٤٠٦١٨٢اروانانو د همغی ولنه

په کابل ار کی د ملی تجار حاجی .١٨٨٤
ل خیریه بنسار محمدنظیرولی خان من ١٧/٥/١٣٩٧٠٧٧٠٠٧٧٧٧٥- ٣٥٧٥اوله ناحیه–دکابل

٠٧٧٧٧١٧٧٣٥

اجتماعی کالم زن افغان مقیم نهاد .١٨٨٥
چهار –ناحیه چهارم –شهرکابل ماریشهرکابل

٥/٦/١٣٩٧٠٧٩٩٥٤٢٨٩٠- ٣٥٧٦راهی ترافیک
٠٧٨٣٣٢٣٣٣١

سازمان اجتماعی جوانان عیار .١٨٨٦
پل –ناحیه سیزدهم –شهرکابل عتیق اهللافغانستان

٢١/٥/١٣٩٧٠٧٠٤٩٥٩٦١٠- ٣٥٧٧-خشک 
٠٧٩٥٥٣٠٣١٥

سبو د افغانستان د شنو خونو او.١٨٨٧
باغ –اوله ناحیه –د کابل ار اصیل محمدتولیدونکو ولنه

٢٠/٥/١٣٩٧٠٧٩٩١٢١٧٤٥- ٣٥٧٨قاضی
٠٧٧٥٤١٧٦٤٧

د کابل ار په اتمه ناحیه کی د .١٨٨٨
سلطان محمود غزنوی خیریه بنس

–اتمه ناحیه –دکابل ار 
٠٧٨٦٠٦٠٠٠٠- ٣٥٧٩رحمن مینی پروژه

نهاد اجتماعی وعلمی میثاق مقیم .١٨٨٩
٢٧/٦/١٣٩٧٠٧٤٤٣٣٨٤٤٨- ٣٥٨٠والیت پنجشیرعبیداهللاپنجشیروالیت 

٠٧٠٠٤٢٩٠٨٣
٠٧٠٠٣٢٠٩٩١- ٣٥٨١د کندهار والیتد کندهار والیت د بزرانو ولنه.١٨٩٠

شورای اجتماعی مردم ولسوالی .١٨٩١
١٠/٥/١٣٩٧٠٧٤٤٩١٤٤٨١- ٣٥٨٢شهر پلخمریسید فضل الدینخنجان مقیم شهر پلخمری بغالن

٠٧٧١٧٢١٨٠

گام جوانان همانجمن اجتماعی .١٨٩٢
٠٧٧٢٩٨٣٤١٢- ٣٥٨٣شهر مزارشریف–والیت بلخ والیت سرپل مقیم بلخ

شورای مردمی الش جوین مقیم .١٨٩٣
١٦/٥/١٣٩٧٠٧٠٣٥٣٣٧٠٠- ٣٥٨٤پالن پنجم–شهر زرنج عبدالحمیدوالیت نیمروز

٠٧٠٠٩٠١٩٩٧

انجمن اجتماعی پیشگامان معاصر .١٨٩٤
٤/٦/١٣٩٧- ٣٥٨٥ناحیه ششم–شهرکابل عبدالرحیممقیم ناحیه ششم شهرکابل

٠٧٩٦٣٨٣٢٣٣
٠٧٢٨٩٠٠٤١٤

دمیدان وردکو باغدارانو او میوو .١٨٩٥
٢٣/٥/١٣٩٧٠٧٨٧٠٢١٠٢١- ٣٥٨٦باغ داودحاجی محمد مرسلینولنهتجارانو 

٠٧٩٩٣٥٤٤٤٦

انجمن اجتماعی بانوان مقیم ناحیه .١٨٩٦
٢٧/٥/١٣٩٧٠٧٧٧٠٤٣٠٥- ٣٥٨٧مزارشریف–ناحیه یازدهم زهرایازدهم شهرمزارشریف والیت بلخ



١٥٣

١٢/٦/١٣٩٧٠٧٨٦٤٥٨٥٨١- ٣٥٨٨مرکز شبرغان–والیت جوزجان نجم الدینانجمن مدنی  اغوز والیت جوزجان.١٨٩٧
٠٧٨٨٩٨٩٥١٤

د کابل ار د پلچرخی په سیمه کی .١٨٩٨
٢٧/٦/١٣٩٧٠٧٨٠٣١٤٣٤٢- ٣٥٨٩دولسمه ناحیه–د کابل ار خیال محمدد ختیو وانانو مزل ولنیزه شورا

٠٧٨٠٥٥٦٢٥٩

والیت دعلیزو قوم د یووالی د فراه .١٨٩٩
ولنیزه شورا

پنمه –د فراه والیت مرکز 
٠٧٠٧٥٦٠٥٣٠- ٣٥٩٠ناحیه

٠٧٠٧٣٣٠٤٤٦

٤/٦/١٣٩٧٠٧٧٧٠٣٠٤٠٢- ٣٥٩١ناحیه ششم–شهرکابل لطف الرحمننهاد مطالعات قانون اساسی افغانستان.١٩٠٠
٠٧٠٠٢٨٣٥٣٧

رگ اجتماعی اتحاد اقوام شورای بز.١٩٠١
چهار راهی زمان –شهر هرات حاجی عزیزاهللاوالیت هرات

٢٠/٥/١٣٩٧٠٧٨١٦٧٢٠٦٥- ٣٥٩٢جان
٠٧٨٤٣٧٨٢٥٤

- ٣٥٩٣شهر هراتانجمن اجتماعی نافع مقیم شهرهرات.١٩٠٢

د خاکجبار د وانانو د د کابل .١٩٠٣
٢٤/٥/١٣٩٧٠٧٧٧٧٧٠١٩٠- ٣٥٩٤دولسمه ناحیه–د کابل ار محمد لهمی ولنه

انجمن اجتماعی ترک اعتیاد د حیات .١٩٠٤
٧/٨/١٣٩٧٠٧٨۱٧٠٦٣٤٢- ٣٥٩٥ولسوالی انجیل–شهر هرات وکیل احمدسبز مقیم هرات

شورای اجتماعی مردم متحد والیت .١٩٠٥
١٦/٧/١٣٩٧٠٧٨٩١٨١٤٢٧- ٣٥٩٦ساحه نرچمن–شهر تالقان محمد عثمانتخار

٠٧٠٧٠٠٠٢٦٣

١٩٠٦.
شورای اجتماعی اتفاق مردمی مقیم 
شهرک محمدیه فاز اول ولسوالی ده 

سبز کابل

–ولسوالی ده سبز –شهرکابل 
٠٧٧٨٦٠٧٦٨٧- ٣٥٩٧شهرک محمدیه فاز اول

شورای اجتماعی انسجام هزاره های .١٩٠٧
افغانستان

مقابل سفارت –شهرکابل 
٠٧٩٩٢٠٤٩٦٣- ٣٥٩٨شوروی

٠٧٩٧١٥٣٤٩٧

١٩٠٨.
د ننرهار والیت د سرخرورد 

ولسوالی د ده ولید کلی د وانانو 
ولنه

د سرخرو –د ننرهار والیت عبیداهللا
٣/٧/١٣٩٧٠٧٨٨٠١١٥٨٢- ٣٥٩٩د ده ولید کلی–ولسوالی 

١/٧/١٣٩٧٠٧٠٠٥٥٨٨٣٥- ٣٦٠٠شهر میمنه–والیت فاریاب گی و خیریه یاردمانجمن فرهن.١٩٠٩
٠٧٩٦٨٠٥٧٠٥٥



١٥٤

تیو ولسوالی د د خوست والیت د .١٩١٠
د تیو ولسوالی –خوست والیت واحداهللاتره خیلو وانانو ولنه

١١/٦/١٣٩٧٠٧٧٠٠٠٣٧٢٧- ٣٦٠١د تره خیلو کلی–
٠٧٧٧٨٥٠٠٩٦

گی اجتماعی زنان شورای همبست.١٩١١
٢٦/٦/١٣٩٧- ٣٦٠٢ناحیه دهم–شهرکابل عزیزهافغان مقیم ناحیه دوم شهرکابل

٠٧٩٩٠٢٦٦٠٠

٠٧٨٨٥٩٦٠٤٦- ٣٦٠٣دریمه ناحیه–جالل آباد ار په ننرهار والیت کی حیا، ولنه.١٩١٢
٠٧٣٠٨٨٢١٥٨

انجمن اجتماعی ارتباطات و مطالعات .١٩١٣
٠٧٨٤٠٤٦٠٤٧- ٣٦٠٤سرک داراالمان–شهرکابل شهرکالحقوقدانان مقیم 

٠٧٨٣٦٣٦٦٥٤

گان میوه تازه و اتحادیه صادر کننده .١٩١٤
چهار –ناحیه چهارم –شهرکابل محمد آصفسبزیجات افغانستان

٢٣/٧/١٣٩٧٠٧٢٩٢٩٥٠٠٠- ٣٦٠٥راهی حوزه چهارم
٠٧٨٨٨٩٦٣٥٣٧

نن د خوست په مرکز کی د افغان .١٩١٥
٠٧٧٠٧٢٠١٧١- ٣٦٠٦د خوست والیت مرکزولنه

شورای اجتماعی معلولین باتور مقیم .١٩١٦
سرک –ناحیه اول –شهرکابل محمدشریفشهرکابل

٨/٧/١٣٩٧٠٧٨٩٠٥٨٤٦٦- ٣٦٠٧چهل میتره
٠٧٧٩٠١١٨٢٨

نهاد اجتماعی جوانان حقبین کابل .١٩١٧
١٢/٦/١٣٩٧٠٧٨٢٩٦٠٥٨- ٣٦٠٨ناحیه یازدهم–شهرکابل گلروزخانمقیم ناحیه یازدهم شهرکابل

ولسوالی –والیت کابل جوانان قریه چکریانجمن .١٩١٨
٠٧٩٥٣٩٦٠٧١- ٣٦٠٩خاکجبار

٠٧٩١٢٣٤٤٠١

انجمن اجتماعی مؤلدین سیب .١٩١٩
٠٧٨٥٤٠٢٤٧٩- ٣٦١٠دره قاضی–شهر فیروزکوه فیروزکوه مرکز والیت غور

٠٧٨٩٦٢٩٤٩٧

شورای اجتماعی ساغری های والیت .١٩٢٠
سرک فرقه جاده –شهر هرات عبدالعزیزغور مقیم شهرهرات

١٤/٦/١٣٩٧٠٧٩٩٢٢٤٦١٨- ٣٦١١آریانا

انجمن اجتماعی مولدین عناب والیت .١٩٢١
٠٧٩٤٥٣٦٦٣٣- ٣٦١٢ناحیه دوم–شهر فراه فراه

٠٧٩٦٩٧١١٩١

انجمن اجتماعی مولدین انگور والیت .١٩٢٢
٠٧٩٤١٤٢٤٨٦- ٣٦١٣مرکز شهر فراهفراه

٠٧٩٨٣٨٠٤٨٩



١٥٥

انجمن مولدین انگور ولسوالی خان .١٩٢٣
٢٣/٧/١٣٩٧٠٧٨٨١٠٠٦٣٢- ٣٦١٤ولسوالی آباد–والیت حفیظ اهللاآباد والیت کندز

شورای اجتماعی هماهنگی جوانان .١٩٢٤
مقیم شهرکابل

–ناحیه هشتم –شهرکابل 
٠٧٧٧٥٢٥٢٠٢- ٣٦١٥سرک دوم شاه شهید

ار کی د د کنر والیت د اسعدآباد .١٩٢٥
–ار اسعدآباد –د کنر والیت گل نظیرولسونو د همغی شورا

٢٠/٨/١٣٩٧- ٣٦١٦عبدالقدوس مارکیت دوهم منزل

انجمن اجتماعی نوین فاریاب مقیم .١٩٢٦
–گ تراشی سن–شهرکابل محمدآصفکابل

٣/٨/١٣٩٧٠٧٨٧٠٦٥١١٨- ٣٦١٧ناحیه اول

٢٧/٥/١٣٩٧- ٣٦١٨اتمه ناحیه–دکابل ار راشدخاند راشدخان خیریه بنس.١٩٢٧

سازمان اجتماعی جوانان متحد .١٩٢٨
کارته –ناحیه ششم –شهرکابل بریالیشگام مقیم شهرکابلپی

٥/٦/١٣٩٧٠٧٨٩٣١٩٣١٨- ٣٣٦١٩
٠٧٧٠٠٠١٠١٤

سازمان اجتماعی بانوان فرهیخته مقیم .١٩٢٩
١٩/٨/١٣٩٧- ٣٦٢٠ناحیه پنجم–شهرکابل فاطمهناحیه پنجم شهرکابل

٠٧٩٨٢٦٢٧٢٦
٠٧٩٩٣٠٣٤٧٥

انجمن اجتماعی علمی آرا مقیم .١٩٣٠
شهرکابل

داکتر نورشا کامه 
وال

پل –ناحیه ششم –شهرکابل 
١٠/٧/١٣٩٧- ٣٦٢١سوخته

١٩٣١.
د کابل والیت د کلکانو ولسوالی د 
که خیلو قوم د وانانو د همغی 

ولنه
د کلکانو –د کابل والیت عبدالشفیق

٣٠/٧/١٣٩٧٠٧٩١٣٧٣١٥- ٣٦٢٢د زمه کلی–ولسوالی 
٠٧٧٦٦٦٨٤٣١

نهاد اجتماعی آرمان مردم مقیم .١٩٣٢
والیت کندز

–بندر کابل –شهر کندز 
٠٧٩٣٠٨٥٤٨٥- ٣٦٢٣گوالی سپین زر

٠٧٤٤٦٧٤٧٤٣

شورای اجتماعی معلولین همگام مقیم .١٩٣٣
بازار ولسوالی بگرام والیت نثار احمدولسوالی بگرام والیت پروان

٢١/٦/١٣٩٧٠٧٧١٤٦٤٦١٣- ٣٦٢٤پروان
٠٧٧٧٨٤٥٦٩٩

نهاد اجتماعی مچید اگاهی مقیم .١٩٣٤
٠٧٧٣٠٨١٤٣٢- ٣٦٢٥–مرکز بامیان مرکز والیت بامیان

- ٣٦٢٦سرک –ناحیه دهم –شهرکابل بنیاد خیریه و اجتماعی باران مقیم .١٩٣٥



١٥٦

کوچه پنجم–پانزدهم مزارشریف

نهاد اجتماعی جوانان پروژه ولسوالی .١٩٣٦
بگرامی کابل

پروژه ولسوالی بگرامی والیت 
٠٧٠٠٠٢٤١٢٠- ٣٦٢٧کابل

٠٧٨٩٠٩٥٣٢٠

انجمن اجتماعی اندیشوران و .١٩٣٧
خدمتگذاران پروان

سرک چهل –شهر چاریکار 
٠٧٨٨٧٧٥٤١١- ٣٦٢٨میتره

٠٧٨٠٨٤٨٨٠٥
انجمن اجتماعی و مدنی محصلین 
غرب –مرکز والیت غور ضیاءلعل و سجنگل مقیم والیت غور

٣١/٦/١٣٩٧٠٧٨٥٩١٨١٥٢- ٣٦٢٩عزیزی بانک

شورای اجتماعی جوانان ولسوالی .١٩٣٨
٢/٧/١٣٩٧٠٧٩٥٣٠٣٠٤٣- ٣٦٣٠مرکز ولسوالی گذرهنذیراحمدگذره والیت هرات

٠٧٨٩٨٠٥٠٢٠

سازمان اجتماعی ورزشکاران .١٩٣٩
جان آغااولتمکیس مقیم والیت هرات

–ناحیه پنجم –شهر هرات 
–سرک شصت و چهارمیتره 

پهلوی غور دروزاه
١٣/٦/١٣٩٧٠٧٩٤٤٦٤٤٤٩- ٣٦٣١

سازمان اجتماعی دوراندیشان .١٩٤٠
٢٣/٧/١٣٩٧٠٧٤٧٩٩٩٣٩- ٣٦٣٢ناحیه چهارم–شهرکابل سعادت اهللا نوریبدخشانی های مقیم شهر کابل

-ناحیه سوم د–شهرکابل محمد یاسینمرکز مطالعات پل مقیم کابل.١٩٤١
٣١/٦/١٣٩٧٠٧٩٩٥٤٢٩٤٥- ٣٦٣٣چهارراهی پل سرخ

٢/٨/١٣٩٧٠٧٩٩١١٥١٥٠- ٣٦٣٤کوته سنگی–شهرکابل احمدشکیتسازمان محصلین طبی افغانستان.١٩٤٢

په ننرهار کی د افغان مرستندویه .١٩٤٣
دریمه ناحیه –د ننرهار والیت میرویسولنه

١٧/٧/١٣٩٧٠٧٨٩٦٤٩٧٧٥- ٣٦٣٥د کابل هه–
٠٧٨٤١٦٢٤٩٣

شورای اجتماعی قوم مشوانی مقیم .١٩٤٤
محل –ناحیه نهم –شهر هرات عبداهللاوالیت هرات

٢٠/٨/١٣٩٧- ٣٦٣٦قاری مالعلی
٠٧٨٦٢٣١٣٨٥
٠٧٩٩١٥٤٤٣١

انجمن اجتماعی اتحاد الهام بخش .١٩٤٥
- ٣٦٣٧- ناحیه چهاردهم –شهر هرات هراتمقیم ناحیه چهاردهم شهر 

شورای سراسری اجتماعی منسوبین .١٩٤٦
–ناحیه هشتم –شهرکابل نجیب اهللاردوی ملی اسبق

٥/٨/١٣٩٧٠٧٧٥٥٧١٦٦٣- ٣٦٣٨سرک اول شاه شهید
٠٧٩٩١١٧٤٢١



١٥٧

انجمن اجتماعی فارمسیستان مقیم .١٩٤٧
مارکیت -هرنو–شهر هرات حفیظ اهللاشهر هرات

١٣/٦/١٣٩٧٠٧٩٩٤٠٣١٣٦- ٣٦٣٩بهزاد
٠٧٧٠٦٩٥٤٥٥

انجمن باغداران پسته مرکز والیت .١٩٤٨
بادغیس

قلعه نو –مرکز والیت بادغیس 
- ٣٦٤٠ناحیه اول شاروالی–

شورای اجتماعی مردم الودال .١٩٤٩
- ٣٦٤١شهر نیلی والیت دایکندیولسوالی شهرستان والیت دایکندی

نهاد اجتماعی جوانان و اهالی قریه ده .١٩٥٠
شانزدهم شهرکابلخدایداد ناحیه 

–ناحیه شانزدهم –شهرکابل 
٠٧٨٩٠٨٣٥٠٩- ٣٦٤٢قریه ده خدایداد

انجمن اجتماعی کلنیک های والیت .١٩٥١
مارکیت –شهرنو –شهر هرات عبدالسمعهرات

١٣/٦/١٣٩٧٠٧٩٠٠٤٩١١٦- ٣٦٤٣حضرت ها
٠٧٩٨١٠٠١١٠

انجمن اجتماعی دواخانه داران .١٩٥٢
مارکیت –شهرنو –شهر هرات احمد فهیموالیت هرات

٠٧٩٩٣٦٨٠٩٩//- ٣٦٤٤حضرت ها
٠٧٩٩٥٣٦١١١

١٩٥٣.
د کابل والیت د ده سبز ولسوالی په 

قلعه افضل کی د میشتو قومونو 
ولنیزه شورا

د ده سبز –د کابل والیت عبدالرحیم
٢٤/٧/١٣٩٧٠٧٧٥٤٢٤٩٧٠- ٣٦٤٥قلعه افضل–ولسوالی 

٠٧٨٨٥١٢٢٩٩

سازمان اجتماعی رسالت اسالمی .١٩٥٤
–ناحیه سیزدهم –شهرکابل الیقسیزدهم شهرکابلجوانان مقیم ناحیه 

٢/٧/١٣٩٧٠٧٤٧٠٢٢٤٣٤- ٣٦٤٦گوالیی دواخانهدشت برچی 

شورای اجتماعی شهروندان تخارمقیم .١٩٥٥
چهار راهی ترافیک –شهرکابل عبدالوهابکابل

٢٤/٧/١٣٩٧٠٧٠٠١٧٩٩٦٩- ٣٦٤٧ناحیه چهارم–
٠٧٩١٩٠٤٥١٤

انجمن اجتماعی جوانان اندیشمند .١٩٥٦
–ناحیه سیزدهم –شهرکابل اکبرسیزدهم شهرکابلمقیم ناحیه

١٥/٨/١٣٩٧٠٧٧٩٠٥٤٨٤٨- ٣٦٤٨دشت برچی

په کابل ار کی د هوتکو قوم د .١٩٥٧
یووالی ولنیزه شورا

–دریمه ناحیه –د کابل ار 
٠٧٠٧٧٧٧١٧٩- ٣٦٤٩دهبوری

۰۷۰٦٨٦٠٠٠٠
٠٧٠٨٠٦٨١٩٢- ٣٦٥٠ناحیه اول–شهر تالقان بنیاد اجتماعی روان مقیم تخار.١٩٥٨

په ننرهار والیت کی د حاجی بابه .١٩٥٩
ار حاجی باباخیریه بنس ی ناحیه–د جالل١٤/٦/١٣٩٧٠٧٨٦٥٨٨٠٠٠- ٣٦٥١لم

٠٧٧٧٠٠٠٤٠٦١
٢٧/٦/١٣٩٧٠٧٩٦٠٥٩١٠٨- ٣٦٥٢شهرکابلرابعهانجمن اجتماعی زنان متعهد مقیم .١٩٦٠



١٥٨

٠٧٧١٢٢٤٨٠٤شهرکابل

نهاد اجتماعی طلوع وحدت ولسوالی .١٩٦١
گللعل وسرنجن

ولسوالی لعل و –والیت غور 
٠٧٧٧٨٦٩٠٩٧- ٣٦٥٣جنگلسر

٠٧٦٤٣٠٥٥٦٦٠

د کابل والیت د پغمان ولسوالی د .١٩٦٢
د پغمان –دکابل والیت خوشحالوانانو ولنهزکریا خیلو 

١٧/٧/١٣٩٧٠٧٣١٤٧٥٢٢٧- ٣٦٥٤ولسوالی بازار

انجمن اجتماعی زارعین سبزیجات .١٩٦٣
٠٧٩٧١٩٢٥٧١- ٣٦٥٥قریه سرشهر–ولسوالی بهارک ولسوالی بهارک والیت بدخشان

٠٧٩١٨٠٣٧٨٩

د ننرهار والیت په دریمه ناحیه کی .١٩٦٤
- ٣٦٥٦دریمه ناحیه–د ننرهار والیت نورالخطابد شهیدانو د ورثو ولنه

بنیاد اجتماعی پروفیسور سکینه .١٩٦٥
٢٥/٦/١٣٩٧٠٧٠٠٤٠١٧٧١- ٣٦٥٧درب کندهار–شهر هرات سکینهیعقوبی مقیم والیت هرات

٠٧٩٢٤٠١٧٧١

یشگام مقیم سازمان اجتماعی نسل پ.١٩٦٦
٨/٨/١٣٩٧٠٧٣٠٠٠٠٠٣٥- ٣٦٥٨ناحیه سوم–شهرکابل مطیع اهللاناحیه سوم شهرکابل

ئي و صحی اتحادیه خدمات دوا.١٩٦٧
شهرهرای هرات –شهر هرات فهیم احمدوالیت هرات

١٧/٦/١٣٩٧٠٧٩٩٣٦٨٠٩٩- ٣٦٥٩قندهار
٠٧٩٩٥٣٦١١١

نهاد اجتماعی پویش افکار نوین .١٩٦٨
شهرک –مرکز والیت بامیان میراجانوالیت بامیان

٢٦/٦/١٣٩٧٠٧٧٤٥٤٩٤٤٨٩- ٣٦٦٠گرانزر

بنیاد اجتماعی جوانان عصر نوین .١٩٦٩
مقیم ناحیه ششم شهرهرات

–ناحیه دهم –شهر هرات 
٠٧٨١٨١١٣٠٩- ٣٦٦١سرک پانزدهم

انجمن اجتماعی جوانان آینده .١٩٧٠
٧/٧/١٣٩٧٠٧٩٣٤٠٠٣١٩- ٣٦٦٢شهرهراتمحمدالدینسازشهرهرات

اجتماعی  زنان خدمت گذار انجمن .١٩٧١
٢٥/٦/١٣٩٧٠٧٨٠٤١٣٥٤٢- ٣٦٦٣ناحیه سوم–شهرکابل مهریه جانمقیم ناحیه سوم شهرکابل

٠٧٣٠٠٦٨١٧٨

سازمان اجتماعی صلح و ترقی .١٩٧٢
پارک –ناحیه اول –شهرهرات غالم حضرتجوانان هرات

٢١/٦/١٣٩٧٠٧٩١٦١٦١٠٠- ٣٦٦٤ترقی
٠٧٩١٨٠٣٠٦

د خوست والیت د قلموال مینی د .١٩٧٣
قلموال مینی -خوست والیت حبیب اهللاوانانو شورا

٨/٨/١٣٩٧٠٧٩٧٠٥٢٤٦٧- ٣٦٦٥اروی
٠٧٧٤٩٠٧٧٩٩



١٥٩

١٩٧٤.
شورای اجتماعی اهالی مسجد جامع 
انصاراهللا قریه قعله غیبی ناحیه هفتم 

شهرکابل
٢٢/٨/١٣٩٧٠٧٧٢٢٠٧١١٤٤- ٣٦٦٦جوار مسجد انصاراهللا قلعه غیبیسید نظیر

٠٧٩٤٧٤٧٩١٣

خبازان صفحات انجمن اجتماعی .١٩٧٥
جاده –ناحیه اول –شهرکابل بازمحمدشمال مقیم شهرکابل

٢٣/٧/١٣٩٧٠٧٩٣٨٦١٢٠٩- ٣٦٦٧میوند

د کندهار والیت د توخی قوم ولنیزه .١٩٧٦
٢٤/٦/١٣٩٧٠٧٠٢٠٧٨٢٠٠- ٣٦٦٨یوولسمه ناحیه–د کندهارار عبداالحدشورا

٠٧٠٢٤١٥٦٠٠

نهاد اجتماعی جوانان ولسوالی دره .١٩٧٧
دره صوف –والیت سمنگان بسم اهللاگانسمنصوف پائین والیت 

١٤/٨/١٣٩٧٠٧٧٤٧٨٠٠٤٧- ٣٦٦٩پايین

Hشورای اجتماعی اهل تشیع پروژه .١٩٧٨
٥/٨/١٣٩٧٠٧١٢٥٤٥٤٠٩- ٣٦٧٠شهر شبرغانامیرمحمدشهر شبرغان والیت جوزجان

 ولسوالی د علماو مدنی د کوز کن.١٩٧٩
٠٧٨٦٦٥٥١٢٣- ٣٦٧١د کوز کن ولسوالیولنه

انسجام ایماق های شورای اجتماعی .١٩٨٠
–ناحیه چهارم پروان سوم گل آغاافغانستان

٢٣/٧/١٣٩٧٠٧٠٢٥٥٤٥٠٥- ٣٦٧٢شهرکابل
٠٧٩٤٧٤٨٦٤١

١/٧/١٣٩٧٠٧٧٦٠٩٦٤١٣- ٣٦٧٣پل علم–مرکز والیت لوگر بی بی ناهیدهانجمن اجتماعی زارعین پل علم لوگر.١٩٨١
٠٧٨٩١٢٣٦٩٧

انجمن اجتماعی جوانان مقیم کوته .١٩٨٢
کوته –ناحیه پنجم –شهرکابل عبدالرازقوالیت کابلسنگی ناحیه پنجم 

٢٠/٧/١٣٩٧٠٧٨٧٨٤١٨٣٠- ٣٦٧٤سنگی
٠٧٠٠٠٦١٩٠٠

رامیو ولسوالی د د کابل والیت د ب.١٩٨٣
د برامی –د کابل والیت داکترعظیممموزیو قوم د یووالی شورا

٢٤/٧/١٣٩٧- ٣٦٧٥د مموزیو کلی–ولسوالی 

انجمن شیخ احمدجام(رح) مقیم .١٩٨٤
٠٧٨٦٥٢٨٨٠١- ٣٦٧٦ناحیه نهم–شهر هرات شهرکابلناحیه نهم 

١٤/٧/١٣٩٧- ٣٦٧٧یوولسمه ناحیه–د کابل ار عزیزاهللاپه کابل کی د اتمانخیلو قومی شورا.١٩٨٥

انجمن اجتماعی سبزی کاران .١٩٨٦
ولسوالی –والیت بدخشان حزب اهللاولسوالی کشم بدخشان

٢٤/٧/١٣٩٧٠٧٠٧٤٠٤٥٦٧- ٣٦٧٨کشم

٣/٧/١٣٩٧٠٧٩٩٢٤٨٢٥٩- ٣٦٧٩شهرنو–شهرکابل سحرمقیم انجمن اجتماعی باهمی .١٩٨٧



١٦٠

٠٧٨٨٩٠٤٥٣٢شهرکابل

٠٧٨٤٣٠٤٠٤٠- ٣٦٨٠ناحیه هشتم–شهرکابل گر مقیم کابلشورای انسجام مردم لو.١٩٨٨

سازمان سازندگی اجتماعی مقیم .١٩٨٩
٠٧٧٢٠٠١٥٤٩- ٣٦٨١ناحیه سیزدهم–شهرکابل ناحیه سیزدهم شهرکابل

٠٧٤٨٢٤٦٦٣٨

جوانان والیت سازمان اجتماعی .١٩٩٠
٢٨/٦/١٣٩٧٠٧٨٧٩٣٩٥١٤- ٣٦٨٢شهرشبرغان–والیت جوزجان قاری حمیداهللا سرورجوزجان

٠٧٩١٦٨٦٤٤٢٦

نهاد اجتماعی اعتماد مقیم ناحیه .١٩٩١
–واقع چهاررای –شهر هرات پرستوچهارم شهرهرات

١٤/٧/١٣٩٧- ٣٦٨٣ناحیه چهارم

١٩٩٢.
نهاد اجتماعی جوانان ولسوالی 

والیت گرزیوان مقیم شهر میمنه 
فاریاب

٢/٧/١٣٩٧٠٧٧٨٦٤٩٠٠٥- ٣٦٨٤شهر میمنه والیت فاریابمحمد کاظم

شورای اجتماعی اهالی شهرک اتفاق .١٩٩٣
شهرک –ناحیه سیزدهم –کابل عیدمحمدناحیه سیزدهم شهرکابل

٥/٨/١٣٩٧٠٧٧٠٧٧٨١٠٣- ٣٦٨٥اتفاق
٠٧٧١٠٤٠٥٨١

ن منصور مقیم بنیاد خیریه غور.١٩٩٤
١٦/٧/١٣٩٧٠٧٨١٦٠٦٠١٨- ٣٦٨٦ناحیه پنجم–شهرکابل غورنناحیه پنجم شهرکابل

٠٧٧٦٠٩٠٥١١

سازمان اجتماعی (فتح) مقیم ناحیه .١٩٩٥
پل –ناحیه سیزدهم –شهرکابل محمد ابراهیمسیزدهم شهر کابل

٣٠/٧/١٣٩٧٠٧٧٣٦٤٧٦٤٧- ٣٦٨٧خشک
٠٧٧٥٥٠٤٣٤٦

شورای اجتماعی جوانان ولسوال .١٩٩٦
١/٨/١٣٩٧٠٧٧١٥٤٠٥١٠- ٣٦٨٨مقابل کابل بانک–شهربامیان آقاحسینگانه غوربند مقیم بامیانهای چهار

شورای اجتماعی مردم قوم غیب علی .١٩٩٧
٢٤/٧/١٣٩٧٠٧٧٤٩٧٠٠٤٨- ٣٦٨٩ناحیه سیزدهم–شهرکابل تقیولسوالی ورس بامیان مقیم کابل

–دریمه ناحیه –د کابل ار محمد داودوان واک ورزشی ولنه.١٩٩٨
١/٨/١٣٩٧٠٧٨٨٢٧٣٧٥٧- ٣٦٩٠دهبوری

شورای اجتماعی قوم دباغ زاده شهر .١٩٩٩
–ناحیه پنجم –شهرهرات ذبیح اهللاهرات

٢٠/٧/١٣٩٧- ٣٦٩١کوچه صادق

٢٩/٧/١٣٩٧٠٧٧٦١٦٥٢٥٨- ٣٦٩٢بلند منزل لمی –د ردیز ار فاطمهپه پکتیا والیت کی د و د همغی .٢٠٠٠



١٦١

٠٧٩٩٦٥٠١٨٣سرکولنه

گام مقیم انجمن اجتماعی زنان پیش.٢٠٠١
–شهرک جدید –مرکز نیلی لیالداکندیشهر نیلی والیت 

٥/٨/١٣٩٧٠٧٧٣٨٤٩٧٧١- ٣٦٩٣ناحیه دوم

انجمن اجتماعی زنان نیرومند مقیم .٢٠٠٢
٢٩/٧/١٣٩٧٠٧٩٤٣٦٢٧١٩- ٣٦٩٤ناحیه ششم–سرک سی میتره رویاوالیت هرات

٠٧٩٧٥٨٣٦٨٠

انجمن اجتماعی زنان پیشتاز مقیم .٢٠٠٣
چهار راهی –شهر جالل آباد غالم محمدشهرجالل آباد

٥/٨/١٣٩٧- ٣٦٩٥مرستون

د ازری په ولسوالی کی دسیف الدین .٢٠٠٤
د چوتره –د ازری ولسوالی حضرت ولیولنهخیلو علمی 

٤/٧/١٣٩٧٠٧٤٩٠١٤٥٠١- ٣٦٩٦کلی
٠٧٠٥٢٣١٥١١

٢٠٠٥.ولنیز بنس ار حیات اهللاحیات اهللا حیات خیریه لورمه ناحیه –د جالل آباد
٣/٧/١٣٩٧٠٧٩١٨٨٣٠٤٦٤- ٣٦٩٧انورباغ–

٠٧٩٨٨٣٠٤٦٤

انجمن اجتماعی زنان همنوا مقیم .٢٠٠٦
عقب –مرکز والیت بامیان خدیجهمرکز بامیان

٣٠/٧/١٣٩٧٠٧٧٣١١٥٩٢٣- ٣٦٩٨شهرنو–میدان هوایی 
٠٧٦٤٩٢٥٥٤٠

بنیاد اجتماعی حضرت مرزا غالم .٢٠٠٧
کوچه –ناحیه هفتم –شهرکابل عبدالحلیمسرور شیخ اسالمی رح مقیم کابل

٧/٨/١٣٩٧٠٧٩٩٣٠٦٠٢٠٥- ٣٦٩٩سیدکیهان
٠٧٩٩٣٨٩٠٩١

٢٠٠٨.
انجمن اجتماعی زنان پروسس کننده 
سبزیجات مقیم شهرتالقان والیت 

تخار

ساحه قزاق سرای –شهر تالقان 
١٣/١١/١٣٩٧٠٧٨٨٨٢٦١٥٨- ٣٧٠٠گسن

٠٧٩٠٠٩٠٧٢٩٧

–زرگرخانه –والیت فاریاب انجیالانجمن اجتماعی زنان والیت فاریاب.٢٠٠٩
٣٠/٧/١٣٩٧٠٧٩٨٧٢٦٤٨٠- ٣٧٠١ناحیه دوم

رهار د سرخرود ولسوالی د د نن.٢٠١٠
د –د سرخرود ولسوالی شیرمحمدخویای کلی د خلکو ولنیزه شورا

٢٢/٧/١٣٩٧٠٧٩٠٢٩٢٦٨٩- ٣٧٠٢خویای ولسوالی

د ننرهار والیت د سرخرود د .٢٠١١
د دانش –د سرخرود ولسوالی علی شاهوانانو د همغی ولنه

٧/٨/١٣٩٧٠٧٨٠٠٠٧١٣٠- ٣٧٠٣آباد کلی
٠٧٠٠٠٠٢٨٥٤

انجمن اجتماعی معولین مقیم شهر .٢٠١٢
٨/٨/١٣٩٧٠٧٧٢٤٤٤١٠٤- ٣٧٠٤والیت سمنگان–شهر ایبک حبیب اهللاسمنگامایبک والیت 

٠٧٩٩٧٩٩١٨٧
١٩/٨/١٣٩٧٠٧٩٧٥٤٥٤٤١٤- ٣٧٠٥شهرقلعه –مرکز والیت بادغیس بابه جانانجمن اجتماعی دوستداران شهید .٢٠١٣



١٦٢

ناحیه اول–نو احمدشاه مسعود مقیم بادغیس

د خوست والیت د صنعت کارانو .٢٠١٤
آزادی –د خوست والیت مرکز اجمل محمدولنه

٨/٨/١٣٩٧- ٣٧٠٦پروژهBمینه 
٠٧٩٠٣٠٩٣٠٩
٠٧٧٩٥٨٦٣٠٠

انجمن اجتماعی زنان همفکر مقیم .٢٠١٥
–چوک شهدا –شهرکندهار رحیمهشهرکندهار

٥/٨/١٣٩٧- ٣٧٠٧عقب مارکیت

ولسوالی کی د په برامی دکابل .٢٠١٦
د پروژه –د برامی ولسوالی حاجی محمدلغوتان دران قومی شورا

٢٥/٧/١٣٩٧٠٧٧٧٠٢٤٩٥٠- ٣٧٠٨برامی سیمه
٠٧٨٢١٥٧٠٠٧

د کن والیت د لچلی د کلی د .٢٠١٧
٨/٨/١٣٩٧٠٧٦٥٥٢٥۱٢٥- ٣٧٠٩دلچلی کلی–د کنوالیت عابداهللاوانانو ولنیزه شورا

جات انجمن اجتماعی بازاریابان ادویه.٢٠١٨
٤/٩/١٣٩٧٠٧٨٥٧٥٢٠٨١- ٣٧١٠ساحیه قلعه سبز–شهر غزنی طبی مقیم شهر غزنی

٠٧٤٤٨٥٦٩٨١

بنیاد خیریه عطا مقیم ناحیه چهارم .٢٠١٩
–ناحیه چهارم –شهرکابل عطااهللاشهرکابل

١٢/٨/١٣٩٧٠٧٨٨٨٢٠٠١٠٠- ٣٧١١ساحه لب جر خیرخانه
٠٧٨٩٢٠٩٠٩٠

وزیرمحمداکبرخان –شهرکابل پتونیبنیاد اجتماعی تغییربرای افغانها.٢٠٢٠
١٥/٨/١٣٩٧٠٧٧١٠٠٣١٠٠- ٣٧١٢ناحیه دهم–۱۳سرک –

٠٧٨٥٤٧٢٨٧٦

بنیاد اجتماعی وخیریه امام .٢٠٢١
٥/٨/١٣٩٧- ٣٧١٣ناحیه هفدهم شهرک طالیینورآغاابوحنیفه(رح)

گان مقیم سازمان اجتماعی خبره .٢٠٢٢
١٣/٨/١٣٩٧٠٧٩٤٠٠١٢٨١- ٣٧١٤ناحیه چهارم–والیت هرات محمدوالیت هرات

٠٧٩٦٦٥٢٥٨١

شورای اجتماعی کاروان صلح مقیم .٢٠٢٣
–حوزه چهارم –شهرکابل رشیداحمدخانکابل

١٢/٨/١٣٩٧٠٧٧٣٨٨٠٠٠٨٤- ٣٧١٥کوچه حمام–قوای مرکز 
٠٧٩٩٣٠٠٥٣٢

رهار والیت د کابل هدی د د نن.٢٠٢٤
٢٢/٧/١٣٩٧٠٧٨٨٨٦٠٩٨٣- ٣٧١٦پنمه ناحیه–د جالل آباد ار ولی ل ناصریدوکاندارانو ولنه

٢٠٢٥.
انجمن اجتماعی زنبورداران قریه 
تکسار ولسوالی کشم والیت 

بدخشان
ولسوالی –والیت بدخشان محمدالدین

٢٣/٨/١٣٩٧٠٧٨٣٤٣٥٠٠- ٣٧١٧کشم
٠٧٨١٨٤٩٥٣٢



١٦٣

امام صاحب –والیت سرپل انجمن مدنی بازاندیشان مقیم سرپل.٢٠٢٦
٠٧٨٤٨٠٠٩٠٥- ٣٧١٨خورد

بنیاد اجتماعی خوشحال افغانستان .٢٠٢٧
٢٥/٧/١٣٩٧٠٧٨٩٨١٠٦١٧- ٣٧١٩ناحیه هشتم–شهرکابل احمدطارقمقیم کابل

٠٧٣٠٢٠٦٠٦٠

نهاد اجتماعی بخدی مقیم شهر .٢٠٢٨
–شهرمزارشریف عبدالرحمنمزارشریف

١٢/٨/١٣٩٧٠٧٨٨٦٠٢٣٦٢- ٣٧٢٠ناحیه سوم–گذرداکترعالمی 
٠٧٩٩٨٠٧٤٥٩

ئی وانانو د د قرغی ولسوالی د پشه .٢٠٢٩
دقرغی –د لغمان والیت شرعلمیووالی ولنه

١٩/٨/١٣٩٧٠٧٣١٦١٦٨٨٣- ٣٧٢١ولسوالی

گوفایی فردای والیت نهاد اجتماعی ش.٢٠٣٠
٢٢/٨/١٣٩٧٠٧٩٢٥٣٣٠٣٠- ٣٧٢٢ناحیه هفتم–شهرهرات محمدسلیمهرات

٠٧٩٩٠٠٥٩٣٩

د پکتیکا والیت د گیان ولسوالی د .٢٠٣١
٢٢/٧/١٣٩٧- ٣٧٢٣شرن ار–د پکتیکا والیت لی نبیولنهمعلولینو 

–بلندمنزل –د ردیز ار سمع اهللاولنهد پکتیکا مزل ولنیزه.٢٠٣٢
١٣/٨/١٣٩٧- ٣٧٢٤اتلسمه کوه

٠٧٠٠٦٨٦٤٦٦٧

شورای اجتماعی جوانان بابکرخیل .٢٠٣٣
٦/٩/١٣٩٧٠٧٦٦٣٠٨٥٧٢- ٣٧٢٥قریه پلچرخیقریه پلچرخی ولسوالی ده سبزکابل

٠٧٩٩٥٦٦١٣٢

بنیاد خیریه و اجتماعی مرادی مقیم .٢٠٣٤
شهر مزارشریف

مقابل تانک –شهرمزارشریف 
٢٨/٨/١٣٩٧- ٣٧٢٦ابراهیم زاده–تیل 

گتخت و شورای مردمی ولسوالی سن.٢٠٣٥
٠٧٧٧٤٦٧٢١١- ٣٧٢٧ناحیه سیزدهم–شهرکابل بندر دایکندی مقیم شهرکابل

٠٧٠٧٢٦٣٥٤٠

په کابل ارکی نورزی قوم د وانانو .٢٠٣٦
٠٧٨٠٠٠١١٧٨- ٣٧٢٨لسمه ناحیه–د کابل والیت ولنیزه شورا

١٩/٨/١٣٩٧٠٧٠٤١٥٢٣٣٦- ٣٧٢٩شفاخانه وزیرمحمد اکبرخانمحمد شاکرافغانستانانجمن فزیوتراپی .٢٠٣٧
٠٧٠٠٢٠٧٩٧٥

تگن انجمن اجتماعی مالداران قریه او.٢٠٣٨
ولسوالی امام –والیت کندز عبدالحمیدتپه ولسوالی امام صاحب والیت 

١/١١/١٣٩٧- ٣٧٣٠قریه اوتگن تپه–صاحب 



١٦٤

کندز

انجمن اجتماعی محصلین مقیم مرکز .٢٠٣٩
غزنیوالیت 

–پالن سوم –والیت غزنی 
٤/٩/١٣٩٧٠٧٨٢٧٢٣٠٣٠- ٣٧٣١ناحیه دوم شهرغزنی

٠٧٨٦٤٠١٩٩٥

شورای اجتماعی مردمی شهرک .٢٠٤٠
مرکز والیت –شهرک نوآباد غالم حسیننوآباد غزنی

٣٠/٧/١٣٩٧٠٧٩٩٢٢٧٧٧١- ٣٧٣٢غزنی
٠٧٩٩٠٢١٨٢٩

٤/٩/١٣٩٧٠٧٩٩٤٠٦٠٦٠- ٣٧٣٣ناحیه  پنجم–شهر هرات انجمن انجینیران هرات.٢٠٤١

رهار والیت د کامی ولسوالی د د نن.٢٠٤٢
میخانیکانو ولنه

دکامی –د ننرهار والیت 
١/١١/١٣٩٧٠٧٠٠٨٦٢٥٤١- ٣٧٣٤د ده غازی بازار–ولسوالی 

٠٧٠٠٩٠٨٢٤٣

په جوزجان والیت کی د پتنو .٢٠٤٣
د شبرغان –د جوزجان والیت شیرشاهولنیزه شورا

٨/٨/١٣٩٧٠٧٨٨٨٦٥٤٤٧- ٣٧٣٥میرویس مینه–ار 

٢١/٨/١٣٩٧٠٧٠٠٠٥٠٠٩٧- ٣٧٣٦ناحیه دوم–شهر هرات یاسمینانجمن اجتماعی یاس مقیم شهرهرات.٢٠٤٤

٢٠٤٥.
د کابل والیت د برامی ولسوالی د 

پلچرخی کلی د بابکرخیلو قوم 
ولنیزه شورا

د پلچرخی –د برامی ولسوالی 
٦/٩/١٣٩٧٠٧٧١٤٤٣٧٤١- ٣٧٣٧زاه کلی

٠٧٧٨٨١٥٤٨٥

جهاد و مقاومت شورای اجتماعی .٢٠٤٦
جنوب چوک مقام –شهر پروان نوراحمدمردم پروان

١٧/٧/١٣٩٧٠٧٩٩١٩١١٥٧- ٣٧٣٨والیت

انجمن اجتماعی تدبیر و توسعه مقیم .٢٠٤٧
١٥/٧/١٣٩٧٠٧٩٩٥٠٥١٠٤- ٣٧٣٩فتح اهللا–والیت کابل خلیل اهللاناحیه دهم شهرکابل

٠٧٧٩٦٦٩٨٢١

سازمان اجتماعی روندنوین جاغوری .٢٠٤٨
دشت برچی –جاده شهر مزاری محمدنعیممقیم شهرکابل

٢٢/٨/١٣٩٧٠٧٩٢٤٧٣٦٤٠- ٣٧٤٠گوالیی مهتاب قلعه–
٠٧٩٦٢٢٥٥٥٦

٢٣/٧/١٣٩٧- ٣٧٤١شهرکابلجمهوردوغنسازمان دیریلیش.٢٠٤٩

یو د تره خیلو د خوست والیت د ت.٢٠٥٠
د تره خیلو –د خوست والیت خان پادشاوانانو ولنیزه شورا

٢٢/٨/١٣٩٧- ٣٧٤٢کلی
٠٧٧٨٣٩٩٩٩٩

نهاد اجتماعی صبح امید مقیم ناحیه .٢٠٥١
عبدالعلیسیزدهم شهر هرات

–ناحیه سیزدهم –شهرهرات 
شهرک المهدی جبرئيل محل 

گلزار
٢٩/٧/١٣٩٧٠٧٨٦٣٢٠٨٤١- ٣٧٤٣

٠٧٨٧٣٤٥٧٩٦



١٦٥

سازمان اجتماعی ورزشکاران هوایی .٢٠٥٢
چهارراهی حاجی –شهرکابل عبیداهللامقیم شهرکابل

٣٠/٧/١٣٩٧٠٧٩٩٣٠٩٩٠٣- ٣٧٤٤یعقوب
٠٧٩٧٧٥٥٧٦٧

نهاد اجتماعی(خراسان) مقیم والیت .٢٠٥٣
١٨/٧/١٣٩٧٠٧٤٤٠٦٢٣٠٨- ۹٣٧٤٥پارچه –والیت پروان بی بی نویدهپروان

٠٧٨٩٨٩٨٧٠٧

نهاد اجتماعی نسل بیدار مقیم .٢٠٥٤
–شهرمیمنه –والیت فاریاب حفاظت اهللاشهرمیمنه والیت فاریاب

٢١/٨/١٣٩٧٠٧٢٩٢٣٣٧٢٧- ٣٧٤٦کوچه امنیت

زنان مقیم ناحیه اول انجمن اجتماعی .٢٠٥٥
ناحیه اول سرک –شهر کندز حبیبهشهرکندز

١٦/٨/١٣٩٧٠٧٩٩٤٧٤٧٢٤- ٣٧٤٧سینمای ناشر
٠٧٩٠٩٥٩٥٨٨

نهاد اجتماعی جوانان مصلح ولسوالی .٢٠٥٦
١٣/٨/١٣٩٧٠٧٨٣٠٣٠٧٩٩- ٣٧٤٨ولسوالی بگرامی قریه والیتیفوادبگرامی والیت کابل

٠٧٩٣٢٨١٨٣٨

چهار راهی –د کابل ار ولنهد قباء اصالحی .٢٠٥٧
٠٧٩٤٢٢٢٦٦٦- ٣٧٤٩مرکزتجارتی فاروق–صدارت 

٠٧٨٨٧٨٠٠٧٠

انجمن دوکتوران نسائي والدی .٢٠٥٨
افغانستان

ماللی –شفاخانه –شهرکابل 
١٩/١٠/١٣٩٧٠٧٩٩٣١٧٦٣٣- ٣٧٥٠زیژنتون

٠٧٩٩٥٦٧٨٢١

٢٠٥٩.
د خوست والیت د اسماعیل خیلو 

مندوزی ولسوالی د توری اوی کلی 
د وانانو ولنه

اسماعیل خیلو  مندوزی ولسوالی 
١٩/١٢/١٣٩٧٠٧٧١٢٤٦٣٨٤- ٣٧٥١د توری اوی کلی–

٠٧٦٦٧٧٠٧٣٥

سازمان اجتماعی زالل اندیشه مقیم .٢٠٦٠
جاده –ناحیه اول –شهرکابل کرام الدینشهرکابل

٢٧/٨/١٣٩٧٠٧٦٥٣٠٠٠٦٢- ٣٧٥٢میوند
٠٧٧٦٢٤٧١٣٧

انجمن اجتماعی قوریه داران مقیم .٢٠٦١
٢٥/٧/١٣٩٧٠٧٩٢٢٨٠٠١٤- ٣٧٥٣شهرفیض آباد–والیت بدخشان پرویزبدخشانشهر فیض آباد والیت 

انجمن اجتماعی ناشنوایان مقیم .٢٠٦٢
شهرمزارشریف

–ناحیه سوم –شهر مزارشریف 
٢٤/٩/١٣٩٧٠٧٩٣٦٦٥٤٠٠- ٣٧٥٤گذرسیاه

٠٧٩٠١٢٦٢١٩

٢٠٦٣. وان هو رهاروالیت کی دپه نن
١٣/٨/١٣٩٧٠٧٠٠٨١٤٥٧٥- ٣٧٥٥دریمه ناحیه–جالل آباد ار سلیمانولنیز خوت

٠٧٨٦٠٠٠٠٢٣
۵/۹/۱۳۹۷٠٧٧٧٥٤٥٤٠٥- ٣٧٥٦لورمه ناحیه–د کابل ار د خروی قوم ولنیزه شورا.٢٠٦٤
- ٣٧٥٧ناحیه دوازدهم–شهر هرات انجمن اجتماعی و علمی مشعل .٢٠٦٥



١٦٦

اندیشه مقیم هرات

په غور والیت کی د وردو وانانو .٢٠٦٦
٩/٨/١٣٩٧٠٧٧٧٧٣٢٥٤٦- ٣٧٥٨مرکز والیت غورامین اهللاولنیزه شورا

٠٧٧٩٤٠٣٤٣٥

انجمن اجتماعی مرغداران مقیم .٢٠٦٧
سرک اول بندر –شهر تالقان رحمت اهللاشهرتالقان

١٤/٨/١٣٩٧٠٧٨٦١٢٠١٢٠- ٣٧٥٩گسرای سن

–سرک سی میتره –والیت هرات انجمن اجتماعی تعهد مقیم هرات.٢٠٦٨
- ٣٧٦٠ناحیه اول

شورای اجتماعی بغالنی های مقیم .٢٠٦٩
١٩/٨/١٣٩٧٠٧٠٠٦١٨٨٦١- ٣٧٦١–ناحیه سوم –والیت کندز توره بازوالیت کندز

٠٧٠٠٧٠٠٨٧٤

٢٠٧٠.ار شیرخانپه کابل کی د نیازی خیریه بنس لسمه ناحیه –د کابل–
١٦/٨/١٣٩٧٠٧٩٩٢٠٠٢٠٣- ٣٧٦٢شیرپور

٠٧٨٠٠٠٩٨٨٠

شورای اجتماعی حمایت از حقوق .٢٠٧١
–ناحیه اول –شهرکابل محمدهمایونپیشه وران شهر کابل

٢٠/٨/١٣٩٧٠٧٢٠٦٠٠٠٠٤- ٣٧٦٣مارکیت احمدشاهی
٠٧٨٩٣٣٥١٠٠

انجمن اجتماعی فردای روشن جوانان  .٢٠٧٢
مقیم ناحیه سوم شهرکابل

سرک –ناحیه سوم –شهرکابل 
۳/۱۰/۱۳۹۷٠٧٨٧٨٦٤٤٤٤- ٣٧٦٤اول کارته چهار

٠٧٣٠٦٨٠٧٣٠

انجمن اجتماعی جوانان ناشنوا مقیم .٢٠٧٣
ناحیه پانزدهم شهرکابل

لب –ناحیه پانزدهم –شهرکابل 
٤/٩/١٣٩٧٠٧٨٠٠١١٧٩٩- ٣٧٦٥جر

٠٧٩٩٧٠٩٩٥٦

شورای اجتماعی و مردمی چهارقلعه .٢٠٧٤
٠٧٣٠٢٠٠٠٤٠- ٣٧٦٦چهارقلعه وزیرآباد–شهرکابل وزیرآباد ناحیه شهرکابل

٠٧٨٥٩٩٥٠١٦

رکیدایمنهاد اجتماعی جوانان قوم .٢٠٧٥
–ناحیه دوم –والیت بغالن بازمحمدمقیم شهر پلخمری والیت بغالن

٢٣/٨/١٣٩٧٠٧٢٨٤٩٤٩٠٤- ٣٧٦٧ولیزاده مارکیت
٠٧٩٥٢٢٢٣٠٠

انجمن اجتماعی نجوم افغان مقیم .٢٠٧٦
سرک –ناحیه ششم –شهرکابل محمدآبراهیمشهرکابل

١٣/٨/١٣٩٧٠٧٨٨١٣٩٨٠٠- ٣٧٦٨اول کارته سه
٠٧٨٠٨٩٢٤٠١

انجمن اجتماعی زنبورداران مشهد .٢٠٧٧
مرکز ولسوالی کشم والیت بدخشان

ولسوالی –والیت بدخشان 
٠٧٦٥٧٢٨٣١٠- ٣٧٦٩کشم

٠٧٧٠٩٤٩٥٢٥

شورای اجتماعی مردمی مقیم نوآباد .٢٠٧٨
منطقه –ناحیه ششم –شهرکابل عبدالوهابم ناحیه ششم شهرکابلسلقلعه م

٢٢/٨/١٣٩٧٠٧٠٧٠٨٦٩١٩- ٣٧٧٠قلعه مسلم–نوآباد 
٠٧٩٧٣٣٨٤٨٢



١٦٧

انجمن اجتماعی جوانان بیدارضمیر .٢٠٧٩
پنجشیرولسوالی آبشاروالیت 

ولسوالی آبشار –والیت پنجشیر 
٤/٩/١٣٩٧٠٧٩٢٨١٧٠٢٣- ٣٧٧١عقب حوض

٢٠٨٠.
په کابل کی د خاکجبار د موسی 

خیلو قوم د کوه بند کوچیانو ولنیزه 
شورا

د خاکجبار د –د کابل والیت کاکو
ن٢٢/٨/١٣٩٧٠٧٩١٧٠٥٧٠٣- ٣٧٧٢عمومی سرک تر

٠٧٩٣٦٠٨٦٦٣

٢٠٨١.
انجمن اجتماعی باغداران قریه 

ولسوالی دشت قلعه والیت آیخانیم 
تخار

قریه –ولسوالی دشت قلعه برهان الدین
٠٧٠٠٤٢٣٢٥٢//- ٣٧٧٣آیخانم

٠٧٠٦٠٠٤٨٩٩

٢٠٨٢.
انجمن اجتماعی زارعین نباتات 

روغنی ولسوالی فیض آباد والیت 
جوزجان

ولسوالی فیض –والیت جوزجان 
٠٧٧٨٣١٤٤٨٩- ٣٧٧٤آباد

٠٧٧٨٥١٠٥٦٤

انجمن اجتماعی زارعین نباتات .٢٠٨٣
٠٧٨٠٠٩٨٢٢٥- ٣٧٧٥ولسوالی بلخ–والیت بلخ ولسوالی بلخ والیت بلخروغنی 

اتحادیه مرغ داران شهر مزارشریف .٢٠٨٤
٣/٤/١٣٩٧٠٧٩٩٧٢٨٨٨٨- ٣٧٧٦کارته مامورین–شهرمزارشریف والیت بلخ

٠٧٩٩٣٧٢٧٤٨

انجمن اجتماعی مبارزه علیه امراض .٢٠٨٥
–ناحیه یازدهم –شهرکابل محمد موسیغیرساری مقیم شهرکابل

٢٦/٨/١٣٩٧- ٣٧٧٧گوالیی سینما
٠٧٨٦٩٠٠٠٨٩
٠٧٨٣٤١٤٣٥٤

سازمان اجتماعی نیک اندیشان مقیم .٢٠٨٦
٢٨/٩/١٣٩٧٠٧٨٢٢٦٠٠٩١- ٣٧٧٨سرک بگرامیشهرکابل

٠٧٨٤٩٦٥٠٠٣

شورای اجتماعی صلح و اتفاق مردم .٢٠٨٧
کوتل خیرخانه

–ناحیه هفدهم –شهرکابل 
٠٧٧٢٨٩٦٧٢٥- ٣٧٧٩ایستگاه سابقه–کوتل خیرخانه 

٠٧٠٠٢٥٦١٥٥

نهاد اجتماعی ایدین یولدوز (ستاره .٢٠٨٨
١٢/٩/١٣٩٧٠٧٠٠٧٢٩١٩٤- ٣٧٨٠پروژه شرقی–شهرتالقان صفی اهللا های درخشان) مقیم شهرتالقان

انجمن قوریه داران دوکتورعبدالوکیل .٢٠٨٩
–والیت میدان وردک محمد خالدمقیم والیت میدان وردک

٢٧/٩/١٣٩٧٠٧٩٩١٩٣٢٥٩- ٣٧٨١بازارمیدان
٠٧٠٠٢٤٩٥٧٩

٠٧٩٣٧١٤٦٧٣- ٣٧٨٢چهارراهی –شهرهرات نهاد اجتماعی نسل فردا مقیم والیت .٢٠٩٠



١٦٨

مستوفیتهرات

حمامیانو په جالل آباد ارکی د .٢٠٩١
لمی ناحیه –د جالل آباد ار رحیم سلمانانو ولنهاو

٥/٩/١٣٩٧٠٧٩٩٣٥٨٦٨٢- ٣٧٨٣د مخابراتو چوک–
٠٧٩٩٣٧٧٥٨٠

په خوست ار کی د دوکاندارانو.٢٠٩٢
د منبع الجهاد –د خوست ار الف شاهولنه

٢٢/٨/١٣٩٧٠٧٩١٢٠٨٩٢٨- ٣٧٨٤دوهم منزل–مارکیت 

په جالل آباد ارکی ولنیزسمون .٢٠٩٣
٢٢/١٠/١٣٩٧٠٧٠٧٠٩٤٧٥٢- ٣٧٨٥لمی ناحیه–جالل آباد ار عبدالقهارولنه

انجمن اجتماعی زنان مهترالم والیت .٢٠٩٤
شهرنو مقابل –شهر مهترالم سپومیلغمان

٢٢/٨/١٣٩٧٠٧٣٠٧٠١٨٦٨- ٣٧٨٦دارالمعلمین
٠٧٤٤٩٩٩٠٩٩

نهاد اجتماعی علمی نوآوران مقیم .٢٠٩٥
کابل

–حوزه چهارم –شهرکابل 
٠٧٨٢٢٥٢٧٨٧- ٣٧٨٧مارکیت ملی

انجمن اجتماعی محصلین ولسوالی .٢٠٩٦
–مرکز بامیان –والیت بامیان عبدالخالقکیتی والیت دایکندی مقیم بامیان

٣٠/٨/١٣٩٧٠٧٧٩٥٩٦٣٨٥- ٣٧٨٨روبروی استدیوم

انجمن اجتماعی مالداران و زارعین .٢٠٩٧
٢٣/٨/١٣٩٧٠٧٠٤٩٠٣٢٠١- ٣٧٨٩ولسوالی خاش–والیت بدخشان یلصمحمداولسوالی خاش والیت بدخشان

٠٧٠٨٨٣٨٠٨٤

انجمن اجتماعی سبزاندیشان مقیم .٢٠٩٨
وسط بازار –والیت بامیان عبدلبامیان

١٣/٩/١٣٩٧٠٧٠٢٠٨٨٧٣٤- ٣٧٩٠بامیان
٠٧٦٧٧٢٦٥٤٩

انجمن اجتماعی جوانان متحد مقیم .٢٠٩٩
١٣/٩/١٣٩٧٠٧٩١٢٢٦٥٥٧- ٣٧٩١ناحیه هشتم–شهرکابل عبدالقهارصافیناحیه هشتم شهرکابل

٠٧٧٧٠٠٤٢٤٩

ریاست اطاق –شهر هرات حمیداهللاگران والیت هراتاتحادیه صنعت .٢١٠٠
٢٢/٨/١٣٩٧٠٧٩٧٤٠١١٤٠- ٣٧٩٢منزل سوم–تجارت 

٠٧٩٩٠١١٨٣٦

بنیاد خیریه و اجتماعی سیف مقیم .٢١٠١
محمدمنصورولسوالی بگرامی والیت کابل

–ولسوالی بگرامی –شهرکابل 
سرک شیوه کی مقابل تانک 

غزنوی
٠٧٨٢٩٥٩٥٢٩//- ٣٧٩٣

٠٧٠٤٠١٤٦٥٨

نهاد اجتماعی رفاه زنان مقیم شهر.٢١٠٢
–سرای سنگ –سرک چهارم حسیناتالقان

٢٠/٨/١٣٩٧٠٧٩٤٤٦٧٨٩٦- ٣٧٩٤شهرتالقان
٠٧٢٨٠٤٤٠٥٤

٢/١٠/١٣٩٧٠٧٨١١٠٠٧٠٧- ٣٧٩٥–ناحیه چهارم –شهرمزارشریف بنیاد اجتماعی حکمت مقیم .٢١٠٣



١٦٩

بالک های مختارشهرمزارشریف

سازمان اجتماعی امید فردا مقیم .٢١٠٤
هرات

گذره ولسوالی –والیت هرات 
١٤/٩/١٣٩٧٠٧٣٠٢٠٠٨٩٨- ٣٧٩٦شهرک خاتم االنبیا–

٠٧٧٧٧٦١٦٢٧

٢١٠٥.
پکتیکا مرکز شرنه د عیسی خیلو د 

ولسوالی د مغله د خلکو ولنیزه 
شورا

٠٧٩٣٨٢٩٠٦٥- ٣٧٩٧د پکتیا مرکز شرنه
٠٧٩٣٧٦٧٠٣٥

ولسوالی –والیت بامیان شورای مردمی بندآمیر.٢١٠٦
٤/٩/١٣٩٧٠٧٨٢٣٧٥٠٣٣- ٣٧٩٨گیکاولن

م مشرقی مقیم شورای اجتماعی مرد.٢١٠٧
والیت بغالن

غزنوی مارکیت –شهر پلخمری 
٠٧٩٩٨٨٩٨٤٤- ٣٧٩٩منزل دوم–

نهاد اجتماعی آینده بهتر جوانان مقیم .٢١٠٨
٢٨/٩/١٣٩٧٠٧٨٢٢٢٢١٦١- ٣٨٠٠والیت تخار–شهر تالقان ستاره احدیشهرتالقان

٠٧٠٨٣٧١٦٨٨

انجمن اجتماعی رهجو مقیم شهر .٢١٠٩
مزارشریف

–ناحیه سوم –والیت بلخ 
٠٧٩٨٣٤٧٧٨٧- ١٤٤٣٨٠١خانه نمبر –کارته باختر 

٠٧٩٥٤٨٨٠٠٨

انجمن اجتماعی جوانان قریه کته .٢١١٠
٤/٩/١٣٩٧٠٧٦٧٨٥٩٢١٨- ٣٨٠٢ساحه کته سنگ–شهر بامیان سنگ فوالدی والیت بامیان

٠٧٦٥٧٤٥٠٧٨

انجمن اجتماعی باغداران انگور مقیم .٢١١١
٠٧٨٤٩٠٠٤٦٦- ٣٨٠٣مرکز والیت کندزمرکز والیت کندز

٠٧٨٤٩٠٠٤٦٦

شورای اجتماعی راغی ها مقیم شهر .٢١١٢
٢٨/٩/١٣٩٧- ٣٨٠٤شهر فیض آبادحبیب الرحمن بدخشانفیض آباد والیت 

شورای اجتماعی و انسجام مردمی .٢١١٣
١١/٩/١٣٩٧٠٧٩٩٠٤١٨٨٧- ٣٨٠٥زرنج والیت نیمروز–ناحیه اول خواجه امین اهللامقیم شهر زرنج والیت نیمروز

په جالل آباد ار کی د نجیب اهللا .٢١١٤
ار نجیب اهللاساحل خیریه بنس اوله ناحیه –جالل آباد–

٢٨/٩/١٣٩٧٠٧٨٥٧٥٠٥٩٥- ٣٨٠٦ددرمسال چوک
٠٧٨٠٠٠٣٦٣٧

په جالل آباد ار کی د ال ولنیزه .٢١١٥
او بشردوسته ولنه

دریمه ناحیه –د جالل آباد ار 
٠٧٧٧٠٠٣٨٤١- ٣٨٠٧شیرن دل پالزا

٠٧٨٧٧٤٧٤١٣
٠٧٩٠٥٩٣٥٥٢- ٣٨٠٨–ناحیه چهارم –شهرکابل گرپذیری شورای اجتماعی همدی.٢١١٦



١٧٠

٠٧٩٥١٥٢٧٣٣چهارراهی گل سرخجوانان مقیم شهرکابل

شورای اجتماعی مردم قریه هوفیان .٢١١٧
قریه هوفیان –والیت پروان محمد ملنگشریف والیت پروان

١٧/٩/١٣٩٧٠٧٧٣٧٧٤١٠٢- ٣٨٠٩شریف

سازمان اجتماعی اندیشه صالح مقیم .٢١١٨
٧/٩/١٣٩٧٠٧٩٥٧٨٩٦٧٧- ٣٨١٠ناحیه پنجم–شهر هرات محمد جاللناحیه پنجم شهرهرات

٠٧٧٧٧٧٠٤٤٤

انجمن اجتماعی باغداران ولسوالی .٢١١٩
فیض آباد والیت جوزجان

ولسوالی فیض –والیت جوزجان 
٠٧٧٥٨٧٠٦٨٥- ٣٨١١آباد

٠٧٧٩٩٧٣١٧٧

ار کی ولنیزسمون او په جالل آباد .٢١٢٠
٢١/٩/١٣٩٠٧٠٠٠٠٥٨٥٥- ٣٨١٢اوله ناحیه–د جالل آباد ار سید آغاپرمختیا ولنه

٠٧٨٨٣٧٣٧٥٩

بنیاد خیریه شهید نعمت اهللا (ناصری) .٢١٢١
مقیم شهر زرنج والیت نیمروز

فرخی –ناحیه سوم –شهرزرنج 
٠٧٩٩٨٨٠٥٥٠- ٣٨١٣سوم

٠٧٩٠٣٥٩٩٩٩

شورای اجتماعی مردم ولسوالی .٢١٢٢
چهاربولک مقیم شهرمزارشریف

–ناحیه نهم –شهرمزارشریف 
٠٧٩٩١٥٥٦٦٦- ٣٨١٤نوشاد کوچه

٠٧٨١٦٧٧٣٧٣

و اجتماعی نهاد تحقیقات اسالمی.٢١٢٣
٢٥/٩/١٣٩٧٠٧٠٥٩١٠٤٢١- ٣٨١٥ناحیه هشتم–شهرکابل رحمت اهللاقمر مقیم ناحیه هشتم شهرکابل

٠٧٨٣٠٤٠٧٣٧

د کابل ار د قلعه حشمت خان په .٢١٢٤
–په اتمه ناحیه –دکابل ار عبدالمجیبسیمه کی د وانانو یووالی ولنه

٢٥/١٠/١٣٩٧٠٧٦٧٤٦٨٧٤٤- ٣٨١٦قلعه حشمت خان

گام اجتماعی جوانان همانجمن .٢١٢٥
ولسوالی چمتال والیت بلخ

–ولسوالی چمتال –والیت بلخ 
- ٣٨١٧قریه سرآسیاب

انجمن اجتماعی معلولین غیور مقیم .٢١٢٦
٢٨/٩/١٣٩٧٠٧٨٧٨٨٨٦٦٢- ٣٨١٨ناحیه پنجم–شهرکابل ناحیه پنجم شهرکابل

انجمن اجتماعی زنان مقیم قریه سرخ .٢١٢٧
١٧/٩/١٣٩٧٠٧٧٠٣٧٢٧٣٤- ٣٨١٩قریه سرخ ناهور–شهر نیلی حبیبهناهور شهر نیلی والیت دایکندی

٠٧٦٦٣٧٤٣٦٠

٢١٢٨.
شورای اجتماعی قوم ظفر وپیرمحمد 

پای هلمند حصه اول بهبود مقیم 
ناحیه سیزدهم شهرکابل

١٩/١٠/١٣٩٧٠٧٧٧٧٣٢٧٧٧- ١٣٣٨٢٠ناحیه –شهرکابل حاجی رمضان 
٠٧٧٥٨٢٠٠٢١

٩/١٠/١٣٩٧٠٧٦٦٤٤٦٢١٠- ٣٨٢١–ئین قلعه زمانخان سرک پامرضیه بریالبنیاد اجتماعی مرضیه باللی ناحیه .٢١٢٩



١٧١

٠٧٨٢٣٨٩٦٤١کوچه ماموریت–ناحیه شانزدهم شهرکابلشانزدهم 

په لغمان والیت کی د تره خیلو .٢١٣٠
٠٧٨٥٧٧٥٢٠٤- ٣٨٢٢د مهترالم اروانانو ولنیزه شورا

٠٧٨٩٥٥٦٥٩٩

د کن والیت د سرکانو ولسوالی د .٢١٣١
د سرکانو –د کن والیت بشیر احمدهمفکره وانانو مدنی ولنه

٢٤/٩/١٣٩٧٠٧٧٢٩١٢٩١١- ٣٨٢٣ولسوالی
٠٧٧٦٨٩٣٨٣٧

شورای اجتماعی جوانان قریه یخدره .٢١٣٢
دبگرامی –د کابل والیت شاه محمدگرامی کابلولسوالی ب

٧/٩/١٣٩٧٠٧٧٠٢٠٢٠٢٨- ٣٨٢٤ولسوالی
٠٧٧٨٩٤٦٣٧١

په کابل ار کی د کتاب لوست .٢١٣٣
مدنی ولنه

–دویمه ناحیه –دکابل والیت 
٠٧٨٨٣١٧٩٩- ٣٨٢٥هیواد پالزا

٠٧٨٦٥٢٨٠٧٩

ناحیه بنیاد اجتماعی باللی مقیم .٢١٣٤
–ناحیه شانزدهم –شهرکابل رومیناشهرکابلشانزدهم 

٩/١٠/١٣٩٧٠٧٦٧٠٤٧٣٤٠- ٣٨٢٦کوچه ماموریت–قلعه زمانخان 
٠٧٨٣٦٤٤٧٤٧

شورای اجتماعی مردم بخش خیل .٢١٣٥
٠٧٦٦٤٤٤٤٤٤- ٣٨٢٧ناحیه یازدهم–شهرکابل پنجشرمقیم کابل

سازمان اجتماعی مهربان مقیم ناحیه .٢١٣٦
خیابان –شهر هرات ناحیه پنجم نویدآغاپنجم شهر هرات

١٥/١١/١٣٩٧- ٣٨٢٨دانشجویی

سازمان اجتماعی اوستون مقیم شهر .٢١٣٧
٩/١٠/١٣٩٧- ٣٨٢٩بندر اندخوی–شهر شبرغان محمد یوسفشبرغان

٨/١٢/١٣٩٧٠٧٧٧٢١٢٩٣٠- ٣٨٣٠شهرکابلنوراهللاتحادیه ورزشکاران افغانستان.٢١٣٨
٠٧٤٤٤١٨٤٠٥

شواری اجتماعی متحد مردمی مقیم .٢١٣٩
١٠/١٠/١٣٩٧۰۷۷۰۱۷۵۹۷۴- ٣٨٣١شهرکابل-ناحیه دهم محمد اصفکابل

–ناحیه پنجم –شهرکابل احمدصابرنهاد مدنی جوانان رستاق مقیم کابل.٢١٤٠
۴/۹/۱۳۹۷۰۷۰۶۶۷۳۸۹۹- ٣٨٣٢خوشحال خان مینه

۰۷۰۰۷۴۰۶۳۰

شورای اجتماعی انسجام مردمی مقیم .٢١٤١
واقع کارته –شهر مزارشریف نوراهللاشهرمزارشریف

۷/۹/۱۳۹۷- ٣٨٣٣صلح

شورای اجتماعی انسجام ساغری .٢١٤٢
–ناحیه نهم –شهر مزارشریف غالم رسول های مقیم هرات

١٢/١٠/١٣٩٧۰۷۸۶۵۶۱۵۲۸- ٣٨٣٤نوشاد کوچه
۰۷۹۸۲۲۰۹۴۰



١٧٢

نهاد اجتماعی جوانان متعهد مقیم .٢١٤٣
١٥/١٠/١٣٩٧۰۷۸۱۲۶۳۳۶۸- ٣٨٣٥شهر فیروزکوهعبدالفیروزکوه والیت غورشهر 

۰۷۸۳۸۹۶۱۷۴
٣/١١/١٣٩٧۰۷۷۱۷۴۹۴۵۴- ٣٨٣٦دولسمه ناحیه–دکابل ار میرویسد کابل میشتو زرمتیانو ولنیزه شورا.٢١٤٤

–ناحیه سوم –شهرکابل سیدعلیانجمن شهرسازی و مهندسی.٢١٤٥
٧/١١/١٣٩٧۰۷۸۳۶۳۱۹۱۲- ٣٨٣٧دهمزن

اجتماعی مهد تفکرجوان مقیم سازمان .٢١٤٦
١٢/١٠/١٣٩٧۰۷۷۲۹۲۹۵۱۳- ٣٨٣٨ناحیه دهم شیرپور–شهرکابل ممتازشهرکابل

۰۷۸۱۴۴۲۰۰۴

د هلمند والیت په لکراه ار کی .٢١٤٧
دزراعت –د لکراه ار جالل الدینافغان مدنی ولنه

۰۷۴۹۶۱۲۸۴۹- ٣٨٣٩نمری

٩/١٠/١٣٩٧٠٧٨١١٣٥٠٨٨- ٣٨٤٠سبزشهرک امید ظفرعلی رنجبرشورای مردمی شهرک امید سبز.٢١٤٨
٠٧٨٥١٧٠٢٧١

٢١٤٩.
بنیاد اجتماعی و خیریه الحاج 

عبدالواحد حمیدی مقیم والیت 
بادغیس

شهر –مرکز والیت بادغیس عبدالواحد
١٥/١٠/١٣٩٧- ٣٨٤١قلعه نو

–ناحیه چهارم –شهرکابل محمدکبیرگران فرداانجمن روشن.٢١٥٠
١٠/١٠/١٣٩٧٠٧٨٦٩١٠٠٤١- ٣٨٤٢چهارراهی ترافیک

٠٧٨٣٤٠٢٩٨٦

انجمن اجتماعی جوانان دایکندی .٢١٥١
–ناحیه سیزدهم –شهرکابل محمد امینمقیم ناحیه سیزدهم شهرکابل

٩/١٠/١٣٩٧٠٧٧٢٧٢٧٢٠٣- ٣٨٤٣قلعه نو دشت برچی
٠٧٧٦٨٥٥١٢١

سازمان اجتماعی سرنوشت مقیم .٢١٥٢
جاده ششصد و –شهر هرات محمدشهرهرات

١١/١٢/١٣٩٧٠٧٩٧١٦١٢١٠- ٣٨٤٤چهار متره
٠٧٩٧٥١٢٥٠١

په خوست ار کی د مارکیونو د .٢١٥٣
١٨/١٠/١٣٩٧۰۷۹۹۴۴۳۰۴۰- ٣٨٤٥خوست پالزه–د خوست ار رسول لمالکانو ولنه

۰۷۹۹۷۴۱۴۰۰

په کندهار ار کی د کرهنیزو توکو .٢١٥٤
–لورمه ناحیه –د کندهارار عبدالکریمپلورونکو ولنه

٤/١٠/١٣٩٧۰۷۰۰۸۲۸۷۸۷- ٣٨٤٦دحاجی سید احمد مارکی
۰۷۰۰۲۰۳۵۴۵

دکابل په دولسمه ناحیه کی د وان .٢١٥٥
–دولسمه ناحیه –دکابل ار سیدارحمنفکر ولنه

٢٨/١١/١٣٩٧۰۷۷۸۴۶۴۳۱۴- ٣٨٤٧وارلسم بالک–ارزان قیمت 
۰۷۷۰۱۰۱۹۱۹

٥/١٠/١٣٩٧۰۷۸۷۰۴۰۱۰۴- ٣٨٤٨کوچه –چهارقلعه –شهرکابل عبدالمکبرشورای اجتماعی جوانان قریه جات .٢١٥٦



١٧٣

۰۷۰۰۱۴۶۴۶۲مکتبچهارقلعه چهاردهی کابل

٢١٥٧.
د غزنی د ولسونو دهغی ولنیزه 

٩/١١/١٣٩٧- ٣٨٤٩بزازی–د غزنی ار حسن خانشورا
۰۷۹۰۲۷۳۸۶۲
۰۷۹۰۹۲۰۶۹۵

انجمن اجتماعی جراحان مغز، .٢١٥٨
٢٤/٩/١٣٩٧۰۷۹۸۳۵۲۷۲۶- ٣٨٥٠- ناحیه ششم –شهرهرات محمد ادریساعصاب وستون فقرات هرات

۰۷۹۹۴۵۴۳۰۰

گاه مقیم جوانان آسازمان اجتماعی .٢١٥٩
سرک نهم تایمنی –ناحیه چهارم محمد ادریسناحیه چهارم شهرکابل

٠٧٤٤١١٥٢٠٥- ٣٨٥١شهرکابل
٠٧٢٨٣٠٣٠٥٠

–ناحیه سیزدهم –شهرکابل محمد انورانجمن اجتماعی تغییر مقیم شهرکابل.٢١٦٠
٠٧٧٤٨٢٨٤٥٤- ٣٨٥٢کوچه مسجد االزهر

٠٧٧٨١٨٨٠٢٢

کراه ار کی حق د هلمند په ل.٢١٦١
ولنهمدنی 

حاجی مال محمد 
عمر

شهرک ملی –د لشکراه ار 
٨/١٠/١٣٩٧۰۷۴۸۸۷۵۵۰۹- ٣٨٥٣اوله کوه–دوهم سرک –

۰۷۴۸۱۱۲۸۸۰

٣٠/١٠/١٣٩٧۰۷۹۹۰۷۶۳۲۶- ٣٨٥٤داخل پوهنتون هراتجمشیدانجمن مطالعات صلح پوهنتون هرات.٢١٦٢

د ننرهار په جالل آباد ار کی د .٢١٦٣
١٧/١٠/١٣٩٧۰۷۷۰۶۰۵۲۶۲- ٣٨٥٥دریمه ناحیه–د جالل آباد ار محمدعمروانانو د یووالی ولنه

انجمن اجتماعی نیال مقیم .٢١٦٤
مقابل شورای –شهرمزارشریف نیالبشهرمزارشریف

۰۷۹۱۶۸۶۵۳۷- ٣٨٥٦والیتی خراسان

حاجی محمدنبی شورای شهرک امید سبز.٢١٦٥
١٢/١٠/١٣٩٧۰۷۹۹۳۰۰۷۱۱- ٣٨٥٧شهرک امید سبزخلیلی

۰۷۰۰۲۷۹۲۸۵

٢١٦٦.
اجتماعی و مدنی تغیر برای سازمان 

آبادی مقیم شهرفیروزکوه والیت 
غور

–والیت غور –شهرفیروزکوه محمد صادق
۰۷۷۹۸۳۰۰۹۰- ٣٨٥٨جنوب دریای هریرود

۰۷۹۷۱۰۷۰۲۰

انجمن اجتماعی سبزخانه داران .٢١٦٧
–شهرتالقان –والیت تخار عبیداهللاوالیت تخار

۰۷۸۶۱۲۰۲۲۰- ٣٨٥٩سرای عبدالمطلب

جوانان قریه خورد شورای اجتماعی .٢١٦٨
ولسوالی -والیت کابل گل محمدکابل ولسوالی خاکجبار والیت کابل

٠٧٩٦٠٢٥٧٥٥- ٣٨٦٠قریه خورد کابل-خاکجبار



١٧٤

نهاد اجتماعی پیوند سی وچهار مقیم .٢١٦٩
١٤/١١/١٣٩٧٠٧٩٩٢٠٤٠٧٠- ٣٨٦١جاده عیدگاه–شهرهرات فیریدونشهرکابل

٠٧٠٤٤٧٩٦٥٦

انجمن اجتماعی ندای اسالم مقیم .٢١٧٠
١٢/١٠/١٣٩٧٠٧٨٦٠٢٢١٨٠- ٣٨٦٢شهرشبرغانشاه ولیشهرشبرغان

٢١٧١.
انجمن اجتماعی استادان اداره 

تعلیمات تخنیکی و مسلکی مقیم 
ناحیه سوم شهرکابل

سه –ناحیه سوم –شهرکابل نظیف اهللا
١٦/١٠/١٣٩٧٠٧٨٣٦٠٨٩٨٩- ٣٨٦٣راهی عالوالدین

انجمن اجتماعی تحول مقیم ناحیه .٢١٧٢
–نالحیه دوم –شهر هرات امیددوم شهر هرات

١٥/١٠/١٣٩٧٠٧٩٣٤٥٤٢٤٣- ٣٨٦٤جاده جنوبی
٠٧٩٧٥٠١٠٨٥

د نیمروز په زرنج ارکی د درانی .٢١٧٣
٠٧٠٠٣٣٩٣٥٨- ٣٨٦٥مرک ترنک–د زرنج ار حضرت ولیقوم د همغی ولنیزه شورا

٠٧٠٧٤٢١٧٦٧

شورای اجتماعی مردم پروژه (ب) .٢١٧٤
محوطه –ناحیه بیست دوم ویس الدین بگرامی ناحیه بیست دوم شهرکابل

٨/١٠/١٣٩٧٠٧٧٧٩٧٩٧٩٧- ٣٨٦٦پروژه (ب) بگرامی
٠٧٢٩٨١٩٧٦٦

 والیت د معلولیت لرونکو د کن.٢١٧٥
٢٥/٩/١٣٩٧۰۷۷۷۰۰۱۷۴۶- ٣٨٦٧د اسعد آباد ارمحمد اسحاقوو ولنه

۰۷۷۶۲۴۰۳۳۱

نهاد جوانان پویا مقیم ناحیه هشتم .٢١٧٦
–ناحیه هشتم –شهرکابل محمد راشدشهرکابل

١٢/١٠/١٣٩٧۰۷۷۵۱۵۲۱۰۳- ٣٨٦٨سرک سوم–کارته نو 
۰۷۴۴۰۴۳۷۱۹

سازمان اجتماعی سرنوشت مقیم .٢١٧٧
–ناحیه ششم –شهرکابل محمدحکیمناحیه ششم شهرکابل

٠٧٤٤٧٠٠٠٨٤- ٣٨٦٩گوالیی دهبوری

٢١٧٨.
په کابل ار کی د اسالمی شریعت 
په را کی د وانانو د الس نیوی 

ولنیز بنس

پوهنوال دوکتور 
٢/١٠/١٣٩٧۰۷۸۴۰۰۶۴۶۳- ٣٨٧٠اتمه ناحیه–دکابل ار فخرالدین

٢١٧٩.
انجمن اجتماعی مدافعان حقوق بشر 

مقیم شهرکابل

–ناحیه سوم –شهرکابل عبدالحسین آشنا
۰۷۴۷۸۵۶۸۸۰- ٣٨٧١روبروی حوزه سوم پولیس

۰۷۸۷۰۳۵۶۶۴



١٧٥

د ارزان په ترینکوت ار کی  د .٢١٨٠
منار چهارراهی –د ارزان ار عبدالواسعنیالیو لرونکو ولنه

۸/۱۰/۱۳۹۷۰۷۴۷۲۶۴۹۲۰- ٣٨٧٢شرافت مارکیت–

گام مقیم انجمن اجتماعی زنان پیش.٢١٨١
۱۲/۱۰/۱۳۹۷٠٧٤٧٢٦٣٢٢٣- ٣٨٧٣ناحیه سوم-مزکز شهر ترینکوتفوزیهشهر ترینکوت والیت آرزگان

٠٧٤٩٥٠٥٣٩٥

سازمان اجتماعی نسل آینده نگر مقیم .٢١٨٢
وسیمناحیه چهارم شهرکابل

–ناحیه چهارم –شهرکابل 
کنار پوهنتون –پروان دوم 

کاردان
٣٨٧٤ -۱۵/۱۰/۱۳۹۷٠٧٩٠٢٢٦٠٢٦

٠٧٨٧١٦١٧١٢

انجمن اجتماعی زنان متعهد مقیم .٢١٨٣
واقع –مرکز شهر چاریکار وتریهشهرچاریکار والیت پروان

۱۲/۱۰/۱۳۹۷٠٧٨٨٩٦٢٩٠٥- ٣٨٧٥پارچه هفت
٠٧٠٠٠٧٨٤٢٨

انجمن اجتماعی باغداران بادام .٢١٨٤
قریه جمعه –ولسوالی چهاردره عبدالحمیدولسوالی چهاردره والیت کندز

٠٧٧٤٧٢٢٤٠٦- ٣٨٧٦بازار
٠٧٧٣٠١٩٩٤٥

انجمن اجتماعی زنان متعهد مقیم .٢١٨٥
۱۲/۱۰/۱۳۹۷٠٧٩١٦٤٩٢٨٧- ٣٨٧٧شهرنو–مرکز شهر فیض آباد الیناشهرفیض آباد والیت بدخشان

٠٧٩٣٨٢٩٣٥٤

انجمن اجتماعی جوانان اندیشمند .٢١٨٦
٠٧٩٧٤٤٥٤٩٤- ٣٨٧٨ناحیه هفتم–شهرهرات سید یحیهریوا

٠٧٨٨٩٧١٢٤٢- ٣٨٧٩ناحیه چهارم–شهرکابل ذکریاانجمن متحصصین مدیریت پروژه.٢١٨٧
٠٧٨٩٨٤١٨٦٠

انجمن اجتماعی زنان متشبث مقیم .٢١٨٨
پل –ناحیه سیزدهم –شهرکابل لیمهشهرکابل

٠٧٨٢٣٥٧١٢٥- ٣٨٨٠خشک

انجمن اجتماعی معلولین مقیم شهر .٢١٨٩
–مرکز والیت غور گل احمدوالیت غورفیروزکوه 

۱۶/۱۰/۱۳۹۷- ٣٨٨١شهرفیروزکوه
٠٧٧٣٣٤٠٠٦٧
٠٧٨٦٩٤٩١٠٢

نهاد اجتماعی انسجام جوانان نوین .٢١٩٠
حصه دوم –والیت کاپیسا محمد ذاکرکاپیسا

١٥/١٠/١٣٩٧٠٧٨٤٦٩٠٢١٥- ٣٨٨٢کوهستان
٠٧٨٦٤٤٢٠١٦

انجمن اجتماعی زنان توانمد مقیم .٢١٩١
همجوار –مرکز شهرلشکرگاه فریالشهرلشکرگاه والیت هلمند

١٢/١٠/١٣٩٧٠٧٤٧٣٣٨٧٦٥- ٣٨٨٣لیسه نسوان

١/١١/١٣٩٧۰۷۸۴۹۲۴۳۳۶- ٣٨٨٤شیرپور–ناحیه دهم –شهرکابل عبداهللاسازمان اجتماعی فکر سبز  مقیم .٢١٩٢



١٧٦

۰۷۹۱۲۴۵۶۵۵ناحیه دهم شهرکابل

٢١٩٣.
شورای اجتماعی و قومی بیجاشده 

گان و مهاجرین درز آب و قوش تپه 
شهرشبرغانمقیم 

متصل ریاست –شهرشبرغان 
١٦/١٠/١٣٩٧۰۷۰۷۲۵۶۵۲۱- ٣٨٨٥ارنوالی

۰۷۹۹۶۰۵۰۲۹

٦/١١/١٣٩٧۰۷۹۶۴۸۰۸۲۶- ٣٨٨٦ناحیه دهم–شهرکابل محمد طاهربنیاد اجتماعی توران مقیم شهرکابل.٢١٩٤
۰۷۸۴۱۲۲۱۱۵

سازمان اجتماعی و مدنی آق پول 
–ناحیه چهارم –شهرمزارشریف محمدهاشممقیم شهر مزارشریف

٢٩/١٠/١٣٩٧۰۷۷۷۴۴۹۱۹۸- ٣٨٨٧کارته زهرالدین فاریابی
۰۷۸۶۹۱۹۳۶۲

قلعه –ناحیه دهم –شهرکابل نویدبنیاد خیریه امید فردا مقیم شهرکابل.٢١٩٥
۰۷۸۶۰۹۰۶۴۶- ٣٨٨٨نجارها

۰۷۷۵۶۹۰۷۱۹

شورای اجتماعی انسجام مردم .٢١٩٦
چهار راهی شهید –شهرکابل جمعه خانمرکزی مقیم شهرکابل

١٠/٩٧۰۷۸۰۳۷۷۱۰۰- ٣٨٨٩جوار پوهنتون غالب 

نهاد اجتماعی انسجام میوه تازه و .٢١٩٧
ارزان –۱۲ناحیه –شهرکابل وفیح اهللاخشک مقیم شهرکابل

۰۷۷۰۷۷۶۶۹۹- ٣٨٩٠قیمت
۰۷۹۸۷۰۰۷۸۸

د کن والیت په اسعدآباد ار کی د .٢١٩٨
–اسعدآباد ار –د کن والیت فضل حقانیشاه خیلو وانانو ولنیزه شورا

١٨/١٠/١٣٩٧۰۷۷۰۷۲۵۰۰۲- ٣٨٩١اوله ناحیه
۰۷۷۲۷۲۲۱۶۸

په کابل کی د افغانستان د هوتکو .٢١٩٩
ل افغانوانانو شورا

–دولسمه ناحیه –دکابل ار 
سلیم –احمدشاه بابا مینه 
کاروان

٣٨٩٢ -۰۷۳۰۷۸۶۹۱۸
۰۷۸۸۲۷۸۸۸۸

نهاد اجتماعی و مدنی نیک اندیشان .٢٢٠٠
نزدیک –مرکز ولسوالی رستاق فرهادرستاق والیت تخارولسوالی 

٣٠/١١/١٣٩٧۰۷۷۴۲۰۰۴۳۴- ٣٨٩٣لیسه نسوان نمبریک
۰۷۰۷۷۰۴۴۰۲

د هلمند والیت په لشکراه ار کی .٢٢٠١
٢٧/١١/١٣٩٧۰۷۴۴۹۱۱۷۷۲- ٣٨٩٤د لشکراه په ار کیمحمد داودد لبنیات  پلورونکو ولنه

انجمن اجتماعی همدردان مقیم .٢٢٠٢
١٠/١١/١٣٩٧۰۷۹۴۷۲۳۸۶۲- ٣٨٩٥ولسوالی کهسان–والیت هرات اسماعیلکهسان والیت هراتولسوالی 

۰۷۹۲۱۳۳۴۹۰

انجمن اجتماعی زعفران کاران .٢٢٠٣
–ولسوالی دولت آباد –شهرنو سیدعالمولسوالی دولت آباد فاریاب

١/١١/١٣٩٧۰۷۹۲۰۰۷۵۹۹- ٣٨٩٦فاریاب
۰۷۸۳۸۱۱۷۷۵



١٧٧

انجمن اجتماعی جوانان ولسوالی 
١٢/١١/١٣٩٧۰۷۲۹۴۸۶۶۰۲- ٣٨٩٧ناحیه دوم–شهر میمنه محمد شریفمقیم شهر میمنه فاریاببلچراغ 

۰۷۹۴۰۰۸۰۶۱

انجمن اجتماعی زعفران کاران مرکز .٢٢٠٤
١/١١/١٣٩٧۰۷۹۷۸۰۸۳۸۷- ٣٨٩٨مرکز شهرمیمنه–والیت فاریاب سیدفضل احمدوالیت فاریاب

۰۷۰۷۹۷۵۲۹۱

نهاد اجتماعی متشبثین کار آفرین .٢٢٠٥
منیژهشهرکابلنوظهور مقیم 

–ناحیه دهم –شهرکابل 
سرک –وزیرمحمداکبرخان 

سیزدهم کوچه چهارم
١٧/١٠/١٣٩٧- ٣٨٩٩۰۷۹۹۴۷۶۵۱۰

شورای اجتماعی قوم مموزی .٢٢٠٦
٢٣/١٠/١٣٩٧٠٧٧٨٨١٦٤٧٢- ٣٩٠٠ولسوالی بگرامی–والیت کابل علم خانگرامی والیت کابلولسوالی ب

٠٧٩٩٢٢١٤٢٥

مجتمع تولید کننده گان و وارد .٢٢٠٧
٠٧٩٩١٥٦٦٦٦- ٣٩٠١ناحیه پنجم–شهر هرات محمدکبیرکننده گان مواد غذایی والیت هرات

٠٧٩٩٧٥٧٧٩٦- ٣٩٠٢مرکز والیت پنجشیرذبیح اهللانهاد اجتماعی سبز اندیشان پنجشیر.٢٢٠٨

نهاد اجتماعی رنگماالن  تعمیراتی .٢٢٠٩
٢٧/١٠/١٣٩٧٠٧٩٧٩١٩٦٨٦- ٣٩٠٣-شهر هرات محمدنسیممقیم شهر هرات

دکندهار په دریمه ناحیه کی د افغان .٢٢١٠
٢٥/١٠/١٣٩٧۰۷۰۳۸۰۰۱۸۶- ٣٩٠٤دریمه ناحیه–کندهار والیت میراحمدوانانو مدنی ولنه

۰۷۰۴۶۰۳۸۰۰

سازمان اجتماعی تفکر جوانان مقیم .٢٢١١
نوروزشهر بامیان

روبروی –مرکز شهر بامیان 
سرکوچه بازار –شفاخانه مهدی 

صلح
٣٩٠٥ -۰۷۴۸۱۸۰۰۰۳

۰۷۷۱۵۴۸۰۷۷

د قرغه یی ولسوالی د شهیدانو کلی .٢٢١٢
٢٩/١٠/١٣٩٧- ٣٩٠٦قرغه یی ولسوالیاو زه قلعه د مموزیو قوم شورا

گی و مشورتی شورای هماهن.٢٢١٣
مجاهدین افغانستان

سرک –ناحیه ششم –شهرکابل 
٠٧٩١١٦٢١١٦- ٣٩٠٧داراالمان

٠٧٤٤٦٢١٨١٨

(تیمنی) شورای اجتماعی قوم ابن علی.٢٢١٤
سرک دره –شهر فیروزکوه جالل الدینمقیم شهر فیروزکوه غور

- ٣٩٠٨قاضی

٢٢/١٢/١٣٩٧
٠٧٨٩٢١٦٣٩٣
٠٧٨٧٢٠٦٠١٠



١٧٨

احمدسعیدشورای سوری های افغانستان.٢٢١٥
–سرک داراالمان –شهرکابل 

روبروی وزارت –ناحیه هفتم 
تجارت

١٧/١٢/١٣٩٧٠٧٩٩٤١١٢٠٦- ٣٩٠٩
٠٧٨٠٢٢٥٢٢٢

انجمن اجتماعی توانمند سازی بانوان .٢٢١٦
رومیناوالیت هرات

–ناحیه سوم –شهرکابل 
عقب سینمای –دهمزنگ 

بریکوت
١٧/١٠/١٣٩٧٠٧٩٠٦٩٣٤٧٤- ٣٩١٠

٠٧٢٩٩٠٤٨٤٨

توسعه شهری سازمان متخصصان .٢٢١٧
چهار -ناحیه سوم–شهرکابل علیمقیم شهرکابل

۲۹/۱۲/۱۳۹۷٠٧٧٧٣٤٣٧٧٧- ٣٩١١راهی شهید
٠٧٨٤١٩٥٣٣٢

جوانان کاپیسا، پروان نهاد اجتماعی .٢٢١٨
٨/١١/١٣٩٧٠٧٩٩٢٢٤٢٨٩- ٣٩١٢شهر هراتجاویدمقیم هراتو کوهدامن 

شورای اجتماعی مهاجرین و بیجاشده .٢٢١٩
١/١١/١٣٩٧٠٧٧٠١٢٥١٩٩- ٣٩١٣ناحیه سیزدهم–شهرکابل عبداهللاگان مقیم ناحیه سیزدهم شهرکابل

سازمان اجتماعی چراغ امید مقیم .٢٢٢٠
سرک وزارت امور –شهرکابل محمد پرویز افشارشهرکابل

٠٧٧٧٧٩٤٧٩٥- ٣٩١٤داودزی مارکیت–خارجه 
٠٧٨٦٢١٢٣٢٣

نهاد اجتماعی زارعین مالداران هرات .٢٢٢١
٦/١١/١٣٩٧٠٧٩٤٤٠٠١٠٠- ٣٩١٥متره٦٤سرک –شهرهرات حاجی بشیر احمدباستان

٠٧٩٦٦٨١٩١٩

ار کی د پکتیاواال ولنیزه په کابل .٢٢٢٢
٢٥/١٠/١٣٩٧۰۷۷۱۸۳۳۲۶۶- ٣٩١٦اوله ناحیه–دکابل ار صدام افغانشورا

۰۷۹۷۵۱۶۳۰۷

د ننرهار والیت په جالل آباد ار .٢٢٢٣
–دریمه ناحیه –جالل آباد ار بی بی عزیزهکی د بی بی خدیجی ولنه

١/١١/١٣٩٧۰۷۸۵۳۳۷۴۵۱- ٣٩١٧سپین غر روغتون
۰۷۸۹۸۵۶۶۲۷

د هلمند والیت دپه لشکراه ار .٢٢٢٤
۰۷۹۷۰۸۷۰۱۱- ٣٩١٨د لشکراه اروفیع اهللاکی د وانانو د یووالی ولنیزه شورا

سازمان اجتماعی جوانان فکر نو مقیم .٢٢٢٥
سرک چهارم تایمنی –شهرکابل نقیب اهللاناحیه چهارم شهرکابل

١٤/١٢/١٣٩٧۰۷۷۰۷۵۷۵۷۶- ٣٩١٩ناحیه چهارم–
۰۷۸۲۳۵۹۱۷۸

په کابل ار کی د ناوه دودونو ضد .٢٢٢٦
اتم –دولسمه ناحیه –کابل ار خان ولیمدنی ولنه

۰۷۷۴۸۰۹۹۱۳- ٣٩٢٠بالک

٦/١٢/١٣٩٧٠٧٨٤٠٠٣٠٩٤- ٣٩٢١دهن دروازه –ولسوالی بگرام وثیق الرحمنشورای اجتماعی انسجام جوانان .٢٢٢٧



١٧٩

٠٧٨١٤١٥١٥٨میدانگرام والیت پروانولسوالی ب

د لغمان والیت په مرکز مهترالم کی .٢٢٢٨
صحت عامی –مهترالم ار عبدالغیوروانانو ولنهد 

ن٣٠/١٠/١٣٩٧۰۷۰۶۰۲۰۰۶۷- ٣٩٢٢چوک تر
۰۷۸۶۶۰۵۴۰۸

انجمن اجتماعی نسل نوین مقیم ناحیه .٢٢٢٩
عقب –ناحیه اول –شهرکابل غالم فاروقاول شهرکابل

۰۷۷۰۱۶۲۰۰۶- ٣٩٢٣شفاخانه
۰۷۸۴۹۸۳۰۰۲

بنیاد شهدای هفتادو دوتن بامیان مقیم .٢٢٣٠
۰۷۷۵۶۲۲۵۴۰- ٣٩٢٤شهر نیلی والیت دایکندیغالم حسینشهر نیلی والیت دایکندی

۰۷۷۸۷۹۷۶۰۵

په مرکز شرنه کی اسالمیه د پکتیکا.٢٢٣١
۰۷۷۷۲۱۷۵۴۸- ٣٩٢٥پکتیکا مرکز رنهمحمدعلیخیریه ولنه

۰۷۷۴۷۰۶۷۰۴

شورای اجتماعی جوانان الینا مقیم .٢٢٣٢
٢٧/١٠/١٣٩٧۰۷۱۱۶۷۵۵۳۲- ٣٩٢٦ناحیه دهم–شهرکابل محمد فاروقناحیه دهم شهرکابل

۰۷۷۳۳۰۴۵۵۶

گران مقیم بنیاد خیریه اجتماعی کار.٢٢٣٣
سرک –ناحیه دهم –شهرکابل دادمحمدشهرکابل

٠٧٨١٢٨٤٩٢٩- ٣٩٢٧هفت قلعه فتح اهللا
٠٧٨٨١١٧٣٥٥

نهاد اجتماعی خبازان ولسوالی گذره .٢٢٣٤
٢٧/١٠/١٣٩٧٠٧٩٦١١٣٧٣٧- ٣٩٢٨ولسوالی گذره–والیت هرات محمد حسینوالیت هرات

نهاد اجتماعی خبازان مقیم ولسوالی .٢٢٣٥
٢٧/١٠/١٣٩٧٠٧٩٨١٣٤٥٦٨- ٣٩٢٩ولسوالی انجیل–والیت هرات غالم فاروقانجیل والیت هرات

شورای اجتماعی مردم میرحاجی مقیم .٢٢٣٦
شهر مزارشریف والیت بلخ

مولوی قاری حبیب 
الرحمن

–شهرمزارشریف –والیت بلخ 
٢/١١/١٣٩٧٠٧٧٢٥٨٠٤٣٣- ٣٩٣٠مارکیت نور

٠٧٧٦٠٠٤٢٥٧

شورای اجتماعی جوانان متحد مقیم .٢٢٣٧
–ناحیه هفدهم –شهرکابل عبدالولیناحیه هفدهم شهرکابل

٠٧٨٧٣٤٠٣٤١- ٣٩٣١مقابل کوچه پوهنتون استقامت
٠٧٨٨٤٤١٥٩٤

شورای اجتماعی قوم مقصود بابه .٢٢٣٨
–ناحیه دهم –شهرکابل محمد نبیمقیم ناحیه دهم شهرکابل

٣/١١/١٣٩٧- ٣٩٣٢چهارقلعه وزیرآباد
٠٧٧٦٣٢٤٤٨٠
٠٧٧٠١٦٧٠٧٣

دکابل ار په لورمه ناحیه کی د .٢٢٣٩
لورمه ناحیه ـ –دکابل ار مختارولنیزه شوراناصری قوم 

١٠/١١/١٣٩٧۰۷۵۹۰۵۵۵۰۱- ٣٩٣٣زورآباد

١٣/١١/١٣٩٧٠٧٧٥١٩٨٠٠٩- ٣٩٣٤شهر جوزجانمیرحسیننگی اجتماعی اهل سازمان فره.٢٢٤٠



١٨٠

٠٧٩٥٨٠٩٧٠١بیت(ع) مقیم والیت جوزجان

شورای اجتماعی مردم ولسوالی .٢٢٤١
٦/١٢/١٣٩٧٠٧٤٤٩٤٢٧٤٧- ٣٩٣٥ناحیه پانزدهم–شهرکابل حامدبگرام مقیم شهرکابل

٠٧٩٧٠٥٠٠١٠

٢٢٤٢.
انجمن اجتماعی بانوان زارع و 

٢٥/١٠/١٣٩٧٠٧٩٤٧٢٧٦٦٦- ٣٩٣٦ناحیه اول–شهرهرات فریدهشهر هراتمالداری مقیم ناحیه اول 
٠٧٩٦٣٠٥٧٧٧

انجمن اجتماعی زنان همصدا مقیم .٢٢٤٣
–شهر مزارشریف –والیت بلخ بلقیسکارته باختر شهر مزارشریف

١/١١/١٣٩٧٠٧٩١٩٨١٩٥١- ٣٩٣٧کارته باختر
٠٧٩٦١٨٧٦٧١

٢٢٤٤.
نهاد اجتماعی ارتقای ظرفیت زنان 
پیشتاز و هدفمند مقیم ناحیه دهم 

شهرکابل
کارته –ناحیه دوم –شهرکابل فرزانه

٢/١١/١٣٩٧- ٣٩٣٨آریانا

٢٣/١١/١٣٩٧٠٧٩٩٣٨٦١٥٠- ٣٩٣٩جاده سره میاشت–شهرغزنی مولوی نعیم اهللاشورای اجتماعی غزنه باستان.٢٢٤٥
٠٧٨٨٦٢٦٣٤٢

ار په یو ویشتمه ناحیه کی د دکابل .٢٢٤٦
٣/١١/١٣٩٧۰۷۷۷۵۱۳۱۸۵- ٣٩٤٠یوویشتمه ناحیه–دکابل ار دین محمدخانیخیلو وانانو ولنیزه شورا

۰۷۶۶۳۵۲۰۳۵

شورای اجتماعی جوانان والیت .٢٢٤٧
–سرک دوم –قلعه فتح اهللا حمیداهللافاریاب مقیم شهرکابل

٣٠/١٠/١٣٩٧۰۷۸۲۴۳۹۸۷۱- ٣٩٤١ناحیه دهم شهرکابل
۰۷۹۸۷۲۱۰۷۰

انجمن اجتماعی رهروان راه حق مقیم .٢٢٤٨
۰۷۷۸۴۰۷۳۷۳- ٣٩٤٢- ناحیه  دهم –شهرکابل ناحیه دهم شهرکابل

۰۷۹۸۱۰۲۸۰۵

په جالل آباد کی د پولتری داکترانو .٢٢٤٩
–اوله ناحیه –د جالل اباد ار حیات اهللاولنه

٣٠/١٠/١٣٩٧۰۷۸۰۳۳۶۰۳۲- ٣٩٤٣میا اسلم پالزه
۰۷۹۷۱۳۵۰۰۴

شورای مردم حصه دوم چهلستون .٢٢٥٠
حصه –ناحیه هفتم –شهرکابل عبدالجلیلناحیه هفتم شهرکابل

٣٠/١٠/١٣٩٧۰۷۹۴۴۵۹۴۰۰- ٣٩٤٤دوم چهلستون
۰۷۹۹۵۶۹۴۰۲

په کابل ار کی د حمامیانو او .٢٢٥١
–یولسمه ناحیه –د کابل ار بریالیسلمانیانو ولنه

۰۷۷۰۰۰۳۳۳۵- ۳۱۵٣٩٤٥سرک 
۰۷۸۷۸۰۰۰۹۵

- ٣٩٤٦دکندز والیت په مرکز کیمحمد ایوبپه کندز کی د وردو یووالی شورا.٢٢٥٢



١٨١

نهاد اجتماعی جوانان متحد مقیم .٢٢٥٣
مارکیت حاجی –شهر میمنه عرفان اهللاشهر میمنه والیت فاریاب

۰۷۳۱۹۰۶۲۶۳- ٣٩٤٧منزل دوم–عبدالروف 
۰۷۹۶۸۲۵۲۱۶

بنیاد اجتماعی زنان مقیم شهر .٢٢٥٤
١٥/١١/١٣٩٧٠٧٩٣٣١٩٣٧٩- ٣٩٤٨کارته خراسان–شهر ایبک گل غوتیگانسمن

٠٧٩١٨١٣٣٥٦

٤/١٢/١٣٩٧- ٣٩٤٩کارته سه–شهرکابل خلیل اهللاسازمان فکری و تحول مثبت یک.٢٢٥٥
٠٧٤٤٠٠٤٨٨١
٠٧٤٧٠٤٦٦٢٢

٢٢٥٦.
شورای اجتماعی زنان قریه کمان 
سفلی ولسوالی اشترلی والیت 

دایکندی
والیت –قریه کمان سفلی سارا

٢٧/١٠/١٣٩٧٠٧٦٧٧٣٤٥٧٤١- ٣٩٥٠دایکندی

گم مقیم ناحیه انجمن اجتماعی آی بی.٢٢٥٧
١٣/١١/١٣٩٧٠٧٩٨٠٣٤١٣٨- ٣٩٥١ناحیه دهم–شهرکابل فروزاندهم شهرکابل

نهاد اجتماعی جوانان مستعد مقیم .٢٢٥٨
گذرگاه ناحیه هفتم –شهرکابل سیدعبدالباسطشهرکابل

٠٧٧٤٦٧٨٨٨٨- ٣٩٥٢مقابل تلویزیون–
٠٧٨٦٢٩٦٥٠١

ار کی روانه د جالل آباد په .٢٢٥٩
٢٦/١٢/١٣٩٧۰۷۸۴۰۲۵۳۳۱- ٣٩٥٣اوله ناحیه–د جالل آباد ار نصیب اهللاسباون ولنه

۰۷۸۳۰۲۶۲۰۴

–دوهمه ناحیه –دکابل ار وحیداهللاد خویاووانانو د همغی شورا.٢٢٦٠
٨/١٢/١٣٩٧۰۷۸۶۱۲۱۲۶۴- ٣٩٥٤قوای مرکز

د په میدان ار کی د معلولینو .٢٢٦١
د حاجی اعظم –د میدان ار محمداهللاهمغی ولنه

۰۷۰۰۸۲۸۶۵۵- ٣٩٥٥مارکیت
۰۷۷۵۶۳۳۷۷۸

شورای اجتماعی مردم غزنی مقیم .٢٢٦٢
١٣/١١/١٣٩٧۰۷۳۰۱۷۵۸۶۹- ٣٩٥٦ناحیه سیزدهم–شهرکابل سید شیرین آغاشهرکابل۱۳ناحیه 

۰۷۹۹۷۶۲۳۰۰

په جالل آباد ار کی د مثبت فکری .٢٢٦٣
دوهمه ناحیه –د جالل آباد ار اهللاهدایت وانانو ولنه

–ن٢٠/١٢/١٣٩٧۰۷۹۳۲۲۲۲۲۰- ٣٩٥٧د میوی مارکیت تر
۰۷۸۸۸۸۱۶۳۰

گذار مقیم نهاد اجتماعی زنان خدمت .٢٢٦٤
۶/١١/١٣٩٧٠٧٩١٢٦٠٣٩٢- ٣٩٥٨شهر تالقانبی بی گلشهر تالقان والیت تخار

٠٧٩٣٣٢٠٢٨٤



١٨٢

شورای اجتماعی جوانان والیت لوگر .٢٢٦٥
سرک –ناحیه هفتم –شهرکابل زمریحاجی مقیم شهرکابل

١٤/١١/١٣٩٧٠٧٨١٦١٤١٨٥- ٣٩٥٩نو چهلستون
٠٧٨٧٨٤٨٦١٣

انجمن فارغ التحصیالن حقوق از .٢٢٦٦
امریکا

سیدمحمد
ساعق

برج –دهم ناحیه –شهرکابل 
٧/١١/١٣٩٧٠٧٩٩٢٨٦٨٨٨- ٣٩٦٠نور 

٠٧٩٨٨١٦٩١٥

٢٢٦٧.
انجمن اجتماعی صنعت پیشه گان 

مقیم شهرک علی آباد شهر 
والیت بلخمزارشریف 

شهرک علی –شهر مزارشریف علی رضا
۲۹/۱۲/۱۳۹۷٠٧٧٣١٣٨٨٨٢- ٣٩٦١آباد

انجمن اجتماعی بانوان زراعت پیشه .٢٢٦٨
٢٦/١٠/١٣٩٧۰۷۹۹۵۱۷۶۶۰- ٣٩٦٢-ناحیه اول –شهر هرات مقیم ناحیه اول شهرهرات

۰۷۲۸۴۶۶۴۶۷
۰۷۷۳۹۳۸۵۷۹- ٣٩٦٣ناحیه پانزدهم–شهرکابل مسعودبنیاد خیریه مصطفی مقیم شهرکابل.٢٢٦٩

سازمان اجتماعی خواست نو جوانان .٢٢٧٠
کوچه –ناحیه دهم –شهرکابل عبدالمالکمقیم ناحیه دهم شهرکابل

١٧/١١/١٣٩٧۰۷۰۸۰۰۳۸۸۳- ٣٩٦٤سابقه رادیو کلید
۰۷۹۰۶۲۶۱۲۰

انجمن اجتماعی صرافان اتل مارکیت .٢٢٧١
جاده فرخی –شهر غزنی محمدشریفشهر غزنی

١٧/١١/١٣٩٧۰۷۹۸۸۴۲۰۰۲- ٣٩٦٥صرافی اتل–مارکیت 
۰۷۰۰۰۸۲۱۷۹

انجمن اجتماعی جوانان ولسوالی .٢٢٧٢
١٤/١٢/١٣٩٧- ٣٩٦٦خوشی–والیت لوگر ولسوالی علی آقاگرخوشی والیت لو

٠٧٧١٠٧٥٧٦١
٠٧٧٩١١٤٧٦١

انجمن اجتماعی امید به آینده واقع .٢٢٧٣
سرک –ناحیه سوم –شهرهرات عبدالعظیمناحیه سوم شهر هرات

٩/١١/١٣٩٧٠٧٩٩٨١٠٠٢٠- ٣٩٦٧شش میتره

–ناحیه سوم –شهرکابل اسداهللاشورای قوم بیات افغانستان.٢٢٧٤
١٥/١٢/١٣٩٧٠٧٤٤٠٤٤٦٤٠- ٣٩٦٨ایستگاه سابقه دهبوری

٠٧٨٠٠٥٠٣٠٦

انجمن اجتماعی برنج فروشان ناحیه .٢٢٧٥
باغ –ناحیه اول –شهرکابل عبدالغنیاول شهرکابل

٨/١١/١٣٩٧٠٧٩٩٢٠٨٦١٨- ٣٩٦٩قاضی
٠٧٧٧٧٣٢٣٧٥

شورای اجتماعی زنان قریه فتح محمد .٢٢٧٦
٢/١١/١٣٩٧٠٧٠٦٦٩٤٧٦٢- ٣٩٧٠قریه سرنیلی–والیت داکندی سیامویوالیت دایکندی

انجمن اجتماعی غله جات قریه دره .٢٢٧٧
٠٧٨٠٥٠٠٨٤٦- ٣٩٧١قریه دره الم–والیت لغمان مسافرالم ولسوالی قرغه یی والیت لغمان

٠٧٨٢٤١٦٠٧٠



١٨٣

ناحیه نهاد اجتماعی اندیشمندان مقیم .٢٢٧٨
٢٥/١٢/١٣٩٧٠٧٩٩٧٠٤٧٠٤- ٣٩٧٢-ناحیه چهارم –شهرکابل سیدسبحان الدینچهارم شهرکابل

شورای اجتماعی زنان قریه کهنه  ده .٢٢٧٩
۰۷۷۰۰۹۴۹۲۳- ٣٩٧٣قریه کهنه ده –والیت دایکندی یاسمند والیت دایکندی 

۰۷۷۲۴۸۵۶۶۸

سازمان اجتماعی بشردوستان مقیم .٢٢٨٠
٩/١١/١٣٩٧۰۷۹۲۰۰۰۰۵۶- ٣٩٧٤ناحیه دوم –شهر هرات شکیبمحمد ناحیه دوم شهر هرات 

٢٢٨١.
شورای اجتماعی مردم دره قول لچ 

اگرد پروان مقیم ناحیه ولسوالی سی
سوم شهرکابل 

- ٣٩٧٥شهرکابل ناحیه سوم عظیم شاه 
١٣/١٢/١٣٩٧٠٧٧١١١٠٣٧٠

٠٧٧١٩٧٠٩١٠

ظامی ار کی د ندلغمان په مهترالم .٢٢٨٢
٢٠/١١/١٣٩٧۰۷۸۳۸۳۴۷۵۵- ٣٩٧٦د مهترالم ار –دلغمان والیت وحیداهللا معلولینو ولنه 

۰۷۸۸۱۷۲۸۵۴

د پلخمری په ار کی د ویو .٢٢٨٣
۲۹/۱۲/۱۳۹۷۰۷۷۷۷۵۸۴۹۹- ٣٩٧٧پنمه ناحیه –د پلخمری ار محمد نسیم وانانو ولنه 

۰۷۸۴۰۴۲۸۵۰

شورای اتفاق مردمی مقیم کورکاریز .٢٢٨٤
–ناحیه سیزدهم –شهرکابل حسن علی دشت برچی ناحیه سیزدهم شهرکابل 

١٥/١٢/١٣٩٧۰۷۷۲۴۳۳۳۴۹- ٣٩٧٨دشت برچی 
۰۷۸۵۴۰۴۲۵۹

نهاد اجتماعی عکاسان کملک مقیم .٢٢٨٥
–ناحیه دهم –شهرکابل نصیراحمد شهرکابل 

۰۷۸۲۰۷۰۰۹۳- ٣٩٧٩وزیرمحمد اکبرخان –۱۳سرک
۰۷۰۶۳۱۶۱۲۲

سرک –ناحیه دهم –شهرکابل عبدالرحمان راسخ انجمن بقا و انکشاف افغانستان .٢٢٨٦
۲۹/۱۲/۱۳۹۷۰۷۹۹۴۰۴۸۴۵- ٣٩٨٠بحرین پالزا –اول قلعه فتح اهللا 

۰۷۸۲۵۲۲۵۶۵

د هلمند په لکر اه ار کی د .٢٢٨٧
دلکراه –د هلمند والیت سیدشاه وانانو  غ مدنی ولنه 

۰۷۴۴۷۰۱۳۷۵- ٣٩٨١مختار کمپ–ار 
۰۷۴۹۰۶۰۵۱۲

انجمن اجتماعی مالداران قریه دره .٢٢٨٨
ولسوالی قرغه –والیت لغمان عبدالرشید الم ولسوالی قرغه یی والیت لغمان 

۰۷۳۱۷۲۰۲۷۰- ٣٩٨٢قریه دره الم –یی 
۰۷۸۱۱۹۲۴۰۰

سرک –ناحیه ششم –شهرکابل سیدحسین مرکز مطالعات توسعیه افغانستان .٢٢٨٩
٥/١٢/١٣٩٧۰۷۰۰۲۷۷۵۰۲- ٣٩٨٣کوچه پنجم –دشت برچی 

۰۷۷۷۸۸۸۷۲۷



١٨٤

د کن والیت د لوی ماو توحید آباد .٢٢٩٠
د ماو –د کن والیت مرکز فضل الرحمن کلی د وانانو ولنیزه شورا 

- ٣٩٨٤توحید آباد کلی 

شورای اجتماعی مردمی کوهستانات .٢٢٩١
–ناحیه سیزدهم –شهرکابل محمد نقی مقیم شهرکابل 

١٣/١٢/١٣٩٧۰۷۷۹۲۸۲۰۰۵- ٣٩٨٥شهرک خواجه عبداهللا انصاری 
۰۷۷۰۰۲۷۷۲۴

شورای اجتماعی قریه بینی حصار .٢٢٩٢
قریه –ناحیه هشتم –شهرکابل عتیق اهللا ناحیه هشتم شهرکابل 

٢١/١٢/١٣٩٧٠٧٨٦٨٨٥٤٨٧- ٣٩٨٦بینی حصار 

شورای اجتماعی اهالی سرکاریز قلعه .٢٢٩٣
شاده مقیم ناحیه ششم شهرکابل 

–قلعه شاده –شهرکابل 
۰۷۷۳۶۰۲۵۴۴- ٣٩٨٧سرکاریز 

گرایی سازمان اجتماعی تفاهم و هم.٢٢٩٤
دشت –ناحیه ششم –شهرکابل محمد علی مقیم ناحیه ششم شهرکابل 

١١/١٢/١٣٩٧٠٧٧٧٧٧٩٢٤٤- ٣٩٨٨برچی 
٠٧٨٩٨٠٦٠١٠

نهاد اجتماعی نسل هدفمند مقیم .٢٢٩٥
–سرکاریز کمپنی –شهرکابل مصطفی ناحیه پنجم شهرکابل 

٨/١٢/١٣٩٧٠٧٩٠٢٧٢٠١٨- ٣٩٨٩ناحیه پنجم
٠٧٦٥١٦٥٠٣٢

انجمن باغداران زردالو ولسوالی .٢٢٩٦
٠٧٩٣٣٢٤٠٤٠- ٣٩٩٠ولسوالی دهدادی –والیت بلخ گالب الدین دهدادی والیت بلخ 

٠٧٨٨٥٨٨١٥٥

انجمن اجتماعی و ارتباط رسانه یی .٢٢٩٧
١/١٢/١٣٩٧٠٧٩٩٢٠٠٧٣٥- ٣٩٩١کوچه سپین غر –والیت کندز ذبیح اهللا کندز 

٠٧٤٨٨٠٨٩٦٦

بنیاد اجتماعی و خیریه کمک به .٢٢٩٨
٥/١٢/١٣٩٧٠٧٨٤١٠٨٣٥١- ٣٩٩٢مارکیت امینی –شهر شبرغان جاوید اطفال یتیم والیت جوزجان 

٠٧٨٦٢١٥٠٧٦

٢٢٩٩.
انجمن اجتماعی زنان قریه رحمت 
آباد ولسوالی شیرین تگاب والیت 

فاریاب 

ولسوالی شیرین –والیت فاریاب 
٠٧٨١١٩١٩٩٢- ٣٩٩٣قریه رحمت آباد –تگاب 

شورای اجتماعی زنان مقیم قریه بازار .٢٣٠٠
مرکز ولسوالی –والیت هرات فرزانه ولسوالی شیندند هرات 

١٤/١٢/١٣٩٧٠٧٩٥٣٥٧٤٢٤- ٣٩٩٤شیندند 
٠٧٤٨٦٢٤٩٨٨

نهاد اجتماعی کمک به مردم مقیم .٢٣٠١
١٢/١٢/١٣٩٧٠٧٠٠٢٤١٨٨٦- ٣٩٩٥-شهرتالقان –والیت تخار بی بی نیلوفر شهرتالقان والیت تخار 

٠٧٠٠٩٦٥٦٨٩

انجمن اجتماعی جوانان فعال مدنی .٢٣٠٢
٠٧٧٢٣٦٠٢٠٧- ٣٩٩٦بازار ولسوالی خمآبمحمد امین مقیم ولسوالی خماب والیت 

٠٧٧٠٨٧١٧٨٠



١٨٥

جوزجان

–ناحیه چهارم –شهرکابل حبیبیه بنیاد خیریه حبیبیه واقع شهرکابل .٢٣٠٣
٢٠/١٢/١٣٩٧٠٧٩١٩٨١٢٧٨- ٣٩٩٧تایمنی 

٠٧٤٧٤٠٧٠٢٩

ار کی د ملی اردو او د جالل آباد .٢٣٠٤
لمی ناحیه –د جالل آباد ار بختیار ملی پولیسو د شهیدانو د وارثینو ولنه 

١٩/١٢/١٣٩٧۰۷۸۷۸۷۸۴۸۶- ٣٩٩٨د مخابراتو چوک –
۰۷۷۷۷۷۲۱۲۷

په جالل آباد ار کی د سباوون .٢٣٠٥
 ولنیز بنس رهاریار امراهللا نن د تالشی –د جالل آباد

١٣/١٢/١٣٩٧۰۷۸۹۶۰۲۷۷۶- ٣٩٩٩سپین غر اور –چوک 
۰۷۴۷۳۶۹۴۳۷

٢٣٠٦.
گان درخشان انجمن اجتماعی ستار

ناحیه سیزدهم قلعه –شهرکابل محمد داوود مقیم شهرکابل سیزدهم شهرکابل 
٠٧٦٥٣٧٠٠٤٦- ٤٠٠٠نو 

٠٧٦٧٦٤٠١١٥

شورای اسالمی انکشاف هماهنگی .٢٣٠٧
١٣/١٢/١٣٩٧٠٧٧٩٠٥٢٩٨٨- ٤٠٠١بازار نیلی - والیت دایکندیعلم تاج زنان والیت دایکندی 

٠٧٧٢٢٧٢٩٠٦

انجمن مرغداران ولسوالی کشم .٢٣٠٨
ولسوالی –والیت بدخشان عبدالقیوم بدخشان 

٠٧٨٠٧٠٧٠٨٩- ٤٠٠٢کشم 
٠٧٩٢٢٩٨٢٥٥٢

انجمن اجتماعی زنان قریه چغاتک .٢٣٠٩
۰۷۹۶۳۱۲۵۵۲- ٤٠٠٣ولسوالی میمنه والیت فاریابولسوالی میمنه والیت فاریاب 

د پکتیکا مرکز رنه کی د نیالیو .٢٣١٠
۰۷۶۴۵۱۳۳۶- ٤٠٠٤د پکتیکا مرکز رنه اهللا نظر روزنکو ولنه 

۰۷۷۱۸۷۲۰۱۶

په کابل کی د نورزی قوم ولنیزه .٢٣١١
٢٢/١٢/١٣٩٧۰۷۰۷۶۶۰۰۱۷- ٤٠٠٥- پنلسمه ناحیه –دکابل ار عبدالقدیر شورا 

۰۷۰۴۹۴۸۹۰۳

٢٣١٢.
شورای اجتماعی مردم بندر ولسوالی 

گتخت و بندر والیت دایکندی سن
مقیم شهر هرات 

- ناحیه سیزدهم–شهر هرات ابراهیم 
٢١/١٢/١٣٩٧٠٧٩١٩٨٤٠٥٤- ٤٠٠٦-محل بهار 

٠٧٨٥١٥٩٨٩٤

٢٣١٣.
انجمن اجتماعی زنان قریه قوزی بای 

قلعه ولسوالی دولت آباد والیت 
فاریاب 

ولسوالی دولت –والیت فاریاب مسعوده 
٠٧٨٩١٧٥٤٨٧- ٤٠٠٧قریه قوزی بای –آباد 

٠٧٨٨٠٩٦٩٥٥

٢٨/١٢/١٣٩٧٠٧٩١٦٤٨٣٢٣- ٤٠٠٨ناحیه دهم –شهرکابل میرزا حسین مقیم ندای مردمسازمان اجتماعی .٢٣١٤



١٨٦

٠٧٧٨٣٤٩٥٥٠ناحیه دهم شهرکابل 

نهاد اجتماعی پیشگامان مقیم قلعه نو .٢٣١٥
٢٥/١٢/١٣٩٧٠٧٩٨٨٧٥٧١٥- ٤٠٠٩شهر قلعه نو –والیت بادغیس محمد طاهر والیت بادغیس 

٠٧٧٦٠٠٩٦٨٦

انجمن اجتماعی زنان قریه بلوچ پایان .٢٣١٦
ولسوالی –والیت فاریاب خالده ولسوالی پشتونکوت والیت فاریاب 

٠٧٦٦٥٦٨٠٤٨- ٤٠١٠قریه بلوچ پایان –پشتونکوت 
٠٧٧٢٧٨٥٧٣

محمدانجمن جوانان پنجاب مقیم کابل .٢٣١٧
–ناحیه سیزدهم –شهرکابل 

چهار راهی حاجی –دشت برچی 
نوروز 

٠٧٧٥٨٢٤٠٦١- ٤٠١١
٠٧٧٨٤٦٢٨١٨

نهاد اجتماعی کلید امید واقع ناحیه .٢٣١٨
٢٥/١٢/١٣٩٧٠٧٨٧٤٥٩١٩٣- ٤٠١٢ناحیه پنجم –شهرکابل ذبرح اهللا پنجم شهرکابل 

شورای مردمی والیت کندز مقیم .٢٣١٩
منزل –قوای مرکز –شهرکابل عبدالقیوم کابل

١٤/١١/١٣٩٧۰۷۹۹۳۴۹۰۸۴- ٤٠١٣برکت مارکیت –سوم 
۰۷۹۹۷۳۳۹۹۹

شورای اجتماعی انسجام غلمینی های .٢٣٢٠
–شهر فیروزکوه - والیت غورمحمد اقبال فیروزکوه والیت غور 

٤/١٢/١٣٩٧۰۷۸۲۲۸۴۵۳۳- ٤٠١٤جنوب مسجد جامع خاتم النبین 
۰۷۹۰۶۹۸۰۷۴

د خوست والیت په مرکز کی د .٢٣٢١
حاجی مرجان -د خوست ارسهیالسولی کوتری ولنه 

١٨/١٢/١٣٩٧۰۷۶۴۹۴۱۲۸۷- ٤٠١٥بلند منزل 
۰۷۷۷۲۴۲۷۷۸

٢٣٢٢.

گی انجمن اجتماعی زنان قریه ین
زرغاوی پایان ولسوالی قیصار والیت 

ولسوالی قیصار –والیت فاریاب شکیال فاریاب 
٠٧٨١٧٠٤٩٣١- ٤٠١٦قریه ینگی زرغاوی پایان –

٠٧٨٦٩٢٣٨٢٩

انجمن اجتماعی زبنورداران ولسوالی .٢٣٢٣
ولسوالی خان –والیت کندز محمد نبی خان آباد والیت کندز 

٢٥/١٢/١٣٩٧٠٧٩٥٧٥٧٠٠٩- ٤٠١٧ناحیه چهارم –آباد 
٠٧٨٩٩٩١٦١٢

شورای اجتماعی انسجام جوانان .٢٣٢٤
–ناحیه هشتم –شهرکابل محمد سالم غندک والیت بامیان مقیم شهرکابل 

٠٧٧٢٨١٠٦٦٥- ٤٠١٨سرک سوم کارته نو 
٠٧٧٢٢٦٦٩٤٩

شورای اجتماعی مردمی شهرک .٢٣٢٥
٢٧/١٢/١٣٩٧٠٧٨١٥١١٠٠٥- ٤٠١٩شهرک شیخ زاید –شهرکابل محمداهللامارات شیخ زاید 

٠٧٠٠٢١٥٤٨٩
٧/١٢/١٣٩٧٠٧٩٩٨٩٧١٧٨- ٤٠٢٠–شهر قلعه نو –والیت بادغیس فاروق شاه انجمن اجتماعی جوانان آینده ساز .٢٣٢٦
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٠٧٢٨٥٢٤٨٨٠بندر بادغیس مقیم شهر قلعه نو 

٢٣٢٧. ار کی طرزی خیریه بنس ار حکمت اهللا په کابل د –دریمه ناحیه –دکابل
۰۷۸۲۵۴۵۵۰۰- ٤٠٢١موزیک لیسی تر شاه 

۰۷۶۶۹۷۹۷۰۳

د ننرهار په جالل آباد ار کی د .٢٣٢٨
٢٠/١٢/١٣٩٧۰۷۸۹۳۰۲۵۰۳- ٤٠٢٢دوهمه ناحیه –د جالل آباد ار خوشحال مموزویو ولنیزه شورا 

انجمن صرافان شهر فیروزکوه والیت .٢٣٢٩
چوک نوی –شهرفیروز کوه عبداالحد غور 

۰۷۹۹۶۶۸۹۰۳- ٤٠٢٣کابل بانک 
۰۷۹۹۷۵۳۴۰۷

انجمن اجتماعی یورولوژیستان والیت .٢٣٣٠
۰۷۰۰۴۲۶۰۹۹- ٤٠٢٤شفاخانه آپولو -والیت هرات زمری هرات 

٢٣٣١. ار کی هیله خیریه بنس ار فهیمه په کندهاردریمه ناحیه –د کندهار–
۰۷۰۰۳۳۹۵۶۹- ٤٠٢٥المپکی پالزا شاته

۰۷۰۶۶۶۵۳۷

٢٣٣٢. ار کی یسرا خیریه بنس شمس الرحمنپه کابل
د –اتمه ناحیه –د کابل ار 

روان –نانوایی تم ای 
پوهنتون شاته 

٢٧/١١/١٣٩٧- ٤٠٢٦۰۷۹۸۷۶۸۶۷۱
۰۷۸۴۷۴۸۱۲

بنیاد اجتماعی مویتن (اعتماد) واقع .٢٣٣٣
–کارته خراسان –شهر سمنگان حفیظ اهللا گان شهر سمن

٢٨/١٢/١٣٩٧٠٧٧٢٦٣٧٦٧٣- ٤٠٢٧متصل سرک دره صوف 
٠٧٧٥٩٣٢١٤٢

په لکراه ار کی د د هلمند .٢٣٣٤
۰۷۴۴۹۳۵۲۱۷- ٤٠٢٨د لکراه ار محمد سرور غازی محمدجان خان ولنه 

۰۷۰۰۲۸۲۱۶۲

شورای اجتماعی اتفاق مردمی مقیم .٢٣٣٥
کارته –ناحیه سوم –شهرکابل ناظرناحیه سوم شهرکابل 

۰۷۴۴۲۷۱۷۰۶- ٤٠٢٩جمال مینه –سخی 
۰۷۷۹۰۱۸۷۵۹

–نهمه ناحیه –د کندهار ار محمد نایب مدنی ولنه تعادلد کندهارپه ار کی .٢٣٣٦
٢٩/١٢/١٣٩٧۰۷۰۲۴۶۶۲۶۴- ٤٠٣٠احمدی مارکیت 

۰۷۰۳۰۹۱۳۱۲

١٨/١٢/١٣٩٧۰۷۹۹۷۲۰۰۰۰- ٤٠٣١شهر نو –ناحیه دهم –شهرکابل سلطان محمود بنیاد خیریه محمدزی واقع شهرکابل .٢٣٣٧
۰۷۸۷۲۱۴۳۱۹

انجمن اجتماعی زارعین آلوئه ویرا .٢٣٣٨
٢٢/١٢/١٣٩٧۰۷۹۳۰۴۴۰۵۰- ٤٠٣٢ناحیه نهم –شهر هرات عبدالروف مقیم شهر هرات 

۰۷۸۸۱۳۳۶۳۷
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په کابل ار کی د تره کیو قومی .٢٣٣٩
–پنمه ناحیه –دکابل ار راز محمدولنه 

٢٠/١٢/١٣٩٧۰۷۷۵۵۷۶۸۵۲- ٤٠٣٣خوشحال خان مینه 
۰۷۹۹۱۶۷۹۱۹

انجمن اجتماعی مالداران و زارعین .٢٣٤٠
۰۷۸۹۶۹۲۴۲۵- ٤٠٣٤قریه بهسود –مرکزوالیت سرپل محمد محسن قریه بهسود مرکز والیت سرپل 

۰۷۹۱۹۲۹۳۱۶

نهاد اجتماعی جوانان حسن تال .٢٣٤١
دینار –شهر کهنه بغالن مرکزی سیدمعصوم ولسوالی بغالن مرکزی 

٢٥/١٢/١٣٩٧۰۷۰۵۰۲۰۹۲۹- ٤٠٣٥مارکیت 
۰۷۰۰۵۳۳۷۹۲

د خوست والیت د تی ولسوالی د .٢٣٤٢
د تی –د خوست  والیت طالوت خان اطمان کلی د خلکو د یووالی ولنه 

۰۷۷۸۲۲۲۲۲۹- ٤٠٣٦ولسوالی 
۰۷۷۶۱۷۲۶۲۷

د هلمند والیت د رمسیر مدنی .٢٣٤٣
رمسیر –هلمند والیت سلطان محمد ولنه 

۰۷۴۸۱۳۱۵۵۸- ٤٠٣٧ولسوالی 
۰۷۴۴۸۳۲۲۴۱

نهاد اجتماعی ورزشکاران نسل .٢٣٤٤
٨/١٢/١٣٩٧۰۷۹۹۲۵۵۶۶۸- ٤٠٣٨شهر هرات پرویزروشن مقیم شهر مزارشریف 

۰۷۹۷۸۸۶۸۸

قلعه –ناحیه دهم –شهرکابل سلیم شاه گران افغان مجمع سینما.٢٣٤٥
١٤/١٢/١٣٩٧٠٧٤٤٤٤٤٨٩٠- ٤٠٣٩فتح اهللا 

محمود –مرکز والیت کاپیسا اجتماعی اتحاد مردم کاپیساشورای.٢٣٤٦
- ٤٠٤٠راقی 

انجمن اجتماعی قوریه داران مقیم .٢٣٤٧
٠٧٩٨٧٠٥٨١٨- ٤٠٤١شهر والیت فراه مرکز والیت فراه 

سازمان اجتماعی ورزشی جوانان مقیم .٢٣٤٨
شهر هرات 

کنار چهار راهی –شهر هرات 
٠٧٩٩٤٩٢٦٥٢- ٤٠٤٢حمل ٢٩فلکه 

٠٧٩٩٢٢٣٦٤٦

په ار کی د خیراالمت د جالل آباد .٢٣٤٩
ولنیزه شورا 

د خالد بن -جالل آباد ار 
۰۷۰۰۶۳۳۶۲۱- ٤٠٤٣ولید کلی 

۰۷۸۹۰۱۷۹۸۸

شورای اجتماعی قوم قاضی خانیان .٢٣٥٠
ولسوالی جبل السراج والیت پروان 

قریه –ولسوالی جبل السراج 
۲۹/۱۲/۱۳۹۷۰۷۸۰۲۵۴۷۳۳- ٤٠٤٤مناره 

٢٣٥١.
شورای اجتماعی مهاجرین و بیجاشده 

گان والیات شمال مقیم ناحیه دوم 
مزارشریف 

–ناحیه دوم –شهر مزارشریف فیض اهللا
١٩/١٢/١٣٩٧٠٧٧٤٠٠٠٦٧٠- ٤٠٤٥دروازه بلخ 
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په خوست ار کی د یاران خیریه او .٢٣٥٢
 ولنیز بنسار افسرجان ٢٧/١٢/١٣٩٧۰۷۶۷۲۰۴۲۰۴- ٤٠٤٦خوست

۰۷۷۵۳۰۸۸۵۵

شورای اجتماعی صرافان والیت .٢٣٥٣
۰۷۹۹۲۷۵۲۴۸- ٤٠٤٧مارکیت صرافان –شهر هرات هرات 

شاه –اتمه ناحیه –د کابل ار ولس ژغورنه ولنه .٢٣٥٤
۰۷۷۵۷۸۷۸۷۸- ٤٠٤٨شهید لمی سرک 

۰۷۷۷۹۰۳۰۲۰

شورای اجتماعی بلوچ های مقیم .٢٣٥٥
–۱۷ناحیه - شهرکابل مدغالم محکابل 

٢٠/١٢/١٣٩٧۰۷۹۰۶۷۴۴۴۴- ٤٠٤٩بوستان کابل 

٢٣٥٦.
گان و شورای اجتماعی بیجاشده 

مهاجرین مقیم ناحیه چهارم 
شهرمزارشریف

٢٢/١٢/١٣٩٧- ٤٠٥٠ناحیه چهارم –شهر مزارشریف اسداهللا

٢٣٥٧.
انجمن اجتماعی مالداران قریه بیش 

اویلیک و دوالی پشتون کوت والیت 
فاریاب 

ولسوالی –والیت فاریاب سلطان سنجر
٢٧/١٢/١٣٩٧٠٧٩٤٥٨٧٠١٩- ٤٠٥١قریه بیش اویلیک –پشتونکوت 

٠٧٩٤٨١٧٨٨٠

سازمان اجتماعی روشن ضمیران مقیم .٢٣٥٨
باغ –ناحیه هفتم –شهرکابل مریم ناحیه هفتم شهرکابل 

- ٤٠٥٢ریس 

انجمن اجتماعی صباح مقیم ناحیه .٢٣٥٩
- ٤٠٥٣ناحیه سوم –شهرکابل سید نصر اهللا سوم شهرکابل 

بنیاد خیریه اقراء واقع ناحیه چهارم .٢٣٦٠
–ناحیه چهارم –شهرکابل عبدالکبیرشهرکابل 

١٣/١٢/١٣٩٧- ٤٠٥٤تایمنی 

نهاد اجتماعی پیمان جوانان والیت .٢٣٦١
- ٤٠٥٥شهر فیروزکوه والیت غور نظرمحمدغور 

ر ار عمرخان درمل خیریه گرهاپه نن.٢٣٦٢
-اتمه ناحیه –د جالل آبادار عمرخان ولنه 

- ٤٠٥٦بهسود

دارن چشمه انجمن اجتماعی زنبور.٢٣٦٣
شیر تالقان والیت تخار 

والیت تخار شهر تالقان چشمه عبدالجمیل 
٢٠/١٢/١٣٩٧۰۷۰۰۷۲۸۹۶۸- ٤٠٥٧پل شش متره شیر 

۰۷۰۰۷۶۰۲۹۹
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شورای اجتماعی انسجام مردم قرغه .٢٣٦٤
کابل ناحیه پنجم قرغه قریه شفیق اهللاشهرکابلناحیه پنجم 

٢١/١٢/١٣٩٧۰۷۸۴۸۰۴۵۲۲- ٤٠٥٨حاجی علی خان 
۰۷۹۱۷۷۰۱۰۲

د کنر والیت دوته پور ولسوالی د .٢٣٦٥
د کنر والیت دوته پور ولسوالی یونسخان ابادکلی دوانانو تولنیه شورا 

٢٦/١٢/١٣٩٧۰۷۷۸۰۴۲۵۶۱- ٤٠٥٩د خان اباد کلی 
۰۷۷۱۹۹۳۱۳۱

د پغمان په کال کی د کورغ ولسی .٢٣٦٦
کابل والیت د پغمان ولسوالی عباس خان غ تولنیزه شورا 

۰۷۹۷۲۰۳۰۲۰- ٤٠٦٠حیدر کال
۰۷۸۰۰۱۰۰۸۴

٢٣٦٧.
بنیاد خیریه قرمان ملی دفاع و صلح 

افغانستان شهید ستر پاسوال عبدالراق 
اچکزی 

کابل ناحیه پنجم خوشحال خان سمع اهللا 
١٥/١٢/١٣٩٧۰۷۸۰۶۹۷۸۹۰- ٤٠٦١مینه 

۰۷۸۴۴۹۳۰۸۴

بنیاد امیر تیمور صاحب قیران مقیم .٢٣٦٨
شهر هرات ناحیه پنجم بهزاد عبداهللا ناحیه پنجم شهر هرات 

۰۷۸۷۷۱۰۰۰۰- ۲۸٤٠٦٢طبقه چهار اطاق 
۰۷۹۷۶۱۱۶۱۱

انجمن حرفوی صنایع دستی زنان .٢٣٦٩
شهر کابل ناحیه ششم سرک نفیسه مقیم ناحیه ششم شهر کابل 

۱۱٤٠٦٣ -

٢٣٧٠.
شورای اجتماعی مردمی قریه اشابه 

شیریف ولسوالی جبل السراج والیت 
پروان 

٢٦/١٢/١٣٩٧- ٤٠٦٤قریه اشابه شریف سید مومن 

انجمن اجتماعی زنبور داران ولسوالی      .٢٣٧١
- ٤٠٦٥دشت شهدا زار باضاء الدین والیت بدخشان 

انجمن کشاورزان مقیم شهر فیض ا.٢٣٧٢
- ٤٠٦٦شهدا شهر فیض اباد دشت سید نظام الدین اباد بدخشان 

شوای اجتمتغی انجمن مردمی مقیم .٢٣٧٣
- ٤٠٦٧محل دانش یاران ١٣ناحیه محمد حسن ناحیه سیزده هرات 

شورای اجتماعی مردم کرمان و ش.٢٣٧٤
- ٤٠٦٨ناحیه سیزده شهر کابل ناصر تلخک غور مقیم شهر کابل 

٢٣٧٥.
شورای اجتماعی انسجام مردم بیجاه 

شده گان شمال مقیم ناحیه سوم 
خیرخانه کابل 

شهر کابل ناحیه سوم کارته عبدالمجید 
)٤٠٦٩)٣٠ -
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٢٣٧٦.
انجمن اجتماعی تکثیر کننده گان 

تخم های اصالح شده کچاتو مقیم 
دره فوالدی بامیان 

٢٦/١٢/١٣٩٧- ٤٠٧٠دره فوالدی بامیان محمئد رضاء

- ٤٠٧١غزنی ار دریم پالن په سیمه کی همایون ار کی هیله  ولنیزه بنس په غزنی .٢٣٧٧

شورای اجتماعی مجاهدیدن ولسوالی .٢٣٧٨
- ٤٠٧٢مرکز ولسوالی شتل گل اقا شتل واالیت پنچشیر 

د کابل په بگرامیو ولسوالی کی د .٢٣٧٩
کابل والیت ولسوالی بگرامی سید عمر وانانو غوره هیلی ولنه

- ٤٠٧٣کارته نو 

کانون اندیشکده آزادی مقیم شهر .٢٣٨٠
شهر کابل ناحیه سوم سرک مبارک شاه کابل 

- ٤٠٧٤شورا 

شهر انجمن اجتماعی مادر مقیم .٢٣٨١
۰۷۹۳۶۵۹۶۳۱- ٤٠٧٥شهر هرات سوسن هرات 

۰۷۲۹۴۱۱۲۱۳

اتحادیع پرورسس مواد نفتی مقیم .٢٣٨٢
- ٤٠٧٦شهر کابل ناحیه دوم حاجی قیام الدین کابل 

٢٣٨٣.

در شهر کابل به بیناد خیریه مسلمین 
نام شورای اجتماعی مردم قریه نیازی 

ولسوالی بگرامی والیت کابل تغییر 
یافت

شهر کابل ناحیه هشتم بازار قعله گل اقا کریمی 
- ٤٠٧٧وزیر 

بنیاد خیریه قمر مقیم ناحیه هشتم .٢٣٨٤
١٤/١٢/١٣٩٧- ٤٠٧٨شهر کابل ناحیه هشتم شاه شهید نوروز شهر کابل

نهاد اجتماعی زنان همفکر مقیم ناحیه .٢٣٨٥
والیت غور شهر فیروز کوه جمیله سوم شهر فیروز کوه غور 

۰۷۹۰۷۸۴۶۳۰- ٤٠٧٩کوچه میوه فروشی ها ناحیه سوم 
۰۷۹۰۴۷۰۲۱۱

اجمن اجتماعی زنان پرتالش مقیم .٢٣٨٦
هرات ولسوالی انجیل قریه زبر ناجیه قریه هندوان ولسوالی انجیل هرات 

١٩/١٢/١٣٩٧۰۷۹۰۰۳۸۱۳- ٤٠٨٠جوی هندوان 
۰۷۹۲۸۵۸۷۶۵

سازمان ورزشی موی تای کاران .٢٣٨٧
کابل ناحیه سوم پل سرخ ایستگاه عبدالغفار ی افغان ه احرف

١٢/١٢/١٣٩٧۰۷۹۹۱۴۵۶۹۸- ٤٠٨١سرای غزنی 
۰۷۰۰۴۸۱۱۴۱



١٩٢

ولای باغداران زرداعانجمن اجتم.٢٣٨٨
حمیداهللا لسوالی امام صاحب والیت کندز و

والیت کندز ولسوالس امام 
صاحب نزدیک دفتر امریت 

زراعت 
٢٥/١٢/١٣٩٧- ٤٠٨٢۰۷۹۹۴۳۵۲۵۷

په ننگرهار والیت کی د سوداگرانو .٢٣٨٩
ننگرهار والیت جالل اباد ار حاجی زلمی ولنه

۰۷۸۵۹۵۵۰۵۷- ٤٠٨٣اوله ناحیه عوامی مارکیت 
۰۷۴۹۲۵۴۶۵۷

د جالل اباد  په دریمه ناحیه کی د .٢٣٩٠
۰۷۸۱۵۱۵۲۷۶- ٤٠٨٤والیت ننگرهار ناحیه سوم محمد عمر بابریانو شورا 

۰۷۷۵۹۰۴۰۳۲

شورای اجتماعی مردم ولسوالی .٢٣٩١
۰۷۰۰۷۶۶۳۶۳- ٤٠٨٥والیت بغالن ولسوالی دوشی غالم دستگیر دوشی والیت بغالن 

۰۷۰۸۱۲۴۵۸۸

شورای اجتماعی ساغری ها مقیم .٢٣٩٢
والیت هرات سرک فرقه ناحیه حبیب اهللا شهر هرات 

۱۵٤٠٨٦ -۰۷۹۹۷۷۱۷۸۹
۰۷۰۷۴۰۰۶۰۰

د کنر دمروره ولسوالی دهمفکره .٢٣٩٣
۰۷۶۶۷۰۰۲۲۸- ٤٠٨٧کنر والیت مروره ولسوالی محمد بونسوانانو ولنه 

۰۷۰۰۷۷۹۳۹۸

شهر هرات ناحیه سوم جاده عبدالظاهر اتحادیه خبازان والیت هرات .٢٣٩٤
۰۷۹۳۰۳۰۲۰۲- ٤٠٨٨خواجه تاکی 

۰۷۹۹۷۳۰۲۷۷

٢٣٩٥.
نهاد تحقیقاتی زبان تاریخ و فرهنگ ( 

تیتاتو ) تورکان واقع شهر مزار 
شریف 

شهر مزار شریف  مقابل لیسه سید لحسام الدین 
١٤/١٢/١٣٩٧- ٤٠٨٩باختر 

گاران افغان انجمن اجتماعی خبرن.٢٣٩٦
٠٧٠٠٦٥٠٠٣٩- ١٤٤٠٩٠شهر کابل ناحیه دهم سرک عبدالوحید بخش بی بی سی مقیم شهر کابل 

وانانو د د سروبی ولسوالی د .٢٣٩٧
٢٠/١٢/١٣٩٧- ٤٠٩١سروبی ولسوالی باغ ریس عبدالمنانیووالی تولنیزه شورا 

ان مارکیت انجمن اجتماعی صراف.٢٣٩٨
ناحیه اول شهر غزنی ساحه کاله مردانعلیحکیم سنایی شهر غزنی 

۲۹/۱۲/۱۳۹۷- ٤٠٩٢سبز 

انجمن اجنماعی صرفان همنوای .٢٣٩٩
شهر غزنی ناحیه اول در ساحه عبدالمجید شهرغزنی 

۲۹/۱۲/۱۳۹۷- ٤٠٩٣کاله سبز 

۲۹/۱۲/۱۳۹۷- ٤٠٩٤شهر غرنی ناحیه اول ساحه کاله اقا محمد انجمن اجتماعی صرافان سلطان .٢٤٠٠



١٩٣

سبز محمود شهر غزنی 

انجمن صرافان فیض محمد کاتب .٢٤٠١
شهر غزنی ساحه مارکیت صرافی حاجی محمد علی والیت غزنی 

۲۹/۱۲/۱۳۹۷۰۷۹۹۲۲۷۷۴۴- ٤٠٩٥خراسان 
۰۷۹۹۰۰۲۱۸۸

شورای اجتماعی بانوان خرد ورز .٢٤٠٢
شهر هرات ناحیه هفتم دروازه حلیمهمقیم ناحیه هفتم 

١٤/١٢/١٣٩٧۰۷۸۶۶۰۴۶۵۶- ٤٠٩٦عراق
۰۷۹۹۷۰۶۹۵۳

سازمان اجتماعی جوانان بیدار مقیم .٢٤٠٣
۰۷۷۸۵۲۷۶۰۲- ۱۳٤٠٩٧سهر کابل ناحیه محمد امیر ناحیه سیزدهم سهر کابل 

۰۷۷۶۴۸۸۸۳۴

د لغمان په میهترالم ارکی د مموزیو .٢٤٠٤
۰۷۷۶۴۵۸۸۹۰- ٤٠٩٨والیت لغمان مهترالم ار عبدالرحمن دیوالی شورا 

والیت کابل قریه بغل ولسوالی ضیا الحق نهاد اجتماعی راه نور والیت کابل .٢٤٠٥
۰۷۷۷۲۷۹۲۷۹- ٤٠٩٩فرزه

۰۷۷۲۵۷۱۱۸۳

٢٤٠٦.
شورای اجتماعی مردم ولسوالی 

مقیم شیرین تگاب والیت فاریاب 
شهر مزار شریف

۰۷۸۳۴۹۹۰۰- ٤١٠٠شهر مراز شریف دروازه بلخ حاجی حلیم 
۰۷۸۶۳۵۳۶۲۵

د کابل ار په دولسمه ناحیه اسره .٢٤٠٧
ار دولسمه ناحیه ارزان حبیب الرحمن خیریه بنس کابل

۰۷۷۷۲۸۸۲۴۸- ٤١٠١قیمت 
۰۷۷۵۸۲۹۹۵۰

سازمان اجتماعی راهیان کمال واقع .٢٤٠٨
۰۷۴۴۰۰۷۹۴۹- ٤١٠٢شهر کابل ناحیه ششم محمد ضیا ناحیه ششم شهرکابل 

۰۷۸۸۵۱۰۰۵۳

شورای اجتماعی انسجام مردم .٢٤٠٩
۲۹/۱۲/۱۳۹۷۰۷۷۸۲۲۷۵۳- ٤١٠٣شهر کابل ناحیه ششم سید علی بهسود میدان وردک مقیم ناحیه کابل 

انجمن گاوداران مقیم ناحیه ششم .٢٤١٠
۰۷۸۹۶۳۶۳۰- ٤١٠٤شهر هرات ناحیه ششم محمد نذیر شهر هرات 

۰۷۹۹۳۶۳۶۴۲۸

) شهر طلوع افتاب (انجمن الفرن لر .٢٤١١
شبرغان بتدر اقچه دروازه شرقی فیض اهللاشبرغان

١٤/١٢/١٣٩٧۰۷۴۴۷۱۸۰۶۳- ٤١٠٥تفحصات

نهاد اجتماعی ابتکار جوانان مقیم .٢٤١٢
شهر میمنه ناحیه اول کوهی خانه هنگامهشهر میمنه والیت فاریاب 

۰۷۹۰۲۱۵۷۴۴- ٤١٠٦مکتب پیام سعادت 

۰۹۷۷۳۲۷۱۸- ٤١٠٧شهر کابل ناحیه دهم سرک اول آرش انجمن متشبثین شرکت های مالی و .٢٤١٣



١٩٤

شیرپورمشورتی مقیم شهر کابل 

انجمن اجتماعی موتروشان اسالم .٢٤١٤
٢٨/١٢/١٣٩٧۰۷۹۹۲۵۲۲۶۸- ٤١٠٨اسالم قعله هرات حاجی عبدالحمید قعله هرات 

۰۷۰۵۴۶۶۳۳- ٤١٠٩شهر کابل ملکه انجمن نوای نی بانوان .٢٤١٥

٢٤١٦.
د کابل 

به بگرامیو ولسوالی د مموزیو 
وانانو تولنه 

د بگرامی ولسوالی د مموزی په میرآغا 
٢٠/١٢/١٣٩٧۰۷۷۶۵۹۱۳۳۰- ٤١١٠کلی 

نهاد اجتماعی حمایت از کارکنان .٢٤١٧
١٨/١٢/١٣٩٧٠٧٩٣٧١٧١٠٠- ٤١١١شهر کابل بشیر احمد شبیر خدمات ملکی 

٠٧٩٩٢٠٨٠٣٢

انجمن اجتماعی وارد کننده گان .٢٤١٨
٢٨/١٢/١٣٩٧۰۷۹۹۲۸۶۱۴۴- ٤١١٢سرک اسالم قعله هرات حاجی جمعه گل موتر واقع سرک اسالم قعله 

جوانان برای محیط انجمن اجتماعی .٢٤١٩
۰۷۴۷۶۳۶۶۶۶- ٤١١٣شهر مزار شریف جاده بیهقی رستم ر شریف زیست در شهر مزا

انجمن اجنماعی هنر پنچه زنان افغان .٢٤٢٠
شهر کابل ناحیه ششم کارته سوم نوریه ناحیه ششم شهر کابلمقیم 

۰۷۴۷۷۳۵۹۰۵- ۱۲٤١١٤سرک 

د خوست د یووالی او بدلون ولنیزه .٢٤٢١
۰۷۹۹۰۰۲۵۲۵- ٤١١٥خوست والیت دوهمه ناحیه عبدالولیبنس

۰۷۷۹۸۸۷۵۰۰

نهاد اجتماعی کرسی تالوت واقع .٢٤٢٢
شهر مزار شریف جنوب رزضه عبدالقدیرشهر مزار شریف 

٢٨/١٢/١٣٩٧۰۷۹۴۲۰۰۰۴۶- ٤١١٦مبارک مارکیت مجیدی 
۰۷۹۹۱۸۲۱۱۸

شهرنو چهاراهی انصاری ناحیه هاروان رشید شیرزاد د سازمان اجتماعی محور تعه.٢٤٢٣
۱۰١٨/١٢/١٣٩٧- ٤١١٧۰۷۴۴۳۸۳۸۳۶

۰۷۴۷۵۵۷۶۷۶

٢٤٢٤.
سازمان اجتماعی حمایت و توان مند 
سازی اطفال و زنان مقیم ناحیه سوم 

شهر کابل 
- ٤١١٨ناحیه سوم شهر کابل صدیقه 

سازمان اجتماعی محور اندیشه مقیم .٢٤٢٥
ولسوالی بگرام والیت پروان 

الال شیرین ( درویش 
روفی )

والیت پروان ولسوالی پگرام 
۰۷۹۶۷۰۰۵۴۶- ٤١١٩بازار دهن میدان هوایی بگرام

۰۷۹۵۱۳۰۴۹۰
۰۷۴۸۳۱۹۴۷۷- ٤١٢٠شهر کابل ناحیه هفتم ایستگاه شکیبا مقیم همفکران جوان نهاد اجتماعی .٢٤٢٦



١٩٥

۰۷۷۶۱۲۶۰۹۸اخیر قعله فتوح حلیم ناحیه هفتم شهرکابل 

انجمن اجتماعی امید نو ولسوالی .٢٤٢٧
۲۹/۱۲/۱۳۹۷۰۷۹۷۳۲۰۴۴۶- ٤١٢١بازار ولسوالی کهسان هرات محمد سرور کهسان هرات 

۰۷۹۷۴۶۱۶۰۷

۰۷۹۹۳۱۲۷۶۳- ٤١٢٢شهر کابل ناحیه دوم سید احمد اتحادیه ناشران افغانستان .٢٤٢٨
۰۷۷۸۸۷۰۳۰۵

٢٤٢٩.
شورای اجتماعی اهالی کوه اسیا بینی 

و چهل دختران ناحیه سیزدهم 
شهرکابل

هادی
ناحیه سیزده کوه اسیا بینی و 

چهل دختران ناحیه سیزده شهر 
کابل 

٤١٢٣ -۰۷۷۵۸۸۸۲۹۷
۰۷۷۴۰۸۴۴۰۱

ی ندای جوانان واقع نهاد اجتماع.٢٤٣٠
۰۷۲۹۶۶۰۵۹۵- ٤١٢٤شهر کندز ناحیه اول خیر محمد زناحیه اول کند

۰۷۹۲۵۱۷۱۱۲

بنیاد اجتماعی جوانان گردیز والیت .٢٤٣١
شهر گردیز والیت پکتیا لین منیر احمد يکتیا 

۰۷۰۶۸۹۸۲۱۲- ٤١٢٥غزنی مقابل میوند بانک

شهر واقع در بشیری خیریه بنیاد .٢٤٣٢
کابل

جاجی عبدالعی 
۰۷۷۵۳۰۰۴۰۰- ٤١٢٦شهر کابل ناحیه دوم بشیری 

د کابل  سار په نهمه ناحیه د هوت .٢٤٣٣
۰۷۶۶۰۶۶۶۶- ٤١٢٧نهمه ناحیه شهر کایل فرید اهللا خیلو قوم د یووالی تولنیزه شورا 

۰۷۰۰۲۸۰۳۱۴

انجمن اجتماعی موج دانش جوانان .٢٤٣٤
۰۷۹۰۸۶۱۴۹۴- ٤١٢٨ناحیه سیزده شهر کابل شیر علی مقیم ناحیه سیزدهم شهر کابل 

۰۷۷۴۲۴۳۳۷۱

نهاد اجتماعی جوانان رسا مقیم شهر .٢٤٣٥
شهر مزار شریف مارکیت نور زحل مزار شریف 

٢٠/١٢/١٣٩٧- ٤١٢٩منزل دوم 
۰۷۹۱۳۵۹۰۹۴

۰۷۹۰۱۶۱۰۵۴

٢١/١٢/١٣٩٧۰۷۰۶۴۴۷۰۰۸- ٤١٣٠شهر کابل ناحیه پنچم  حبیبه دانشبنیاد خیریه حبیبه دانش .٢٤٣٦
۰۷۰۵۳۸۹۸۲۷

شورای اجتماعی مردم خوست فرنگ .٢٤٣٧
و گذرگاه نور مقیم شهر کابل

سید محمد سلیمان 
٢٥/١٢/١٣٩٧۰۷۰۰۲۵۱۵۳۲- ٤١٣١شهرکابل دهن باغ ناحیه دوم شاه

۰۷۰۰۲۲۹۶۶۰

د کنر والیت د سرکانو ولسوالی د .٢٤٣٨
مرکزی دفتر د پشد په کلی محمد یوسفپشد کلی د وانانو تولنیزه شورا

۰۷۷۱۹۶۰۰۶۲- ٤١٣٢تولنیزه شورادونانو 
۰۷۷۴۳۱۰۶۶۹



١٩٦

شورای اجتماعی اشخاص دارای .٢٤٣٩
۲۹/۱۲/۱۳۹۷۰۷۹۹۲۰۳۳۶۹- ٤١٣٣والیت کابل معسود صافی معلولیت افغانستان 

۰۷۹۹۲۸۶۸۵۹

د کاپیسا والیت د تگاب ولسوالی د .٢٤٤٠
۰۷۷۷۷۱۴۳۲۶- ٤١٣٤د تگاب ولسوالی به بازار کی صدیق اهللا وانانو تولنه 

۰۷۷۴۷۷۰۴۹۹

د پکتیا په گردیز کی سحر تولنیزه .٢٤٤١
د پکتیا گردیز ار غزنی لین کی رسول گل اشنابنست 

۰۷۶۷۹۱۶۱۶۱- ٤١٣٥موقعیت لری 
۰۷۷۷۹۲۶۵۳

شورای اجتماعی مردم فاریاب مقیم .٢٤٤٢
- ٤١٣٦دروازه بلخ شهر مزار شریفعبدالجمیلدروازه بلخ شهر مراز شریف

نهاد اجتماعی جوانان قوم قوم شاه .٢٤٤٣
۰۷۰۲۸۸۱۳۵۶- ٤١٣٧والیت فاریابمحمد معروفشهر میمنه والیت فاریابکمان مقیم 

۰۷۰۵۹۸۸۹۱۱

انجمن اجتماعی همدلی واقع .٢٤٤٤
قریه هندوان - ولسوالی انجیل پیروزولسوالی انجیل هرات

۰۷۹۹۱۴۲۰۷۷- ٤١٣٨کوچه احسام الدین-
۰۷۹۹۰۰۹۵۸۰

- ناحیه چهارم- شهر کابل محمد طارقانجمن جراحان افغانستان.٢٤٤٥
۰۷۹۹۳۳۰۴۶۶- ٤١٣٩کارته پروان 

۰۷۹۹۳۸۴۸۸۴

انجمن اجتماعی صنایع دستی زنان .٢٤٤٦
سه -ناحیه ششم -شهر کابل قایر خانافغان مقیم ناحیه ششم شهر کابل

۰۷۷۲۸۰۰۰۰۹- ٤١٤٠راهی عالوالدین
۰۷۸۲۵۴۳۲۰۰

٢٤٤٧.

زغفران کاران انجمن اجتماعی

-ولسوالی گذره –قریه ناگهان عبداالحمد
۰۷۹۸۳۴۴۲۸۹- ٤١٤١هرات

۰۷۹۹۱۸۴۵۰۳

انجمن اجتماعی انسجام جوانان مقیم .٢٤٤٨
-پل رنگینه –ناحیه ششم محمد حبیب الرحمنناحیه ششم هرات

- ٤١٤٢هرات
۰۸۵۹۰۰۳۹۴۲
۰۷۸۰۹۲۰۸۴۲

شورای اجتماعی قوم نورزی والیت .٢٤٤٩
حاجی غالم محمد هرات

روبروی ریاست اطالعات 
ناحیه اول شهر زرنج –فرهنگ 

والیت نمیروز–
٤١٤٣ -۰۷۹۹۵۹۹۳۸۰

۰۷۹۰۹۷۲۶۵۵

۲۹/۱۲/۱۳۹۷۰۷۳۰۶۸۰۷۳۰- ٤١٤٤شهر کابل –ناحیه سوم بهادربنیاد خیریه نورالهدا واقع ناحیه سوم .٢٤٥٠



١٩٧

۰۷۸۴۴۴۷۱۲۸شهر کابل

٢٤٥١.
انجمن اجتماعی زراعین نباتات تیلی 

حضرت سلطان ی لقریه شورقل ولسوا
سمنگان 

حضرتولسوالی–قریه شورقل امان اهللا
۰۷۷۳۴۱۸۸۲- ٤١٤٥سمنگان-سلطان 

۰۷۶۷۲۱۲۰۴۹

انجمن اجتماعی زراعین نباتات تیلی .٢٤٥٢
مرکزولسوالی-ینںقریه قره بومحمد نعیم ینںقریه قره بو

۰۷۸۸۰۱۶۸۲۱- ٤١٤٦والیت جوزجان–شبرغان
۰۷۸۸۴۱۴۶۱۸

انجمن زراعین نباتات تیلی قریه .٢٤٥٣
ولسوال یحضرت –قریه شورقل محمد یعقوبدلخکی شهر ایبک والیت سمنگان

۰۷۷۲۰۲۸۴۱۳- ٤١٤٧والیت سمنگان–سلطان 
۰۷۷۶۱۴۵۵۲۰

په هرات والیت کی د لوی کندهار د .٢٤٥٤
۲۹/۱۲/۱۳۹۷۰۷۰۰۰۰۰۴۸۴- ٤١٤٨هرات والیتمحمد داود تولنیزه شوراخلکو 

۰۷۰۰۴۰۰۳۱۴

پنمه –کابل وزیر اکبرخان د نیازیو د قوم تولنیزه شورا.٢٤٥٥
۰۷۷۷۷۱۰۹۰۱- ٤١٤٩لسمه سرک

۰۷۷۴۱۰۰۰۰۰

۰۷۰۰۲۵۳۲۱۶- ٤١٥٠ناحیه دوم–کابل محمد خالد سازمان اجتماعی سفید .٢٤٥٦
۰۷۹۱۹۴۵۵۵۰

انجمن اجتماعی مشاهدین انتخاباتی .٢٤٥٧
بندر اقچه والیت –شهر شبرغان نقیب اهللامقیم والیت جوزجان

۰۷۸۶۴۰۶۸۶۰- ٤١٥١جوزجان
۰۷۲۹۰۰۴۷۹۹

بنیاد خیریه همت بایانی واقع ناحیه .٢٤٥٨
جاده –ناحیه اول –شهر کابل صبغت اهللاول شهر کابل

۲۹/۱۲/۱۳۹۷۰۷۷۲۵۱۷۵۱۸- ٤١٥٢میوند 
۰۸۰۰۰۲۳۵۴۸

نهاد حمایت از غنامندی فرهنگمردم .٢٤٥٩
بندر نو –ولسوالی دشت قلعه اسداهللادشت قلعه والیت تخار 

۰۸۹۰۰۷۴۲۶۴۰- ٤١٥٣تخار-اباد 
۰۷۰۰۷۳۹۲۶۶

د لشکرگاه ار په لمری ناحیه کی د .٢٤٦٠
۲۹/۱۲/۱۳۹۷۰۷۴۹۰۳۴۵۹- ٤١٥٤ناحیه اول–لشکرگاه ار محمد اغامعلولینو تولنه

٢٤٦١.
شورای اجتماعی اهالی مساجد 

چهارگانه نو اباد قلعه خاطر ناحیه 
دهم شهر کابل

- ٤١٥٥ناحیه دهم –شهر کابل روح اهللا

د کابل په دولسمه ناحیه کی د دولت .٢٤٦٢
۰۷۷۸۶۷۴۸۹۶- ٤١٥٦دولت اباد کلی–دولسمه ناحیه سید عمراباد کلی د وانانو تولنیزه شورا

۰۷۷۰۰۰۸۸۸۵



١٩٨

٢٤٦٣.
د خوست په مرکز کی د ایثا رخیریه 

۰۷۷۰۶۵۷۵۴۶- ٤١٥٧لعل تاور -شهر خوست داکتر نعیم اهللابنست 
۰۷۷۶۸۰۶۰۶۰

نهاد اجتماع مهد افکار جوانان مقیم .٢٤٦٤
–شهر فیض اباد –بدخشان عبدالمنانفیض اباد بدخشان

۰۷۹۰۵۲۲۶۲۴- ٤١٥٨تعمیر انستیتوت بدخشان
۰۷۹۷۶۶۴۹۱۵

۰۷۶۶۱۳۱۱۲۹- ٤١٥٩پروان-منطقه جنگل باغ عبدالواحدانجمن مرغداران والیت پروان .٢٤٦٥
۰۷۷۹۲۶۴۱۲۳

نهاد اجتماعی مالداران بهادر .٢٤٦٦
۰۷۹۵۳۳۴۳۸۱- ٤١٦٠ولسوالی پشتون کوتتاج محمد والسوالی پشتون کوت فاریاب

۰۷۹۹۴۷۰۴۳۴

د کارته لکان - د لشکرگاه ار نعمت اهللاجاجی د گذر وکیالنو  تولنهد لشکرگاه .٢٤٦٧
۰۷۸۴۰۶۲۴۶۵- ٤١٦١لویت متره

۰۷۴۸۱۸۲۹۱۱

۰۷۹۷۴۳۰۰۰۳- ٤١٦٢جوی هفت–جالل اباد ار محمد عارفننگرهار پرمختک الر تولنهپه .٢٤٦٨
۰۷۸۷۰۰۶۵۵

شورای اجتماعی افسران متقاعد .٢٤٦٩
۰۷۹۲۲۴۳۱۳۱- ٤١٦٣ناحیه پانزده–شهرکابل عبدالحسیبافغانستان

۰۷۷۱۵۱۵۲۹۰

په جالل اباد ار کی د ولسی .٢٤٧٠
اولی ترمخامخ - جالل اباد ارفرید احمدیکینو تولنه

۲۹/۱۲/۱۳۹۷۰۷۰۰۶۵۴۸۴۶- ٤١٦٤کامران پالز–
۰۷۰۰۶۲۰۰۸۹۲

٢٤٧١.
شورای اجتماعی جوانان قریه سلطان 
جواجه حسن ولسوالی استالف 

والیت کابل
ولسوالی –قریهد سلطان خواجه عبدالجبار 

۰۷۸۹۳۱۱۷۷۶- ٤١٦٥استالف

عین غلجات قریه اجتماعی زارانجمن .٢٤٧٢
- ٤١٦٦والیت لغمانشمس الدینکراهو مهترالم والیت لغمان

شورای اجتماعی مردم ولسوالی کیتی .٢٤٧٣
قریه تیموریان –والیت دایکندی سلطانوالیت دایکندی 

۰۷۰۸۰۰۴۹۵۵- ٤١٦٧ولسوالی کیتی
۰۷۰۸۹۰۰۵۵۹

انجمن دوکتوران طب مقیم قلعه نو .٢٤٧٤
۲۹/۱۲/۱۳۹۷۰۷۹۹۵۲۱۳۰۹- ٤١٦٨چهاراهی ترافیک–مرکز قلعه نو محمد جاویدوالیت بادغیس

۰۷۹۷۴۴۶۹۶۵
۲۹/۱۲/۱۳۹۷۰۷۹۱۰۵۵۰۵۸- ٤١٦٩د -د لسمی ناحیه - کابل ار احمد رشاد په کابل کی د افغان او عربو د نسلی .٢٤٧٥
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۰۷۸۴۱۰۲۷۷۵شیرپور به سیمه کیرسونو د روزنکو تولنه

٢٤٧٦.
شورای اهالی شهرک رسالت گردنه 
چهل دختران مقیم ناحیه سیزدهم 

کابل 
–ناحیه سیزده –شهر کابل عبدالقدوس

۰۷۷۶۴۶۲۱۰۶- ٤١٧٠شهرک رسالت
۰۷۷۶۶۷۰۶۳۲

انجمن اجتماعی روشن اندیشان .٢٤٧٧
سه –ناحیه پنجم –شهر هرات فضل احمدجوان مقیم شهر هرات

۰۷۹۳۷۲۷۸۱۰- ٤١٧١راهی اب بخش باد مرغان

د لغمان په مهترالم کی د سبا هیله .٢٤٧٨
د گل پاچا –مهترالم –لغمان مرادتولنه

۰۷۸۸۷۰۱۵۱۰- ٤١٧٢الفت وات
۰۷۰۲۵۰۹۵۴۸

شورای اجتماعی جوانان مقیم ناحیه .٢٤٧٩
۰۷۷۷۸۷۲۸۱۵- ٤١٧٣ناحیه اول–شهر کابل مرزا جاناول شهر کابل

۰۷۸۴۱۴۷۱۷

نهاد اجتماعی انسجام مردم رستاق .٢٤٨٠
–ولسوالی رستاق –شهر جدید عبدالغنیوالیت تخار

۰۷۰۰۴۵۰۱۸۰- ٤١٧٤والیت تخار
۰۷۰۰۴۷۰۹۰۰

شورای اجتماعی اتفاق مردمی غلمنی .٢٤٨١
۰۷۹۴۷۱۹۹۰۲- ٤١٧٥شهر فیروز کوه–والیت غور غالم غوث های مقیم فیروز کوه والیت تخار

۰۷۹۸۲۹۳۰۱۱

٢٤٨٢.
شورای اجتماعی متحد اقوم نادعلی 
خانوخیل ورتی خیل مقیم ناحیه 

هشتم شهر کابل
۰۷۷۷۷۱۲۴۹۵- ٤١٧٦ناحیه هشت –شهرکابل احمد جان

۰۷۷۷۵۱۰۱۵۰

١٣٩٨۰۷۷۷۷۷۱۶۱۵حمل ٢٢- ٤١٧٧ناحیه چهارم تایمنی کابلشهراکبر خان جهانیافغانستان انجمن قلب .٢٤٨٣
٠٧٣٠٠٠٣٠٥٠

نهاد اجتماعی گروه اینده مقیم شهر .٢٤٨٤
۰۷۰۳۱۶۶۶۶۶- ۱۰٤١٧٨ناحیه –شهر کابل ریسکابل

۰۷۸۱۸۴۰۶۱۹

د ختیوو والیتونو د خلکو د یووالی .٢٤٨٥
۰۷۴۷۳۸۹۹۸۱- ٤١٧٩لورم ناحیه- کابل ار قمرالدین او همغی شورا

۰۷۹۹۱۸۲۳۶۸

بنیاد خیریه  ادی مقیم ناحیه هشتم .٢٤٨٦
۰۷۹۹۲۹۵۷۵۷- ٤١٨٠ناحیه هشتم–شهر کابل فضل احمدشهر کابل

۰۷۰۰۰۶۷۴۰۵
- ٤١٨١گردیز- پکتیا محمد داود د پکتیا وانانو فکری بنست.٢٤٨٧
۰۷۷۰۰۵۱۵۱۱۹- ٤١٨٢مرکز ولسوالی بغالن محمد فایضانجمن اجتماعی باغداران توت .٢٤٨٨



٢٠٠

۰۷۰۴۸۷۷۹۳۸ولسوالی خنجان والیت بغالن 

انجمن اجتماعی برالس (شجاع) واقع .٢٤٨٩
۰۷۹۸۵۴۸۶۰۷- ٤١٨٣فاریاب-شهر میمنه نور احمدشهر میمنه والیت فاریاب 

۰۷۲۹۶۰۰۶۳۲

۰۷۹۹۸۶۸۴۶۷- ٤١٨٤ناحیه اول –چمن حضوری حاجی خواجه محمد مدنی تولنهپه کابل ار کی د پکتیا  .٢٤٩٠
۰۷۷۳۱۲۲۲۱۲

بنیاد خیریه ابرار مقیم شهر میمنه .٢٤٩١
۰۷۹۳۴۹۹۸۹۹- ٤١٨٥جاده هرات–شهر میمنه حبیب اهللاوالیت فاریاب

۰۷۲۹۲۲۲۳۸۵

شورای اجتماعی جوانان متحد .٢٤٩٢
- ٤١٨٦ولسوالی رخه–والیت پنچشیر عبدالحسیبپنچشیر 

د کابل په یوویشتمه ناحیه کی د .٢٤٩٣
د جالل اباد ۲۱ناحیه  –کابل شعیربیایه شوو خلکو شورا

- ٤١٨٧هده

د هلمند په لکرگاه کی هالل مدنی .٢٤٩٤
- ٤١٨٨شمادان وات–لکرگاه نورالحقتولنه

۱۳عی ایثار واقع ناحیه سازمان اجتما.٢٤٩٥
- ٤١٨٩پل خشتی –شهر کابل محمد نبی شهر کابل

-ناجیه دوم - شهر کندهار کریم اهللا په کندهار ار کی رغبت مدن یتولنه .٢٤٩٦
۰۷۰۳۱۵۷۵۳۵- ٤١٩٠جامع عمر

په ننگرهار والیت کی د خصوصی .٢٤٩٧
جالل اباد ار –والیت ننگرهار ایمل خانروغتونو تولنه

- ۴٤١٩١ناحیه –

٢٤٩٨.
معلولین مقیم ناحیه بنیاد اجتماعی 

شهرک ۱۵ناحیه –شهر کابل غالم جیالنیپانزدهم  شهر کابل
۰۷۴۴۹۰۱۰۰۰- ٤١٩٢شیخ زاهد 

۰۷۸۲۲۵۹۰۱۹

٢٤٩٩.
شورای اجتماعی انسجام مردم قریه 
سلطان خواجه حسن ولسوالی 

استالف
–قریه خواجه سلطان حسن محمد نسیم 

- ٤١٩٣والیت کابل–ولسوالی استالف 

بنیاد خیریه فهیم بالل مقیم شهر مزار .٢٥٠٠
–ناحیه هشتم –شهر مزار مولوی امرالدینشریف

۰۷۷۲۱۰۱۸۹۴- ٤١٩٤کارته نو



٢٠١

۰۷۷۸۳۱۴۸۴۷

د خوست په مرکزی درون فکره .٢٥٠١
۰۷۷۵۰۱۴۹۸۴- ٤١٩٥لمری ناحیه–والیت خوست صفیه صفاو تولنه

۰۷۶۷۹۱۰۰۹۰

٢٥٠٢.
نهاد تولید انرژی پایدار و تجدید پذیر 
برای دهاقین قریه سلطانپور سرخرود 

ننگرهار
ولسوالی - والیت ننگرهار امان اهللا

۰۷۰۰۲۷۵۹۴۲- ٤١٩٦قریه سلطان پور–سرخرود 
۰۷۸۸۹۳۰۳۷۱

٢٥٠٣.
د نیمروز والیت په زرنج ار کی 
اروااد د گلداد حمیدی تولنیزه 

بنست
۰۷۹۹۲۹۵۰۴- ٤١٩٧زرنجشهر–والیت نمیروز گل محمد

۰۷۹۷۹۹۵۶۲

په ننگرهار والیت کی د حرمت .٢٥٠٤
دوهمی ناحیه –جالل اباد ار محمد ابراهیمخیریه بنست

۰۷۸۸۷۷۲۷۷۴- ٤١٩٨جاجی غلمنی پالز–
۰۷۸۴۷۰۴۸۸۴

انجمن اجتماعی راهیان مهر واقع .٢٥٠٥
۰۷۹۲۲۷۲۰۹۱- ٤١٩٩چهاراهی بادمرغان–شهر هرات بهنازشهر هرات

۰۷۹۴۷۷۸۵۹۹

نهاد اجتماعی جوانان قریه قابلبای .٢٥٠٦
ساحه ۹ناحیه –شهر کابل احمد فهیمناحیه نهم شهر کابل

۰۷۸۳۵۹۸۲۵۹- ٤٢٠٠قابلبای
۰۷۹۴۰۴۰۴۲۲

نهاد مدنی ، فرهنگی و انکشافی واقع .٢٥٠٧
۰۷۸۲۸۶۰۰۴۰- ٤٢٠١پل سرخ-شهر کابل اسالم الدینشهر کابل

۰۷۴۴۱۲۶۶۵۵

نهاد صدای جوان افغان مقیم شهر .٢٥٠٨
۰۷۹۹۴۹۷۲۵۴- ٤٢٠٢شهر کابل–ناحیه دهم رحمت اهللا کابل

۰۷۹۲۹۱۵۰۲۰

د زاخیلو قومی د ننگرهار والیت .٢٥٠٩
۰۷۷۵۹۶۵۹۷- ٤٢٠٣لمری ناحیه–جالل اباد ار محمد اشراف شورا

۰۷۷۴۸۴۹۲۹۱

د خوست والیت د درانو وانانو .٢٥١٠
۰۷۷۱۴۴۰۱۱۴- ٤٢٠٤والیت خوست–بازار خوست شیر خانتولنیزه شورا

۰۷۷۵۹۷۰۰۰۵

۷۰۰۰۱۱۰۰۲۰-- ٤٢٠٥والیت بغالن –شهر پلخمری محمد اغظیمبنیاد شهید محمد رسول محسنی.٢٥١١
۰۷۰۰۵۳۰۲۳۰

د نورستان والیت په مرکز پارون کی .٢٥١٢
د پشکی –نورستان مرکز پارون عصمت اهللا د کسبه کارانو تولنیزه شورا

۰۷۱۱۳۷۶۴۴۵- ٤٢٠٦کلی 
۰۷۰۴۱۲۰۳۵۳



٢٠٢

د خوست والیت د متون قوم .٢٥١٣
حاجی میر پاچا –خوست ار محمد عارف همفکره وانانو تولنه 

- ٤٢٠٧مارکیت شپم منزل
۰۷۹۹۵۵۵۰۰۸
۰۷۷۷۶۹۶۰۷۰

انجمن اجتماعی مهد تفکر جوانان .٢٥١٤
شهر بامیان ـ کوچه اهنگری ـ دور محمدمقیم شهر بامیان 

۰۷۷۵۶۷۹۷۱۱- ٤٢٠٨روبروی مسجد رهبر شهید
۰۷۰۶۵۹۵۵۳۵

۱۸/۲/۱۳۹۸۰۷۷۹۹۶۹۹۹۹- ٤٢٠٩خوست ار ـ دوهمه ناحیهارماند خوسن همفکره وانانو تولنه .٢٥١٥
۰۷۹۱۸۳۸۵۶۷

انجمن اجتماعی نابینایان مقیم ناحیه .٢٥١٦
۲۵/۳/۱۳۹۸۰۷۸۲۰۴۰۱۵۸- ٤٢١٠شهر جالل اباد ـ ناحیه اولفضل غنیاول شهر جالل اباد 

۰۷۸۷۷۵۱۰۷۵

د جالل اباد يه اومه ناحیه کی د .٢٥١٧
۲۱/۲/۱۳۹۸۰۷۸۶۶۷۲۰۲۹- ٤٢١١جالل اباد ار اومه ناحیهخان الالوانانو فکری کاروان تولنه

۰۷۸۳۴۸۹۲۶

افغانستان د تالسیمیا او هیموفیلیا د د .٢٥١٨
کابل ـ لورمه ناحیه الحیات عزت اهللا حامدناروغانو مالتر تولنه

۰۷۸۷۰۵۷۵۸- ٤٢١٢روغتون گل سرخ لورالری
۰۷۷۲۹۳۳۸۰۴

ناحیه پنجم ـ –شهر کابل شاه ولی رگندانجمن سرویران افغان.٢٥١٩
۲۲/۱/۱۳۹۸۰۷۸۹۰۹۲۳۱۳- ٤٢١٣کارنه مامورین 

۰۷۰۰۲۴۶۴۰۹

انجمن احتماعی حامیان صلح مقیم .٢٥٢٠
۳/۶/۱۳۹۸۰۷۹۹۶۲۵۶۲۰۰- ٤٢١٤ولسوالی گذره ـ هراتمصطفیولسوالی گذره هرات

۰۷۹۹۹۷۰۶۲۹۲

انجمن فرهیختگان واقع ولسوالی .٢٥٢١
والبت پروان ـ ولسوالی شیخ محمد سالم عطاییشیخ علی اباد والیت پروان

۳۱/۲/۱۳۹۸- ٤٢١٥علی اباد
۰۷۹۰۸۹۴۷۲۸
۰۷۶۷۸۱۷۹۸۱

اجتماعی جوانان رضوان نهاد .٢٥٢٢
والیت کابل ـ ولسوالی ده سبز میر واحدولسوالی ده سبز والیت کابل

۲۸/۳/۱۳۸۹۰۷۸۷۰۰۴۱۰۳- ٤٢١٦ـ قریه ده یحیی
۰۷۳۰۰۷۸۱۳۳

شورای اجتماعی انسجام معلولین .٢٥٢٣
۳۱/۲/۱۳۹۸۰۷۷۶۱۲۹۹۹۵- ٤٢١٧مرکز والیت خوستصاحب گل والیت خوست

۰۷۹۵۶۸۲۵۷۰

سیی ( صدای نهاد  اجتماعی ییگیت .٢٥٢٤
شهر تالقان چهاراهی گاو مالی سید عبدالقادرجوان) مقیم شهر تالقان والیت تخار

۰۷۴۴۸۳۸۹۰۶- ٤٢١٨بازار
۰۷۷۷۷۸۴۵۱۵

۱۷/۱/۱۳۹۸۰۷۷۴۴۸۴۹۷۹- ٤٢١٩جالل اباد ار اول ناحیهعبدالسالمپه ننگرهار والیت جالل اباد ار کی .٢٥٢٥



٢٠٣

۰۷۸۸۴۲۷۰۳۴د مور خیریه بنست

اصالحی او متحده د بهسودو وانانو .٢٥٢٦
۲۶/۱/۱۳۹۸- ٤٢٢٠جالل اباد اراسداهللاتولنه

انجمن فرشنده گان میوه خشک مقیم .٢٥٢٧
۲۰/۴/۱۳۹۸۰۷۹۹۱۷۰۴۴۳- ٤٢٢١شهر میمنه ـ جاده هراتخدای نظروالیت فاریابشهر میمنه 

۰۷۹۹۰۲۱۳۱۰

شهر کابل ـ ناحیه سوم ـ محمد عثمانبنیاد خیریه رحمانقل مقیم شهر کابل.٢٥٢٨
۲۹/۲/۱۳۹۸۰۷۸۳۵۵۸۴۶۰- ٤٢٢٢تعمیر سینمای بریکوتدهمزنگ 

۰۷۸۷۲۱۴۹۸۹

سازمان تحصیل کرده گان توسعه .٢٥٢٩
۱/۲/۱۳۹۸۰۷۹۴۴۸۵۶۰- ٤٢٢٣شهر هرات ـ ناحیه سیزدهمسید باقرآموزشی واقع در شهر هرات

۰۷۸۹۸۹۹۰۶۹

شورای اجتماعی اهالی شهرک علی .٢٥٣٠
۲۸/۳/۱۳۹۸۰۷۷۱۶۱۵۸۸- ٤٢٢٤غزنیشهرک علی االد ـ والیت ضامن حسناباد مرکز والیت غزنی

۰۷۴۸۹۳۲۰۵۷

٢٥٣١.
شورای اجتماعی نووی ولسوالی 
شیرین تگاب فاریاب مقیم شهر مزار 

شریف
والیت بلخ ـ شهر مزار شریف حمیداهللا

۱۷/۲/۱۳۹۸۰۷۹۹۴۰۵۳۶۳- ٤٢٢٥ـ دروازه بلخ مارکیت آمو
۰۷۹۹۱۲۳۴۴۸

بنیاد خیریه میالد نور واقع در شهر .٢٥٣٢
۳۰/۲/۱۳۹۸۰۷۹۹۰۳۰۲۸۳- ٤٢٢٦هرات ـ چوک قومندانیوالیت نجیب اهللا هرات

۰۷۹۹۸۵۴۵۴۱

نهاد همکاران توقف توبرکلوز در .٢٥٣٣
۳/۲/۱۳۹۸۰۷۷۴۲۲۰۲۷۰- ٤٢٢٧شهر کابل ناحیه ششمسیما ثمرافغانستان

۰۷۰۰۲۲۰۱۷۸

انجمن اجتماعی طبیبان طب سنتی .٢٥٣٤
پنجم ـ شهر کابل ـ ناحیه حکیم عبداهللا مقیم شهر کابل

- ٤٢٢٨چهاراهی گوته سنگی

انجمن اجتماعی بانوان روشندل مقیم .٢٥٣٥
شهر کابل ـ ناحیه پنجم ماه جانناحیه پنجم شهر کابل

۱۴/۲/۱۳۹۸۰۷۹۵۶۴۶۳۳۱- ٤٢٢٩میرویس میدان
۰۷۷۸۰۷۴۳۴۹

٢٥٣٦.
د خوست والیت د تنیو ولسوالی د 
بنداه خیلو د کلی د خلکو توانیزه 

شورا 
۱۹/۲/۱۳۹۸۰۷۸۴۳۸۷۴۵۱- ٤٢٣٠ولسوالی تنیی ـ بندا خیلو کلیطال خان

۰۷۷۸۰۶۲۹۶۲

په خوست والیت په مرکز کی ساهره .٢٥٣٧
۲۱/۲/۱۳۹۸۰۷۷۸۴۷۴۰۴۶- ٤٢٣١خوست والیت ـ مرکز متونعابدهو غ تولنه

۰۷۷۷۵۸۹۲۵۰



٢٠٤

۲۵/۲/۱۳۹۸۰۷۹۹۱۰۹۰۷۳- ٤٢٣٢شهر هراتعبدالقدیربنیاد اجتماعی مهر والیت هرات.٢٥٣٨
۰۷۹۰۰۴۸۶۴۸

نهاد اجتماعی الفالح واقع ناحیه .٢٥٣٩
۰۷۸۷۶۸۶۲۵۹- ٤٢٣٣شهر کابل ناحیه ششمعایشه کابلششم شهر 

۰۷۰۸۳۴۳۷۱۱

٢٥٤٠.
شورای اجتماعی مردم حوزه چهارم 
روی دره ولسوالی شتل مقیم ناحیه 

شهر کابل۱۱
۲۳/۲/۱۳۹۸۰۷۸۷۱۳۰۶۷۷- ۱۱٤٢٣٤شهر کابل ـ ناحیه سیف الدین

سازمان اجتماعی جوانان همفکر .٢٥٤١
کلکان ـ قریه شهید ولسوالی اباسینولسوالی کلکان والیت کابل

۲۷/۴/۱۳۹۸۰۷۶۷۰۴۳۲۳۴- ٤٢٣٥اباد
۰۷۷۱۸۰۹۷۷۳۱

شورای اجتماعی مردم غوربند مقیم .٢٥٤٢
بغالن مرکزی ـ بندر نهرین ـ فیض محمدبغالن مرکزی

۲۴/۲/۱۳۹۸۰۷۸۰۸۰۸۸۷۸- ٤٢٣٦شهر جدید 

انجمن زارعین غله جات قریه نظر .٢٥٤٣
۰۷۸۸۶۰۲۴۸۲- ٤٢٣٧ابادوالیت لغمان ـ قریه نظر عبداهللاباد مرکز والیت لغمان

۰۷۸۶۵۸۶۰۷۶

شورای اجتماعی مردم مرغاب مقیم .٢٥٤٤
۱۸/۲/۱۳۹۸۰۷۰۸۷۲۳۸۰۹۰- ٤٢٣٨والیت غور ـ شهر فیروز کوهمحمد سخیشهر فیروز کوه والیت غور

۰۷۹۹۴۸۲۸۶۳

کندهار په ار د میشتو تریتانو د .٢٥٤٥
کندهار ار ـ د کابل دروازه راز محمدقومی شورا 

۱۷/۴/۱۳۹۸۰۷۰۳۴۵۲۳۱۵- ٤٢٣٩ـ ایوبی مارکیت 
۰۷۰۰۳۷۹۲۷

د خوست والیت د بندا خیلو خری .٢٥٤٦
خوست په مرکز کی ـ عزیزی گلد کلی د وانانو تولنیزه بنست

۱۵/۴/۱۳۹۸۰۷۶۵۹۵۵۳۳۰- ٤٢٤٠بانک ن ته ـ امینی  پالزا
۰۷۶۷۱۸۱۷۱۹۶

ناحیه ـ حاجی ۲۱کالب ار ابوبکر ژبر غورنی غورنگ بنست.٢٥٤٧
۲۴/۲/۱۳۹۸۰۷۸۹۹۵۶۰۰۳- ٤٢٤١برات پالزا

۰۷۷۳۰۲۲۲۹۰

د کابل ار په اتمه ناحیه کی د فکر .٢٥٤٨
کارته نو ـ سرک نو سپین غر محمد رحیما عمل وانانو مدنی تولنه

۱۹/۲/۱۳۹۸۰۷۸۸۹۳۳۲۶۲- ٤٢٤٢پوهنتون
۰۷۷۵۵۸۱۰۷۶

۲۵/۲/۱۳۹۸۰۷۸۷۳۱۰۴۱۰- ٤٢٤٣شهر کابلدوکتور ذبیحانجمن مهندسنان  و انجینران افغان.٢٥٤٩

شورای اجتماعی بلوچ های ساکن .٢٥٥٠
شهر هرات ـ جاده گلستان ـ غالم نبیوالیت هرات

۱۸/۲/۱۳۹۸- ٤٢٤٤باغ آزادی

۲۷/۳/۱۳۹۸۰۷۲۹۱۲۱۲۳۷- ٤٢٤٥شهر کابل ـ ناحیه ششم افضل خلیقانجمن تحقیقاتی علوم اجتماعی واقع .٢٥٥١



٢٠٥

۰۷۷۳۱۲۱۲۳۷شهر کابل

بنیاد خیریه صالح واقع ناحیه پانزدهم .٢٥٥٢
شهر کابل

محمد الفت فدا 
۳/۲/۱۳۹۸۰۷۶۶۰۰۰۰۰۰- ۱۵٤٢٤٦شهر کابل  ـ ناحیه صالح

۰۷۶۶۹۰۰۰۰۹

٢٥٥٣.
شورای اجتماعی جوانان قریه دشت 
وریوت ولسوالی حصه اول والیت 

پنچشیر
قریه دشت وریوت ـ ولسوالی ابو ریحان

۱۷/۶/۱۳۹۸۰۷۰۰۵۵۷۱۶۱- ٤٢٤٧خنج
۰۷۰۷۸۸۶۲۳

د کابل ار په نهمه ناحیه کی د .٢٥٥٤
ر ـ نهمه ناحیه ـ اکابل صفت اهللاهمغی تولنههوت خیلو قوم د 

۲۵/۲/۱۳۹۸۰۷۸۴۷۰۴۴۸۱- ٤٢٤٨هوتخیل
۰۷۸۹۲۹۲۱۵۹

واقع شهر نهاد اجتماعی اخون الصفا .٢٥٥٥
۱/۴/۱۳۹۸۰۷۸۲۷۱۱۹۰۲- ٤٢٤٩شهر میمنه ـ ناحیه دومعبدالروفمیمنه والیت فاریاب

۰۷۳۱۹۳۰۷۰۰

کابل ـ ناحیه سوم شهر سید امان اهللابنیاد خیریه زازی واقع شهر کابل.٢٥٥٦
۲۸/۱/۱۳۹۸۰۷۴۴۴۰۴۸۴۸- ٤٢٥٠ـچهاراهی دهبوری

د جالل اباد  په ار کی د شکی .٢٥٥٧
جالل اباد ار ـ دویمه ناحیه ـ عبدالبصیرزاخیلو شورا 

۲۹/۲/۱۳۹۸۰۷۷۴۴۴۴۰۴۴- ٤٢٥١بابریانو دوهم سرک
۰۷۰۰۶۰۷۷۷۶

شورای اجتماعی معلولین مقیم ناحیه .٢٥٥٨
ناحیه چهارم ساحه زور کابل ـعبدالسعیدچهارم شهر کابل

۱۰/۶/۱۳۹۸۰۷۰۰۳۸۶۴۹- ٤٢٥٢اباد
۰۷۹۳۳۸۱۷۸۵

سازمان اجتماعی افق نوین واقع ناحیه .٢٥٥٩
۲۸/۳/۱۳۹۸۰۷۷۱۵۲۴۲۲۷- ٤٢٥٣شهر کابل ـ ناحیه سیزدهم محمد رضاسیزدهم شهر کابل

۰۷۶۷۶۴۶۳۰۰

شورای اجتماعی مردم ولسوالی .٢٥٦٠
شهر کابل ـ قوای مرکز ـ حمد اهللاخنجان مقیم کابل

۰۷۷۷۰۵۳۸۸- ٤٢٥٤ناحیه دوم
۰۷۸۸۸۳۱۳۱۰

د کابل ار په دریمه ناحیه کی .٢٥٦١
کابل ار ـ دریمه ناحیه ـ کاوانالفالح د وانانو توانیزه بنست

۰۷۶۷۰۲۶۶۳۱- ٤٢٥٥افغان تاور
۰۷۶۵۰۶۷۱۲۳

٢٥٦٢.
انجمن حمایت از رشد صنایع دستی 
زنان مقیم ناحیه چهارم شهر مزار 

شریف
ناحیه چهار شهر مزار شریف ـبی بی صدیقه

۲۷/۳/۱۳۹۸۰۷۸۴۶۴۳۱۸۴- ٤٢٥٦م گذر چوغدک
۰۷۹۴۵۵۱۶۲۲

انجمن ترک اعتیاد یاران واقع نوتالد .٢٥٦٣
۸/۴/۱۳۹۸۰۷۸۸۴۴۰۹۷۸- ٤٢٥٧شهر غزنی ـ نو اباد محمد امینشهر غزنی



٢٠٦

شهر کابل ـ ناحیه هفدهم ـ احسان اهللاشورای صلح و ورزش افغانستان.٢٥٦٤
۱۵/۲/۱۳۹۸۰۷۰۰۲۷۸۱۹۱- ٤٢٥٨سرم احمد شاه  مسعود

۰۷۰۲۰۲۰۰۰۰

شهر کابل ـ ناحیه چهارم ـ ادیب فهیمبنیاد مارشال فهیم.٢٥٦٥
۲۵/۲/۱۳۹۸- ٤٢٥٩کارته پروان

انجمن اجتماعی موتر فروشانن مقیم .٢٥٦٦
۰۷۹۴۹۸۹۱۱۱- ٤٢٦٠ولسوالی گذره–والیت هرات حاجی نعمت اهللاپل پشتون ولسوالی گذره هرات

۰۷۰۰۴۰۷۷۱۵

مدنی انجمن حمایت از ارزش های .٢٥٦٧
۰۷۹۹۵۹۲۹۹- ٤٢٦١ناحیه سوم–شهر هرات عبدالرازقوالیت هرات

۰۷۹۹۴۳۳۱۶۱

٢٥٦٨.
د هلمند په لکراه ار کی د 
سنگین ولسوالی د خلکو تولنیزه 

بنست
۱۱/۴/۱۳۹۸۰۷۴۸۱۷۲۱۳۸- ٤٢٦٢لمری ناحیه–لکراه ار عبدالباری

۰۷۴۹۹۷۲۶۱۹

شورای اجتماعی معلولین متحد مقیم .٢٥٦٩
۲۱/۲/۱۳۹۸۰۷۸۸۴۳۸۷۵۲- ٤٢٦٣باغ قلعه سراج- شهر مهترالمصاحب خانمیرمرکز والیت لغمان

۰۷۸۸۰۴۰۵۶

بنیاد خیریه آزاد واقع مرکز والیت .٢٥٧٠
۲۸/۲/۱۳۹۸۰۷۸۸۲۲۴۲۶۶- ٤٢٦٤مرکز والیت سرپلعبدالبشیر آزادسرپل 

۰۷۴۴۶۷۹۳۸۰

سازمان اجتماعی همگرایی مقیم شهر .٢٥٧١
۲۸/۷/۱۳۹۸۰۷۳۰۵۲۰۷۳۰- ۱۱٤٢٦٥ناحیه –شهر کابل سلیمهکابل

۰۷۸۸۹۴۵۲۲۸

شورای اجتماعی انسجام اسماعیلیان .٢٥٧٢
۵/۳/۱۳۹۸۰۷۹۳۲۷۷۲۱۲- ٤٢٦٦ناحیه پنجم–شهر کابل نور محمدافغانستان

۰۷۹۲۶۵۳۷۸۴

٢٥٧٣.
اتحادیه متشبثین فابریکات صنعتی 
تولید دانه مرغ و مرغداری نسلی 

افغانستان
بشیر احمد

–ناحیه چهار –شهر کابل 
عقب–ترفیکچهاراهی
نورجهاندانشگاه

٤٢٦٧ -۲۲/۲۱۳۹۸۰۷۹۹۳۵۵۵۲۲
۰۷۸۶۲۷۷۶۲

شورای اجتماعی فالح جاویدان واقع .٢٥٧٤
۱۷/۲/۱۳۹۸- ٤٢٦٨ناحیه دوازدهم–شهر کابل خلیل الرحمنناحیه دوازدهم شهر کابل

د جالل اباد ار د کمیسونو د .٢٥٧٥
۱۶/۴/۱۳۹۸۰۷۸۹۹۶۹۸۹۶- ٤٢٦٩لمری ناحیه–جالل اباد ار نور زاد اهللاوانانو تولنه

۰۷۸۴۰۹۱۸۱۵
۳۰/۳/۱۳۹۸۰۷۸۹۷۸۳۴۳۴- ٤٢٧٠–وریر اکبر خان ۱۳سرک حاجی محد داود بنیاد خیریه الحاج محمد داود جاللی .٢٥٧٦



٢٠٧

۰۷۹۳۲۰۳۰۹۰کابلشهر–دهمناحیهخان مقیم شهر کابل

سازمان اجتماعی روزنه فردا واقع .٢٥٧٧
–ناحیه سیزده –شهر کابل مژگان شهر کابل

۸/۴/۱۳۹۸۰۸۹۳۱۱۹۸۵۹- ٤٢٧١ایستگاه پل سرخ
۰۷۹۸۶۸۳۴۴۲

د لغمان والیت مرکز د کل بیله کلی د.٢٥٧٨
کل بیله - لغمان والیت مرکزمحصل خاند لبنیات پلورونکوو تولنه

۱۲/۶/۱۳۹۸۰۷۸۶۸۷۴۷۴۴- ٤٢٧٢کلی
۰۷۸۰۵۰۴۷۸۸

انجمن اجتماعی نابینایان مقیم شهر .٢٥٧٩
۲۸/۲/۱۳۹۸۰۷۹۹۱۱۰۱۷۰- ٤٢٧٣ناحیه چهارم-شهر تالقانفیض اهللاتخارتالقان والیت 

۰۷۹۱۷۲۶۱۲۶

انجمن اجتماعی باغداران زردالو .٢٥٨٠
۲۲/۷/۱۳۹۸۰۷۸۶۷۴۱۶۱۱- ٤٢٧٤بندر اقچه-ولسوالی بلخمحمد حلیمولسوالی بلخ والیت بلخ

۰۷۸۶۲۲۰۷۴

شورای اجتماعی زنان قریه برالن .٢٥٨١
ولسوالی شهرستان –قریه برالن دوردانهولسوالی شهرستان والیت دایکندی

۱۷/۲/۱۳۹۸۰۷۷۴۵۷۸۱۶۹- ٤٢٧٥والیت دایکندی–
۰۷۷۵۳۶۵۴۶۱

په ننگرهار والیت کی د افغان .٢٥٨٢
۲۴/۶/۱۳۹۸۰۷۸۶۰۰۱۹۹۹- ٤٢٧٦جالل اباد ار پنمه ناحیهمحمد نذیرخدمت خیریه بنست 

۰۷۷۷۷۳۰۰۰۹

انجمن اجتماعی برنا واقع ناحیه ششم .٢٥٨٣
۰۷۹۹۲۸۰۹۴۸- ٤٢٧٧ناحیه ششم–شهر هرات غالم محبوب شهر هرات

۰۷۹۸۶۶۳۲۵۸

حمایت از حقوق متقاعدین انجمن .٢٥٨٤
۳/۲/۱۳۹۸۰۷۰۰۰۴۳۳۰۷- ۱۱٤٢٧٨ناحیه –شهر کابل عوض محمد پولیس ملی مقمیم شهر کابل

۰۷۹۱۲۵۲۵۷۰

بنیاد خیریه حاجی رویش واقع ناحیه .٢٥٨٥
مارکیت –شهر مزار شریف ناجیهدوم شهر مزار شریف

۴/۳/۱۳۹۸۰۷۸۴۰۴۱۸۱۲- ٤٢٧٩نوابی
۰۷۸۰۵۹۹۷۹۹

٢٥٨٦.
د لوگر والیت د محمد اغه ولسوالی 
د مس عینک کلی د خلکو تولنیزه 

شورا
مس –محمد اغه ولسوالی محمد نذیر

۲۶/۳/۱۳۹۸۰۷۸۱۸۰۲۰۴۰- ٤٢٨٠عینک کلی
۰۷۰۵۸۷۲۷۳۷

انجمن اجتماعی مرغداری پامیر .٢٥٨٧
۲۹/۲/۱۳۹۸۰۷۸۸۷۴۳۹۰۴- ٤٢٨١بدخشان- ولسوالی کشم کریم اهللابدخشان

۰۷۶۴۴۳۳۰۸۴

ولسوالی شورای اجتماعی مردم .٢٥٨٨
۲۱/۲/۱۳۹۸۰۷۸۸۱۸۳۸۰۱- ٤٢٨٢شهر مزار شریف–والیت بلخ محمد همایونقیصار مقیم شهر مزار شریف

۱۵/۴/۱۳۹۸۰۷۰۸۸۵۱۱۳۸- ٤٢٨٣ناحیه ششم–شهر کابل فرزانه انجمن داکتران دندان افغانستان .٢٥٨٩



٢٠٨

د کابل ار په پنمه ناحیه  کی د .٢٥٩٠
۲۹/۵/۱۳۹۸۰۷۰۰۰۱۴۲۷۰- ٤٢٨٤پنمه ناحیه–کابل ار فیروز خانوردکو د عربانو دری ولسی تولنه

۰۷۸۰۰۰۰۲۳۸

شورای اتحاد مردمی مقیم شهر .٢٥٩١
–شهر پلخمری –والیت بغالن غالم مصطفیپلخمری والیت کابل

۰۷۰۰۷۴۳۰۰۳- ٤٢٨٥سیلو۸سرک 
۰۷۴۴۰۸۴۵۱۸۵

سازمان اجتماعی مثبت اندیشی مقیم .٢٥٩٢
–ناحیه اول –شهر هرات سونیاشهر هرات

۰۷۹۷۳۷۴۰۰۰- ٤٢٨٦متره۳۰سرک 

نهاد اجتماعی ترک اعتیاد واقع .٢٥٩٣
شهرک - ۱۱ناحیه –شهر مزار مصطفیکارته سجادیه شهر مزار شریف

۲۶/۲/۱۳۹۸۰۷۹۴۳۵۳۵۱۸- ٤٢٨٧سجادیه
۰۷۹۲۷۸۸۴۶۶

انجمن اجتماعی همبستگی مقیم  .٢٥٩٤
۰۷۸۲۴۳۳۱۴۶- ٤٢٨٨شهر چاریکار–والیت پروان شهر چاریکار والیت پروان

۰۷۸۶۶۶۳۰۱۱

نهاد اجتماعی ام البالد واقع ولسوالی .٢٥٩٥
۳۰/۲/۱۳۹۸۰۷۰۰۵۵۰۵۰۸- ٤٢٨٩بندر اقچه–بازار ولسوالی بلخ غالم علی بلخ 

۰۷۸۴۱۰۰۰۹۴

–شهر تالقان –والیت تخار اسداهللامردم تخارستانشورای اجتماعی .٢٥٩٦
۲۴/۲/۱۳۹۸۰۷۰۸۱۷۴۶۳۷- ٤٢٩٠کوچه امنیت

۰۷۴۸۰۳۰۰۰۰

د کابل میشتو اچکزو وانانو تولنیزه .٢٥٩٧
۲۸/۲/۱۳۹۸۰۷۴۴۵۳۶۲۱۷- ٤٢٩١دوهمه ناحیه–کابل ار محمد نبی اچکزیشورا

۰۷۲۸۹۳۰۱۳۰

په ننگرهار والیت کی د ناصرو قومی .٢٥٩٨
لورمه ناحیه –جالل اباد ار عبدالربشورا

۲/۴/۱۳۹۸۰۷۹۴۶۴۶۲۴۶- ٤٢٩٢سلطان زی مارکیت–
۰۷۳۰۹۱۱۲۱۲

د جالال اباد ار په دوهمه ناحیه کی .٢٥٩٩
۲۵/۳/۱۳۹۸۰۷۶۵۰۴۰۹۰۴- ٤٢٩٣دویمه ناحیه-جالل اباد ار نبی گل د مزدورانو تولنه

۰۷۹۷۰۴۷۴۷۶

انجمن اجتماعی افسران معلول مقیم .٢٦٠٠
۲/۵/۱۳۹۸۰۷۸۰۹۴۹۸۰۷- ٤٢٩٤ناحیه هشتم–شهر کابل رحیم اهللا ناحیه هشتم شهر کابل

۰۷۸۲۹۳۳۵۵۱

سازمان اجتماعی انسجام جوانان مقیم .٢٦٠١
۰۷۷۰۳۳۳۳۱۰- ٤٢٩٥پایین بازار–بامیان علدالجبارمرکز بامیان

۰۷۷۵۹۳۸۴۷۰

اتحادیه صادر کننده گان سنگ ها ی .٢٦٠٢
–ناحیه چهارم –شهر کابل ملک فیصلقیمتی و نیمه قیمتی مقیم شهر کابل

۱۰/۶/۱۳۹۸۰۷۴۴۴۴۴۱۷۰- ٤٢٩٦سرک پروان سه 
۰۷۷۷۷۶۶۷۶۶

۱۵/۲/۱۳۹۸۰۷۴۴۰۰۰۰۰۸- ٤٢٩٧ناحیه دارالمان ۷–کابل ار جمعه گلپه کابل ار کی د شهید الحاج .٢٦٠٣



٢٠٩

صالح محمد خان اکزی خیریه 
بنست

۰۷۰۸۹۹۰۷۰۰سرک

انجمن اجتماعی زنان معلول مقیم .٢٦٠٤
۵/۳/۱۳۹۸۰۷۹۰۸۷۶۲۱۷- ٤٢٩٨قریه یکاول–واالیت غزنی ناهیدهمرکز والیت غزنی

۰۷۹۲۴۳۷۱۷۱

انجمن اجتماعی باغدارن سیب .٢٦٠٥
۲/۵/۱۳۹۸۰۷۰۴۴۴۸۵۸۳- ٤٢٩٩پل علم–والیت لوگر سید ولیوانگور مقیم پل علم والیت لوگر

۰۷۸۵۸۰۸۵۲۷

٢٦٠٦.
اتحادیه متشبثین شرکت های سیاحتی 
و زیارتی عتبات و عالیات مقیم شهر 

کابل
–ناحیه ششم –شهر کابل محمد کبیر 

۲۶/۵/۱۳۹۸۰۷۹۹۳۰۹۹۶۴- ٤٣٠٠چوک شهید مزاری
۰۷۹۵۳۰۰۴۰۰

انجمن زارعین غله جات قریه علی .٢٦٠٧
قریه علی –مرکز والیت لغمان نوراغاخیل مرکز والیت لغمان

۲۰/۴/۱۳۹۸۰۷۳۱۹۷۳۶۴۶- ٤٣٠١خیل 
۰۷۸۳۶۲۴۳۸۴

په نر والیت کی د کشمیرخان .٢٦٠٨
صحت عامه -کنر والیت ضیاالرحمنتولنیزه بنست

۱۰/۴/۱۳۹۸۰۷۷۴۰۷۲۲۷۲- ٤٣٠٢چوک یرک
۰۷۷۴۱۴۶۲۲۱

بنیاد مرحوم حاجی عبدالخالق ب.٢٦٠٩
–ناحیه دوم –شهر هرات امیدرحمانی واقع ناحیه دوم شهر هرات

۴/۴/۱۳۹۸۰۷۹۷۴۰۵۶۴۰- ٤٣٠٣چهاراهی آمریت
۰۷۹۷۵۰۴۵۵۸

٢٦١٠.
شورای اجتماعی مردم شهرستان و 
میر آمو والیت دایکندی مقیم ناحیه 

شهر کابل۱۳
دشت –۱۳ناحیه -شهر کابل عوض علی

۲۶/۳/۱۳۹۸۰۷۷۲۵۲۵۲۵۹- ٤٣٠٤برچی
۰۷۷۲۴۵۰۳۰۰

د خوست والیت په مرکز کی سمون .٢٦١١
۱/۴/۱۳۹۸۰۷۷۹۷۱۹۸۱۴- ٤٣٠٥خوست په مرکزسلیمان توانیز بنست

۰۷۷۸۲۰۹۰۴۰

انجمن زارعین غله جات قریه مریم .٢٦١٢
۹/۸/۱۳۹۸۰۷۷۷۴۴۰۰۷۱- ٤٣٠٦قریه مریم –والیت لغمان شمس الدینمرکز والیت لغمان

۰۷۰۰۲۴۲۴۱۷

سازمان اجتماعی فصل امید شهر .٢٦١٣
–۴ناحیه –شهر کابل اعتیار خان کابل

۳/۴/۱۳۹۸- ٤٣٠٧چهاراهی گل سرخ

د لغمان والیت په قرغیو ولسوالی .٢٦١٤
۰۷۸۴۸۶۰۵۰۰- ٤٣٠٨قرغیو ولسوالی –لغمان والیت عبداهللا کی طیبه خیریه بنست

۰۷۳۰۱۴۶۱۸۹
۲۴/۴/۱۳۹۸۰۷۷۷۱۳۱۳۱۴- ٤٣٠٩جالل اباد ار عبدالستار عبدالستار نیازی په جالل اباد کی د .٢٦١٥



٢١٠

خیریه بنست

شورای اجتماعی جوانان همنوا مقیم .٢٦١٦
۰۷۸۶۲۰۰۸۸۵- ٤٣١٠ناحیه هشتم–شهر کابل جالت خانناحیه هشتم شهر کابل

د ننگرهار والیت په سرخرود .٢٦١٧
سرخرود –ننگرهار والیت احمد ظاهرولسوالی کی د همفکره وانانو تولنه

۱۲/۴/۱۳۹۸۰۷۰۰۰۰۲۸۹۶- ٤٣١١ولسوالی

۲۵/۳/۱۳۹۸۰۷۰۵۱۴۱۰۱۴- ٤٣١٢په مرکز کی–جالل اباد ار برهان الدینپه ننگرهار والیت کی توان بنست .٢٦١٨
۰۷۸۸۲۸۸۱۶۶

۲۶/۲/۱۳۹۸۰۷۰۰۲۲۸۷۷۰- ٤٣١٣ناحیه دوم–شهر مزار شریف سالمتانجمن حقوقی اریانا.٢٦١٩
۰۷۰۰۵۰۹۰۳۴

اجتماعی نسل صلح مقیم سازمان .٢٦٢٠
۲۹/۴/۱۳۹۸۰۷۸۹۱۱۴۸۰۲- ٤٣١٤ناحیه هشتم–شهر کابل سید نجیب اهللاشهر کابل

–دریمه ناحیه –کابل ار حمیداهللاد لوگر د خلکو سراسری شورا.٢٦٢١
۲۰/۴/۱۳۹۸۰۷۰۰۲۸۱۶۶۱۵- ٤٣١٥کارته سه

۰۷۰۰۲۷۶۹۸۶

٢٦٢٢.
د کنر والیت د مرکز اسعد اباد ار 

کرهای د شهیدانو کلی د گوتی 
وانانو تولنیزه شورا

–اباداسعد–کنر والیت عبدالبصیر
۲۸/۲/۱۳۹۸۰۷۷۸۱۵۱۵۳- ٤٣١٦مارکیتبهکرهای

- ٤٣١٧شیرپور-ناحیه دهم –شهر کابل نسیمه ( حمیدی)نهاد مشارکت جوانان افغانستان .٢٦٢٣

د هلمند والیت په لکراه کی د .٢٦٢٤
۳۰/۲/۱۳۹۸۰۷۴۹۲۲۹۲۰- ٤٣١٨لکراه ار  حاجی عبدالباریلوی بارک قوم تولنیزه شورا

۰۷۴۹۶۰۵۹۰۱

کارته –ناحیه سوم –شهر کابل وحیداهللامقیم شهر کابلبنیاد وحیداهللا سردار.٢٦٢٥
۰۷۸۴۸۰۹۵۹۰- ٤٣١٩چهار

۰۷۸۶۴۰۱۸۱۴

والیت په مرکز کی د انوری د زابل .٢٦٢٦
۰۷۰۲۹۹۵۳۱۳۲- ٤٣٢٠زابل والیت په مرکز کیانور اهللا خیریه بنست

۰۷۰۸۹۹۳۹۰۰

هلمند والیت په لکراه ی د د.٢٦٢٧
۱۳/۵/۱۳۹۸۰۷۰۵۷۲۶۲۶۸۵- ٤٣٢١پنمه ناحیه –لکزاه ار عبدالکریممیشتو اکزو شورا

۰۷۹۳۰۳۵۳۲

شورای اجتماعی و مردمی قریه جات .٢٦٢٨
دشت –۱۸ناحیه -شهرکابلمحمد حکیمجلگاه ولسوالی جغتو والیت غزنی 

۱۵/۷/۱۳۹۸۰۷۰۰۲۸۷۵۴۰- ٤٣٢٢برچی
۰۷۹۹۴۴۶۰۵۵



٢١١

مقیم شهر کابل

انجمن اجتماعی اندیشه نوین واقع .٢٦٢٩
۰۷۰۰۷۴۲۵۳۲- ٤٣٢٣ناحیه اول–شهر کابل راضیهشهر کابل

۰۷۰۷۰۲۶۱۰۰

انجمن اجتماعی زعفران کاران .٢٦٣٠
۰۷۹۱۷۹۶۷۹۱- ٤٣٢٤ولسوالی اوبه–والیت هرات گل محمدولسوالی اوبه والیت هرات

۰۷۹۷۱۸۲۶۲۳

- دریمه ناحیه –کابل ار عبدالرحمن په کابل ار کی د اعتدال تولنه.٢٦٣١
۲۴/۶/۱۳۹۸۰۷۰۰۶۰۰۵۴- ٤٣٢٥دهبوری

۰۷۸۸۸۸۷۷۲۹

شورای اجتماعی افسران متقاعد .٢٦٣٢
۰۷۹۲۲۴۳۱۳۱- ۱۵٤٣٢٦ناحیه –کابل عبدالحسیب ارینافغانستان

۰۷۹۹۲۰۱۱۹۹

نهاد اجتماعی معشل هدایت والیت .٢٦٣٣
مرکز ولسوالی –والیت هرات وحید احمد هرات

۹/۶/۱۳۹۸۰۷۹۹۳۷۸۰۰۷- ٤٣٢٧گذره

انجمن اجتماعی فرهنگیان ولسوالی .٢٦٣٤
پایین –نواباد –شهر غزنی خدا دادناور مقیم شهر غزنی 

۲۰/۷/۱۳۹۸۰۷۹۸۲۲۰۱۳- ٤٣٢٨حوزه پنجم
۰۷۹۲۹۶۵۲۶۰

شورای اجتماعی انسجام جوانان .٢٦٣٥
۲۸/۲/۱۳۹۸۰۷۹۰۸۰۱۱۱۱- ٤٣٢٩متره۶۴شهر هرات سرک الدینصالعلیزای مقیم شهر هرات

۰۷۸۶۱۵۵۱۱۵

–احمد شاه بابا مینه –کابل محمد ظریفانجمن اجتماعی دست کمک .٢٦٣٦
۲۸/۳/۱۳۹۸۰۷۰۰۲۲۰۳۶۱- ٤٣٣٠سزم نهم

۰۷۶۶۶۶۵۶۵۷

شورای اجتماعی اخوت مردمی مقیم .٢٦٣٧
سرک –۱۷ناحیه –کابل عبدالظاهرناحیه هفدهم شهر کابل

۳۰/۵/۱۳۹۸۰۷۴۴۱۲۶۳۱۶- ٤٣٣١نجات مینه 
۰۷۸۵۳۰۰۰۰۰

اجتماعی ساکنین چمن شورای .٢٦٣٨
–ولسوالی بگرامی –کابل محمد عزیزولسوالی بگرامی والیت کابل

۲۸/۳/۱۳۹۸۰۷۹۱۲۳۹۲۰۲- ٤٣٣٢ساحه چمن حسین خیل
۰۷۷۷۸۳۳۵۴۶

انجمن اجتماعی باغداران ولسوالی .٢٦٣٩
ولسوالی زنده –والیت هرات عبدالفتاحزنده جان والیت هرات

۰۷۸۳۳۶۷۰۱۴- ٤٣٣٣جان
۰۷۹۷۷۶۰۴۰۳۲

٢٦٤٠.
اجتماعی زعفران کاران قریه انجمن 

چین زای ولسوالی بادپسن والیت 
لغمان

۲۳/۷/۱۳۹۸۰۷۸۷۴۳۸۸۵- ٤٣٣٤قریه چین زای–والیت لغمان محمد نعیم
۰۷۳۰۱۵۴۶۴۸

۲۵/۲/۱۳۹۸۰۷۰۰۵۴۵۵۰۳- ٤٣٣٥ولسوالی رستاق –والیت تخار عزیز اهللانجمن اجتماعی فالء جوانان رستاقی .٢٦٤١



٢١٢

۰۷۸۲۵۴۵۵۰۲شهر رستان –والیت تخار 

انجمن مالداران وحدت ولسوالی .٢٦٤٢
۳۱/۶/۱۳۹۸۰۷۹۱۴۲۳۵۲۵- ٤٣٣٦مرکز ولسوالی قیصارسید محمد ایوبقیصار والیت فاریاب

۰۷۸۸۰۶۹۹۰۳

د کونر والیت ترنگ ولسوالی کدو .٢٦٤٣
۹/۶/۱۳۹۸۰۷۷۴۳۱۸۳۶۴- ٤٣٣٧ترنگ ولسوالی–کونر والیت ممتازکلی بزگرانو تولنه

۰۷۷۷۶۴۰۸۳۳

جالل اباد ار کی د د ننگرهار په .٢٦٤٤
۲۵/۶/۱۳۹۸۰۷۸۷۰۶۷۸۰۰- ٤٣٣٨دریمه ناحیه–جالل اباد ار عبدالرحمنتوخی قوم توانیره شورا

۰۷۰۰۸۱۹۱۰۵

انجمن خدمت گاران ترانزیتی و بار .٢٦٤٥
۵/۳/۱۳۹۸۰۷۰۷۳۷۳۷۲۰- ٤٣٣٩شهر کابلمحمد حسینچاالنی بلوچ گروپ مقیم شهر کابل

۰۷۸۶۹۱۳۰۹۱

د کونر والیت په اسعد اباد کی .٢٦٤٦
ار اسعد اباد په –کونر والیت فیض محمدبزگرانو تولنه

۲۴/۶/۱۳۹۸۰۷۷۲۴۳۱۰۵- ٤٣٤٠ی
۰۷۷۷۲۱۰۰۹۸

۷/۳/۱۳۹۸۰۷۸۶۱۳۳۸۰۷- ٤٣٤١ناحیه سوم–شهر کابل فریبابنیاد اجتماعی زم زم واقع شهر کابل.٢٦٤٧
۰۷۹۰۰۰۰۰۵۵

په کابل ار کی د حق غوتونکو .٢٦٤٨
۱۱/۷/۱۳۹۸۰۷۸۷۰۳۷۵۰۲- ٤٣٤٢اوومه ناحیه –کابل ار احسان اهللاوانانو تولنه

۰۷۸۶۱۱۳۶۷۸

شورای اجتماعی مردم ولسوالس .٢٦٤٩
۱۰/۶/۱۳۹۸۰۷۷۳۴۵۴۱۷۲- ۱۳٤٣٤٣ناحیه –شهر چاریکار حاجی محمد نظامشتل مقیم شهر چاریکار والیت پروان

۰۷۷۴۸۰۷۲۷۸

نهاد اجتماعی نگرش سبز واقع ناحیه .٢٦٥٠
۰۷۸۳۳۰۰۳۲۲- ۱۳٤٣٤٤ناحیه –شهر کابل عبدالقدیمدهم شهر کابل

۰۷۹۵۳۶۱۰۹۸

شازمان اجتماعی شهید اشراف .٢٦٥١
۹/۶/۱۳۸۹۰۷۹۳۳۳۶۳۶۳- ٤٣٤٥ناحیه دوم-شهر مزار شریفامین رمضانرمضان واقع شهر مزار شریف

۰۷۷۳۱۳۱۱۹۶۶

مقیم داریمرغانجمن اجتماعی .٢٦٥٢
شهر –قلع نو –والیت بادغیس نجیب اهللامرکز والیت بادغیس

۰۷۹۵۶۰۱۸۷۸- ٤٣٤٦نو
۰۷۹۹۵۵۵۶۹۶

۲۶/۴/۱۳۹۸۰۷۰۳۶۲۶۳۴۷- ٤٣٤٧سرک شورا–کارته سه –کابل سرور دانش بنیاد اندیشه .٢٦٥٣

شورای اجتماعی سراسری مردم .٢٦٥٤
۶/۶/۱۳۹۸- ۱۵٤٣٤٨ناحیه –والیت کابل محمد عمر اندراب 

۲۴/۷/۱۳۹۸۰۷۸۵۷۹۷۹۳۰- ٤٣٤٩ناحیه سوم–شهر کابل اسداهللاسازمان اجتماعی توسعه ورزش و .٢٦٥٥



٢١٣

۰۷۸۴۹۳۵۰۰صلح مقیم ناحیه سوم شهرکابل

سازمان اجتماعی وفاق جوانان ناحیه .٢٦٥٦
۰۷۰۴۸۰۵۲۹۶- ٤٣٥٠- ۵شهر کابل ناحیه ـ احمد فیصلپنج شهر کابل

۰۷۴۷۴۰۰۴۶۸

شورای اجتماعی جوانان شاکی نوکه .٢٦٥٧
۰۷۴۸۲۴۹۲۶۳- ۱۳٤٣٥١ناحیه–شهر کابل رضوانشهر کابل-۱۳-غزنی مقیم ناحیه

۰۷۰۳۰۶۰۵۵۲
۲۷/۶/۱۳۹۸۰۷۸۲۶۲۷۱۱۰- ٤٣٥٢شهر کابل–کارته پروان سید اکرام الدیناتحادیه مکاتب خصوصی افغانستان.٢٦٥٨

انجمن اجتماعی وارد کننده گان .٢٦٥٩
۶/۶/۱۳۹۸۰۷۸۹۷۰۵۷۰۷- ٤٣٥٣شهر هرات ناحیه دومعبدالکریمادویه جات طبی مقیم شهر هرات

۰۷۷۹۹۲۰۲۸۶۰

٢٦٦٠.
انجمن اجتماعی وارد و تولید کننده 
گان لوازم آرایشی و بهداشتی مقیم 

شهر هرات 
۶/۶/۱۳۹۸۰۷۸۹۷۰۵۷۰۷- ٤٣٥٤ناحیه دوم–شهر هرات ء اهللامعا

۰۷۷۹۹۲۰۲۸۶۰

انجمن اجتماعی عمده فرشان شهر .٢٦٦١
۰۷۸۹۷۰۵۷۷۰۷- ٤٣٥٥ناحیه دوم–شهر هرات سراج الدینهرات 

سازمان اجتماعی قرانی بینات مقیم.٢٦٦٢
۵/۶/۱۳۹۸۰۷۴۴۵۳۷۹۸۱- ۱۳٤٣٥٦ناحیه –شهر کابل سید ابراهیمناحیه سیزدهم شهر کابل

۰۷۴۸۲۴۶۹۸۰

انجمن صرفان نوی خراسان شهر .٢٦٦٣
–ناحیه اول –شهر غرنی آقا محمدغرنی

۶/۵/۱۳۹۸۰۷۷۷۵۵۵۵۴- ٤٣٥٧مارکیت خراسان
۰۷۸۸۰۰۰۰۰۲

کفتان مدد خان –کندهار نورایلد وان کهول تولنه.٢٦٦٤
۱۷/۴/۱۳۹۸۰۷۰۰۷۶۳۵۳۸- ٤٣٥٨لورالری

۰۷۲۹۰۰۱۳۳۶

چهاراهی –شهر نو –کابل سید اسماعیلبنیاد لیان امیری.٢٦٦٥
۰۷۹۵۲۴۸۷۷۰- ٤٣٥٩حاجی یعقوب

ننگرهار والیت کی مشال د وانانو .٢٦٦٦
۰۷۸۳۲۳۳۳۴۶- ٤٣٦٠جالال ایاد ار طارق اهللامدنی تولنه

۰۷۸۹۱۰۱۰۳۷

شورای اجتماعی صداقت مقیم ناحیه .٢٦٦٧
۱۷/۷/۱۳۹۸- ٤٣٦١نیازبیگ- ۵ناحیه –شهر کابل شیر اقاپنجم شهر کابل

شهیدانو –اسعد اباد –کونر محمد عارفد کونر د ماموندو قومی شورا.٢٦٦٨
۰۷۶۷۰۷۰۷۷۰- ٤٣٦٢چوک

۰۷۶۵۶۷۸۸۶۵



٢١٤

انجمن اجتماعی بانوان کشک رباط .٢٦٦٩
رباط –مرکز ولسوالی کشک فریده سنگی والیت هرات

۱۴/۶/۱۳۹۸۰۷۹۴۷۱۴۱۱۴- ٤٣٦٣هرات-سنگی 
۰۷۹۴۴۴۶۴۰۰

شورای اجتماعی قوم ابراهیم خیل .٢٦٧٠
۰۷۹۹۲۰۶۲۸۹- ٤٣٦٤ناحیه هشتم–شهر کابل حکیم جانمقیم ناحیه هشتم شهر کابل

۰۷۳۰۴۸۶۳۷۰
۲۱/۷/۱۳۹۸۰۷۹۵۷۷۷۷۴۷- ٤٣٦٥ناحیه چهارم –شهر کابل محمد رسولبنیاد اجتماعی صلح.٢٦٧١

نهاد اجتماعی توانمند سازی زنان .٢٦٧٢
–ناحیه هشت –شهر کابل زحل کابلمقیم نماحیه هشتم شهر 

۰۷۸۲۸۰۰۹۴۶- ٤٣٦٦کارته نو

شورای اجتماعی مردم ولسوالی .٢٦٧٣
۰۷۹۹۰۷۲۴۴۱- ۴٤٣٦٧ناحیه –شهر کابل سید عبدالوهابیمگان بدخشان مقیم شهر کابل

۰۷۸۲۸۳۳۸۸۶

د کونر والیت د تیشی د لور کلی .٢٦٧٤
۶/۶/۱۳۹۸۰۷۷۵۳۱۱۰۳- ٤٣٦٨تیشی کلی–کنر والیت امیر زمان د خلکو تولنیزه شورا

٢٦٧٥.
زنده شورای اجتماعی مردم گذره 

بانان و پوستین دوزا ها مقیم خیرخانه 
شهر کابل

- ناحیه پانزده –شهر کابل محمد یونس
۲۷/۵/۱۳۹۸۰۷۹۹۰۷۷۸۸۸- ٤٣٦٩خیرخانه

۰۷۸۲۵۲۱۸۵۲

۵/۶/۱۳۹۸۰۷۶۷۷۰۱۵۹۶- ٤٣٧٠لورمه ناحیه–جالل اباد ار هوگی هماپه جالل اباد کی زحل مدنی تولنه.٢٦٧٦

اتحادیه متشبثین شرکت های سیاحتی .٢٦٧٧
جاده –ناحیه  اول - شهر کابلمحمد صابرو زیارتی ندا واقع شهر کابل

۴/۶/۱۳۹۸۰۷۸۶۵۵۵۵۹۱- ٤٣٧١میوند
۰۷۷۴۳۳۹۸۱۷

–ناحیه چهارم –شهر کابل حبیب الرحمنءشورای ملی فرزندان شهدا.٢٦٧٨
۱۶/۷/۱۳۹۸۰۷۹۹۰۴۵۰۴۵۰- ٤٣٧٢سرک دوم پروژه تایمنی 

د خوست والیت په مرکز کی د .٢٦٧٩
خوست والیت په مرکز مانی شفیقهو غ تولنه

۰۷۷۴۷۵۶۶۴۵- ٤٣٧٣کلی
۰۷۷۰۷۲۵۱۱۸

٢٦٨٠.
اجتماعی قوم نور خان خیل شورای

ولسوالی کامه مقیم ناحیه دوازدهم 
شهر کابل

–ناحیه دوازدهم - شهر کابلرحیم 
- ٤٣٧٤ارزان قیمت

شورای اجتماعی پیوند مردمی مقیم .٢٦٨١
۱۰/۶/۱۳۹۸۰۷۷۲۴۴۲۱۹۵- ۱۳٤٣٧٥ناحیه –شهر کابل محمد کاظمناحیه سیزدهم شهر کابل 

۳۰/۳/۱۳۹۸۰۷۸۷۲۲۲۲۲۲- ۴٤٣٧٦ناحیه - شهر کابلجان اغاانجمن مشارکت و تحول.٢٦٨٢



٢١٥

۰۷۹۵۸۱۶۲۹۷

بنیاد اجتماعی کریم اهللا در ولسوالی .٢٦٨٣
۰۷۰۰۲۸۷۱۳- ٤٣٧٧ولسوالی شکردره–شهر مابل دل باباشکر دره والیت کابل

۹/۵/۱۳۹۸۰۷۰۶۱۴۹۶۷- ٤٣٧٨ناحیه ششم–شهر کابل سیر فرهاد سازمان خط کابل .٢٦٨٤
۰۷۸۸۸۸۰۰۱۵

شورای اجتماعی انسجام قوم غلجایی .٢٦٨٥
–والیت نمیروز –شهر زرنج جاجی غالم نبیمقیم شهر زرنج والیت نمیروز

۱۵/۵/۱۳۹۸۰۷۹۵۱۴۸۸۹۴- ٤٣٧٩مارکیت تمیمور شاهی
۰۷۹۹۷۶۱۸۱۰

٢٦٨٦.
شورای اجتماعی قوم سید شاه نظام 

۱۳ولی ولسوالی غوربند مقیم ناحیه 
شهر کابل

۲۱/۷/۱۳۹۸۰۷۹۹۰۷۰۰۲۷- ۱۳٤٣٨٠ناحیه –شهر کابل سید یحیی
۰۷۷۶۲۶۱۷۱۷

شورای اجتماعی راننده گان وسایط .٢٦٨٧
والبت –شهرک بندر حیرتان حاجی علی بلند تناژ بندر حیرتان والیت بلخ

۱۲/۴/۱۳۹۸- ٤٣٨١بلخ

د کنر والیت په مرکز د نواباد کلی د .٢٦٨٨
- ٤٣٨٢کنر والیت نو اباد کلیرحمت اهللابزگرانو تولنه

٢٦٨٩.
د خوست والیت د اسماعیل خیلو او 
مندوزیو ولسوالی د علیوات کلی د 

وانانو د یووالی تولنه 
۱۲/۶/۱۳۹۸۰۷۷۶۳۸۸۸۸۸- ٤٣٨٣خوست والیتتوریالی

۰۷۷۷۴۹۶۸۶۰

شورای اجتماعی مردم متحد مقیم .٢٦٩٠
۳۰/۵/۱۳۹۸۰۷۷۸۸۲۴۳۳۲- ٤٣٨٤ناحیه اول–شهر مزار شریفسید محمود بلخ باستان 

۰۷۷۴۲۴۵۳۶۲
۱۱/۴/۱۳۹۸- ٤٣٨٥ناحیه دهم–شهر کابل سید شهاب الدیناتحادیه تاجران زغال سنگ افقانستان.٢٦٩١

بنیاد اجتماعی نجات شهر میمنه .٢٦٩٢
۲۹/۵/۱۳۹۸۰۷۸۸۸۳۰۶۰۰- ٤٣٨٦شهر میمنه–والیت فاریاب نسیمهوالیت فاریاب

۰۷۹۶۲۴۶۶۸۴

نهاد حمایت از بانوان و اطفال شهر .٢٦٩٣
۱۶/۷/۱۳۹۸۰۷۹۵۸۵۰۸۵۵- ٤٣٨٧والیت فاریاب شهر میمنهامیدهمیمنه والیت فاریاب

٠٧٩٠٨٨٥١٦٥

انجمن اجتماعی افسران و بریدمالن .٢٦٩٤
۳۱/۴/۱۳۹۸۰۷۹۱۹۰۹۷۵۵- ٤٣٨٨ناحیه اول–شهر کابل بشیر احمداردوی ملی 

۷/۸/۱۳۹۸- ٤٣٨٩سرک –ناحیه دهم –شهر کابل صدیق اهللا ثباتانجمن اجتماعی صلح و.٢٦٩٥



٢١٦

وزیر محمد اکبر خان۱۳

انجمن اجتماعی زنان قریه کرملک .٢٦٩٦
ولسوالی –قریه کرملک شیالولسوالی دهدادی والیت بلخ

۴/۷/۱۳۹۸۰۷۹۴۶۹۶۸۷۴- ٤٣٩٠دهدادی
۰۷۹۴۰۶۳۵۸۷

مردمی مقیم نو اباد شورای انسجام .٢٦٩٧
۹/۶/۱۳۹۸۰۷۹۲۵۰۴۸۸۸- ۴٤٣٩١ناحیه –شهر مزار شریف مواللدینناحیه چهارم مزار شریف

۰۷۸۸۲۲۱۳۲۰۰

ینساد نظام الدین قیصاری مقیم میمنه .٢٦٩٨
۲۴/۷/۱۳۹۸۰۷۹۳۱۸۰۰۶۰- ٤٣٩٢والیت فاریاب–شهر میمنه فراه الدین قیصاری والیت فاریاب

۰۷۹۹۸۹۲۹۶۷

شورای اجتماعی و مردمی دایفوالد .٢٦٩٩
۶/۵/۱۳۹۸۰۷۹۱۴۱۷۴۸۶- ٤٣٩٣شهر غزنی–والیت غزنی علی احمد غرنی 

۰۷۷۷۴۲۲۶۸۷۰

اولوس اندخوی مقیم بنیاد اجتماعی .٢٧٠٠
–ناحیه پنچم –شهر کابل محمد قدیمناحیه پنچم شهر کابل

۰۷۸۷۵۷۷۸۰۰- ٤٣٩٤خوشحال خان
۰۷۸۹۲۹۴۸۷۴

انجمن اجتماعی دکتوران طب والیت .٢٧٠١
۲۷/۷/۱۳۹۸۰۷۹۵۵۲۰۹۲۶- ٤٣٩٥والیت بدخشان–شهر فیض اباد عبدالقدیربدخشان 

۰۷۲۸۷۱۴۱۴۱

د کندهار والیت په ار کی د .٢٧٠٢
۱۸/۴/۱۳۹۸۰۷۰۶۶۶۱۰۳۸- ٤٣٩٦دوهمه ناحیه–کندهار ار عطا محمدتاجیکو قوم تولنیزه شورا

۰۷۰۰۳۰۴۹۹۹

۱۰/۶/۱۳۹۸۰۷۸۴۷۶۷۸۷۹- ٤٣٩٧جاده مخابرات–شهر هرات محمد علی بنیاد خیریه رها واقع شهر هرات .٢٧٠٣
۰۷۸۹۷۲۳۱۰۰

ولین مقیم شهر انجمن اجتماعی معل.٢٧٠٤
۱۰/۶/۱۳۹۸۰۷۸۵۱۹۴۴۰۵- ٤٣٩٨شهر شبرغانذکر اهللاشبرغان

۰۷۸۲۴۳۵۵۸۳

نهاد اجتماعی برات مقیم شهر مزار .٢٧٠٥
جاده شهید –شهر مزار شریف محمد رسولشریف

۹/۶/۱۳۹۸۰۷۰۰۵۰۲۲۳۵- ٤٣٩٩مارکیت تجارتی برات–معسود 
۰۷۹۳۹۰۰۹۱۰

د خوست والست د تنیو ولسوالی د د.٢٧٠٦
عینی خیلو –خوست ار ثمر اهللازایندا خیلو د وانانو تولنه

۰۷۷۱۶۶۲۰۹۰- ٤٤٠٠مارکیت
۰۷۷۳۸۵۳۴۸۸

نهاد اجتماعی ورثه شهدا و معلولین .٢٧٠٧
۰۷۸۴۳۳۷۸۱۹- ۱۳٤٤٠١ناحیه –شهر هرات سیدالحقهراتشهر - ۱۳- نظامی مقیم ناحیه 

۰۷۸۵۱۵۸۸۶۷

۰۷۰۴۰۷۷۹۰۰- ٤٤٠٢لورمه ناحیه–کندهار ار عبدالبصیرسهار مدنی تولنهپه کندهار ار کی .٢٧٠٨
۰۷۰۸۰۹۲۲۱۳



٢١٧

۰۷۹۸۳۹۷۷۱۴- ٤٤٠٣پکتیا مرکز ردیزتاج محمد د پکتیا ژغورنی شورا.٢٧٠٩

انجمن باغداران سیب ولسوالی .٢٧١٠
۲۹/۷/۱۳۹۸۰۷۹۳۹۹۹۱۹۱- ٤٤٠٤شهر بهارک–والیت بدخشان سید عبدالمنان بهارک بدخشان 

د خوست په مرکز کی د خوستی .٢٧١١
۰۷۶۶۶۶۱۷۶۶- ٤٤٠٥دوهمه ناحیی–خوست ار کرامت خان وانانو د یووالی تولنه 

۰۷۶۶۲۰۰۰۰۶

٢٧١٢.
انجمن فرشده گان پرزه ، بطری موتر 
و ماشین االت زراعتی جاده قوای 

مرکز
قوتای –۴ناحیه –شهر کابل محمد عثمان

۱۰/۶/۱۳۹۸۰۷۸۶۱۹۶۵۶۵- ٤٤٠٦مرکز
۰۷۸۵۷۵۷۳۵۸

د ننگرهار والیت د خوگیانی .٢٧١٣
۲۹/۷/۱۳۹۸۰۷۷۷۳۲۰۳۱۰- ٤٤٠٧خوگیانی ولسوالیاجمل وزیری ولسوالی د وزیروالو وانانو تولنه

په جالل اباد کی د افغان و .٢٧١٤
۲۶/۶۱۳۹۸۰۷۸۰۰۶۱۲۷۹- ٤٤٠٨لورمه ناحیه–جالل اباد ار شفیقهنوتره تولنه

انجمن اجتماعی باغداران مقیم گردیز .٢٧١٥
۲/۷/۱۳۹۸۰۷۷۱۶۲۰۳۵۵- ٤٤٠٩مرکز شهر گردیزوالیت پکتیا 

۰۷۸۶۷۸۱۵۷- ٤٤١٠والیت جوزجانهدایت اهللاسازمان اجتماعی نسل نو .٢٧١٦
۰۷۸۸۹۲۰۵۲۷

د افغانستان د تدارکاتو د مستکی .٢٧١٧
حاجی یقعوب –شهر کابل محمد عباسکارکونکو تولنه

۱۱/۴/۱۳۹۸۰۷۹۳۱۰۰۰۰۵- ٤٤١١لورالری
۰۷۲۹۷۰۷۷۰۷

گرهار د بهسودو ولسوالی د د نن.٢٧١٨
۲۱/۶/۱۳۹۸۰۷۸۹۱۹۱۹۷۶- ٤٤١٢بهسود ولسوالی په مرکز کیشکر اهللاوانانو یووالی تولنه

د ننگرهار والیت لعل پور ولسوالی د .٢٧١٩
۰۷۹۶۸۶۸۳۶۶- ٤٤١٣مرکز کیلعل پور ولسوالی په حضرت عمرپادچاورینه کلی وانانو تولنه

سازمان اجتماعی حمایت از جوانان .٢٧٢٠
–ناحیه چهارم –شهر کابل عبدالرحمنبرتر مقمی شهر کابل

۶/۶/۱۳۹۸۰۷۰۰۱۹۵۵۴۹- ٤٤١٤چهاراهی ترافیک 
۰۷۰۰۹۲۸۸۷۲

۱۲/۶/۱۳۹۸۰۷۹۱۶۶۵۵۶۶- ٤٤١٥کوچه قومندانی –شهر غرنی اقبال احمد نهاد اجتماعی صبح نوبن شهر غزنی .٢٧٢١

کابل والیت په مرکز کی د شهید د .٢٧٢٢
۱۳/۶/۱۳۹۸- ٤٤١٦کابل والیت په مرکز کیعبدالرازقالحاج عبدالجبار قهرمان تولنیزه 



٢١٨

بنست

سازمان اجتماعی افکار جوانان .٢٧٢٣
۰۷۶۶۶۵۰۲۷۵- ۱۳٤٤١٧ناحیه –شهر کابل حسن شهر کابل۱۳معاصر مقیم ناحیه 

۰۷۹۷۶۴۳۲۴۳

انجمن اجتماعی زنان زارع مقیم شهر .٢٧٢٤
۰۷۹۲۹۳۰۹۷۲- ٤٤١٨ناحیه هشتم–شهر میمنه تهمینه میمنه والیت فاریاب

۰۷۹۶۸۵۶۶۵۶

انجمن اجتماعی باغداران انگور .٢٧٢٥
ولسوالی –والیت فاریاب امیر احمد ولسوالی خواجه سبز پوش

۱۴/۷/۱۳۹۸۰۷۷۴۶۹۳۲۰۶- ٤٤١٩خواجه سیز پوش
۰۷۹۵۷۱۶۱۴۷

د هلمند به لکرگاه کی  د معلولیت .٢٧٢٦
۵/۱۳۹۸۰۷۹۴۷۳۱۹۳۴/*۱۴- ٤٤٢٠لکرگاه ار–هلمند والیت کریم اهللا تولنهلرونو ورو 

انجمن فارغ تحصیالن افغان از .٢٧٢٧
۱۶/۶/۱۳۹۸۰۷۷۱۶۲۰۴۴۴- ٤٤٢١ناحیه چهار–شهر کابل خان محمدروسیه مقیم شهر کابل

۰۷۷۲۵۷۱۵۷

٢٧٢٨.
شورای اجتماعی مردم منطقه 
میرشکار ولسوالی پشتون کوت مقیم 

شهر میمنه
۲۳/۶/۱۳۹۸۰۷۹۱۵۶۸۳۳۲- ٤٤٢٢شهر میمنه جاده هراتمحمد عارف

۰۷۸۸۴۶۶۶۴۱

په کابل ار کی د پکتیا میشتو بازو .٢٧٢٩
–دولسمه ناحیه –شهر کابل برات خان خیلو اجتماعی شورا

۰۷۷۷۷۰۸۷۰۸- ٤٤٢٣احمد شاه بابا مینه
۰۷۷۳۴۷۵۷۸۰

په جالل اباد کی بهسود ولسوالی د .٢٧٣٠
۷/۶/۱۳۹۸۰۷۸۵۷۰۰۸۷۲- ٤٤٢٤جالل اباد ار نهمه ناحیهسید حسین قدم خیلو قومی شورا

٢٧٣١.
انجمن اجتماعی انسجام زعفران 
کاران ولسوالی پشتون زرغون والیت 

هرات
۰۷۹۹۲۰۹۶۱۱- ٤٤٢٥مرکز ولسوالی پشتون زرغون عبدالکریم

۰۷۸۳۳۵۲۰۳۵

٢٧٣٢.
انجمن احتماعی ندای جوانان 

شهر ۱۳ولسوالی انجیل مقیم ناحیه 
هرات

۰۷۲۹۶۰۹۰۷۲- ۱۳٤٤٢٦ناحیه –شهر هرات محمد نایب
۰۷۸۹۵۴۱۰۷۰

شورای اجتماعی انسجام مردم منطقه .٢٧٣٣
جاده تربت جان - شهر میمنهمحمد اسماعیلسبز والیت فاریاب

۲۰/۷/۱۳۹۸۰۷۹۶۳۵۸۸۸۵- ٤٤٢٧بابا
۰۷۹۱۷۸۲۵۸۰

۰۷۹۱۹۹۱۹۹۷- ٤٤٢٨مزار شریفشهر - والیت بلخامان اهللانهاد اجتماعی همدلی مقیم شهر مزار .٢٧٣٤



٢١٩

شریف جاده احمد شاه معسود

د افغان و د پرمختک او سوکالی .٢٧٣٥
۱۹/۴/۱۳۹۸۰۷۸۴۱۷۷۲۴- ٤٤٢٩لسمه تاحیه–کابل ار هیلهتولنه

۰۷۰۰۲۶۹۲۰۳

قلعه امیر –مرکز والیت غزنی سید ذاکر حسیننهاد اجتماعی کوثر واقع شهر غزنی.٢٧٣٦
۰۷۹۹۰۰۶۱۸۶- ٤٤٣٠محمد خان

۰۷۴۴۴۸۶۹۱۹۶

مرض انجمن صحی مجادله علیه .٢٧٣٧
میرگی مقیم کابل

محمد یعقوب 
۱۴/۶/۱۳۹۸۰۷۹۹۳۰۶۱۹۱- ٤٤٣١ناحیه دوم–شهر کابل احمدی

۰۷۹۷۲۷۲۳۲۸

د پکتیکا مرکز شرنه کی د البشری .٢٧٣٨
شهیدانو –په شرنه –پکتیکا زر خانخیریه تولنه

۰۷۹۹۶۸۶۲۷۷- ٤٤٣٢لورالری
۰۷۷۴۶۳۳۶۶۳

شورای همبسنگی مردم غوربند مقیم .٢٧٣٩
کارته –ناحیه سوم –شهر کابل جمشید ناحیه سوم شهر کابل

۲۸/۷/۱۳۹۸۰۷۸۱۲۸۳۰۲۸- ٤٤٣٣چهار
۰۷۷۲۵۶۰۲۴۰

انجمن زنبورداران مقیم قریه زردالو .٢٧٤٠
ولسوالی کلفگان –والیت تخار عبدالباقیدره ولسوالی کلفگان

۳۱/۶/۱۳۹۸۰۷۷۲۰۳۷۷۹- ٤٤٣٤قریه زردالو دره–
۰۷۴۴۷۴۶۵۱۵

٢٧٤١.
انجمن اجتماعی زراعین و پروسس 
کننده گان ولسوالی بهارک والیت 

تخار
۲۹/۷/۱۳۹۸۰۷۷۴۸۹۰۴۹۶- ٤٤٣٥ولسوالی بهارک–والیت تخار سبزه گل

۰۷۸۶۹۲۶۵۹

شورای اجتماعی وفاق مردمی مقیم .٢٧٤٢
۰۷۰۲۵۳۸۴۱۳- ٤٤٣٦شهر تالقانجعمه (مروت)شهر تالقان

۰۷۴۷۴۴۳۲۹۹

بنیاد اجتماعی فابریکه داران زوب .٢٧٤٣
ناحیه نهم پارک –شهر کابل رومانآهن مقیم شهر کابل

۰۷۷۵۶۶۰۵۷۴- ٤٤٣٧های صنعتی
۰۷۹۸۸۸۰۲۵

شورای اجتماعی قوم نیازی مقیم .٢٧٤٤
۵/۵/۱۳۹۸۰۷۰۰۲۵۲۱۱۷- ٤٤٣٨ششم–شهر کابل عبیداهللا ناحیه ششم شهر کابل

۰۷۰۰۶۸۶۷۲۷

د کابل ار دولسمی ناحیه د امنیت .٢٧٤٥
۱/۸/۱۳۹۸۰۷۰۲۶۲۲۴۷۰- ٤٤٣٩دولسمه ناحیه–کابل ار محمد جانباز علیارکوتی د وانانو تولنیزه شورا

۰۷۸۹۳۸۹۴۷۵۲

شورای اجتماعی همبستگی مردم .٢٧٤٦
۳۰/۴/۱۳۹۸۰۷۹۰۱۲۱۴۵۵- ٤٤٤٠ناحیه یازداهم–شهر هرات عبدالحکیموالیت بادغیس مقیم شهر هرات

۰۷۹۹۱۶۴۴۴۲
۷/۶/۱۳۹۸۰۷۷۹۵۸۵۶۰۰- ٤٤٤١اسعد اباد–کوند محمد الیقد کونر والیت د ولس مونی تولنه.٢٧٤٧



٢٢٠

۰۷۷۸۲۸۱۲۵۱

په ننگرهار والیت کی د الند افغان .٢٧٤٨
۲۳/۴/۱۳۹۸۰۷۸۰۰۰۹۱۹۲- ٤٤٤٢دوهمه ناحیه–جالل اباد ار انعام الحقتولنه

۰۷۸۵۷۰۷۴۰۷

انجمن حمایت ار معلولین نظامی .٢٧٤٩
نردیک –بغالن مرکزی نصیر احمدوالیت بغالن

۰۷۰۸۴۹۰۴۰۰- ٤٤٤٣قومندانی امنیه
۰۷۰۲۹۹۷۸۰۳

شورای اجتماعی طلوع اخوت مقیم .٢٧٥٠
۰۷۷۶۸۷۴۴۰۰۶- ٤٤٤٤شهر مزار شریف-والیت بلخ  محمد رسولشهر مزار شریف والیت بلخ

۰۷۹۰۱۶۱۶۱۱

شورای اجتماعی جوانان دره ترکمن .٢٧٥١
۲۹/۴/۱۳۹۸۰۷۹۳۷۱۱۳۱۲- ٤٤٤٥کارته سجادیه–مزار شریف سلماوالیت پروان مقیم شهر مزار شریف

۰۷۹۹۲۴۲۱۴۸

انجمن اجتماعی صنایع دستی زنان .٢٧٥٢
مقابل ریاست –شهر چاریکار فریحهمقیم شهر چاریکار والیت پروان

۰۷۲۸۰۲۱۸۹۵- ٤٤٤٦شهدا و معلولین

په پکتیا والیت کی خدمت خیریه او .٢٧٥٣
۲۴/۶/۱۳۹۸۰۷۷۹۷۱۷۰۷۲- ٤٤٤٧کردیز- پکتیا والیت ضیاالحقبرمختک تولنه

۰۷۷۷۳۶۲۹۸۲

مهربان نهاد اجتماعی دست های .٢٧٥٤
–والیت فاریاب شهر میمنه حامدواقع شهر میمنه فاریاب

۰۷۷۹۰۰۹۶۱۳- ٤٤٤٨جاده لودین
۰۷۹۱۹۷۷۷۲۱

انجمن اجتماعی باغداران سیب .٢٧٥٥
۲۳/۶/۱۳۹۸۰۷۷۱۲۰۹۷۲۱- ٤٤٤٩ولسوالی شکردره–والیت کابل عبدالرحمن ولسوالی شکردره والیت کابل

۰۷۰۴۹۸۵۵۲۹

شورای اجتماعی انسجام مردم .٢٧٥٦
یازار ده بابا –والیت کاپیسا نصیر احمد محمود راقی مرکز والیت کاپیسا 

۱۵/۵/۱۳۹۸۰۷۹۹۱۶۶۲۲۸- ٤٤٥٠علی
۰۷۰۰۲۵۲۳۷

انجمن اجتماعی باغداران انگور .٢٧٥٧
ولسوالی میربچه –والیت کابل سید هاشمولسوالی میر بچه کوت والبت کابل

۲۳/۴/۱۳۹۸۰۷۷۳۱۳۸۰۰۹- ٤٤٥١کوت
۰۷۸۶۴۴۰۶۵۰

سازمان اجتماعی اصالت واقع شهر .٢٧٥٨
۱۰/۶/۱۳۹۸۰۷۰۰۵۰۱۰۰۳- ٤٤٥٢شهر مزار شریف–والیت بلخ احمد سهیلمزار شریف

۰۷۴۴۳۴۷۱۲۵

نهاد اجتماعی نوای بانوان افغان مقیم .٢٧٥٩
شهرمزار شریف ـ ناحیه دوم رشادشهر مزار شیریف

۳/۶/۱۳۹۸۰۷۹۵۵۸۰۱۰۰- ٤٤٥٣وردک مارکیت
۰۷۷۲۴۸۴۷۵۷

اجتماعی ینگی نسل واقع شهر نهاد.٢٧٦٠
شهر شبرغان –والیت جوزجان خانمرادشبرغان والیت جوزجان

۲۴/۷/۱۳۹۸۰۷۳۱۷۵۷۹۵- ٤٤٥٤قریه مهر اباد–
۰۷۸۲۷۰۰۶۴۵



٢٢١

شورای اجتماعی جوانان و اهالی قلعه .٢٧٦١
۲/۶/۱۳۹۸۰۷۹۴۴۱۲۹۵۸- ٤٤٥٥بی بی مهرو–شهر کابل اجملخاطر بی بی مهرو شهر کابل

جوانان امروز امید فردا نهاد اجتماعی .٢٧٦٢
۳/۶/۱۳۹۸۰۷۹۳۱۹۰۴۲۰- ٤٤٥٦ناحیه هشتم - شهر کابل  صیب احمدمقیم ناحیه هشتم شهر کابل

۰۷۷۸۸۹۱۴۹۳

وال مقیم بنیاد خیریه ساحل کانو .٢٧٦٣
۰۷۸۵۰۵۷۰۴۳- ٤٤٥٧شهر کابلنسیم خانشهر کابل

۰۷۰۷۳۶۲۷۶۶

د کنر والیت د ساالر باغ سیری .٢٧٦٤
۷/۶/۱۳۹۸۰۷۷۸۹۶۹۵۲۱- ٤٤٥٨کنر والیت ساالر باغباللحضرت کلی د وانانو تولنه

انجمن اجتماعی ترک اعتیاد مقیم .٢٧٦٥
۲۵/۶/۱۳۹۸۰۷۸۴۰۰۵۰۲۰- ٤٤٥٩-۴والیت کندهار ناحیه ـنیاز علیشهر کندهار ۴ناحیه 

۰۷۹۵۵۶۰۰۱۰

انجمن اجتماعی زنبور داران مقیم .٢٧٦٦
۰۷۹۹۳۸۹۰۱۳- ٤٤٦٠والیت بلخ ولسوالی دهدادیساراولسوالی دهدادی والیت بلخ

۰۷۸۹۴۶۹۳۵۵

٢٧٦٧.
شورای اجتماعی شهرک رهایشی 

-شیخ خلیفه بن زاید واقع ناحیه 
شهر کابل- ۱۵

-۱۵ناحیه ـ–شهر کابل فضل اهللا
۲۷/۵/۱۳۹۸۰۷۰۰۴۰۱۲۱۲- ٤٤٦١شهرک شیخ زاید

۰۷۸۸۲۹۷۲۷۳

د خوست والیت په مرکز کی د .٢٧٦٨
د ولس فامیلی –خوست والیت تراب خانکوچیانو د یووالی شورا

۲/۶/۱۳۹۸۰۷۷۹۹۹۱۶۶۰- ٤٤٦٢آزادی مینه
۰۷۷۱۷۷۷۸۳۰۰

انجمن اجتماعی نوای بانوان ولسوالی .٢٧٦٩
۲۹/۷/۱۳۹۸۰۷۹۵۰۵۴۶۷۸۶- ٤٤٦٣هرات-ولسوالی گذره فریباگذره والیت هرات

۰۷۹۸۷۹۹۱۲۳

۴/۶/۱۳۹۸۰۷۳۱۱۳۲۲۰۰- ٤٤٦٤ناحیه هشتم–شهر کابل غوث الدینپه ابل کی نور خیریه بنست.٢٧٧٠
۰۷۸۰۰۱۴۴۷۴۷

د افغانستان د بابرو قوم سراسری .٢٧٧١
۰۷۰۷۰۰۱۵۶۹- ٤٤٦٥کندهار والیتحاجی کرانشورا

۰۷۰۰۳۲۰۰۱۴

د د کونر والیت نور گل ولسوالی .٢٧٧٢
۱۶/۶/۱۳۹۸۰۷۸۷۷۶۵۶۶۹- ٤٤٦٦کونر والیت نور گل ولسوالیشیرین آغاوانانو شورا

۰۷۸۰۰۵۵۹۹۶

د پکتیکا والیت د زیروک ولسوالی .٢٧٧٣
۱۷/۶/۱۳۹۸۰۷۷۶۰۷۶۶۴۹- ٤٤٦٧زبروک ولسوالی په بازارشفیق الرحمنتولنهد وانانو 

۰۷۷۰۷۷۶۲۵۵۲



٢٢٢

۳۱/۴/۱۳۹۸۰۷۹۹۳۳۸۶۲۶- ٤٤٦٨والیت ننگرهار شهر جالل ابادلیلما ولی حکمینهاد خیریه حکمی.٢٧٧٤
۰۷۰۰۲۹۲۰۲۶

شورای اجتماعی همبستگی مردمی .٢٧٧٥
مقراب - ۱۵-کابل ناحیه عبدالبصیربغرا جدید شهر کابلمقیم خواجه 

۲۳/۶/۱۳۹۸۰۷۰۰۲۷۷۱۷۱- ٤٤٦٩رسانی کابل
۰۷۴۴۸۸۳۸۸۵

په کابل ار کی د و فکری .٢٧٧٦
۹/۶/۱۳۹۸۰۷۸۵۶۱۱۰۱۳- ٤٤٧٠قلعه نجار ها –یولسمی ناحیه وحیدهسمون تولنه

۰۷۳۱۰۷۳۶۸۴

شورای اجتماعی یکه و لنگی های .٢٧٧٧
۱۵/۵/۱۳۹۸۰۷۷۴۵۸۰۰۲۶- ٤٤٧١مرکز بامیانمحمد مقیم مرکز بامیان

۰۷۷۴۶۵۹۲۵۵

نهاد اجتماعی انسجام جوانان افغان .٢٧٧٨
سرک وزارت –کابل ناحیه دوم محمد سلیم شهر کابلمقیم ناحیه دوم 

۲۲/۷/۱۳۹۸۰۷۹۹۰۶۱۰۰۹- ٤٤٧٢خارجه 
۰۷۰۸۱۳۱۷۱۶

شورای اجتماعی مردم اشکمش مقیم .٢٧٧٩
پروژه –کابل ناحیه جهارم حیات اهللا شهر کابل

۱۷/۶/۱۳۹۸۰۷۹۹۳۰۴۵۱۸- ٤٤٧٣تایمنی 
۰۷۰۳۵۴۴۷۰۰

شورای نوین مردم دایکندی مقیم .٢٧٨٠
پل - دشت برچی  –شهر کابل سید ابراهیمشهر کابل

۳/۷/۱۳۹۸۰۷۰۳۴۱۴۴۲۴- ٤٤٧٤خشک
۰۷۶۴۸۶۲۴۰۲

په کابل ار کی د ولس غ مدنی .٢٧٨١
پولی –لمری ناحیه –کابل ار راز محمدتولنه

۵/۹/۱۳۹۸۰۷۸۸۴۸۴۴۸۳- ٤٤٧٥کلینیک مرکزی
۰۷۸۳۶۰۶۴۴۳

وانانو د کونر د اکی سیمی د .٢٧٨٢
۰۷۷۶۲۳۰۴۵- ٤٤٧٦اکی سیمه–کونر والیت شیرشاهتولنیزه شورا

۰۷۷۹۶۲۴۰۶۹

۵/۶/۱۳۹۸۰۷۸۰۲۰۹۲۰۴- ٤٤٧٧کابل وزیر اکبر خانعبدالرحمنپه کابل ار کی افغان ولسی تولنه.٢٧٨٣
۰۷۷۰۱۰۳۶۰۴

۰۷۸۶۲۴۴۳۲۲- ٤٤٧٨کابل ار اظهار الحقپه کابل ار کی د نظر او عمل تولنه.٢٧٨٤
۰۷۸۱۲۰۲۱۹۸

انجمن دهاقین و مالداران ولسوالی .٢٧٨٥
۲۴/۶/۱۳۹۸۰۷۸۳۳۳۴۱۷۴- ٤٤٧٩جوزجان قریه مردیانمحمد اشرافمردیان والیت جوزجان

۰۷۹۳۰۶۵۴۴

شورای اجتماعی تاجک های مقیم .٢٧٨٦
۰۷۹۷۲۸۰۰۰۰- ٤٤٨٠جاده گمرک –شهر زرنج حاجی سخی احمدشهر زرنج والیت نیمروز

۰۷۹۹۵۳۱۸۳۵
۰۷۰۰۰۴۸۵۳۳- ٤٤٨١بندر قشالق–شهر پلخمری ذبیح اهللاشورای اجتماعی همبستگی مردم .٢٧٨٧



٢٢٣

۰۷۰۶۴۲۳۸۰۰خنجان مقیم شهر پلخمری

نهاد اجتماعی حمایت از زنان  بی .٢٧٨٨
ایستگاه –ناحیه سوم –کابل تور پیکیبضاعت مقیم شهر کابل

۲۳/۶/۱۳۹۸۰۷۸۸۹۵۶۸۷۵- ٤٤٨٢دوا خانه
۰۷۰۰۲۷۲۳۵۹

انجمن اجتماعی ای نور ( نور .٢٧٨٩
–ناحیه اول –شهر شبرغان سایرهشبرغانمهتاب) واقع شهر 

۵/۶/۱۳۹۸۰۷۸۸۲۱۳۵۲۹- ٤٤٨٣کارته دوستم
۰۷۹۶۵۱۲۳۲۶

انجمن مرغداران ولسوالی خاش رود .٢٧٩٠
۴/۶/۱۳۹۸۰۷۹۵۸۹۰۲۴۲۰- ٤٤٨٤نیمروز ـ ولسوالی خاش رود حاجی شهزادهوالیت نیمروز 

۰۷۹۱۷۶۵۵۵۱

د پکتیا په مرکز ردیز ددرانو .٢٧٩١
پکتیا ردیز ار ـ میرا جان محمد سخی وانانو ولنه

۱۵/۷/۱۳۹۸۰۷۷۷۰۶۹۱۷۳- ٤٤٨٥مارکیت
۰۷۷۵۷۵۴۴۷۷

۱۰/۶/۱۳۹۸۰۷۷۰۴۷۰۰۱۵- ٤٤٨٦شهرکابل ناحیه اول تیمورشاهیسید رحیم الدین نهاد اجتماعی سادات مقیم شهر کابل .٢٧٩٢
۰۷۹۹۳۱۸۵۶۸

شورای زنان تجارت پیشه مقیم .٢٧٩٣
۱۳/۷/۱۳۹۸۰۷۷۴۲۲۶۰۷۴- ٤٤٨٧کابل ـ ناحیه یازدهم حمیرا شهرکابل

۰۷۷۲۰۱۸۴۳۰

جالل آباد ار ـ لومی ناحیه نقیب اهللا په ننرهار کی هیواد پالنی ولنه .٢٧٩٤
۱۴/۸/۱۳۹۸۰۷۸۰۷۶۷۵۴۴- ٤٤٨٨مخابرات چوک

۰۷۷۹۳۳۸۹۵۹

شورای اجتماعی انسجام معلولین .٢٧٩٥
۷/۵/۱۳۹۸- ٤٤٨٩ناحیه دوم قره باغ–شهر غرنی حسین دادمقیم شهر غزنی 

قریه انجمن اجتماعی زنان مقیم .٢٧٩٦
والیت کابل –ولسوالی بگرامی بسمینهگوسفند دره بگرامی والیت کابل

۱۲/۶/۱۳۹۸۰۷۸۰۶۷۳۵۳۱- ٤٤٩٠قریه گوسفند دره–
۰۷۷۴۳۸۵۱۷۹

اتحادیه تاجران موبل و فرنیچر مقیم .٢٧٩٧
ناحیه چهارم کلوله –شهر کابل محمد نعیموالیت کابل

۲۱/۶/۱۳۹۸۰۷۸۸۸۷۷۷۷۲۵- ٤٤٩١پشته
۰۷۰۰۲۷۵۱۶۳

انجمن اجتماعی روانشناسی آموزشی .٢٧٩٨
ناحیه اول سرک –شهر هرات آرششهر هرات

۶/۱۳۹۸۰۷۹۴۱۵۰۶۰/ ۲۳- ٤٤٩٢سی متره
۰۷۲۹۵۳۲۰۲۰

انجمن اجتماعی جوانان پیشگام شهر .٢٧٩٩
ناحیه چهارم جاده –شهر میمنه ذین اهللامیمنه والیت فاریاب

۳/۶/۱۳۹۸۰۷۹۴۷۷۳۰۳۴- ٤٤٩٣دهقان
۰۷۹۸۹۱۶۱۳۱

شورای اجتماعی حمایت ار حقوق .٢٨٠٠
۷/۶/۱۳۹۸۰۷۸۸۲۲۹۶۲۱- ٤٤٩٤ناحیه چهارم–شهر کابل مزمل احمدتاجران و کسبه کاران مقیم شهر 

۰۷۸۸۰۴۸۸۶۶



٢٢٤

کابل

انجمن اجتماعی باغداران سیب .٢٨٠١
۲۳/۶/۱۳۹۸۰۷۸۶۶۶۴۰۱۹- ٤٤٩٥ولسوالی پغمان اخیر تپه–کابل شیراهللاولسوالی پغمان والیت کابل

۰۷۸۰۳۳۵۰۹۸

دکابل په شپژمه ناحیه کی د عصمت .٢٨٠٢
–سرک دارالمان –کابل عصمت اهللا اتل خیریه بنست

۸/۷/۱۳۹۸۰۷۰۰۳۰۲۰۷۰- ٤٤٩٦کفایت سوپر مارکیت
۰۷۰۰۶۶۶۶۰۸

ا.٢٨٠٣
میوه تازهو اتحادیه اجتماعی تاجران 

سبزی ولسوالی چهار اسیاب والیت 
کابل

۱۵/۵/۱۳۹۸۰۷۴۷۷۳۶۳۷۷- ٤٤٩٧بازار مرکز ولسوالی چهار اسیابمحمد اصغر
۰۷۷۴۶۰۳۰۲۰

د لغمان والیت قرغیو ولسوالی حیب .٢٨٠٤
قرغیو ولسوالی –لغمان والیت امان اهللاخیلو قومی شورا

۲۶/۶/۱۳۹۸۰۷۸۷۱۱۸۴۴۷- ٤٤٩٨چهار باغ سیمه–
۰۷۸۱۶۰۰۴۰۰

نهاداجتماعی جوانان پیشگام مقیم .٢٨٠٥
چهاراهی –شهر هرات جوادشهر هرات

۲/۸/۱۳۹۸۰۷۹۳۷۱۹۲۷۰- ٤٤٩٩مستوفیت
۰۷۹۸۰۰۱۶۷۲

٢٨٠٦.
شورای اجتماعی مردم بستوک 
والیت بامیان مقمی ناحیه سیزدهم 

شهر کابل
شهرک –۱۳ناحیه –شهر کابل ابراهیم 

۲۷/۶/۱۳۹۸۰۷۴۴۰۶۰۳۵- ٤٥٠٠عرفان
۰۷۷۳۹۱۸۹۶

اروالی ته –کندهار ار عبدالحکیمد کندهار ار د نانوایانو تولنه.٢٨٠٧
۹/۵/۱۳۹۸۰۷۰۰۳۱۸۶۹۸- ٤٥٠١مخامخ

۰۷۰۰۳۰۵۴۱۵۱

انجمن اجتماعی حمایت وانسجام .٢٨٠٨
ناحیه ٦شهر هرات _ انصاری عبدواحدوترنران والیت هرات 

٤/٦/١٣٩٨٠٧٨٦٠٤٥٢١٤- ٨٤٥٠٢
٠٧٩٨٧١٢٩١١

مجتمع اجتماعی اصالح طلبان مقیم .٢٨٠٩
شهر هرات کوچه اول جاده نور احمد شهر هرات

١٧/٦/١٣٩٨٠٧٩٩٤٧٠٩٠١- ٥٤٥٠٣مهتاب ناحیه 
٠٧٩٩٨٢٧١٧٧

شورای اجتماعی مردم ولوسالی .٢٨١٠
سرک حاجی ١١کابل ناحیه قمرالدیناندارب والیت بغالن مقیم کابل

١٢/٦/١٣٩٨٠٧٩١٢٤٤٠٧٣- ٤٥٠٤چمن
٠٧٤٨٠٠١٠٣٠

٢٨١١.
شورای اجتماعی جوانان گذر مردان 

شهر ١٦غیب بابا مقیم مقیم ناحیه 
کابل 

مقابل بوستان ١٧کابل ناحیه وحید اهللا 
٧/٦/١٣٩٨٠٧٩٨٩٢٠٠٢٠- ٤٥٠٥کابل

٠٧٣٠٨٤٦٩٣٨

١٦/٦/١٣٩٨٠٧٦٦٩٠٠٠٠٩- ١١٤٥٠٦شهر کابل ناحیه نصیر احمدسازمان اجتماعی وحدت وباهمی .٢٨١٢



٢٢٥

٠٧٢٩٤٣٦٣٨٥مقیم شهر کابل 

ار د وری فابریکو لرونکو دکندهار .٢٨١٣
۱۵/۱۵/۱۳۹۸۰۷۰۰۳۰۰۰۱۶- ٤٥٠٧ناحیی عینو مینه۱۱کندهار ار عصمت اهللاتولنه

۰۷۰۰۲۸۹۴۳۹

بقیت اهللا انجمن اجتماعی وقرآنی .٢٨١٤
.۲۵/۶/۱۳۹۸- ٤٥٠٨شهرکابل ناحیه دهماحمد بیژنمقیم ناحیه دهم شهر کابل 

نهاد اجتماعی پیام شرق واقع ناحیه .٢٨١٥
۲۵/۶/۱۳۹۸۰۷۹۰۴۲۲۶۸۵- ۱۱٤٥٠٩ناحیه –شهر کابل عبدالعظیم یازدهم  شهر کابل 

۰۷۸۴۶۴۰۶۴۴

گ نمبر شورای اجتماعی مردم یکاولن.٢٨١٦
مقابل ١٧ناحیه –شهر کابل اکبر ناحیه ششم شهر کابلدو مقیم 

١٤/١١/١٣٩٨٠٧٨٠٩٣٦٨٨٤- ٤٥١٠بوستان کابل 
٠٧٤٨٣٤٠٨٤٦

ار نهمه ناحیه کی د د جالل آباد .٢٨١٧
۱۱/۹/۱۳۹۸۰۷۸۱۴۰۱۸۰۷- ٤٥١١جالل ار لومی ناحیی نبی اهللا افغان وانانو ولنه 

۰۷۸۸۹۷۷۴۶۰

٢٨١٨.
 شورای اجتماعی مردم قریه خلبر

گ تخت بندر والیت ولسوالی سن
دایکندی

والیت دایکندی قریه خلبرگ محمد علی 
٣١/٦/١٣٩٨٠٧٠٥١٠٩٢٨٢- ٤٥١٢ولسوالی سنگ تخت بندر

٠٧٠٤٤٠١٧٠٣

دزابل والیت مرکز مثیت وردگو .٢٨١٩
١١/٦/١٣٩٨٠٧٠٠٣٥١١١٥- ٤٥١٣زابل والیت مرکز قالت نقیب اهللاتولنیزه شورا

٠٧٠٠٠٠٠٤٤١

شورای اجتماعی اهلی محل نو آباد .٢٨٢٠
٢١/٦/١٣٩٨٠٧٩٩٤٢٠٢٨٠- ٤٥١٤نوآباد قلع قدم –شهر غزنی عبدالمجیدقلعه قدم مرکزشهر غزنی 

٠٧٠٠٠٨٢٣٤٩

بنیاد اجتماعی نجیبه مقیم ناحیه ششم .٢٨٢١
گوالی ٦ناحیه –شهر کابل غالم حسینشهر کابل 

١٠/٦/١٣٩٨- ٤٥١٥دواخانه
٠٧٧٤٦٠٠٥٦٥
٠٧٧٠٣١٨٦٢٤

اجتماعی هواداران غازی امان سازمان.٢٨٢٢
٠٧٩٥١٧١٧٨٩.- ١٥٤٥١٦ناحیه - شهر هراتمحمد صابراهللا خان واقع شهر هرات

٠٧٣٥٣٨٥٤٥

شورای اجتماعی مردم فاز سوم .٢٨٢٣
١٦/٦/١١٣٩٨٠٧٠٠٢٨٨٩٠٠- ٤٥١٧ناحیه دهم شهرک آؤیا –کابل غالم رسول شهرک آریا ناحیه دهم شهرکابل 

٠٧٧٤١٠٩٩٢٢

کراه د الکوزو د هلمند والیت د ل.٢٨٢٤
هلمند والیت لکر اه دریم اختر محمد قوم شورا 

۰۷۰۶۰۲۶۴۵- ٤٥١٨ناحیه 
۰۷۴۴۱۶۰۴۱۶



٢٢٦

انجمن اجتماعی انسجام باغداران .٢٨٢٥
٠٧٠٠٩٦٥٣٩٩- ٤٥١٩ولسوالی  کلفگان–والیت تخار صالح الدینگان والیت تخارولسوالی کلف

٠٧٠٠٧٠٦٩٩٩

نهاد اجتماعی اتحاد زنان فوشنج .٢٨٢٦
ولسوالی زنده جان –قلع ریگ آمنه کهن هرات 

٠٧٨٨٩٦٩٤٨٤- ٤٥٢٠هرات –
٠٧٨٣٨٩١١٨٣

٢٤/٦/١٣٩٨٠٧٠٠٢١١٥٨٠- ٤٥٢١ناحیه دهم –شهرنو کابل کبیر احمد انجمن دیابت یا مرض شکر .٢٨٢٧
٠٧٠٠٠٣٤٥٠٣

نهاد اجتماعی جوانان متعهد مقیم .٢٨٢٨
سرک پوهنتون –شهر شبر غان عبدالواحدشهر شبر غان

۲۶/۶/۱۳۹۸۰۷۸۵۷۱۶۲۶۳- ٤٥٢٢شبرغان
۰۷۸۰۴۱۴۲۶۷

رنه کی دیاران د پکتیا والیت په .٢٨٢٩
۱۷/۱۰/۱۳۹۸۰۷۷۷۰۰۱۳۵۰- ٤٥٢٣پکتیا والیت مرکز رنه محمد نسیمتولنیز بنست

کننده انجمن اجتماعی زنان تربیه .٢٨٣٠
مرکز ولسوالی - والیت بغالن بی بی زمردهای تخمی ولسوالی دوشیمرغ 

۱۷/۱۰/۱۱۳۹۸- ٤٥٢٤دوشی
۰۷۰۴۳۷۵۹۴۳
۰۷۰۴۱۹۶۶۶۹

٢٨٣١.
د کنر والیت دشیل ولسوالی 
دبرشیل دوانانو دهمغی د یووالی 

تولینزه شورا
۱/۷/۱۳۹۸۰۷۸۱۱۰۶۰۵۴- ٤٥٢٥کنر والیت شیل ولسوالیعبدالودود 

۰۷۸۲۷۶۶۷۶۶

انجمن اجتماعی قالب کاران .٢٨٣٢
۱۲/۶/۱۳۹۸۰۷۹۵۴۴۵۵۹۶- ٤٥٢٦مارکیت تمدن–شهر غزنی حیات اهللاغزنیساختمانی مقیم شهر

۰۷۴۷۴۳۲۷۲۷

۵/۸/۱۳۹۸۰۷۹۰۰۳۳۰۴- ٤٥٢٧لورمه ناحیه–کندهار ار اسداهللا په کندهار ار کی ایثار مدنی تولنه .٢٨٣٣
۰۷۰۰۴۱۶۷۴۸

٢٨٣٤.
انجمن اجتماعی زنان زارع سبزیجات 
ولسوالی های خنجان ودوشی والیت 

بغالن
۱۷/۱۰/۱۳۹۸۰۷۹۸۲۱۸۶۰۵- ٤٥٢٨ولسوالی دوشی–والیت بغالن انیتا

۰۷۷۳۲۶۰۴۹۳

شورای اجتماعی اهالی مسجد سفید .٢٨٣٥
قلعه -ناحیه ششم-شهر کایل محمد اکبرقلعه وزیر ناحیه ششم شهر کابل 

۳/۷/۱۳۹۸۰۷۹۰۴۰۶۰۳۰- ٤٥٢٩وزیر 
۰۷۸۵۴۹۰۵۳۰

نهاد اجتماعی جوانان رضا کار مقیم .٢٨٣٦
–مرکز تالقان - والیت تخار عبدالقیوم مرکز تالقان 

۲۷/۶/۱۳۹۸۰۷۰۳۸۱۰۲۷۲- ٤٥٣٠ناحیه دوم 
۰۷۸۱۱۰۸۴۳۴



٢٢٧

گان ظروف چینی اتحادیه وارد کننده.٢٨٣٧
١٢/٦/١٣٩٨٠٧٩٩٣٣٤٨٠٢- ٤٥٣١ناحیه اول–شهر کابل محمد ظاهرونکلی مقیم شهر کابل 

بنیاد اجتماعی پناه غزنه مقیم شهر .٢٨٣٨
١٧/٧/١٣٩٨٠٧٨٨٩٥٢٠١٢- ٤٥٣٢شهر غزنی همایون غزنی 

٠٧٧٧٢٧٧٠٧٩

سازمان اجتماعی نسل نوین مقیم .٢٨٣٩
ناحیه هفدهم –شهرکابل رحمت اهللا ناحیه هفدهم شهر کابل

١٥/٧/١٣٩٨٠٧٧٧١٨٠٨٠٨- ٤٥٣٣سرکوتل
٠٧٨٢١٠٦٩٤٣

د د کونر والیت مروری ولسوالی .٢٨٤٠
۱۱/۸/۱۳۹۸۰۷۶۴۴۱۴۶۵۴- ٤٥٣٤مرور ولسوالی–کنر والیت زاهید اهللاوانانو دهمغی ولنه 

۰۷۷۵۳۷۷۷۳۵

انجمن اجتماعی هزاره های اسماعیلی .٢٨٤١
بین –ناحیه دهم –شهر کابل خان علی مقیم شهر کابل 

۲۱/۶/۱۳۹۸۰۷۹۷۱۹۲۴۸۰- ٤٥٣٥سیلم کاروان وچهاراهی شهید
۰۷۹۷۸۹۶۹۷۴

نهاد اجتاعی جوانان پویا مقیم ناحیه .٢٨٤٢
شهر مزار شریف –والیت بلخ بی بی مریماول شهر مزارشریف

۲۵/۹/۱۳۹۸۰۷۸۹۳۸۵۸۶۷- ٤٥٣٦ناحیه اول
۰۷۷۱۵۱۵۱۶۸

د کنر والیت د امنیتی واکونو .٢٨٤٣
لومی –کنر اسعد آبادار سید امیر لدشهیدانو ود ورثو تولنیزه شورا 

۱۱/۶/۱۳۹۸۰۷۷۱۲۰۷۱۸۶- ٤٥٣٧ناحیه
۰۷۷۰۲۸۸۹۵۹

په کابل کی د کندهار د وانانو .٢٨٤٤
۰۷۸۰۱۳۳۶۵۰- ٤٥٣٨لسمه ناحیه-کابل ارمحمد منظورشورا

۰۷۰۲۴۲۴۵۵۰

دکنر والیت دوته پور ولسوالی د .٢٨٤٥
دوته پور ولسوالی –کنر والیت محمد عجب خانماموندو قوم شورا

۲/۷/۱۳۹۸۰۷۷۷۰۲۸۵۵۴- ٤٥٣٩شهدانوچوک–
۰۷۷۸۴۳۳۷۲۲

شورای اجتاعی وحدت مردمی .٢٨٤٦
شهر چاریکار ـ –والیت پروان صفت اهللاوالیت پروان 

۶/۶/۱۳۹۸۰۷۷۶۴۰۲۲۱- ٤٥٤٠جوار ریاست شهدا ومعلولین
۰۷۶۶۸۲۶۶۸

په کندهار ارکی د وانانو دمثبت .٢٨٤٧
۲۵/۶/۱۳۹۸۰۷۰۷۰۷۳۰۰۰- ٤٥٤١لویه ویاه–کندهار ار محمد سلیم دقیقبدلون مدنی ولنه 

۰۷۰۰۳۸۷۵۶۱

نهاد اجتماعی انسجام زنان مقیم شهر .٢٨٤٨
مقابل -ناحیه سوم–شهر فراه سهیالفراه

۲۰/۷/۱۳۹۸۰۷۹۴۷۱۸۵۶۵- ٤٥٤٢لیسه نسوان نفیسه توفیق
۰۷۹۸۷۰۸۱۲۸

انجمن اجتماعی دانشجویان غور .٢٨٤٩
۲۹/۷/۱۳۹۷۷۰۷۷۴۷۵۵۷۸۵- ٤٥٤٣مرکز –والیت بامیان عبدالرشیدمقیم مرکز بامیان

۰۷۶۵۶۲۹۱۲۵
۲۶/۶/۱۳۹۸۰۷۰۰۶۵۱۷۱۵- ٤٥٤٤ناحیه چهارم–شهر کابل محمود شاهانجمن اجتماعی صدق وصفای شهر .٢٨٥٠



٢٢٨

۰۷۰۰۲۵۲۵۰۰کابل 

مزار بنیاد خیریه نبی زاده مقیم شهر.٢٨٥١
۲۴/۶/۱۳۹۸۰۷۰۰۰۰۰۰۱۲- ٤٥٤٥ناحیه سوم–شهر مزار شریف سید کمال الدینشریف

۰۷۹۷۰۰۹۰۰۱

انجمن اجتماعی زنبور داران بنو .٢٨٥٢
۲۴/۷/۱۳۹۸۰۷۰۵۰۰۵۴۵۷- ٤٥٤٦والیت بغالن ولسوالی اندرابمحمد امان اندارب والیت بغالن

د کندهار والیت دژی ولسوالی د .٢٨٥٣
۲/۷/۱۳۹۸۰۷۹۰۰۷۰۰۱۲- ٤٥٤٧کندهار والیت ژی ولسوالی شیر احمد وانانو ولنیزه شورا

۰۷۰۰۴۸۶۰۷۰

د کندهار ارکی د میشتو بابرو .٢٨٥٤
۴/۸/۱۳۹۸۰۷۰۴۷۱۷۸۱۴- ٤٥٤٨اومه ناحیی–کندهار ار اسداهللامرانی قوم ولنیزه شورا

۰۷۰۰۳۱۹۸۱۷

په کابل ارکی د لغمان د حسین .٢٨٥٥
۹/۷/۱۳۹۸۰۷۸۴۸۸۵۷۶۰- ٤٥٤٩پلچرخی–کابل ار عبدالمتینخیلو قوم شورا

۰۷۸۶۸۸۰۴۳۷

۰۷۰۵۹۳۵۰۹۷- ٤٥٥٠کابل ناحیه دهم عبداهللاشورای والیان افغانستان.٢٨٥٦
۰۷۰۰۳۰۰۳۱۴

۱۶/۷/۱۳۹۰۷۹۳۳۷۵۵۵۵- ٤٥٥١شهر مزار شریفمحمد نصیر بنیاد خیریه دست کمک .٢٨٥٧
۰۷۸۸۳۵۹۱۶

د هلمند والیت په لکراه کی .٢٨٥٨
۰۷۰۳۸۰۸۰۱۱- ٤٥٥٢لکر اه انوری اک کلینیکعزیزاحمددمعالجوی داکترانو ولنه 

۰۷۰۰۰۴۷۰۷۸

پکتیا والیت مرکز شرنه حکمتیارد پکتیا والیت د معلولینو ولنه .٢٨٥٩
۱۱/۸/۱۳۹۸۰۷۹۷۱۱۹۲۱۱- ٤٥٥٣مخ مستوفیت ته مخا

۰۷۷۴۳۳۷۲۳

٢٨٦٠.
انجمن اجتماعی انسجام وتوانمند 
سازی زنان مقیم ناحیه اول شهر 

هرات 
۰۷۹۶۶۶۲۴۴۶- ٤٥٥٤شهر هرات ناحیه اولشیال 

۰۷۸۷۸۹۹۵۵۱۴

والیت د جر و قوم ولنیزه کونر د .٢٨٦١
۱۶/۷/۱۳۹۰۷۷۶۲۶۱۷۳۴- ٤٥٥٥کنر والیت اسعد آباد ار مولوی محمد قاسم شورا

۰۷۷۷۹۳۵۲۴۹

گان قریه خورد شورای اجتماعی بزر.٢٨٦٢
ولسوالی –قریه خورد کابل میر زمانکابل ولسوالی خاکجبار

٩/١١/١٣٩٨٠٧٩٨٨٨٣٧٠٩- ٤٥٥٦خاکجبار

۱/۷/۱۳۹۸۰۷۷۴۱۵۶۶۶۶- ٤٥٥٧کارته –اتمه ناحیه –کابل ار حاجی عبدالصمدار کی د ایو د قومونو کابل په .٢٨٦٣



٢٢٩

۰۷۹۹۳۰۰۸۵۶نو ولنیزه شورا

شورای اجتماعی سیمای غزنه مقیم .٢٨٦٤
۱۶/۷/۱۳۹۸۰۷۸۳۹۱۰۰۲۱- ٤٥٥٨شهر غزنیمنصور احمدشهر غزنی 

۱/۷/۱۳۹۸۰۷۸۱۹۲۳۰۹۲- ٤٥٥٩ناحیه چهارم –شهر کابل احمد رومان بنیاد خیریه لبخند واقع شهر کابل .٢٨٦٥
۰۷۷۷۲۷۷۰۷۹

انجمن اجتماعی مرغداری ولسوالی .٢٨٦٦
١١/٦/١٣٩٨٠٧٨٣٦٦٠٧٦٢- ٤٥٦٠والیت کندز مسلمعلی آباد والیت کندز

انجمن اجتماعی انسجام زنان صنعت .٢٨٦٧
١١/٦/١٣٩٨٠٧٨٦٣٧٨٤٩٧- ٤٥٦١عقب بازار–بغالن مرکزی ضیا گل پیشه بغالن مرکزی 

٠٧٨٢٥٨١٢١٧

انجمن حمایت از هوانوردی .٢٨٦٨
سرک –ناحیه دهم –شهر کابل محمود شاه افغانستان

٤/٧/١٣٩٨٠٧٠٣٣٣٣٣٣٧- ١٥٤٥٦٢
٠٧٧٩٠٠٠٥٧

اتحادیه متشبثین شرکت های ساحیتی .٢٨٦٩
.٢٦/٦/١٣٩٨- ٤٥٦٣شهر کابل ناحیه سوم علی اصغروزیارتی زائر واقع شهر کابل 

خلکو تولنیزه په کابل کی د لغمان .٢٨٧٠
۶/۸/۱۳۹۸۰۷۰۰۶۴۲۸۹۱- ٤٥٦٤اولسمه ناحیه بتخاک-ارکابل عبدالمعروفشورا

۰۷۰۰۶۱۷۳۶۸

۵/۸/۱۳۹۸۰۷۹۸۳۱۱۱۱۷- ٤٥٦٥مرکز ردیز–پکتیا آدم خان پکتیا کی دنز هانده وانانو ولنه .٢٨٧١
۰۷۷۲۱۹۷۷۰۰

ه گان  مرغ اتحادیه پرورش دهند.٢٨٧٢
١٠/٧/١٣٩٨٠٧٩٩٣٠٣٠١٣- ٤٥٦٦ناحیه سوم –شهر هرات حمیداهللا های گوشتی مقیم شهر هرات 

٠٧٩٨١٢٤٧٧٨

٢٨٧٣.
ار د پلچرخی د یووویشتمه د کابل 

ناحیه ّپ ملغرو غوندی کی د وانانو 
شورا

۰۷۶۵۲۰۶۲۳۲- ٤٥٦٧یو ویشتمه ناحیه–کابل ار غفور
۰۷۶۵۸۷۹۶۱۷

٢٨٧٤. خه د مالت د کوچیانون حقوقو
جوار دفتر –کابل ار نوی شهر منصورتولنه 

۱۳/۷/۱۳۹۸۰۷۸۶۲۹۲۹۲۲- ٤٥٦٨اتصاالت 
۰۷۷۵۸۸۶۶۶۶

٢٨٧٥.
انجمن اجتماعی زنان زعفران کار 
مقیم پشت کوه مال یاسین ولسوالی 

گذره والیت هرات 
ولسوالی گذره قریه –هرات سمیه

٣٠/٦/١٣٩٨٠٧٩٦٠٦٩٨٣٦- ٤٥٦٩پشت کوه 
٠٧٠٧٨٣٣٨٦٩



٢٣٠

انجمن اجتماعی گلخانه داران مرکز .٢٨٧٦
جاده بانک زراعتی –شهر فراه شیخ احمد والیت فراه 

٣٠/١٠/١٣٩٨٠٧٩٤٦٣٣٨٧٧- ٤٥٧٠ناحیه سوم 
٠٧٩٥٦٤٢٢٦٦

شورای اجتماعی محصلین وجوانان .٢٨٧٧
٤/٨/١٣٩٨٠٧٩١٨٠٠٧٢٤- ٤٥٧١لشکر گاه ناحیه دوم–هلمند محمد آصف غور مقیم لشکرگاه والیت هلمند

٠٧٤٤٣٥١٧

٢٨٧٨.
شورای اجتماعی مردم شاهی تگاب 

بامیان مقیم ناحیه ولسوالی پنجاب 
سیزدهم شهر کابل

١٨/٧/١٣٩٨٠٧٧٨٩١٩٠١- ١٣٤٥٧٢ناحیه –شهر کابل غالم عباس 
٠٧٨٨٣٢٩٩٠

ار کی دوانانو فکری په جالل آباد.٢٨٧٩
۰۷۸۸۴۲۴۲۸۱- ٤٥٧٣دریمه ناحیه–جالل آباد غالم اسحاق سووالی ولنه 

۰۷۸۱۳۸۸۳۸۲

انجمن اجتماعی مرغداران مرکز .٢٨٨٠
۱۶/۷/۱۳۹۸۰۷۸۸۰۱۷۰۱۵- ٤٥٧٤والیت کاپیسا مومنه والیت کاپیسا

۰۷۹۹۶۹۱۷۸۵

انجمن اجتماعی موتر فروشان والیت .٢٨٨١
۳/۷/۱۳۹۸۰۷۸۸۸۸۰۷۲۱- ٤٥٧٥والیت غزنی عبدالحیغزنی 

۰۷۹۱۱۹۴۸۴۳

نهاد اجتماعی جوانان نسل نوین مقیم .٢٨٨٢
۲۵/۶/۱۳۹۸۰۷۰۷۵۶۵۵۷۳- ٤٥٧٦مرکز شهر –والیت تخار نور آغا والیت تخار 

۰۷۰۷۴۲۹۵۵۰

دهلمند والیت په لکراه کی د .٢٨٨٣
لکراه اهر –هلمند والیت نورمحمد بهرامی داکترانو اوصحی کارکونکو ولنه 

۲۶/۶/۱۳۹۸۰۷۰۳۱۷۲۰۵۵- ٤٥٧٧دریمه ناحیه–
۰۷۰۰۲۱۰۰۲۲

نهاد اجتماعی مشارکت برای عدالت .٢٨٨٤
۱۵/۷/۱۳۹۸۰۷۹۹۰۴۶۵۹۷- ٤٥٧٨قریه سر  آسیاب ـ مرکز بامیانهمایونمقیم قریه سرآسیاب مرکز بامیان

۰۷۷۳۵۶۹۷۷۱

شورای اجتماعی مردم ولسوالی .٢٨٨٥
ولسوالی –والیت نورستان جمعه دین مندول والیت نورستان 

۲۰/۸/۱۳۹۸۰۷۰۷۹۳۴۹۷۹- ٤٥٧٩مندول
۰۷۰۷۹۳۱۸۳۴

انجمن اجتماعی حمایت ازمحیط.٢٨٨٦
پارک بی ۱۵ناحیه –شهر کابل دلیلزیست واقع ناحیه پانزده شهر کابل

۸/۷/۱۳۹۸- ٤٥٨٠بی ساره 

انجمن اجتماعی نسل نو امید فردا .٢٨٨٧
۱۱/۷/۱۳۹۸۰۷۹۹۲۰۵۶۱۸۰- ٤٥٨١ناحیه سوم–شهر کابل عبدالعزیزمقیم شهر کابل 

۰۷۹۸۲۴۱۲۰۴

انجمن اجتماعی زارعین وپروسس .٢٨٨٨
٢٠/٧/١٣٩٨٠٧٠٨٨٩٣٤٦- ٤٥٨٢جاده بانک زراعتی –والیت فراه قدراهللاتربوز ولسوالی پشت رود مقیم کننده 

٠٧٠٤٦٦٢١٦٠



٢٣١

والیت فراه

٢٨٨٩.
انجمن اجتماعی جمع آوری کشمیره 
ومحصوالت حیوانی ولسوالی زنده 

جان والیت هرات 
ولسوالی زنده –والیت هرات محمد هاشم 

٢٢/٧/١٣٩٨٠٧٩٩٣٥٤٤٩٦- ٤٥٨٣جان 
٠٧٧٥٦٢٠٧٤٤

شورای اجتماعی جوانان مقیم خواجه .٢٨٩٠
١٣/١١/١٣٩٨٠٧٨٠٠٠٠٢٠٠- ٤٥٨٤ناحیه پنجم–شهر کابل احمد فرید جمع ولی ناحیه پنجم  شهر کابل 

٠٧٨٠٠٠٠٣٠٠

په کابل ارکی د هیواد پاله  وانانو .٢٨٩١
۲/۱۱/۱۳۹۸۰۷۰۰۷۲۴۳۱۳- ٤٥٨٥شاه شهید –کابل والیت محمد جاویددیووالی ولنه 

۰۷۸۷۷۸۲۶۱۵

د هلمند والیت د لکر اه ار د .٢٨٩٢
-لکر اه ار–هلمند والیت عصمت اهللاصرافانو اتحادیه 

۴/۷/۱۳۹۸۰۷۰۰۰۰۲۵۸۲- ٤٥٨٦لورمه ناحیه
۰۷۰۰۰۰۸۹۴۵

د هلمند والیت په  لراه کی .٢٨٩٣
۲۳/۷/۱۳۹۸۰۷۰۶۵۳۹۹۶۹- ٤٥٨٧کرنی اروتی –هلمندوالیت نقیب اهللا دملکی مامورینو ولنه 

د ننرهار والیت په جالل آباد کی .٢٨٩٤
۰۷۸۸۳۸۳۸۳۳- ٤٥٨٨پنمنه ناحیه –جالل آباد ار احمد سهراب هیلی احمدی خیریه ولنه 

۰۷۸۰۹۸۹۵۱۵

شورای اجتماعی انسجام مردم .٢٨٩٥
۱۶/۷/۱۳۹۸۰۷۸۹۹۹۰۰۹۸- ۱۳٤٥٨٩ناحیه –شهر کابل مینا نادری ولسوالی مالستان مقیم شهر کابل 

۰۷۹۶۱۴۹۹۳۰

انجمن اجتماعی تاجران ودوکانداران .٢٨٩٦
جاده –ناحیه دوم –شهر کابل مختار شریفی مارکیت خیرخواه جاده نادر پشتون 

۱/۷/۱۳۹۸۰۷۹۹۳۲۶۸۸۲- ٤٥٩٠نادر پشتون 
۰۷۰۰۲۷۷۵۶۴

د ننرهار در سرخرود ولسوالی د .٢٨٩٧
جالل آبادار –ننرهار والیت عبدالودودطبی کار کاونکوو تولنه 

۲۴/۷/۱۳۹۸۰۷۰۷۷۳۸۴۰۳- ٤٥٩١لومی ناحیی 
۰۷۸۴۸۱۳۰۵۶

مرکز شهر –والیت غزنی آقا محمداتحادیه صرافان شهر غزنی .٢٨٩٨
۸/۸/۱۳۹۸۰۷۷۷۵۵۵۵۴- ٤٥٩٢مارکیت خراسسان 

۰۷۹۹۲۲۸۰۸۰

انجمن اجتماعی ومدنی پیک غزنه .٢٨٩٩
٢٧/٧/١٣٩٨٠٧٢٨٢٧٠٩١٩- ٥٤٥٩٣ناحیه –نوآباد –شهر غزنی عطاء اهللامقیم شهر کابل

٠٧٩٦٣٠٣٣٦

دلور والیت مرکز د پایخیل کلی د .٢٩٠٠
۵/۸/۱۳۹۸۰۷۰۷۳۱۴۷۴۰- ٤٥٩٤پایخیل کلی –لور والیت محمد آغا سهاک قوم تولنیزه شورا

۰۷۰۰۵۵۲۲۹۸
۱۲/۹/۱۳۹۸۰۷۸۶۵۱۶۷۴۰- ٤٥٩٥ولسوالی سانچارک والیت سرپلاحمد مدنیانجمن اجتماعی مرغداری قریه .٢٩٠١



٢٣٢

فرشقان کالن ولسوالی سانچارک 
والیت سرپل 

۰۷۸۷۸۰۵۳۹۷

د خوست والیت په مرکز کی د .٢٩٠٢
۰۷۷۷۷۷۲۸۴۸- ٤٥٩٦خوست والیت مرکز متون کلیشیراهللاوانانو د همغی ولنه 

۰۷۹۷۱۴۱۴۴۶

۲۵/۷/۱۳۹۸۰۷۲۹۹۱۰۷۷۷- ٤٥٩٧دویمه ناحیه-کابل ارنثاراهللادلوی ننرهار وانانو ولنه .٢٩٠٣
۰۷۹۶۶۶۶۶۲۶

انجمن حفظ ارزش های خاطرات .٢٩٠٤
۱۹/۸/۱۳۹۸۰۷۸۷۸۶۷۹۴۵- ٤٥٩٨جوار باغ ملت–والیت هرات سید عبدالوهابدوران مبارزه ومقاومت مردم هرات 

۰۷۹۸۱۷۱۱۷۱

د بادغیس والیت په مرکز کی .٢٩٠٥
۲۶/۸/۱۳۹۸۰۷۹۰۱۸۰۲۰۲- ٤٥٩٩قلعه نو –بادغیس والیت محمد آصفدوانانو غ ولنه 

۰۷۴۴۴۴۱۸۷

انجمن متشبثین شرکت های آبرسانی .٢٩٠٦
۳۰/۷/۱۳۹۸۰۷۹۹۰۷۷۹۰۸- ٤٦٠٠شهر غزنیمحمد رضامقیم شهر غزنی 

۰۷۹۰۱۳۰۴۵۵

شورای اجتماعی انسجام مردم جنوب .٢٩٠٧
ساحه –ناحیه نهم –شهرکابل سلطان محمدشرق خواجه رواش شهرکابل

۲۹/۷/۱۳۹۸۰۷۰۰۹۹۳۲۸- ٤٦٠١خواجه رواش
۰۷۸۶۹۵۸۲۰

٢٩٠٨.
شورای اجتماعی مردم غجور 
ولسوالی ورس والیت بامیان مقیم 

ناحیه سیزدهم شهر کابل 
۰۷۷۷۰۴۰۱۰۰- ٤٦٠٢شهر کابل ناحیه سیزدهم

۰۷۹۵۲۳۴۰۳۰

انجمن اجتماعی دادخواهان افغان .٢٩٠٩
۹/۱۱/۱۳۹۸۰۷۰۷۸۰۳۵۶۰- ٤٦٠٣شهر کابل کلوله پشته ویداممقیم شهر کابل

۰۷۰۰۱۸۹۰۱۳

کچالو شاه انجمن اجتماعی زارعین .٢٩١٠
ساحه سیخار –والیت بامیان حسین جان فوالدی والیت بامیان

۷۷۶۸۰۱۶۴۴-۲۳/۸/۱۳۹۸- ٤٦٠٤بالق
۰۷۷۵۹۳۷۶۹۸

٢٩١١.
گان انجمن اجتماعی عرضه کننده 

ادویه جات زراعتی مالداری وتخم 
های اصالح شده مقیم شهر کابل

٣/٩/١٣٩٨٠٧٧٤٧٤٧١١٣- ٤٦٠٥ناحیه اول –شهرکابل محمد طاهر 
٠٧٧٨١٥٠٠٠٢

نهاد اجتماعی طلوع سیرت واقع .٢٩١٢
٣/٩/١٣٩٨٠٧٩٨٥٩٥٤٨٥- ٤٦٠٦باد مرغان٤ناحیه –شهرهرات امیرنویدناحیه چهارم شهر هرات 

٠٧٠٠٤٢٤٦٤١
١٣/٩/١٣٩٨٠٧٩٣٢٢٢١٢٣- ٤٦٠٧شهر کابلاحمد الیاسسازمان احیایی هویت انسانی .٢٩١٣



٢٣٣

٠٧٧٧٦٠١٨١٨

وانانو مرکز د خانی قلعه د دگردیز .٢٩١٤
۰۷۷۰۴۵۸۰۸۱- ٤٦٠٨بازارکی - ردیز ارحبیب اهللاولنه 

۰۷۷۴۷۸۲۲۳۳

شورای اجتماعی اعتماد افغان مقیم .٢٩١٥
۰۷۸۶۳۳۳۳۳۳- ٤٦٠٩ناحیه سوم –شهر کابل محمد سلیمناحیه سوم شهر کابل

۰۷۶۶۲۲۱۰۸۰

انجمن اجتماعی حمایت از نیازمندان .٢٩١٦
۱۱/۸/۱۳۹۸۰۷۹۹۰۷۲۸۵۹- ٤٦١٠ناحیه ششم–شهر کابل امان اهللاناحیه ششم شهر کابل

۰۷۰۸۱۱۳۷۵۵۲

انجمن اجتماعی زنبور داران ولسوالی .٢٩١٧
-والیت بلخ ولسوالی دهدادینورآغا دهداد والیت بلخ 

۸/۸/۱۳۹۸۰۷۹۹۱۵۸۲۹۶- ٤٦١١سرک پل بابو
۰۷۹۰۰۳۴۴۹۶

گذرسیزدهم شورای اجتماعی مردم .٢٩١٨
–ناحیه هفدهم –شهرکابل محمد سرورناحیه هفدهم شهر کابل

٤/٨/١٣٩٨٠٧٨٣٤٢٤٠٥- ٤٦١٢کوچه هشتم 
٠٧٩٩٣٠٠٨٦٣

شورای اجتماعی انسجام زنان مقیم .٢٩١٩
–ناحیه اول - والیت کندزناهیدمرکز والیت کندز

١٨/٩/١٣٩٨٠٧٩٥٦٧٧٦٧٧- ٤٦١٣سرک فاطمه زهرا
٠٧٤٨٥٧١٠٩٧

نهاد اجتماعی نیک اندیشان مقیم .٢٩٢٠
جوار مهمان –والیت پنجشیر محمد دین مرکز والیت پنجشیر 

١٩/٨/١٣٩٨٠٧٧١١١١٣٦٢- ٤٦١٤خان والیت 
٠٧٤٨٢٢٣١٠٣

انجمن متخصصین منابع بشری .٢٩٢١
عقب –شهرکابل قلعه فتح اهللا عببداهللافغانستان 

١٨/٧/١٣٩٨٠٧٨٧٢٤٩٠٥٤- ٤٦١٥لیسه زرغونه
٠٧٩٩٠١٣٣٤٤

شورای اجتماعی وفاق جوانان مقیم .٢٩٢٢
فامیلی –ناحیه هفتم –شهرکابل شکراهللانوآباد فامیلی های ریشخور

٢٥/٨/١٣٩٨٠٧٩٢٠١٣٠٠١- ٤٦١٦های ریشخور
٠٧٩٧٠٤٤٦٢٤

انجمن اجتماعی باغداران شفتالو .٢٩٢٣
٠٧٨٨١٨٦٢٤٢- ٤٦١٧ولسوالی قیصار- والیت فاریابعبدالرحیمولسوالی قیصار والیت فاریاب

٠٧٨٧٣٦٧٣٦٦

انجمن اجتماعی باغداران سیب .٢٩٢٤
ولسوالی - والیت فاریابمحمد حسین ولسوالی گرزیوان 

٠٧٩٥٠١٠٣٠٢- ٤٦١٨گرزیوان  
٠٧٨٨٩٥٩٢٨٢

انجمن اجتماعی باغدارن آلو خواجه .٢٩٢٥
ولسوالی –والیت فاریاب محمد آصف ناموسا ولسوالی پشتونکوت 

٠٧٠٦٤٠٣٠٤٢- ٤٦١٩پشتونکوت 
٠٧٩٩٦٨٠٢٢٦

شورای اجتماعی جوانان همفکر مقیم .٢٩٢٦
٢٧/٨/١٣٩٨٠٧٩١٢١٧١١٢- ٤٦٢٠- ناحیه هفتم –کابل محمد ذاکر ناحیه هفتم شهر کابل 

٠٧٦٦٦٠٠١٠٦



٢٣٤

کندهار ارکی هود مندو وانانو په.٢٩٢٧
۲۷/۹/۱۳۹۸۰۷۰۸۸۸۴۸۸۶- ٤٦٢١عینو مینه –کندهار ار عزت اهللاولنه 

اتحادیه متشبثین شرکت های خدمات .٢٩٢٨
–ناحیه پنجم –شهر کابل شین ل مالداری کوچی های افغانستان 

۲۷/۷/۱۳۹۸۰۷۸۴۲۶۹۲۰- ٤٦٢٢خوشحال خان 
۰۷۸۷۶۵۰۶۵۹

٢٩٢٩.
انجمن اجتماعی پروفیسور غالم 

گی مقیم شهر میمنه محمد میمنه 
والیت فاریاب 

٢٣/٨/١٣٩٨٠٧٩٦٦١٠٣٠٧- ٤٦٢٣زگرخانه- شهرمیمنه جواد زیارمل
٠٧٩٩٨٦٥٦٩

انجمن اجتماعی انسجام زارعین .٢٩٣٠
٥/٩/١٣٩٨٠٧٩٤٢٠٠٢٣٨- ٤٦٢٤والیت نیمروز عبدالحمید ومالداران والیت نیمروز

٠٧٩٩٠٠٣١٤٦

انجمن  اجتماعی حمایت از میراث .٢٩٣١
٥/٩/١٣٩٨٠٧٠٠٢١٤٤٦٢٨- ٤٦٢٥شهرکابل ناحیه ششم سید عبدالروف های فرهنگی افغانستان

٠٧٩٩٦٥٤٣٤١

شورای سرتاسری هندو باوران .٢٩٣٢
٧/١٣٩٨٠٧٨٨١٠١١٤٤//٢٨- ٤٦٢٦ناحیه چهارم –شهرکابل رام سرن وسکهای افغانستان

٠٧٠٦٠٦٣٢٣٦

اتحادیه عکاسان وفلمبرداران والیت .٢٩٣٣
٠٧٩٢٠٠١٠٦٤- ٤٦٢٧ناحیه دوم–شهر هرات وحیداهللاهرات 

٠٧٩٩٤٤٨٧٤٩

بنیاد اجتماعی امید نوین مقیم شهر .٢٩٣٤
سرک –ناحیه دهم قلعه فتح اهللا شبانهکابل 

٢٦/١٠/١٣٩٨٠٧٠٢٧٣٢٠٢٩٢- ٤٦٢٨نهم 
٠٧٨٣٨٦٨٣٠٣

انجمن اجتماعی حفظان وقاریان قرآن .٢٩٣٥
-شهر هرات ناحیه چهارم خلیل احمد کریم

٢١/٩/١٣٩٨٠٧٩٥٧٠٠٠٦٩- ٤٦٢٩بادمرغان
٠٧٩٣٢٤١٥١٤

انجمن اجتماعی صنایع دستی زنان .٢٩٣٦
مرکز ولسوالی –والیت بامیان نجیبهشاه فوالدی مقیم مرکز بامیان

٠٧٧١٦١٩٨١- ٤٦٣٠قریه بند جمیل 
٠٧٤٧٣٦١٥٢٩

نهاد اجتماعی حامیان زنان واطفال .٢٩٣٧
کارته سوم –کابل ناحیه ششم سید موسی مقیم کابل 

٣٠/٩/١٣٩٨٠٧٠٨٨٤٤٢٢٠- ٤٦٣١سرک دوم
٠٧٤٤٠١٧٩٢١

نهاد اجتماعی جوانان چغت مرکز .٢٩٣٨
١٤/١٠/١٣٩٨٠٧٩٩٠٢٠٠٥٣٣- ٤٦٣٢کارته صلح–والیت سمنگان تاج الدینوالیت سمنگان 

٠٧٧٢٠١٠١٨٥

اتحادیه تاجران وارد کننده وسایل .٢٩٣٩
جاده –ناحیه دوم –شهر کابل محمد مختار الکترونیکی جاده نادر پشتون شهر 

٢٩/٨/١٣٩٨٠٧٩٩٣٢٦٨٨٢- ٤٦٣٣نادر پشتون 
٠٧٠٠٢٧٧٥٦٤



٢٣٥

کابل 

شورای اجتماعی همبستگی مردمی .٢٩٤٠
٣/٩/١٣٩٨٠٧٨٥٢٨٥٣٧٠- ٤٦٣٤ناحیه هشتم قلعچه  - شهرکابل سید مسلم مقیم قلعچه شهر کابل 

٠٧٩٤٤٢٦٩٦٧

کراه کی د هلمند والیت په ل.٢٩٤١
لکراه ار دوهمی ناحیی زریالی دبارکزی وانانو ولنیزه شورا 

۰۷۰۸۴۵۰۵۳۲- ٤٦٣٥عمری مارکیت
۰۷۰۳۴۸۶۴۰۸

٢٩٤٢.٤٦٣٦ -

شورای اجتماعی انسجام مردم نوآباد .٢٩٤٣
قلعه –ناحیه دهم –شهر کابل نور محمد قلعه چمن ناحیه دهم شهر کابل 

۵/۹/۱۳۹۸۰۷۰۰۷۷۹۶۶- ٤٦٣٧چمن 
۰۷۰۰۷۷۹۸۴۴

د هلمند والیت په لکراه کی .٢٩٤٤
هلمند والیت لکراه ار عبدالصمد دولسی تولنیزه شورا

۱۰/۹/۱۳۹۸۰۷۰۰۱۵۵۹۱۴- ٤٦٣٨دوهمه ناحیی 
۰۷۴۴۷۰۶۶۷۸

٢٩٤٥.
گان انجمن اجتماعی جمع کننده 

کشمیره محصوالت حیوانی ولسوالی 
پشتون زرغون

ولسوالی پشتون –والیت هرات حسام الدین
٢٥/٨/١٣٩٨٠٧٩٩٣٦٢٤٢٩- ٤٦٣٩زرغون

٠٧٩٧٣٨١٢٨

٢٩٤٦.
گان انجمن اجتماعی جمع کننده

کشمیره و محصوالت حیوانی 
ولسوالی کرخ والیت هرات 

ولسوالی کرخ –والیت هرات کشمیره 
٢٥/٨/١٣٩٨٠٧٩١٣١٠٦٠٧- ٤٦٤٠داخل باغ ملی –

٠٧٩٧٥١٠١٦٤

٢٩٤٧.٤٦٤١ -

انجمن اجتماعی انسجام زارعین .٢٩٤٨
١٩/٩/١٣٩٨٠٧٧٥٤١٦١٩٩- ٤٦٤٢والیت بامیان ولسوالی یکا ولنگ عبدالمجیدکچالو ولسوالی یکاولنگ بامیان 

٠٧٧٤١٤٩٦٧٧

انجمن اجتماعی زارعین کچالو دشت .٢٩٤٩
دروه –بامیان دشت تیکر نقیب اهللاتیکر دره فوالدی مرکز بامیان 

١٩/٩/١٣٩٨٠٧٧٧٥٣١٠٦٥- ٤٦٤٣فوالدی
٠٧٧٨٢٦٤١٩٤

شورای اجتماعی انسجام اهالی شهر .٢٩٥٠
١٥/١٠/١٣٩٨٠٧٩١٢٢٥٠٤٨- ٤٦٤٤بره کی شهر آراء –شهر کابل شاه رمضان آراء ناحیه چهارم شهرکابل 

٠٧٩٩١٦٣٠٤٣

انجمن اجتماعی زارعین کچالو مقیم .٢٩٥١
١٩/٩/١٣٩٨٠٧٦٤٦٠٣٨٦٨- ٤٦٤٥والیت بامیان دره فوالدیجواد سرخجوی دره فوالدی مرکز بامیان 

٠٧٧٦٩١٩٧٠٠

نهاد اجتماعی شهید سید نور محمد .٢٩٥٢
٠٧٩٧٥٣٤٠٠٧- ٤٦٤٦شهر میمنه –والیت فاریاب محمد عمر هاشمی مقیم شهر میمنه والیت 

٠٧٩٠٤١٠٦٠٠



٢٣٦

فاریاب

انجممن مدنی واجتماعی راه فالح .٢٩٥٣
٢٣/١١/١٣٩٨٠٧٨٦٥٦٢٣٢٣- ٤٦٤٧چوک گلدان  -والیت کاپیسافرید شهر محمود راقه کاپیسا

٠٧٨٥٠٠١١٢٨

انجمن اجتماعی مهر بانوان مقیم .٢٩٥٤
٥/٩/١٣٩٨٠٧٤٧٨٥٤٣٤٤- ٤٦٤٨ناحیه سوم –والیت هلمند سکینه لشکرگاه والیت هلمند

٠٧٩١٧٨٩٨٢٦

سازمان اجتماعی جوانان سی چهار .٢٩٥٥
ساحه -شهرکابل ناحیه هشتممحمد حکیموالیت 

٠٧٠٠٤٧٧٤٦١- ٤٦٤٩شاه شهید 
٠٧٨٦٣٥٣٨١٥

اتحادیه تاجران میوه تازه وسبزیجات .٢٩٥٦
–ناحیه چهارم –شهرکابل نجابت افغان مقیم شهر کابل 

١٤/٨/١٣٩٨٠٧٨٢٤٠٠٤٠٠- ٤٦٥٠مقابل حوزه چهام امنیتی 
٠٧٠٠٢١٠١٦١

اتحادیه پروسس کننده گان حبوبات .٢٩٥٧
٤/٩/١٣٩٨٠٧٧٩٩٤٩٤٧٤- ٤٦٥١باغ قاضی- شهر کابل ناحیه اولشفیق اهللاوغله جات وطنی مقیم شهر کابل 

٠٧٤٥٠٤٦٣٩٨

د زابل والیت په قالت کی د ترنک .٢٩٥٨
–مرکز قالت –زابل والیت ثنا اهللا مدنی تولنه 

٠٧٠٠٤٠٤٥٦٤- ٤٦٥٢دوهمه ناحیه
٠٧٠٠٠٨٨٠٤٤

شورای اجتماعی همبستگی زنان مقیم .٢٩٥٩
والیت هلمند شهر لشکر گاه ذکیه شهر لشکرگاه والیت هلمند 

٢/٩/١٣٩٨٠٧٠٢٠٣٨٠٣- ٤٦٥٣سرک اول 
٠٧٤٨٢١١٠٩٧

شورای اجتماعی سادات های قلعه .٢٩٦٠
قلعه –شهر کابل ولسوالی فرزه سید محمود میرا ولسوالی فرزه والیت کابل

٨/١٠/١٣٩٨٠٧٧٢٠٧٦٠٥٣- ٤٦٥٤میرا
٠٧٧٨٢٣٣٨٥

دکنر والیت په مرکز کی یو قدم .٢٩٦١
٠٧٧٨٨٤٤٧١٥- ٤٦٥٥مرکز اسعد آباد –کنر والیت انسانیت لپاره خیریه تولنه 

٠٧٧٥٧٥٧٥٩٢

بنیادخیریه کوثر مقیم مرکز والیت .٢٩٦٢
٧٦/٩/١٣٩٨٠٧٨٠٠٠٠٦٨٤- ٤٦٥٦ناحیه سوم –والیت تخار فضل الدین تخار 

٠٧٠٠٦٤٠٣٤١

٢٩٦٣.
انجمن اجتماعی زارعین وپروسس 
کنندهگان برنج وطنی ولسوالی خان 

آباد والیت کندز
والیت کندز _  خان  آباد قریه سید اسداهللا

٨/١٠/١٣٩٨٠٩٨٠٥٩٦٠٦- ٤٦٥٧قرغز
٠٧٩٩٠٤٠٣٣١

٢٩٦٤.
انجمن اجتماعی زارعین وپروسس 
کننده گان برنج وطنیس ولسوالی 

آقتاش والیت کندز
٨/١٠/١٣٩٨٠٧٩٥١٢٤٠٧١- ٤٦٥٨والیت کندز امین اهللا 

٠٧٨١٨٣٢٧٨٨



٢٣٧

ار د وانانو فکری د جالل آباد .٢٩٦٥
۹/۴/۱۳۹۸۰۷۸۰۳۱۲۴۷۱- ٤٦٥٩دریمه ناحیه–جالل آباد ار تسل رغون ولنه 

۰۷۸۰۳۴۳۷۶۶

شورای همبستی مردم دایکندی .٢٩٦٦
شهر کابل ناحیه ششم والی شمایل مقیم شهر کابل

۹/۹/۱۳۹۸۰۷۸۶۳۶۷۹۰۰- ٤٦٦٠دواخانه
۰۷۷۰۰۰۶۱۰۷

د هلمند والیت د غوینو چرانو.٢٩٦٧
۲۷/۹/۱۳۹۸۰۷۴۴۷۷۱۷۷۱- ٤٦٦١هلمند والیت مرکز لکراهراز محمد روزنکو ولنه 

۰۷۰۵۳۲۳۱۳۲

ولسوالی کی ولسی په چهار آسیاب .٢٩٦٨
ولسوالی –والیت کابل عبدالحبیب یووالی ولنیزه شورا

۲۰/۱۰/۱۳۹۸۰۷۷۴۹۱۳۰۴۵- ٤٦٦٢چهارآسیاب
۰۷۴۹۲۴۲۴۷۴

ولسوالی –والیت پنجشیر محمد امینشورای مجاهدین پنجشیر .٢٩٦٩
۵/۹/۱۳۹۸۰۷۴۴۳۴۱۰۲۰- ٤٦٦٣بازارک 

۰۷۰۰۸۹۶۰۵۵

شورای اجتماعی مردم رساق مقیم .٢٩٧٠
۱۲/۹/۱۳۹۸۰۷۹۹۰۰۰۰۸۸- ٤٦٦٤شهرکابل قوای مرکز ناحیه دوم محمد عظیم شهر کابل 

۰۷۰۰۷۰۱۳۱۵

کارته آریانا –شهر مزار شریف محمد کمال سازمان اجتماعی حرکت ترکمن ها .٢٩٧١
۱۳/۸/۱۳۹۸۰۷۸۰۰۰۲۲۲۳- ٤٦٦٥جوار چوک کامار 

۰۷۸۰۲۰۰۹۹۵

شورای اجتماعی انسجام افسران .٢٩٧٢
۱۱/۱۲/۱۳۹۸۰۷۹۸۱۶۱۶۵۵- ٤٦٦٦ناحیه هفدهم –شهر کابل سید حسام الدین متقاعد اردوی ملی مقیم شهر کابل 

۰۷۰۰۲۲۷۱۰۳

انجمن اجتماعی باغداران انار .٢٩٧٣
ولسوالی سروبی –والیت کابل فضل هادی ولسوالی سروبی والیت کابل 

۱۸/۹/۱۳۹۸۰۷۷۰۴۷۹۲۹۷- ٤٦٦٧بازار
۰۷۷۵۲۵۹۳۱۰

سازمان اجتماعی افق سبز واقع ناحیه .٢٩٧٤
۰۷۹۳۴۰۲۷۰۲- ٤٦٦٨شهر سرپل–ناحیه اول اسحاق علی اول شهر سرپل 

۰۷۸۶۹۷۸۶۸۰

٢٩٧٥.
گان انجمن اجتماعی جمع کننده  

کشمیره ومحصوالت حیوانی 
ولسوالی خلم والیت بلخ 

١٠/١٠/١٣٩٨٠٧٩٧٢٠٧٣٥٧- ٤٦٦٩والیت بلخ -مرکز ولسوالی خلممحمد موسی 
٠٧٩٥٣٧٧٣٥٨

انجمن اجتماعی ومدنی اعتماد مقیم .٢٩٧٦
١٠/٩/١٣٩٨٠٧٣٠٥٦٩٦٩٥- ٤٦٧٠شهر شبرغان بندر اندخوی محمد اهللا شهرشبر غان 

٠٧٨١١٩٤٢٧٦

نهاد اجتماعی جوانان مرکز والیت .٢٩٧٧
٣٠/١١/١٣٩٨٠٧٧٥٠٧٠٩٧٧- ٤٦٧١ناحیه سوم –شهر کابل منصورالدین بامیان مقیم ناحیه سوم شهر کابل 

٠٧٣٠٢٨٢٨٠٨



٢٣٨

وانانو د یووالی د دوشا خیلو .٢٩٧٨
کنر والیت اسعد آباد ار لمی نصیر احمد ولنیزه شورا 

۵/۹/۱۳۹۸۰۷۷۱۳۸۷۳۸۷- ٤٦٧٢ناحیه 
۰۷۷۳۲۲۶۰۹۸

شورای مردمی قریه جات نوبرجه .٢٩٧٩
١٢/٩/١٣٩٨٠٧٨٦٢٢١٢٠٣- ٤٦٧٣قریه نوبرجه ولسوالی بگرامیعبدالشاهگرامی کابل ولسوالی ب

٠٧٩٧٠٣٢٤٥١

شورای اجتماعی جوانان کیاس مقیم .٢٩٨٠
٠٧٤٥٢٨٨٠٧٥- ٤٦٧٤ناحیه یازدهم –شهر کابل مصدق الحق ناحیه یازدهم شهر کابل 

٠٧٤٨٨٩٥٦٨٤

انجمن اجتماعی زارعین غله جات .٢٩٨١
١٢/٩/١٣٩٨٠٧٧١١١٥٧٥٠- ٤٦٧٥قریه مهترالم –قریه باغ میرزا عبدالرشیدقریه باغ مرضا مهترالم لغمان 

٠٧٩٨٥٢٤٣٧٣

وانانو مدنی د کندهار ارغنداب د.٢٩٨٢
ارغنداب –کندهار والیت محمد یونس ولنه 

۱۰/۱۱/۱۳۹۸۰۷۰۰۴۹۳۴۱۸۰- ٤٦٧٦ولسوالی 
۰۷۰۹۶۲۲۵۳

شورای اجتماعی انسجام تاجکها .٢٩٨٣
۱/۱۱/۱۳۹۸۰۷۸۹۸۶۹۰۰۲- ٤٦٧٧شهر شبرغان –والیت جوزجان شمس الحقمقیم شهر شبرغان والیت جوزجان

۰۷۸۲۹۴۴۳۳۸

شورای سرتاسری انسجام قزلباش .٢٩٨٤
۰۷۹۹۲۰۳۵۳۵- ٤٦٧٨ناحیه سوم –شهرکابل وحیداهللاهای افغانستان 

۰۷۰۰۲۰۵۲۰۴۹

شورای اجتماعی انسجام مردم حوزه .٢٩٨٥
١٢/١٠/١٣٩٨- ٤٦٧٩تایمنی–شهر کابل ناحیه چهام ضیا الدین غرب 

سازمان اجتماعی جوانان قوم .٢٩٨٦
ناحیه اول جاده باغ –شهر کابل عزیز احمد جمشیدی مقیم شهر هرات 

٢٥/٨/١٣٩٨٠٧٩٩٤٣٠٠٤٧- ٤٦٨٠مراد
٠٧٠٠٤٣٠٠٧٤

٢٩٨٧.
اتحادیه شرکت های سیاحتی 
وتوریستی وخدمات حج عمره مقیم 

شهر کابل 
٠٧٠٠١٧٠٠٠٧- ٤٦٨١شهرنو –ناحیه دهم –شهر کابل حاجی جالل 

٠٧٩٩١٧٠٠٠٧

اتحایده متشبثین شرکت های خدمات .٢٩٨٨
٩/٩/١٣٩٨٠٧٧٣٤٥٨٢١٤- ٤٦٨٢ناحیه پنجم–شهر کابل مهر دل مالداری کوچی ها 

٠٧٩٩٣٠٣٣١٩

انجمن اجتماعی اخوت ولسوالی .٢٩٨٩
ولسوالی –والیت دایکندی حمید کیتی والیت دایکندی 

١٢/٩/١٣٩٨٠٧٠٤٨٥٠٣٦٢- ٤٦٨٣کیتی 
٠٧٠٧٢١٢٧٠٠

ارکی ولس ولنیزه د غزنی والیت .٢٩٩٠
۲۷/۹/۱۳۹۸۰۷۹۰۱۴۱۴۳۵- ٤٦٨٤مرکز ار–غزنی والیت زین الدین شورا 

۰۷۹۰۶۰۰۸۴



٢٣٩

نهاد اجتماعی دانش واقع ولسوالی .٢٩٩١
۱۲/۹/۱۳۹۸۰۷۸۶۳۸۵۶۷۱- ٤٦٨٥والیت فاریاب ولسوالی اندخوی ذبیح اهللا اند خوی والیت فاریاب 

۰۷۸۸۱۸۵۵۱۹

د ننرهار والیت په جالل آباد .٢٩٩٢
۳/۱۰/۱۳۹۸۰۷۸۹۰۰۶۳۲۱- ٤٦٨٦دریمه ناحیه –ننرهار والیت ماللی ارکی ماللی مشعل خیره بنست 

۰۷۷۴۴۷۴۹۷۷

٢٩٩٣.
گان انجمن اجتماعی جمع کننده 

کشمیره ومحصوالت حیوانی 
ولسوالی چهار کنت والیت بلخ 

ولسوالی چهار –والیت بلخ مرتضی 
١٠/١٠/١٣٩٨٠٧٧٠٨٢٧٠٧٢- ٤٦٨٧کنت 

٠٧٩٧٦١٢٩٠٢

٢٩٩٤.
د کندهار والیت د دند اودامان 

تو بهتیو د مالیکنو ولسوالی د خ
ولنه 

۲۱/۹/۱۳۹۸۰۷۰۰۹۷۸۸۰- ٤٦٨٨ددند ولسوالی –کندهار والست حاجی جان محمد
۰۷۰۰۳۱۶۱۰۰۱

د کندهار ار ّپ عینو مینه کی د .٢٩٩٥
۲۹/۹/۱۳۹۸۰۷۰۰۱۸۴۷۹۰- ٤٦٨٩عینو مینه–کندهار والیت محمد ظاهروردو قومی شورا

۰۷۰۶۸۳۸۳۲۱

شورای اجتماعی معلولین قهرمان و .٢٩٩٦
ایستاه ۱۶ناحیه –شهر کابل رضا خانورثه شهدا 

۰۷۷۲۰۳۰۱۵۱- ٤٦٩٠ده خدایداد
۰۷۷۶۸۲۴۶۱۶

د لغمان والیت د قرغیو ّپ ولسوالی .٢٩٩٧
لغمان والیت قرغیی ولسوالی محمد انور کی صداقت مستندویه بنست

۰۷۷۷۰۷۶۷۷۵- ٤٦٩١مرکز 
۰۷۳۰۹۷۵۸۳۳

۸/۱۰/۱۳۹۸۰۷۸۲۰۲۵۸۷۰س- ٤٦٩٢ده دانا بازار چهل ستون احمد فرهاد انجمن اجتماعی ناصری مقیم کابل .٢٩٩٨
۰۷۸۱۹۸۱۷۹۵

خوست والیت د دوه مندولسوالی د .٢٩٩٩
دومنده بازار سرار محمد احمد اهللا د خوانانو دسمون ولنه

۱۹/۱۰/۱۳۹۹۸۰۷۷۱۶۵۳۴۳۳- ٤٦٩٣مارکیت 
۰۷۷۱۸۸۷۹۷۹

انجمن اجتماعی دانشجویان دایکندی .٣٠٠٠
پالن سوم مرکز –والیت غزنی عنایت اهللامقیم شهرغزنی 

۲۱/۹/۱۳۹۸۰۷۹۱۵۵۷۶۱۱- ٤٦٩٤شهر 

انجمن اجتماعی جوان مردم مقیم .٣٠٠١
ولسوالی انجیل –والیت هرات غالم ربانیولسوالی انجیل والیت هرات 

۲۷/۸/۱۳۹۸۰۷۹۹۶۴۶۴۹۷- ٤٦٩٥سرک کبرزان–

–ناحیه اول –والیت هرات حاجی سعد انجمن اجتماعی مکتب ساز هرات .٣٠٠٢
۹/۹/۱۳۹۸۰۷۹۹۲۵۹۵۵۱- ٤٦٩٦جاده محبس 

۰۷۸۳۴۴۴۴۴۴
۱۹/۹/۱۳۹۸۰۷۸۳۳۰۰۳۵۵- ٤٦٩٧شینوارو –ننرهار والیت عقل باز د ننرهار دشینوارو ولسوالی د مچیو .٣٠٠٣



٢٤٠

۰۷۷۸۷۰۷۰۲۳ولسوالی مارکو بازار کی روزونکو ولنه 

بنیاد اجتماعی همدلی مقیم ناحیه سوم .٣٠٠٤
کارته –ناحیه سوم –شهر کابل محمد داودشهر کابل

۱۶/۹/۱۳۹۸۰۷۸۸۸۸۱۰۰- ٤٦٩٨سوم 
۰۷۰۰۳۰۰۴۳۸

د کنر والیت دوته پور ولسوالی .٣٠٠٥
۱۷/۹/۱۳۹۸۰۷۷۵۸۵۱۵۰۹- ٤٦٩٩دوته پور ولسوالی –کنر والیت حضرت عمردکرمول کلی د وانانو ولنه 

۰۷۷۵۸۵۸۶۵۴

بنیاد خیریه اندیشه ملی واقع شهر .٣٠٠٦
چهار راهی حاجی –شهر کابل حبیب اهللاکابل 

۰۷۹۸۶۰۰۳۰۰- ٤٧٠٠یعقوب 
۰۷۷۱۶۰۰۹۰۰

انجمن اجتماعی انسجام زنان مقیم .٣٠٠٧
ساحه -مزار شریف ناحیه پنجمشیماناحیه پنجم شهر مزار شریف 

۳۰/۱۰/۱۳۹۸۰۷۹۳۶۰۵۶۳۰- ٤٧٠١فقی آباد 
۰۷۹۶۸۳۱۶۹۷

شورای اجتماعی حمایت از مدارس .٣٠٠٨
۱۰/۱۰/۱۳۹۸۰۷۸۰۷۴۱۲۳۰- ۱۲٤٧٠٢ناحیه –شهرکابل عبدالشکور دینی مقیم شهر کابل 

۰۷۷۴۲۶۲۵۶

دلغمان والیت مهترالم بی وزلو خه .٣٠٠٩
محمد رحیم -مهترالم ارمحمد ایوب د مالت ولنه 

۶/۱۱/۱۳۹۸۰۷۸۷۷۷۷۳۸۰- ٤٧٠٣چوک 

د کابل ار په اتمه ناحیه کی د .٣٠١٠
ولنیزه بنس وانانو ارعبدالنبی موخینو ۳۰/۹/۱۳۹۸۰۷۶۷۷۵۴۹۰۲- ٤٧٠٤اتمه ناحیه -کابل

۰۷۷۷۶۱۶۴۳۵

د ننرهاروالیت د سرخرود ولسوالی .٣٠١١
ظلم آباد –سرخرود ولسوالی عبدالجلیل د ظلم آباد کلی د خلکو شورا 

۱/۱۰/۱۳۹۸۰۷۸۹۶۰۱۶۶۰- ٤٧٠٥کلی 
۰۷۸۸۸۸۵۰۹۰

–ناحیه چهارم –شهر کابل حفیظ اهللا بارکزی شورای ژورنالیستان شهرکابل .٣٠١٢
۰۷۰۰۲۴۱۶۷۷- ٤٧٠٦شهرنو چهارارهی طره باز خان 

۰۷۰۱۹۸۴۱۶

انجمن اجتماعی معلولین غیور مقیم .٣٠١٣
۱۹/۹/۱۳۹۸۰۷۰۰۰۵۰۷۳۸- ٤٧٠٧ناحیه اول –شهر کابل عبدالرشیدناحیه اول شهر کابل 

۰۷۰۰۰۸۵۹۹۷

١٠/١٠/١٣٩٨٠٧٠٠٢٤٩١٩٠- ٤٧٠٨- شهرکابل گیرغالم دستانجمن دوکتوران چشم افغانستان .٣٠١٤
٠٧٠٠٢٧٩٤٤٥

اتحادیه متشبثین شرکت های ترانزیتی .٣٠١٥
چهاراهی دهبوری –شهر کابل زرغونه وبارچاالنی مقیم شهر کابل 

٣٠/٩/١٣٩٨٠٧٩٦٧٣٥٥١٣- ٤٧٠٩ناحیه سوم شهر کابل 
٠٧٩٩٣٣٤٩٤٤

–اولسمنه ناحیه –ار کابل حاچی منان د ناصرو قوم یووالی شورا.٣٠١٦
۱۶/۹/۱۳۹۸۰۷۰۰۲۸۵۰۷۱- ٤٧١٠وحدت شهرک

۰۷۰۷۱۷۶۰۵۴



٢٤١

کانون اجتماعی اعتدال واقع شهر .٣٠١٧
شهر کابل ناحیه چهارم سرک محمد اعظم عمریارکابل 

۲۷/۹/۱۳۹۸۰۷۰۴۷۴۷۳۴۰- ٤٧١١اول تایمنی 
۰۷۳۱۴۶۴۷۴۷

شورای اجتماعی جوانان شمالی .٣٠١٨
احمد –شهر کابل ناحیه یازدهم رامش شمال رگبز

٠٧٠٦١٦٩٦١٦- ٤٧١٢یار تاور منزل دوم 
٠٧٧٧٦٠٦٦٠٨

جوان محور مقیم سازمان اجتماعی.٣٠١٩
شهر کابل سلیم کاروان روبروی نوید اهللا شهرکابل

٥/١١/١٣٩٨٠٧٧٢٠٠٩١١٨- ٤٧١٣تانک تیل وزیر آباد 
٠٧٧٨٩٣١٠٨٢

جاده میرویس –شهر هرات ضیا الحق اتحادیه مرغ داران شهر هرات .٣٠٢٠
٠٧٩٩٢٣٠٢٧٢- ٤٧١٤صادق

٠٧٩٩١٨٢٠١٠

د کنر والیت د شیگل ولسوالی دخلو .٣٠٢١
شیگل ولسوالی –کنر والیت صاحب الرحیمتولنیزه شورادیووالی 

٩/١٠/١٣٩٨٠٧٧٣٣٥٢٨٨٨- ٤٧١٥بازار کی
٠٧٧٠١٠٥٣٦٦

انجمن اجتماعی باغداران انگور .٣٠٢٢
مرکز –نهر شاهی - والیت بلخنصیر احمد ولسوالی نهر شاهی والیت بلخ 

٤/١٢/١٣٩٨٠٧٨٥١٠١٨٥١- ٤٧١٦ولسوالی
٠٧٧٢٩٣٥٣٠٣

هاندو  په جالل آپاد ارکی د .٣٠٢٣
۳۰/۹/۱۳۹۸۰۷۸۲۷۵۸۳۵۳- ٤٧١٧جالل آپاد ارـ دوهمه ناحیهنسیمه و ولنه

۰۷۸۰۲۰۵۰۸۳

زنان برای سازمان اجتماعی همبست.٣٠٢٤
سرک اول کارته –شهر کابل شمیمپیشرفت مقیم شهر کابل 

٢٦/٩/١٣٩٨٠٧٨٩٣١٣٥٣٣- ٤٧١٨چهار
٠٧٨٩٣٨٦٦٣٦

انجمن اجتماعی زارعین تربوز مقیم .٣٠٢٥
مقابل انکشاف -شهر شبرغاناسداهللاوالیت جوزجانشهرشبر غان 

١٦/٩/١٣٩٨٠٧٩٩١٠٥٠٥٦- ٤٧١٩دهات  
٠٧٣٠٣٠٤٤٠٣

٢٣/٩/١٣٩٨٠٧٨١٩٩٠٩٠٩- ٤٧٢٠تایمنی–شهرکابل ناحیه چهارم محمد آغابنیاد زندگی مقیم شهر کابل.٣٠٢٦
٠٧٨٧٩٩٠٩٠٩

٠٧٠٥٠٠٠٥٠٠- ٤٧٢١بهارستان  - شهر کابل ناحیه دومسید عبداهللامجمع ملی افغانستان .٣٠٢٧
٠٧٨٤٩٠٠٦٠٠

انجمن اجتماعی کوثر واقع قلعه نو .٣٠٢٨
والیت بادغیس _ قلعه نو _ ظریفه باد غیس 

٥/١٢/١٣٩٨٠٧٩٨٠٠٣٨٢٠- ٤٧٢٢ناحیه اول 
٠٧٩٩٥٦٢٦٥٩

د ارزگان والیت په ترینکوت کی  .٣٠٢٩
۲۶/۹/۱۳۹۸۰۷۰۰۰۶۲۰۰۹- ٤٧٢٣ارـ لورمه ناحیهترینکوت فقیر محمد انصارمدنی تولنه 

۰۷۰۰۹۹۹۷۳۲
۰۷۶۴۴۴۲۸۳۰- ٤٧٢٤ناحیه چهارم –شهر مزار شریف فضل النصیرشورای اجتماعی مردم بیجاه شده .٣٠٣٠



٢٤٢

زون شمال مقیم ناحیه چهام 
شهرمزارشریف

۱۱/۱۰/۱۳۹۸۰۷۴۴۰۰۹۸۶- ٤٧٢٥کارته نو –شهر کابل محمد رفیعپه کابل ارکی وانانو ولنیزه شورا .٣٠٣١
۰۷۸۵۰۹۰۶۲۹

کارته -کابل  ارـ اتمه ناحیهارشادمرکزی ولنهدجرو قوم د وانانو .٣٠٣٢
۲۶/۱۰/۱۳۹۸۰۷۴۵۰۰۰۰۰۹- ٤٧٢٦نو

۰۷۸۰۲۴۸۷۲۰

٣٠٣٣.
انجمن اجتماعی زنان پروسس کننده 
لبنیات وطنی مقیم شهرتالقان والیت 

تخار
۲۱/۹/۱۳۹۸۰۷۸۱۵۹۹۵۲۳- ٤٧٢٧ناحیه دوم –شهرتالقان فرشته 

۰۷۸۸۹۰۹۰۶۸

دکابل ار په دولسمه ناحیی کی د .٣٠٣٤
۲۷/۹/۱۳۹۸۰۷۷۶۶۱۶۶۱۹- ٤٧٢٨دولسمه ناحیی–کابل ار محب اهللاغریب غ ولنه 

۰۷۷۹۳۲۴۵۲۶

٣٠٣٥. والیت دمالخیلو قوم دمیدان ورد
میدان ورد والیت ـ مرکز ل حبیبولنیزه شورا

۲۸/۱۱/۱۳۹۸۰۷۰۰۰۱۹۱۶۴- ٤٧٢٩ار
۰۷۷۳۰۴۰۰۵۹

دهلمندوالیت په لکراه ارکی .٣٠٣٦
۰۷۰۰۷۰۰۶۹۸- ٤٧٣٠دوهمی ناحیی- لکراه ارنور علی دوان فکر مدنی ولنه 

۰۷۴۷۵۷۹۹۶۶

اتحادیه متشبثین شرکت های تولید .٣٠٣٧
شهرکابل ـناحیه چهارم لیلماالبسه زنان مقیم شهرکابل 

۲/۱۱/۱۳۹۸۰۷۸۳۴۳۸۳۸۵- ٤٧٣١چهاراهی انصاری 
۰۷۸۹۱۴۶۷۰۶

د کابل ار په اتمه ناحیه کی د .٣٠٣٨
۰۷۰۰۷۴۷۴۶۱- ٤٧٣٢ناحیه هشتم–شهر کابل محمد حکیمکوچی وانانو د یووالی ولنه 

۰۷۷۰۷۱۵۷۶۱

بنیاد اجتماعی حمایت مقیم شهر .٣٠٣٩
چهاراهی صدارت –شهر کابل حمیراکابل

۱۴/۱۰/۱۳۹۸۰۷۰۴۱۰۸۷۴۴- ٤٧٣٣مقابل رایاست امنیت ملی
۰۷۹۹۰۸۱۶۱۸

دکنر والیت ساالر باغ درو کلی .٣٠٤٠
ساالرباغ درو –کنر والیت شوکت دوانانو ولینزه شورا 

۲۹/۱۲/۱۳۹۸۰۷۷۷۳۶۰۹۰۰- ٤٧٣٤کلی 
۰۷۷۰۹۴۲۴۶۰

۳۰/۹/۱۳۹۸۰۷۷۶۹۹۴۵۵۸- ٤٧٣٥شهربامیان رکز ممحمد هادی نهاد اجتماعی  خدمت بامیان .٣٠٤١
۰۷۷۳۸۶۳۴۵۵

انجمن اجتماعی شالی کاران پلخمری .٣٠٤٢
ولسوالی –والیت بغالن عبدالبصیرمرکز والیت بغالن 

۱۵/۱۰/۱۳۹۸۰۷۲۹۴۷۷۴۳۵- ٤٧٣٦پلخمری 
۰۷۸۱۶۱۴۴۳
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٣٠٤٣.٤٧٣٧ -

نهاد اجتماعی انسجام دست فروشان .٣٠٤٤
٠٧٧٢٤٣٦٥٥٤- ٤٧٣٨شهر کابل _ ناحیه اول_ چندولعمران اهللا افغانستان 

٠٧٨٨٩٠٩٠٦٨

شهرکابل _ ناحیه دهم _ سرک محمد عیسی انجمن انکشاف منطقوی .٣٠٤٥
٠٧٠٥٨٤٥٦٠- ٤٧٣٩پنجم قلعه فتح اهللا

٠٧٩٦٠٩١١٢٢

دکندهار په دریمه ناحیه کی جامو .٣٠٤٦
۲۵/۹/۱۳۹۸۰۷۰۶۲۶۱۴۸۹- ٤٧٤٠کندهار ارـ دریمه ناحیهبی بی عایشهو ولنه گندونکو 

۰۷۰۸۲۲۰۱۵۵

د کندهار ار په اومه ناحیی کی د .٣٠٤٧
۲۵/۹/۱۳۹۸۰۷۰۸۳۱۵۹۴۰- ٤٧٤١کندهار ارـ اومه ناحییفاطمه مربا و اچارو جرونکو و ولنه 

۰۷۰۵۴۹۹۴۴۰

٣٠٤٨.
د جالل آباد ار په در یمی ناحیی 
کی غذایی توکو اوپروسس کوونکو

ولنه میمنو
۲۵/۹/۱۳۹۸۰۷۸۲۲۵۴۰۷- ٤٧٤٢جالل آباد ار ـ دریمه ناحییبی بی خدیجه

۰۷۷۸۷۹۵۷۹۰

دکندهار ار د نهمه ناحیی د خامک .٣٠٤٩
۲۵/۹/۱۳۹۸۰۷۰۷۰۷۴۰۴۵- ٤٧٤٣کندهار ارـ نهمه ناحییبی بی کلثوم ندونکو و ولنه 

۰۷۰۷۰۷۴۰۴۵

ّپ جالل آباد ار کی د جامو .٣٠٥٠
۲۵/۹/۱۳۹۸۰۷۳۱۹۲۰۰۹۳- ٤٧٤٤جالل آباد ارـ پنمه ناحییبی بی ندیمهندونکو میمنو ولنه 

۰۷۸۰۹۴۱۵۰۵

شورای اجتماعی انسجام قوم مغل .٣٠٥١
شهر کابل ـ ناحیه هفتم ـ وحید الرحمنوالیت کابل 

۰۷۰۴۴۵۰۳۸- ٤٧٤٥جوار لیسه حبیبیه 
۰۷۹۱۴۱۴۹۴۱

٣٠٥٢. شهر کابل ـ ناحیه دهم ـ شیدا محمد ابدالی ابدالی بنس
۲۵/۹/۱۳۹۸۰۷۸۶۲۸۸۲۸۸- ٤٧٤٦کوچه یفتلی ها

۰۷۷۷۸۶۸۶۸۱

د نیمروز مرکز زرنج کی د سیستان .٣٠٥٣
والیت نیمروز ـ شهر زرنج عبدالبصیر وانانو مدنی ولنه 

۹/۱۰/۱۳۹۸۰۷۹۹۵۷۵۱۸۲- ٤٧٤٧ناحیه اول 
۰۷۹۳۶۴۴۶۷۵

شوورای اجتماعی مردم کاریزمیر ذین  .٣٠٥٤
۱۱/۱۰/۱۳۹۸۰۷۷۲۱۹۵۵۸۵- ٤٧٤٨والیت پروان نو آباد وپدره عبدالحمیدقلعه غنی توبدره مرکز والیت پروان 

۰۷۷۵۸۵۵۲۰۰

انجمن اجتماعی زنان توانمند مقیم .٣٠٥٥
والیت کاپیساـ ولسوالی حصه بی بی ظریفهولسوالی حصه اول کاپیسا 

۱۲/۱۰/۱۳۹۸۰۷۹۳۸۵۲۹۲۰- ٤٧٤٩اول ـ قریه بازار باکو
۰۷۹۲۶۰۸۱۸۷

۱۴/۱۰/۱۳۹۸۰۷۴۷۲۱۰۵۰۹- ٤٧٥٠شهر کابل ـ ناحیه هفتم ده دانا فدا محمد شورای اجتماعی مردم ده دانان ده .٣٠٥٦



٢٤٤

قلندر ونو آباد ده دانا ناحیه هفتم 
شهر کابل

۰۷۴۷۶۲۶۶۷۶ایستاه مغازه

انجمن اجتماعی انسجام زارعین .٣٠٥٧
۲/۱۰/۱۳۹۸۰۷۸۴۷۸۷۸۸- ٤٧٥١والیت کندزسمیع اهللاتربوز والیت کندز

۰۷۰۲۲۲۰۰۸۱

٣٠٥٨.
انجمن اجتماعی زنان زارع وپروسس 
کننده سبزیجات مقیم ناحیه اول شهر 

کابل 
۱۵/۱۰/۱۳۹۸۰۷۸۴۴۴۷۳۸۵- ٤٧٥٢مرکز والبت کابل ـ ناحیه اول شفیقه 

۰۷۸۵۷۴۵۵۹۸

شورای اجتماعی نورستانی های مقیم .٣٠٥٩
شهر کابل _ ناحیه دوم پهلوی غالم محمد ناحیه دوم شهر کابل 

١٠/١٠/١٣٩٨٠٧٠٠٢٠٧١٧٦- ٤٧٥٣سینما بهارستان 
٠٧٠٧١١٨١٦١

شهر کابل ناحیه چهارم سرک عبداهللا اجتماعی صالح مقیم شهر کابل نهاد .٣٠٦٠
٢٤/١٠/١٣٩٨٠٧٧٠٠٧٩٠٤٠- ٤٧٥٤دوم تایمنی 

٠٧٧٧٣٧٥٧٨٣

مقیم شهر دایکندی اتحادیه تاجران .٣٠٦١
- ناحیه سیزدهم-شهرکابلنرگسکابل 

١٠/١٢/١٣٩٨٠٧١١٠٠٩١٥١- ٤٧٥٥برچی گوالی مهتاب قلعه 
٠٧٧٤٤٨٠١٤٩

انجمن اجتماعی امام ترمذی (رح) .٣٠٦٢
شهر کندز_ ناحسه دوم _ رحمت اهللامقیم شهرکندز

٣٠/٩/١٣٩٨٠٧٨٩٧٥٤٩٣٣- ٤٧٥٦کوچه خوستی
٠٧٤٥٣٨٣٦٢٢

ارکی د ارغنداب مدنی په کندهار.٣٠٦٣
۲۵/۱۰/۱۳۹۸۰۷۰۰۰۸۶۱۰۰- ٤٧٥٧کندهارارـ عینو مینه ـ احمد شاه ولنه

۰۷۰۰۳۰۹۱۲۷

نهاد اجتماعی مهرورزان هری مقیم .٣٠٦٤
شهر هرات ناحیه دوم ـ باد جنیا ناحیه دوم شهر هرات 

۱۱/۱۰/۱۳۹۸۰۷۰۹۹۹۲۲۳- ٤٧٥٨مرغان 
۰۷۹۹۲۲۷۷۸۲

شورای اجتماعی باغداران سیب .٣٠٦٥
والیت بلخ مرکز شادیان ـ تاج الدین مرکز شادیان ولسوالی نهر شاهی

۴/۱۲/۱۳۹۸۰۷۸۹۹۲۴۹۱۱- ٤٧٥٩ولسوالی نهر شاهی 
۰۷۸۵۹۹۶۳۱۶

٣٠٦٦.
د ننرهار د بهسود ولسوالی د نوآباد 
د کاریز کبیر کلی د خلکو ولنیزه 

شورا 
ننرهار ارـ نوآباد بهسود عبید اهللا 

۹/۱۰/۱۳۹۸۰۷۰۰۶۰۳۸۹۷- ٤٧٦٠ولسوالی قریه کاریز کبیر
۰۷۷۶۱۳۱۸۰

شورای اجتماعی مردم کاپیسا مقیم .٣٠٦٧
۱۲/۱۰/۱۳۹۸۰۷۸۸۱۲۷۱۹۰- ٤٧٦١ـ شهر پلخمریوالیت بغالنذکراهللاشهر پلخمری والیت بغالن 

۰۷۰۰۹۶۴۶۲۸
۱۰/۱۱/۱۳۹۸۰۷۸۴۳۲۳۰۶۵- ٤٧٦٢والیت لغمان ـ قریه بصرام مطیع اهللانجمن اجتماعی زارعین غله جات .٣٠٦٨
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۰۷۳۱۶۰۲۳۶۷قریه بصرام مرکز لغمان  

د کونر والیت د نرن ولسوالی د .٣٠٦٩
والیت نرن ولسوالی ـ کونر رحمان لمسلم آباد په کلی کی دوانانو ولنه 

۲۳/۱۲/۱۳۹۸۰۷۷۹۴۵۴۶۵۲- ٤٧٦٣مسلم آباد کلی
۰۷۷۷۴۵۷۳۲۲

٣٠٧٠.
انجمن اجتماعی باغداران سیب مقیم 
قریه نوایی ولسوالی چهار کنت 

والیت بلخ 
ولسوالی چهار کنت ـ والیت عنایت اهللا 

۴/۱۲/۱۳۹۸۰۷۰۰۷۰۶۰۲۲- ٤٧٦٤بلخ ـ قریه نوایی 
۰۷۷۷۳۵۵۱۲

کی فیض د کابل ار یوویشتمه ناحیه.٣٠٧١
کابل ارـ پلچرخی ـ د مالتره کتاب اهللا قوم وانانو ولنیزه شورا

 ۲۹/۱۰/۱۳۹۸۰۷۷۲۷۹۲۶۴۹- ٤٧٦٥خیل مدرسه ترسن
۰۷۷۱۹۶۶۸۱۹

د کابل ار د نو لسمه ناحیه کی د .٣٠٧٢
۲۹/۱۰/۱۱۳۹۸۰۷۸۸۸۸۹۱۱۸- ٤٧٦٦کابل ار ـ نولسمه ناحیهحاجی رحمت اهللا ماماموالدین خیلو واناو ولنیزه شورا 

انجمن اجتماعی زارعین کچالو .٣٠٧٣
مرکز بامیان ـ قریه قاضان دره جبیب اهللا قاضان فوالدی مرکز والیت بامیان 

۳۰/۹/۱۳۹۸۰۷۷۰۱۵۵۴۴۸- ٤٧٦٧فوالدی 
۰۷۸۹۰۹۶۲۳۸

د کابل د  سروبی ولسوالی په مرکز .٣٠٧٤
۱۵/۱۰/۱۳۹۸۰۷۷۷۷۷۲۴۴۴- ٤٧٦٨سروبی ولسوالی مومن کی دوانانو د همغی ولنه 

۰۷۸۰۰۰۳۴۴۵

٣٠٧٥.
انجمن اجتماعی تربیه کننده ان 
ماهی ولسوالی امام صاحب والیت 

کندز
۲۸/۱۰/۱۳۹۸۰۷۹۰۰۷۷۷۷۸- ٤٧٦٩شهر کندز ولسوالی امام صاحبمحمد عثمان 

۰۷۹۹۴۸۰۹۱۸

شورای هماهنی مردم مالستان مقیم .٣٠٧٦
چهاراهی ۱۳شه رکابل ـ ناحیه محمد شریفشهرکابل ۱۳ناحیه 

۳۰/۹/۱۳۹۸۰۷۹۱۰۴۱۵۷۱- ٤٧٧٠نوروزحاجی 
۰۷۷۹۹۷۱۴۰۸

نیود کندهار ار دمعمالتو د الرو.٣٠٧٧
کندهارارـ عینو مینه ار محمد داود ولنه 

۹/۱۰/۱۳۹۸- ٤٧٧١وتی 

اتحادیه شرکت های تصفیه ذغال .٣٠٧٨
شهر کابل ـ ناحیه اول مارکیت نقیب اهللاسن مقیم شهر کابل 

۱۵/۱۰/۱۳۹۸۰۷۷۲۴۴۹۰۹۱- ٤٧٧٢قناعت 
۰۷۹۶۳۲۰۲۷

گی واقع نهاد اجتماعی امید برای زند.٣٠٧٩
٠٧٠٦٧٧٧٣٩٩- ٤٧٧٣مرکز شهر تالقان سرای سنگشهنوازشهر تالقان 

٠٧٠٥٧٧٣٨٨٦

ان په مرکز ترینکو کی د د ارز.٣٠٨٠
۱۰/۱۰/۱۳۹۸۰۷۴۷۸۱۱۶۵۵- ٤٧٧٤اران والیت مرکز ترینکوت حاجی محمد رسول سولی مالت ولنه

۰۷۴۹۱۲۳۴۶۵
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شورای اجتماعی همبستی مردم .٣٠٨١
۱۷/۱۰/۱۳۹۸۰۷۷۷۸۲۷۳۴۱- ٤٧٧٥والیت دایکندی ولسوالی اشترلی محمد نعیم ولسوالی اشترلی والیت دایکندی 

۰۷۷۷۸۸۲۴۵۶

شوریا اجتماعی جوانان نیرومند .٣٠٨٢
۱۲/۱۰/۱۳۹۸۰۷۸۶۵۰۵۵۰۰- ٤٧٧٦شهر کابل ـ ناحیه هفدهم وحید اهللاوالیت کابل 

۰۷۸۶۲۶۱۱۰۲۲

٣٠٨٣.
اجتماعی دهاقین کچالو مقیم انجمن 
گاب برگ ولسوالی پنجاب قریه ت

والیت بامیان 
٢٠/١٠/١٣٩٨٠٧٧٢٣٢٣٩٧٢- ٤٧٧٧والیت بامیان قریه تگاب برگسید محمد 

٠٧٦٦٥٢٣٠٩٠

د پکتیا د گردیز په باغکی کلی کی د .٣٠٨٤
۰۷۷۸۶۹۱۸۳۶- ٤٧٧٨ردیز ار لریو هده اقبال خان وانانو ولنیزه شورا 

۰۷۷۲۲۶۲۶۸۰

انجمن اجتماعی کارمندان پوهنتون .٣٠٨٥
شهر هرات ناحیه اول پوهنتون مجیب الرحمنهرات 

۱۴/۱۰/۱۳۹۸۰۷- ٤٧٧٩هرات 

شگر مقیم انجمن اجتماعی زنان آری.٣٠٨٦
شهر کابل _ ناحیه پنجم کوته لیال مرزاییشهر کابل 

٢٣/١٠/١٣٩٨٠٧٨٣٠٣٨٧٨٧- ٤٧٨٠سنگی
٠٧٨٤٩٠٠٠٩١

نهاد اجتماعی باختریان مقیم شهر .٣٠٨٧
شهر مزارشریف_ پروژه خالد بن بهاوالدین مزار شریف 

٢٧/١١/١٣٩٨٠٧٩٥٠٠٦٦٠٦- ٤٧٨١ولید
٠٧٩٨٠٠٠٢٥

شورای اجتماعی اتفاق مردم ولسوالی .٣٠٨٨
والیت دایکندی_ ولسوالی عبدالقادرکجران والیت دایکندی

٢٥/١٠/١٣٩٨٠٧٤٤٠٧٩١٣٣- ٤٧٨٢کجران بازار زرگران

شورای اجتماعی مردم ولسوالی نمک .٣٠٨٩
شهر تالقان ناحیه دوم سرک صبغت اهللا آب والیت تخار 

٢٤/١٠/١٣٩٨٠٧٠٠٧١٥١٥٥- ٤٧٨٣چمن 
٠٧٠٥٥٩٨٤٩٠

٣٠٩٠.
شورای اجتماعی مردم ولسوالی 
پرچمن والیت فراه مقیم شهر زرنج 

والیت نیمروز 
٦/١٢/١٣٩٨٠٧٩٩٦٨٠٩١٠- ٤٧٨٤شههر زرنچ مارکیت جنبشسید اکبر خان 

٠٧٩٢٧١٩٢٢

شورای اجتماعی مردم ولسوالی .٣٠٩١
والیت بلخ شهر مزار شریف محمد جمعهجاغوری غزنی مقیم شهر مزار شریف

٨/١١/١٣٩٨٠٧٩٩٣٥٥٣١- ٤٧٨٥ناحیه هشتم کارته نور خدا
٠٧٩١٢٧٨٢٠٤

٣٠٩٢.
شورای انسجام اهالی مسجد جامع 
حضرت محمد مصطفی (ص) واقع 

شه رکابل ١٧شهرک طالیی ناحیه
شهرکابل شهرک طالیی ناحیه محمد اعظم 

٠٧٩١٩٤٧٨٧- ١٧٤٧٨٦
٠٧٧٨٨٨١٤٣٥



٢٤٧

انجمن اجتماعی صرافان شهر نیلی .٣٠٩٣
والیت دایکندی  شهر نیلی _ یونس والیت دایکندی

٠٧٦٦٧٠١٦٦٤- ٤٧٨٧مارکیت کابل 
٠٧٧٢٣١٢٠٣١

٣٠٩٤.
د کابل والیت د چهار آسیاب 
ولسوالی د خیر آباد کی د خلکو 

تولنیزه شورا
٢٤/١٠/١٣٩٨٠٧٧٥٢٣٨٢٧٢- ٤٧٨٨کابل چهار آسیاب خیر آباد کلی نسیم جان 

٠٧٩٩٨٤٩٨١١

۱۵/۱۲/۱۳۹۸۰۷۰۰۲۴۲۵۴۵- ٤٧٨٩ار پنمه ناحیهکابل عتیق اهللاد امر خیلو قوم تولنیزه شورا .٣٠٩٥
۰۷۲۸۴۵۹۴۰۳

نگ شورای مردم حصه دوم یکاول.٣٠٩٦
شهرکابل برچی پل خشک کوچه امان اهللاشهرکابل ١٣بامیان مقیم ناحیه 

٢٥/١٠/١٣٩٨٠٧٧٢٤٢٨٩٠٤- ٤٧٩٠مسجد امام محمد باقر 
٠٧٧٧٠٥٦١٤٥

انجمن اجتماعی باغداران سیب .٣٠٩٧
٠٧٧٩١٩١٤٧١- ٤٧٩١والیت بدخشان ولسوالی کشم دین محمدولسوالی کشم والیت بدخشان

٠٧٠٥٥٣٤٣٣٢

شورای اجتماعی اتحاد هریوا مقیم .٣٠٩٨
٢٨/١٠/١٣٩٨٠٧٩٥١٩٠٠٠٣- ٤٧٩٢ولسوالی گذره والیت هرات گل شیرولسوالی گذر والیت هرات 

شورای اجتماعی وحدت جوانان مقیم .٣٠٩٩
شهر کابل ناحیه دهم نو آباد قلعه محمد ظفر ناحیه دهم شهر کابل

٩/١١/١٣٩٨٠٧٨٩٩٥٢٣٧٢- ٤٧٩٣موسی
٠٧٩٧٨٠٣٨٠٤

انجمن اجتماعی زارعین نباتات تیلی .٣١٠٠
٥/١٢/١٣٩٨٠٧٨٤٦٢٥٠٤٢- ٤٧٩٤ولسوالی خانقا والیت جوز جانظاهر مقیم ولسوالی خانقا والیت جوز جان 

٠٧٨٠٤٢٣٦٧

انجمن اجتماعی زارعین سبزیجات .٣١٠١
٣٠/١٠/١٣٩٨٠٧٠٨٢٣٥٢٨٠- ٤٧٩٥والیت تخار ولسوالی دشت قلعه محمخد موسیدشت قلعه والیت تخار 

٠٧٠٧٤٧٢٥٨٧

انجمن اجتماعی زارعین تباتات تیلی .٣١٠٢
والیت جوز جان شهر شبرغان مشعلمقیم شهر شبرغان والیت جوزجان 

٥/١٢/١٣٩٨٠٧٩٣٩٩٢٢٢٢- ٤٧٩٦کارته  دوستم 
٠٧٨٠٣٤٧٣٤٢

د خوست په والیت د مرکز کی د .٣١٠٣
٢٤/١٠/١٣٩٨٠٧٧٨٨٠٧٤٣٠- ٤٧٩٧خوشت بازار آهنگر تاوررحمن گلبدلون تولنیزه بنست 

٠٧٧٥٩٦١٩٩٦

انجمن اجتماعی زارعین نباتات تیلی .٣١٠٤
والیت جوزجان ولسوالی حواجه محمد اکرم مقیم خواجه دوکوه والیت جوزجان 

٥/١٢/١٣٩٨٠٧٨٦٨٥٥٤٠٤- ٤٧٩٨دوکوه
٠٧٨٨٧٩٧١١٦

انجمن اجتماعی زاعین تباتات تیلی .٣١٠٥
٥/١٢/١٣٩٨٠٧٧٣٤١٤٣٤٦- ٤٧٩٩والیت جوزجان شهر فیض آباد امیر شاهمقیم فیض آباد والیت جوزجان 

٠٧٧٩٥٠٨٥٧٨



٢٤٨

نهاد اجتماعی وحدت مردم مقیم شهر .٣١٠٦
٢٦/٢١٠/١٣٩٨٠٧٨٤٤٢٢١٧١- ٤٨٠٠شهرمزار شریف ساحه نهر شاهی زلمی مزار شریف 

٠٧٨٦٩٥٩٩٤٩

ار په دولسمه ناحیه کی د د کابل .٣١٠٧
۱۳/۱۱/۱۳۹۸۰۷۹۱۳۳۷۴۷۵- ٤٨٠١کابل ار دولسمه ناحیه پلچرخی شاه ولی وانانو مثبت بدلون اویووالی ولنه 

۰۷۸۲۸۲۷۰۲۶

انجمن اجتماعی زارعین سبزیجات .٣١٠٨
والیت لغمان ـ مهترالم باغ میرویس مقیم مهترالم والیت لغمان 

۲۶/۱۰/۱۳۹۸۰۷۹۷۹۶۳۲۰۸- ٤٨٠٢کلوخ سرج
۰۷۸۶۱۹۵۱۰۶

اجمن اجتماعی جامعه شناسی .٣١٠٩
۱۵/۱۰/۱۳۹۸۰۷۰۶۲۴۳۶۱۶۶- ٤٨٠٣شهر کابل ناحیهسید نورالدین افغانستان 

۰۷۰۰۲۱۵۴۶۸

شورای اجتماعی معلولین قهرمان .٣١١٠
۴۰شهرکابل ناحیه اول سرک شیر پادشاه ورثه شهدامقیم ناحیه اول شهر کابل 

۲۱/۱۱/۱۳۹۸۹۰۷۸۷۳۶۱۲۷۹- ٤٨٠٤متره باغ علی مردان  
۰۷۷۵۴۶۳۸۱۸

- ٤٨٠٥ارزکان والیت مرکز ترینکوت عبیداهللاد ارزان مرکز ترینکوت ولسی ولنه .٣١١١
۰۷۴۹۶۱۰۰۸۰
۰۷۴۷۹۴۸۸۰۰

انجمن اجتماعی دست فروشان مقیم .٣١١٢
والیت کنده هار عینو مینه ناحیه محمد حیدرشه رکندهار 

۲۴/۱۰/۱۳۹۸۰۷۰۰۰۰۰۲۰۵- ٤٨٠٦یازدهم 
۰۷۰۰۲۰۷۳۰۸

د کون والیت د دره پیج ولسوالی د .٣١١٣
کون والیت دره پیچ ولسوالی عطا الرحمن بارکزی کلی د وانانو ولنیزه شورا

۶/۱۱/۱۳۹۸۰۷۷۵۱۶۲۶۲۸- ٤٨٠٧بارکزی کلی 
۰۷۷۱۵۱۲۴۲۴

شورای مردمی واجتماعی قوم بره کی .٣١١٤
۱/۱۱/۱۳۹۸- ٤٨٠٨شهر کابل ناحیه دوم بره شهر آراعطا محمد شهر آرا والیت کابل 

بنیاد اجتماعی حمایت از خدام القرآن .٣١١٥
۳/۱۱/۱۳۹۸۰۷۸۶۴۹۲۲۶۱- ٤٨٠٩شه رکابل ارزان قیمت فیض اهللا مقیم شهر کابل 

۰۷۹۹۱۲۶۳۰۱

د کندهار ار په اوله ناحیه کی د .٣١١٦
کندهار ار اول ناحیه چوک محمود توخی وانانو ولنه 

۱۷/۱۲/۱۳۹۸۰۷۰۰۰۶۲۹۵۱- ٤٨١٠مرد
۰۷۰۰۲۸۰۵۹۷

انجمن اجتماعی زنان قریه جمشیدی .٣١١٧
۰۷۲۸۷۷۳۱۱۶- ٤٨١١والیت فاریاب قریه جمشیدی روحینا شهر میمنه والی فاریاب 

۰۷۹۹۰۰۵۱۹۹

نهاد اجتماعی جوانان کوکچه مقیم .٣١١٨
۵/۱۱/۱۳۹۸۰۷۳۰۱۵۳۰۰۸- ٤٨١٢شهر کابل ناحیه دوم قوای مرکزمحمد یوسف شه رکابل 

۰۷۰۳۰۷۴۳۰۷



٢٤٩

په کندهار ار کی د ولسی یووالی .٣١١٩
۳۰/۱۰/۱۳۹۸- ٤٨١٣وارلسم ناحیهکندهار ار همایون حرکت ولنه 

٣١٢٠.

شورای اجتماعی میالد نور واقع شهر 
غزنی

اجتماعی توانمند سازی انجمن 
جوانان شهرک واجه شیخ احمد 
کهدستانی ولسوالی انجیل والیت 

هرات

هدایت اهللا

محمد ناصر

حیه دوم حیدر آباد غزنی ناوالیت 

والیت هرات ولسوالی  انجیل

٤٨١٤ -
۱۹/۱۱/۱۳۹۸
۶/۱۱/۱۳۹۸

دوجوازبه یک شماره

۰۷۹۹۰۰۳۹۷
۰۷۴۴۹۴۵۷۹۷
۰۷۸۱۹۰۳۰۰۹
۰۷۹۴۹۶۹۱۵۱

اجتماعی وفاق جوانان مقیم سازمان.٣١٢١
۲۹/۱۰/۱۳۹۸۰۷۲۹۲۰۲۰۲۰- ٤٨١٥شهر کابل ناحیه دهم شهر نو محمد فهیم شهر کابل 

۰۷۹۰۴۳۲۲۲۲

شورای اجتماعی همبستگی مردمی .٣١٢٢
٠٧٧٧٩٧٨٧٤٣- ٤٨١٦والیت بامیان مرکز بازار مجتبی مقیم مرکز بامیان

٠٧٧٥٩٥٩٢٥٣

مقیم شورای اجتماعی قوم قبادیان .٣١٢٣
شهر کابل پروژه جدید مارکیت عبدالرقیب شهر کابل 

٣/١٢/۱۳۹۸٠٧٦٦٠٣٠٣٥٢- ٤٨١٧دوم 
٠٧٨٧٦١٢١٩٩

۰۷۹۱۵۸۸۲۵۹- ٤٨١٨غزنی ار دریم پالنامین اهللا ارکی منار مدنی ولنه د غزنی په .٣١٢٤
۰۷۰۰۶۱۳۷۷۱

اتحادیه زنان متشبث تولید کننده .٣١٢٥
شهر کابل ناحیه چهارم چهار  حسیناالبسه جات مقیم شهر کابل

۳۰/۱۰/۱۳۹۸۰۷۸۳۶۶۲۸۰۸- ٤٨١٩راهی انصاری 
۰۷۸۴۶۰۵۶۵۳

د هلمند والیت په لکر اه کی د .٣١٢٦
هلمند والیت لکر اه ار راز محمد هندوانو د کروندرو ولنه 

۹/۱۱/۱۳۹۸۰۷۴۴۸۲۲۶۲۹- ٤٨٢٠دولسمه ناحیه
۰۷۴۸۱۸۳۹۹۳

د کابل ار د دولسمه ناحیی کی .٣١٢٧
نوی کابل ار ـ لسمه ناحیه ـعبدالجامعدافغان وانانو د سولی ولنه 

۲۹/۱۲/۱۳۹۸- ٤٨٢١شهر

د افغانستان د سولی او نیکمرغی .٣١٢٨
احمد شاه بابا مینه ـ ناحیه پنجم میراجان سازمان 

۰۷۷۶۶۶۲۱۶۲- ٤٨٢٢بالل بزنس سنتر 
۰۷۷۹۳۶۱۸۴۸

انجمن اجتماعی حاصل مقی شه .٣١٢٩
کوچه دوا خانه شش درک ناحیه نویده رکابل 

۱۳/۱۲/۱۳۹۸۰۷۹۷۸۴۳۶۳۴- ٤٨٢٣دوم شهر کابل 



٢٥٠

سازمان حرکت اجتماعی ترکمن های .٣١٣٠
۲۲/۱۱/۱۳۹۸۰۷۸۶۴۷۷۴۸۸- ٤٨٢٤شهرکابل چهاراهی سابقه تایمنی نورالدینافغانستان

۰۷۹۹۶۵۱۸۷۰

نهاد اجتماعی معرفت مقی مناحیه .٣١٣١
جمال مینه _ ناحیه سوم شهر عبدالناصرسوم شهر کابل 

٦/١١/١٣٩٨٠٧٩٣٦٧٤٨٨٩- ٤٨٢٥کابل 
٠٧٩٤٤٤٩٠٥٩

نهاد اجتماعی اخوت مقیم شهر تالقان  .٣١٣٢
ناحیه سوم شهر تالقا ن والیت عبدالرشید والیت تخار

.٣٠/١١/١٣٩٨- ٤٨٢٦تخار

نهاد اجتماعی فردای بهتر مقیم شهر .٣١٣٣
کارته خراسان ناحیه اول شهر عبدالرازق ایبک والیت سمنگان 

١٧/١١/١٣٩٩٠٧٩٩٨٧٠٠٠٩- ٤٨٢٧ایبک

انجمن اجتماعی زارعین تربوز مقیم .٣١٣٤
٢٤/١٠/١٣٩٨٠٧٨٧١٠٤٦٠٧- ٤٨٢٨رایاست زراعت بلخ محمدخالدشهر مزار شریف

۲۶/۱۰/۳۹۸۰۷۷۴۱۳۷۱۸۰- ٤٨٢٩جالل آباد آر لومی ناحیهضیا اهللاارکی لمر ولنهپه جالل آباد .٣١٣٥

شورای اجتماعی انسجام آهندره مقیم .٣١٣٦
۱۵/۱۲/۱۳۹۸۰۷۸۹۵۴۹۰۸۳۲- ٤٨٣٠قریه آهندره ـ ناحیه اول تالقانقاریر احمدناحیه اول شهر تالقان 

د جالل آباد په ارکی د وان .٣١٣٧
 ولنیزه بنس ۲۵/۱۰/۱۳۹۸۰۷۸۸۶۹۱۶۰۳- ٤٨٣١جالل مرکز سپین غر تاورغازی

انجمن اجتماعی امید برای معلولین .٣١٣٨
۱۲/۱۱/۱۳۹۸۰۷۰۶۹۰۱۹۱۶- ٤٨٣٢شهر تالقان ـ هووتل راحت جان محمد مقیم شهر تالقان تخار 

انجمن اجتماعی پرورش دهنده ان .٣١٣٩
٠٧٧٣٨٢٥٩٢٨- ٤٨٣٣پروزه شرقی والیت تخاربی بی جمیلهگوشتی مقیم مزکز تالقانمرغ های 

کراه کی د د هلمند والیت په ل.٣١٤٠
۲۲/۱۱/۱۳۹۸۰۷۰۰۲۱۳۵۷۲- ٤٨٣٤زابل والیت شهر صفا فوالد کلیمحمود انارو کروند روتولنه 

٣١٤١.
انجمکن اجتماعی مالکین رهنمای 
معمامالت مقیم دروازه بلخ شهر مزار 

شریف
دروازه بلخ شهر مزارشریف بابه خان

۰۷۹۰۳۶۲۴۲۲- ٤٨٣٥ناحیه دهم 

٣١٤٢.
د مشرقی وانانو عدالت غوتونکو 

شورا
تکره خان

حاجی محمد الماس 

جالل آباد آر مستوفیت
لور الره

شهر کابل _ ناحیه چهارم کارته 

د- ٤٨٣٦
دوجواز

۹/۱۱/۱۳۹۸
٧/١١/١٣٩٨

۰۷۷۷۹۹۹۲۷۹



٢٥١

گشورای شمالی بزر
پروانزاهد

ایو وانانو د پکتیا د گردیزکی د .٣١٤٣
۲۳/۱۱/۱۳۹۸۰۷۷۵۵۵۷۹۵۵- ٤٨٣٧پکتیا مرکز ردیزعبدالبشیريووالی ولنه 

۰۷۷۳۱۰۱۱۱۵

های انجمن اجتماعی ترویج کننده .٣١٤٤
١٢/١١/١٣٩٨٠٧٨٥٦٨٨٠٥٣- ٤٨٣٨شهر کابل قلعه زمان خان توکل حق مثمر انرجژی مقیم کابل 

٠٧٦٧٧٠٨٢٠

ارکی د هوتکو قوم د کندهار  په .٣١٤٥
۲۸/۱۱/۱۳۹۸۰۷۰۰۶۰۸۰۴۰- ٤٨٣٩کندهار ار دریم ناحیه نقیمیووالی شورا

۰۷۰۰۳۰۶۹۸۳

د کابل ار په لسمه ناحیه کی دنوی .٣١٤٦
کابل ار ـ لسمه ناحیه نوی حبیب الرحمن فکر ولنه 

۲۲/۱۱/۱۳۹۸۰۷۷۷۷۷۷۳۱۸- ٤٨٤٠شهر 
۰۷۶۵۷۱۵۱۰۱

۰۷۸۶۱۳۳۸۰۷- ٤٨٤١شهر کابل کارته سوم فریبابنیاد خیریه زم زم واقع شهر کابل .٣١٤٧
۰۷۴۹۴۴۴۴۱۶

٣١٤٨.ار مخابرات چوک عطا اهللا اعطا خیریه بنس جالآباد
۲۵/۱۲/۱۳۹۸۰۷۰۰۴۴۸۸۵۷- ٤٨٤٢سیمه 

۰۷۸۶۱۶۴۲۲۰

٣١٤٩.
اتحادیه اجتماعی متشبثین شرکت 
های خدمات مالداری کوچی ها مقیم 

ناحیه پنجم شهر کابل 
شهرکابل ناحیه دوم خانه حاجی حاجی رحمت 

۲۹/۱۰/۱۳۹۸۰۷۸۹۰۹۰۸۰۰- ٤٨٤٣رسا 
۰۷۸۲۱۸۵۲۶۳

انجمن اجتماعی فروشندان صنایع .٣١٥٠
۱۰/۱۱/۱۳۹۸/۰۷۸۶۶۸۶۶۹۰۱- ٤٨٤٤شهر کابل ناحیه چهارممرزا محمددشستی مقیم ناحیه چهارم شهر کابل 

۰۷۸۶۴۰۷۰۳۶

٣١٥١.
انجمن اجتماعی فروشندان 
جواهرات واشیایی انتیک فروشی 

شهر نو 
شهر کابل ناحیه کوچه انتیک فضل رحیم 

۱۰/۱۱/۱۳۹۸۰۷۰۲۳۲۴۰۳۳- ٤٨٤٥فروشی 

٣١٥٢.
گان انجمن اجتماعی فروشنده 

جواهرات واشیایی انتیک کوچه 
انتیک فروشی شهر نو 

شهر کابل ناحیه چهارم کوچه محمد وسیم 
٢٩/١١/١٣٩٨٠٧٢٩٠٦٢٢٦- ٤٨٤٦انتیک فروشی 

٠٧٨٠٠٠٠٠٩٠

انجمن اجتماعی فروشنده گان سنگ .٣١٥٣
کوچه انتیک ٤شهر کابل ناحیه مسعود های قیمتی ونیمه قیمتی شهر نو کابل 

١٠/١١/١٣٩٨٠٧٤٤٣٧٤٩٤٩- ٤٨٤٧فروشی ها 



٢٥٢

انجمن اجتماعی پیمان واقع ناحیه .٣١٥٤
شهرکابل ناحیه چهارم پروژه عبدالخلیلچهارم شهر کابل 

١٧/١١/١٣٩٨٠٧٨٠٢٧٦١٨٢- ٤٨٤٨تایمنی 
٠٧٤٧١٧٣٨٢٥

شورای مردمی ولسوالی پریان .٣١٥٥
پنجصد ١٥کابل ناحیه شهر سمیع الحقپنجشیر مقیم شهر کابل 

١٣٩٨٠٧٤٤٢١٠١٠٩- ٤٨٤٩فامیبلی

شورای اجتماعی اتحاد مردمی مقیم .٣١٥٦
والیست بلخ شهر مزار شریف حسین علی ناحیه دهم شهر مزار شریف 

١٠/١١/١٣٩٨٠٧٩٢٧٥٦٧٦٦- ٤٨٥٠کارته آریانا
٠٧٩٩٤٤٦١٦٠

٣١٥٧.
شورای اجتماعی انسجام جوانان مقیم 
پروژه جدید قلعه زمان خان شهر 

کابل
شهر کابل ناحیه شانزدهم قلعه نورزاد 

١٢/١١/١٣٩٨٠٧٧٥٥٥١٢٣٠- ٤٨٥١زمان خان 

٣١٥٨.
شورای اجتماعی جوانان والیت 
سرپل مقیم ناحیه چهارم شهر مزار 

شریف 
شهر مزار شریف ناحیه چهارم سمیع الحق

١٧/١١/١٣٩٨٠٧٩٩٤٩٩٣٧٦٩- ٤٨٥٢شهزاده مارکیت
٠٧٤٤١٣٣٦٤٠

٣١٥٩. َ ارکی د افغان وانانو په کابل
۱۳۹۸۰۷۰۳۰۰۱۹۱۹- ٤٨٥٣کابل ار قوای مرکزمحمد سلمان غولنیزه سازمان 

۰۷۳۰۴۴۴۴۰۸

انجمن انسجام فرمسسستان .٣١٦٠
شهر کابل خیر خانه مینه ناحیه سعید مرتضی افغانستان

۲۳/۱۱/۱۳۹۸۰۷۹۷۱۹۱۳۸۳- ٤٨٥٤یازدهم 
۰۷۸۵۴۳۴۳۳۵

انجمن اجتماعی زنان زارع مقیم .٣١٦١
۲۰/۱۲/۱۳۹۸۰۷۹۲۵۵۳۵۰۳- ٤٨٥٥والیت بلخ وولسوالی دهدادیصفورا ولوسوالی دهدادی والیت بلخ 

٣١٦٢.
شورای اجتماعی مردم قریه باالباغ 
ولسوالی سرخ رود مقیم شهر جالل 

آباد 
۷/۱۲/۱۳۹۸- ٤٨٥٦شهر جالل آباد ناحیه پنجم لعل بیک 

سازمان اجتماعی جوانان افغان مقیم .٣١٦٣
شهر هرات ـ جاده لیسه ریحانه اکبریشهر هرات 

۱/۱۱/۱۳۹۸۰۷۹۷۸۷۳۰۲۱- ۱۹٤٨٥٧مهری
۰۷۹۹۰۹۷۵۱۶

شورای اجتماعی کوچی های مقیم .٣١٦٤
والیت کاپیسا محمود راقی ل پیوند مرکز کاپیسا 

۴/۱۲/۱۳۹۸۰۷۷۵۰۵۴۵۲- ٤٨٥٨نزدیک ریاست کوچی ها  
۰۷۹۶۸۰۸۰۸۰

شورای اجتماعی کوچی های مسکن .٣١٦٥
والیت پروان شهر چاریکار عقب اهللا ل زین مرکز پروان 

۴/۱۲/۱۳۹۸۰۷۷۸۵۰۶۰۵۰- ٤٨٥٩ریاست کوچی ها 
۰۷۷۴۸۸۱۹۲۲



٢٥٣

شورایاجتماعی کوچی های مسکن .٣١٦٦
۴/۱۲/۱۳۹۸- ۱۱٤٨٦٠شهر کابل ناحیه قمر الدین زین خیر خانه مینه 

د نننرهار پوهنتون د فارغانو .٣١٦٧
ننرهار والیت جالل آباد ار هجرت اهللا محصالنو ولنه 

۰۷۸۱۶۰۰۳۲۲- ٤٨٦١اومه ناحیه 
۰۷۸۵۳۶۳۲۳۴۱

۲۲/۱۱/۱۳۹۸۰۷۷۷۷۰۲۶۷۸- ٤٨٦٢مرکزبامیان شهر جدید محمد اتحادییه مرغ داران مقیم مرکز بامیان .٣١٦٨
۰۷۷۸۸۲۷۷۰۴

د کنروالیت په اسعد آباد کی د .٣١٦٩
۱۹/۱۱/۱۳۹۸۰۷۷۶۴۹۹۱۶۲- ٤٨٦٣کنروالیت اسعد ِآباد ار فاروق وانانو ولنیزه شورا 

۰۷۸۵۵۴۲۳۳۲

هلمند والیت لکراه ار حاجی محمودد هلمند د کاررانو قومی شورا .٣١٧٠
۹/۱۱/۱۳۹۸۰۷۰۰۶۵۲۶۶۵- ٤٨٦٤لومی ناحیه 

۰۷۰۰۶۶۹۴۵۵

انچمن اجتماعی انسجام زارعین .٣١٧١
۱۸/۱۲/۱۳۹۸۰۷۸۵۶۶۱۳۵۳- ٤٨٦٥مرکز والیت بغالن عبدالرزاق تربوز والیت بغالن 

۰۷۴۴۴۱۹۵۲۲

٣١٧٢.
انجمن اجتماعی زنان پرورش دهنده 
زنبور عسل مقیم پلخمری والیت 

بغالن 
۱/۱۲/۱۳۹۸۰۷۰۰۵۹۱۶۱۵- ٤٨٦٦والیت بغالن مرکز شهر المعه 

۰۷۰۵۵۳۵۵۲۰

نهاد اجتماعی فانوس حقایق واقع .٣١٧٣
۱۷/۱۱/۱۳۹۸۰۷۷۷۱۲۸۴۵۱- ٤٨٦٧والیت بامیان مرکز بازارمحمد الیق مرکز بامیان 

۰۷۷۷۸۵۰۲۳۷

په کابل ار کی د دینی عالمانو د .٣١٧٤
۲۹/۱۲/۱۳۹۸۰۷۷۹۸۴۷۳۶۳- ٤٨٦٨کابل ار دولسمه ناحیه مولوی عارف اهللایوووالی تولنیزه شورا 

۰۷۸۸۷۷۷۵۸۶

ساکنین ساحه شورای اجتماعی.٣١٧٥
۹/۱۱/۱۳۹۸۰۷۸۳۲۵۲۷۵۴- ٤٨٦٩والیت بلخ شهر مزارشریفداکتر ارشاد رهایشی کود وبرق مزارشریف

۰۷۹۹۸۸۸۳۱۳

سازمان اجتماعی کلبه سپید واقع .٣١٧٦
شهر کابل ناحیه سوم عقب حوزه مریم شهر کبل 

۰۷۰۲۱۲۱۹۲۴- ٤٨٧٠سوم 

د کابل والیت د تره خیلو کوچیانو .٣١٧٧
۱۶/۱۱/۱۳۹۸۰۷۷۲۷۰۲۷۲۳- ٤٨٧١کابل والیت تره خیل هفته ل وانانو تولنیزه شورا 

۰۷۷۹۰۱۵۵۵۷

انجمن اجتماعی زراعین خربوزه .٣١٧٨
والیت جوزجان ولسوالی فیض ذبیح اهللا ولسوالی فیض آباد والیت جوز جان 

۲۸/۱۱/۱۳۹۸۰۷۷۴۸۶۶۳۳۶- ٤٨٧٢آباد 
۰۷۹۹۳۲۲۲۹۴



٢٥٤

د پکتیا والیت د یحی خیلو ولسوالی .٣١٧٩
۰۷۲۹۷۰۲۲۰۳- ٤٨٧٣پکتیا والیت یحی خیلو ولسوالی فضل رحمن د غیبو خیلو کلی وانانو شورا 

۰۷۲۸۲۸۸۲۲۴

شورای اجتماعی فاریابی های مقیم ش.٣١٨٠
جوار ریاست اطالعات وفرهن نظر محمد شبرغان والیت جوزجان 

۲۳/۱۱/۱۳۹۸۰۷۸۵۹۹۸۴۶۸- ٤٨٧٤شهر شبرغان 

کابل په ارکی د خوشحال باب .٣١٨١
ار اجمل فکری بنس ۱۳۹۸۰۷۷۰۰۰۱۴۱۴- ٤٨٧٥کابل

۱۳۹۸۰۷۶۴۱۰۰۲۰۰- ٤٨٧٦کابل ار شبمه ناحیهحاجی نجیب اهللاد ناصرو قومی شورا .٣١٨٢
٣١٨٣.٤٨٧٧ -
لویدیزی سویل د کندهار په ارکی .٣١٨٤

کندهار ار شپمه ناحیه نوی محمد اعظم حوزه د کو د یووالی ولنیزه شورا 
۱۲/۱۱/۱۳۹۸۰۷۰۰۳۵۵۳۳۵- ٤٨٧٨ار مسلم چوک

انجمن اجتماعی جوانان متحد .٣١٨٥
والیت دایکندی بازار خاک حبیب اهللاشهرستان والیت دایکندی 

۲۰/۱۱/۱۳۹۸۰۷۷۵۳۴۴۶۴۷- ٤٨٧٩شاهی 

٣١٨٦.
شورای اجتماعی جوانان قوم شیخ 
محمدی روحانی ناحیه هشتم شهر 

کابل 
شهر کابل ناحیه هشتم رحمن محمد اشرف 

۲۳/۱۱/۱۳۹۸۰۷۸۶۶۸۸۲۰۰- ٤٨٨٠مینه 
۰۷۸۸۴۴۸۳۵۷

٣١٨٧.
انجمن اجتماعی زارعین خربوزه 
ولسوالی چهاربولک والیت بلخ 

حبیب اهللا
والیت بلخ ـ ولسوالی چهار حبیب اهللا

۴/۱۲/۱۳۹۸۰۷۸۸۹۶۳۱۱۶- ٤٨٨١بولک 
۰۷۸۰۰۴۱۲۹۹

نهاد اجتماعی فیض القرآن مقیم .٣١٨٨
۰۷۰۸۰۳۶۹۲۱- ٤٨٨٢تخار ولسوالی بهارکوالیت عبدالمتین ولسوالی بهارک والیت تخار 

بنیاد اجتماعی حمایت از زارعین شهر .٣١٨٩
۱۶/۱۱/۱۳۹۸۰۷۸۳۳۵۳۷۸۵- ٤٨٨٣شهر هرات ناحیه اول سارین هرات 

۰۷۹۰۲۰۲۰۴۰

شورای اجتماعی جوانان ناحیه هفتم .٣١٩٠
۱۷/۱۱/۱۳۹۸۰۷۷۳۰۱۶۹۲۷- ٤٨٨٤شهر کابل ناحیه هفتم احسان اهللا شهر کابل 

۰۷۰۳۸۳۰۳۰

شورای مردمی مقیم شهر میمنه .٣١٩١
والیت فاریاب شهرمینمه ناحیه صبغت اهللا والیت فاریاب 

١٧/١١/١٣٩٨٠٧٩٩٢٥١٧١٧- ٤٨٨٥دوم سرک پوهنتون 
٠٧٩٩٤٧٣٠٣٤

۱۷/۱۲/۱۳۹۸۰۷۹۳۰۹۵۴۷۱- ٤٨٨٦غزنی ار لورم ناحیهولی محمد ارکی رنا مدنی ولنه د غزنی په .٣١٩٢



٢٥٥

۰۷۹۵۶۵۴۷۴۶

مقیم سازمان اجتماعی نس جوان .٣١٩٣
۲۷/۱۱/۱۳۹۸۰۷۹۰۰۴۹۰۱۸- ٤٨٨٧والیت کاپیسا ولسوالی کهبندشهیر احمدولسوالی کوه بند والیت کاپیسا

۰۷۷۵۷۵۲۱۰۳۷

نها د اجتماعی شهروندان پویا مقیم .٣١٩٤
شهر کابل ناحیه چهارم چهار اسداهللا ناحیه چهارم شهر کابل 

۲۱/۱۱/۳۹۸۰۷۰۰۱۶۴۸۸۸- ٤٨٨٨راهی انصاری
۰۷۸۰۸۰۳۱۸۲

گی جوانان اجتماعی هماهنشورای .٣١٩٥
٢١/١١/١٣٩٨٠٧٧١٣٥٦٧٨٣- ٤٨٨٩شهر کابل ناحیه دهم شهر آریاروح اهللامقیم ناحیه دهم شهر کابل

٠٧٨٣٥٦٩٨٣٥

بنیاد اجتماعی سوری ها مقیم والیت .٣١٩٦
والیت هرات ناحیه هفتم کابل عبدالملک هرات 

٢٢/١٢/١٣٩٨٠٧٨٢٧٩٧٢٤٨- ٤٨٩٠مارکیت
٠٧٦٦١٠١٠٥٦

محبوب صدیقی بنیاد خیریه خواجه.٣١٩٧
شهر کابل ناحیه دهم شهر نو خواجه محبوبمقیم شهر کابل

٧/١٢/١٣٩٨٠٧٨٠٠٠٠٠٠٠- ٤٨٩١عقب چهاراهی شهید 
٠٧٤٩٨٨٧٧٢

١١/٢/١٣٩٨٠٧٨٤٨٠٩٥٩٠- ٤٨٩٢شهر کابل ناحیه سوم کارته چهاروحید اهللا سرداربنیاد سرداران مقیم شهر کابل .٣١٩٨
٠٧٨٦٢٥١٠٢٥

په لکراه کی د شوفهد هلمند .٣١٩٩
وفه نورزینورزی خیریه بنسارش اهکر۲۹/۱۲/۱۳۹۸۰۷۸۶۲۴۴۹۳۷- ٤٨٩٣هلمد والیت ل

۰۷۴۹۶۱۲۸۴۹

د مشرقی د قیمتی اونیمه قیمتی دبرو .٣٢٠٠
۱۵/۱۲/۱۳۹۸۰۷۷۷۷۴۲۰۹۱- ٤٨٩٤کنر والیت اسعدآباد ار کی عزت اهللا د سودا رانو ولنه 

۰۷۷۴۳۵۷۷۲۶

٣٢٠١.
انجمن اجتماعی زارعین زعفران قریه 

گذره والیت قلب ناضر ولسوالی 
هرات 

والیت هرات _ ولسوالی گذره محمد طاهر
١٣/١٢/١٣٩٨٠٧٩٣٥٧٨٠٤١- ٤٨٩٥قریه قلب ناضر 

د لوگر د خوشی ولسوالی د دوبندی .٣٢٠٢
٥/١٢/١٣٩٨٠٧٧٧٣٥٢٨٦- ٤٨٩٦پل علم اول ناحیه –لوگر والیت حاجی ملک د خلکو متحده شورا

٠٧٧٧٨٤٩٤٦٤

٣٢٠٣.
نهاد اجتماعی ترک اعتیاد مواد مخدر 

شهر ١٣وادغام مجدد مقیم ناحیه 
کابل

شهر کابل ناحیه سیزدهم دشت جاوید 
٢٩/١٢/١٣٩٨٠٧٨١٦٢٣٢٥٢- ٤٨٩٧برچی 

٠٧٧٣٦٩٧١١٢

شورایاجتماعی انسجام مردم مقیم .٣٢٠٤
شهر کابل ناحیه دهم چهار قلعه اسدهللا ناحیه دهم شهر کابل 

٦/١٢/١٣٩٨٠٧٨٤٠٥٠٤٠٣- ٤٨٩٨وزیرآباد
٠٧٨٩٥٧٨٩٣٣



٢٥٦

٠٧٠٠٧٤٤١١١- ٤٨٩٩شهرکابل ناحیه چهارم تایمنی کلیم اهللا نهاد تساهل مقیم شهر کابل .٣٢٠٥

رهار والیت کی د افغان په نن.٣٢٠٦
ننرهار والیت جالل آبادار یحی فهیم محصیلونو د یولی ولنه

۱/۱۲/۱۳۹۸۰۷۶۷۶۰۰۰۰۰- ٤٩٠٠دریمه ناحیه
۰۷۰۷۱۰۰۰۰۰

نهاداجتماعی پیروان مکتب حمید .٣٢٠٧
۱۹/۱۱/۱۳۹۸۰۷۴۴۹۷۰۳۰۴- ٤٩٠١والیت کندز ناحیه دوم نذیر احمد علی شیرنوایی مقیم مرکزوالیت کندز 

۰۷۹۱۷۲۲۰۴۱

تگی مردم شورای اجتماعی همبس.٣٢٠٨
شهر کابل ناحیه دهم چهار قلعه داراب علی مقیم ناحیه دهم شهر کابل 

٠٧٢٩٠٢٢٠٠١- ٤٩٠٢وزیر آباد 
٠٧٩٠١٤٦٦٦٦

١٧/١١/١٣٩٨٠٧٨٨٨٨٨٧٨٨٨- ٤٩٠٣شهر کابل ناحیه پنجم تاج محمد اتحادیه مالداری کوچی ها .٣٢٠٩
٠٧٧٥٨١٤٠٦١

شورای اجتماعی اتحاد مردم زون .٣٢١٠
٢٧/١١/١٣٩٨٠٧٠٠٩٢٢١٤٤- ٤٩٠٤شهر کابل ناحیه سوم کارته سوم عبدلغفورشرق مقیم شهر کابل 

٠٧٨١١٠١٠١٠

شورای اجتماعی مردمی  بیجاه شده .٣٢١١
٢٧/١٢/١٣٩٨٠٧٩٩٣٥١٦١٤- ٤٩٠٥شهر داری ١١شهر هرات ناحیه سید عبدالنذیرگان مقیم ناحیه یازدهم شهر هرات 

٠٧٩٩٢٨٩٥٣٤

بنیاد اجتماعی شیخ االمام شهید .٣٢١٢
شهر ١١والیت هرات ناحیه محمد سالم کروخی واقع ولسوالی کرخ هرات 

٢٧/١٢/١٣٩٨٠٧٩٨٧٣٧٠٧٢- ٤٩٠٦داری 
٠٧٩٧٤٤٤٧٤٧

په زابل مرکز قالت کی رنا اچتماعی.٣٢١٣
زابل والیت مرکز قلبات دوهم اهللا روحJولنه 

۰۷۰۴۲۶۴۷۶۰- ٤٩٠٧ناحیه 
۰۷۰۰۳۵۱۱۳۸

ان بغالن انجمن اجتماعی قوریه دار.٣٢١٤
والیت بغالن شهر جدید شیر عبداالحدصنعتی 

۲۸/۱۲/۱۳۹۸۰۷۰۰۷۰۵۶۳۸- ٤٩٠٨مارکیت 
۰۷۸۷۲۰۲۷۶۵

انجمن اجتماعی زنان مالدار زنان قریه .٣٢١٥
والیت هرات ــ ولسوالی فرزانه پشته یخدان وسوالی کروخ 

۰۷۹۸۲۷۳۰۶۹- ٤٩٠٩کروخ قریه پشت یخدان 
۰۷۹۱۸۴۸۹۹

د پکتیا والیت د یوسف خیل کی د .٣٢١٦
شال مدنی ولنه 

پکتیا والیت یوسف خیل 
۰۷۹۷۶۵۶۶۶۸- ٤٩١٠ولسوالی 

۰۷۹۵۰۸۹۸۸۰

امید مقیم ناحیه نهاد اجتماعی طلوع.٣٢١٧
۲۹/۱۲/۱۳۹۸۰۷۶۷۹۹۴۶۳۴- ٤٩١١شهر کابل ناحیه ششم رفیع الدینششم شهر کابل

۰۷۷۲۸۴۰۳۰۱

۵/۱۲/۱۳۹۸۰۷۹۹۰۲۷۷۷۱- ٤٩١٢والیت غزنی اده سابق قره باغمحمد رسول اتحادیه فارم داران مرغ والیت غزنی .٣٢١٨
۰۷۹۹۷۱۰۰۳۷



٢٥٧

په جالل آبا دکی د خوانانو د فکری .٣٢١٩
۲۹/۱۲/۱۳۹۸۰۷۷۹۲۹۲۷۶- ٤٩١٣جالل آباد دریمه ناحیه اباسین دری ولنه

انجمن اجتماعی بابه مزاری مقیم .٣٢٢٠
٠٧٧١٠٠٤١٦٦- ١٨٤٩١٤شهر کابل ناحیه عنایت اهللاناحیه هژده هم شهر کابل

٠٧٧٧٩١١٥٥١

نهاد اجتماعی تمدن اسالمی مقیم .٣٢٢١
٢٩/١٢/١٣٩٨٠٧٠٠٠٢٥٢٦٧- ٤٩١٥شهر کابل ناحیه دوم برهان الدینشهر کابل 

٠٧٠٠٢٣٢٨٣١

٣٢٢٢.
ار په یوویشتمه ناحیه کی د کابل 

حسین خیلو علی خانحیلو قوم تولنیزه 
شورا

۲۹/۱۲/۱۳۹۸۰۷۷۶۰۱۷۰۳۱- ٤٩١٦کابل ار یوویشتمه ناحیه حوس خان 
۰۷۸۳۲۷۱۰۹۹

په جالآلباد ارکی د سروزرو .٣٢٢٣
۲۷/۱۲/۱۳۹۸۰۷۸۱۸۱۹۵۱- ٤٩١٧جالل آباد ار دو اته پورحاجی ممتازپلورنکو او جورنکو ولنه 

۰۷۹۷۹۹۱۷۰۴

شورای هماهنی ومشورتی مجاهدین .٣٢٢٤
ناحیه ششم جاده فیض محمد سید عبداهللا مقیم شهر کابل 

۰۷۴۴۶۲۱۸۱۸- ٤٩١٨کاتب
۰۷۸۳۷۰۸۷۱۳

غمان ولسوالی داوریا خیلو دقوم د ِپ.٣٢٢٥
۱۱/۱۲/۱۳۹۸۰۷۸۶۶۵۹۰۵- ٤٩١٩پغمان ولسوالی اوریاخیل کلیعبدالقادر وانان شورا 

۰۷۴۴۳۸۳۷۸۸

نهاد اجتماعی وحدت جوانان مقیم .٣٢٢٦
والیت نیمروز شهر زرنج ناحیه فضل الکریمشهر زرنج والیت نیمروز

٠٧٩٠١٧١٩٢٧- ٤٩٢٠اول
٠٧٩٥٩٦٦٠٠٩٧

انجمن اجتماعی زنان مقیم قریه نوآباد .٣٢٢٧
قریه والیت فاریاب شهر مبمنه اناهیتاتورپاخنو میمنه فاریاب

١٥/١٢/١٣٩٨٠٧٩٥٢١٣١٠٨- ٤٩٢١نوآباد
٠٧٢٣٤٠٠٨١٠

شورای اجتماعی معلولین والیت .٣٢٢٨
٢٩/١٢/١٣٩٨٠٧٨٥١٣٧٨٠١- ٤٩٢٢شهرکابل ناحیه سوم کوچه نجاراامین اهللا توخیکایل

٠٧٨٩١١٨٨٧١

٣٢٢٩.
انجمن اجتماعی فارغ التحصیالن 
افغان ازکشور قزاقستان مقیم 

شهرکابل
٢٣/١٢/١٣٩٨٠٧٨٨٩٨٤٢٢٧- ٤٩٢٣شهر کابلسید نظر

٠٧٧٢١٠٦٢٦١

ار کی په کابل .٣٢٣٠
۵/۱۲/۱۳۹۸۰۷۷۸۸۷۱۷۱۱۰- ٤٩٢٤کابل ار اول ناحیهمحمد خالددمعلولینودحقونوخه مالتر شورا

۰۷۶۵۳۴۴۱۳۸
۲۹/۱۲/۱۳۹۸۰۷۰۰۳۵۱۱۵۷- ٤٩٢٥زابل والیت مرکز قالتعبدالقادر د زابل په مرکز قالت کی د وچی .٣٢٣١



٢٥٨

۰۷۰۰۳۸۲۸۲۸میوی د سودارو ولنه 

کاوه انجمن اجتماعی زارعین کچالو .٣٢٣٢
والیت بامیان _ قریه سر قاسم علی گر بامیانآهن

١٢/١٢/١٣٩٨٠٧٩٤٦٧١٧٠٣- ٤٩٢٦آهنگران 
٠٧٩٤١٢٧٦٠٦

٣٢٣٣.
ار په پنه لسمه ناحیه کی د کابل

د برام ولسوالی د خلوکو ولنیزه 
شورا

۱۲/۱۲/۱۳۹۸۰۷۷۲۰۲۲۹۹۹- ٤٩٢٧کابل ار پنه لسمه ناحیه ل نظیم
۰۷۹۹۵۴۴۶۰۵

۶/۱۲/۱۳۹۸۰۷۸۸۰۱۰۱۸۱- ٤٩٢٨شهرکابل دهبوری سرک سوممحمد افضل بنیاد توران .٣٢٣٤

د خوست په مرکز کی د ماشومانو .٣٢٣٥
۲۵/۱۲/۱۳۹۸۰۷۴۴۴۰۰۰۳۰۰- ٤٩٢٩خوست ار نارو فردین لپارروانه راتلونکی ولنه 

۰۷۷۱۵۳۰۴۶۷

په جالل آباد ار کی د بشر پالنه .٣٢٣٦
۰۷۸۰۷۸۶۳۰۱- ٤٩٣٠فیصل کاکر پالزاجالل آپاد ارمحمد اسماعیلوانانو د يووالی ولنه 

۰۷۳۰۲۶۹۸۳۲

انجمن اجتماعی بانوان زارع توت .٣٢٣٧
۲۹/۱۲/۱۳۹۸۰۷۹۳۸۴۷۹۷۰- ٤٩٣١والیت بلخ ریاست زارعت شکیبازمینی ولسوالی دهدادی والیت بلخ 

۰۷۲۸۷۰۵۹۰۱

د کابل د خاک جبار د هاندو .٣٢٣٨
۲۲/۱۲/۱۳۹۸۰۷۹۱۶۸۴۳۳۱- ٤٩٣٢کابل ار خاک جبار ولسوالی مطیع اهللا وانانو ولنه 

۰۷۹۶۹۶۲۶۳۶

شورای اجتماعی معلولین دوره جهاد .٣٢٣٩
- ٤٩٣٣بازارک پنجشیر نزدیک قمندانی وزیر محمد ومقاومت مقیم بازارک پنجشیر

گر واقع نهاد اجتماعی بانوان اینده ن.٣٢٤٠
والیت هرات ناحیه سوم جاده نوریه شهر هرات 

١٤/١٢/١٣٩٨٠٧٩٥٧٤٩١٥- ٤٩٣٤مخابرات 

انجمن اجتماعی باغداران انار .٣٢٤١
٢٥/١٢/١٣٩٨٠٧٩٩٤٨٥٧٤٩- ٤٩٣٥مرکز ولسوالی خلم والیت بلخ محمد قربان ولسوالی خلم والیت بلخ 

٠٧٩٨١٩٧٢٥٨

نهاداجتماعی امید دوباره مقمی شبر .٣٢٤٢
والیت جوزجان کارته امیر شیر سیما غان والیت جوزجان 

٢٩/١٢/١٣٩٨٠٧٨٠٦٦٤٤٩٢- ٤٩٣٦علی نوائی
٠٧٩٤٧٧٩٢٥٠

په مرکزکی د و د د خوست .٣٢٤٣
۰۷۶۷۲۰۴۰۶۱- ٤٩٣٧خوست والیت یووالی ولنه 

٢٩/١٢/١٣٩٨٠٧٨٢٩٠٠١٣٠- ٤٩٣٨شهر کابل سرک گل باغ بازار عبداالمیرشورای اجتماعی ومردمی چهار قلبه .٣٢٤٤



٢٥٩

قریه قلعه لوگری وگری چهار دهی کابل قلعه ل

انجمن اجتماعی زارعین کچالو زکریا .٣٢٤٥
والیت بامیان دره فوالدی قلعه خادم حسین بند باالدره فوالدی بامیان 

٢٥/١٢/١٣٩٨٠٧٧١٦٩٠٠٣٠١- ٤٩٣٩زکریا

انجمن اجتماعی مهندسان واقع شهر .٣٢٤٦
والیت هرات سرک لیسه مهری نصار احمدهرات 

٢٥/١٢/١٣٩٨٠٧٩٩٤٤٠٠٠٠- ٥٤٩٤٠ناحیه 
٠٧٩٦٧٧١٤٠٤

د هلمند والیت د شهر سراج .٣٢٤٧
٢٦/١٢/١٣٩٨٠٧٤٥٤٣٤٠٧٦- ٤٩٤١والیت هلمند ولسوالی گرشکعطا محمدولسوالی د بلوچ قوم د یووالی شورا 

انجمن اجتماعی زارعین غله جات .٣٢٤٨
قلعه چاغوسی چهاردهی مرکز لغمان 

والیت لغمان قریه چهار دهی 
- ٤٩٤٢ققلعه چاوشش

نهاد اجتماعی جوانان آیخانم واقع .٣٢٤٩
٢٥/١٢/١٣٩٨٠٧٨٠٥٩٠٢٠٠- ٤٩٤٣والیت تخار دشت قلعهعبداهللادشت قلعه والیت تخار

٠٧٠٤٢١٤١٠٠

انجمن اجتماعی قوریه داران مقیم .٣٢٥٠
والیت لوگر عقب دارالمعلمین  محمد شاپورمرکز والیت لوگر

٢٥/١٢/١٣٩٨٠٧٨٧٦١٥٦٦٠- ٤٩٤٤لوگر
٠٧٨٤٣٤٢٤٧٩

ار په یوویشتمه ناحیه کی د د کابل .٣٢٥١
۲۴/۱۲/۱۳۹۸۰۷۸۹۳۴۳۳۴۴- ٤٩٤٥کابل ار یوویشتمه ناحیه سیمع اهللا کوچی معلولینو سازمان 

۰۷۳۱۰۰۱۵۳۰

انجمن اجتماعی مردم بامیان واق .٣٢٥٢
۰۷۷۴۷۴۰۰۰۲- ٤٩٤٦والیت غزنی نوآباد علی رضا مرکز والیت غزنی 

۰۷۹۱۲۴۱۳۱۸

انجمن اجمتماعی اتحاد زارعین .٣٢٥٣
۲۵/۱۲/۱۳۹۸۰۷۹۵۸۵۸۰۰۷- ٤٩٤٧والیت بامیان قریه خولنکاشعبدالرحیمکچالو واقع مرکز بامیان 

۰۷۹۸۹۰۰۲۴۸

شورای اجتماعی معلولین والیت .٣٢٥٤
شهرکابل ناحبه سوم کوچه تجار امین اهللا  کابل

۰۷۸۵۱۳۷۸۰۱- ٤٩٤٨ها
۰۷۸۹۱۱۸۸۷۱

انجمن اجتماعی ماهی پروران .٣٢٥٥
والیت بلخ ولسوالی دهدادی محمد اکرمولسوالی دهدادی والیت بلخ

۲۲/۱۲/۱۳۹۸۰۷۸۶۶۷۵۰۹۷- ٤٩٤٩قریه شیخ آباد
۰۷۹۴۳۸۱۴۲۱

دکابل ار په دولسمه ناحیه کی .٣٢٥٦
بل ار دولسمه ناحیه احمد کاپرهیزپرهیز شیوال تولنه

۲۹/۱۲/۱۳۹۸۰۷۸۹۲۳۲۱۱۲- ٤٩٥٠شاه بابا 

نهاد اجتماعی تعهد وعمل واق ع .٣٢٥٧
والیت تخار ناحیه دوم سرک نجیب اهللا شهر تالقان 

۲۵/۱۲/۱۳۹۸۰۷۷۲۴۷۴۰۳- ٤٩٥١معارف
۰۷۷۷۹۶۰۰۲



٢٦٠

٣٢٥٨.
د هلمند والیت په لکراه کی د 

لوجوستیکی شرکتونو ساختمانی او 
اتحادیه 

۲۸/۱۲/۱۳۹۸۰۷۰۰۰۳۴۲۴۹- ٤٩٥٢هلمند والیت لکراه ارقدرت اهللا 
۰۷۰۳۸۷۰۷۹۱

شورای اجتماعی اهالی مسجد نور .٣٢٥٩
۲۹/۱۲/۱۳۹۸۰۷۹۹۳۳۳۷۱۵- ٤٩٥٣شهر کابل ناحیه ششم قلعه شاده محمد انور وحدت ناحیه ششم شهر کابل 

۰۷۹۹۸۴۷۸۷۹

انجمن اجتماعی زنان زنبور داران .٣٢٦٠
۲۹/۱۲/۱۳۹۸۰۷۲۹۰۰۸۲۸۹- ٤٩٥٤والیت هرات ولوسالی کروخ رزما ولسوالی کروخ والیت هرات 

۰۷۹۵۸۷۹۶۹۳

انجمن اجتماعی زنبور داران ولسوالی .٣٢٦١
بازار ولسوالی کروخ والیت خلیل احمد کروخ شهر هرات 

۲۹/۱۲/۱۳۹۸۰۷۹۹۵۲۱۸۸۹- ٤٩٥٥هرات 
۰۷۹۳۱۸۰۲۰۸۰

انجمن اجتماعی باغداران انجیر .٣٢٦٢
٢٩/١٢/١٣٩٨٠٧٩٥٥٥٠٩٥- ٤٩٥٦شهر هرات ولسوالی زنده جان ولسوالی زنده جان شهر هرات 

٠٧٧٨٤٨٥٨٦٨

انجمن اجتماعی زنبور داران ولسوالی .٣٢٦٣
٢٩/١٢/١٣٩٨٠٧٩٤٦٠١٦٧٢- ٤٩٥٧شهر هرات ولسوالی زنده جان زنده جان والتی هرات 

٠٧٩٣٧٥٧٧٥٧

انجمناجتماعی پرزه فروشان مبایل .٣٢٦٤
چوک ٥والیت هرات ناحیه عبدالکرریم شهر هرات 

٢٩/١٢/١٣٩٨- ٤٩٥٨گلها

اتحادیه شرکت حج وزیاره زم زم .٣٢٦٥
فرات واقع ناحیه ششم شهر کابل 

شهرکابل ناحیه چهارم مقابل 
٠٧٧٨٤٧٤٧٤٥- ٤٩٥٩اتصاالت 

٠٧٧٤٥٨٠٠٩٦

شورای اجتماعی انسجام اهلی قریه .٣٢٦٦
والیت کابل قریه خواجه رواش جمعه الدین خواجه رواش ناحیه نهم شهرکابل 

٢٩/١٢/١٣٩٨٠٧٨١٢٢٢٠١٠- ٤٩٦٠نحیه نهم 

ایو اتمه ناحیه کی د کابل په د .٣٢٦٧
۲۹/۱۲/۱۳۹۸۰۷۸۵۵۱۱۹۹۸۵- ٤٩٦١کابل ار میوند جاده بالل پالزانعمت اهللا قوم د خوازیخیلو کلی شورا

۰۷۰۷۷۶۳۷۱۵

٣٢٦٨.
انجمن اجتماعی زارعین کچالو 
سرقول ولسوالی یکاولنگ والیت 

بامیان
والیت بامیان ولسوالی یکاولنگ سید عزیزاهللا

٢٩/١٢/١٣٩٨٠٧٩٧٨٦٧٧١٤٢- ٤٩٦٢سرقول
٠٧٩٨٢١٠٤٨٩

انجمن اجتماعی مبایل فروشان واقع .٣٢٦٩
والیت هرات ناحیه دوم چوک تازه گل ناحیه دوم شهر هرات 

٢٩/١٢/١٣٩٨٠٧٩٩٠٠٧٣٧٠- ٤٩٦٣گلها 
٠٧٩٩٤٤٨٥٣٣

٢٩/١٢/١٣٩٨٠٧٩٣٤٠٥٣٥٥- ٤٩٦٤چوک ٥والیت هرات ناحیه عبدالرحمن انجمن اجتماعی ترمیم کاراران مبایل .٣٢٧٠



٢٦١

٠٧٩٧٠٩٠٨٠٩گلها واقع ناحیه پنجم شهر هرات 

نهاد اجتماعی بازماندگان امنیتی مقیم .٣٢٧١
حصه اول ١١شهر کابل ناحیه نجیب اهللا شهر کابل 

٢٩/١٢/١٣٩٨٠٧٠٧٨٧٥٦٠٧- ٤٩٦٥خیر خانه 
٠٧٨٠٤٢٧٩٨٧

انجمن اجتماعی نرم افزار کاران .٣٢٧٢
هرات مرکز ولسوالی والیتمحمد حسین مبایل شهر هرات 

٢٩/١٢/١٣٩٨٠٧٢٩١٠٤٠٤٠- ٤٩٦٦انجیل
٠٧٩٠٦٠٦٠٩٠

انجمن اجتماعی زارعین کچالو دره .٣٢٧٣
٢٩/١٢/١٣٩٨٠٧٩٠١٦٦٤١١- ٤٩٦٧ووالیت بامیان ولسوالی یکاولنگمراد علی ولسوالی یکاولنگ بامیان 

٠٧٩٨٤٩٥٢٧٢

انجمناجتماعی قونغیرات مقیم شهر .٣٢٧٤
شهر مزار شریف  ناحیه پنجم عبدالولی مزار شریف

۲۹/۱۲/۱۳۹۸۰۷۸۸۴۱۴۷۲۰- ٤٩٦٨غرب روضه 
۰۷۹۷۳۱۴۰۰۶

په جالل آباد ارکی هدیه خیریه .٣٢٧٥
ار توریالی بنس رهار والیت جالل آبادنن

۲۹/۱۲/۱۳۹۸۰۷۸۹۷۳۷۵۴۵- ٤٩٦٩اومه ناحیه
۰۷۷۴۵۸۵۱۴۰

سازمان تحقیق وتوسعه واقع .٣٢٧٦
۲۹/۱۲/۱۳۹۸۰۷۹۹۳۴۵۹۵۲- ٤٩٧٠کارته چهارشهرکابل ناحیه سوم عبدالقیومشهرکابل 

۰۷۶۵۶۰۹۸۶۳

انگورمرکز باغدارانانجمن اجتماعی.٣٢٧٧
والیت کاپیسا مقابل ریاست محمدقاسم والیت کاپیسا

٢٩/١٢/١٣٩٨٠٧٩٦٤٥٧١٩٨- ٤٩٧١معارف 
٠٧٧٥٠٥٤٥٢١

انجمن اجتماعی دهاقین مقیم مرکز .٣٢٧٨
والیت تخار شهرتالقان گوالی زهرهتخار 

٢٩/١٢/١٣٩٨٠٧٨٤٨٧٤٦٠٠- ٤٩٧٢باغ ذخیره
٠٧٠٦٩٦٩٥٤٥

سازمان اجتماعی جوانان معاصر مقیم .٣٢٧٩
ناحیه هشتم شهر هرات

شهر هرات ناحیه هشتم بالک 
٠٧٨٢٨٨٠٨٣٠- ٤٩٧٣های امنیت 

٠٧٩٤٢٢٤٤٩٤

دکابل په دولسمه ناحیه دارلمان .٣٢٨٠
کابل ار دولسمه ناحیه رومل خیریه بنس

۲۸/۱۲/۱۳۹۸۰۷۸۸۲۹۹۵۹۹- ٤٩٧٤احمدشاه بابا مینه 
۰۷۳۱۲۲۵۵۹۱

نهاد اجتماعی انسجام معلولین مقیم .٣٢٨١
والیت تخار شهرتالقان ناحیه عبدالحمن شهرتالقان والیت تخار

۰۷۷۲۱۱۰۲۰۰- ٤٩٧٥چهارم 
۰۷۷۹۱۸۷۲۴۹

سازمان اجتاعی تالش و توسعه واقع .٣٢٨٢
٠٧٨٥٠١٧١٥٠- ٤٩٧٦والیت غور شهر فیروز کوه سکندرشهر فیروز کوه والیت غور 

٠٧٧٥٥٧٠٠٤٤

د ارزگان په مرکز ترینکوت کی د .٣٢٨٣
ارزکان والیت ـ ترینکوت ار نازو سنر و د همغی ولنه

۰۷۴۹۴۷۰۰۳۰- ٤٩٧٧دریمه ناحیه 
۰۷۴۵۵۴۵۰۲۸۰



٢٦٢

بنیاد خیریه شاهین واقع ناحیه پانزدهم .٣٢٨٤
سرک موتر ۱۵شهر کابل ناحیه امیر ل شاهین شهر کابل 

۱۰/۱۲/۱۳۹۸۰۷۶۶۶۶۶۶۶۱۶- ٤٩٧٨فروشی ها 
۰۷۷۱۰۱۰۱۰۴

بنیاد خیریه مریم معروف واقع ناحیه .٣٢٨٥
شهر کابل ناحیه یازدهم قلعه مریک معروفیازدهم شهرکابل 

۱۷/۱۲/۱۳۹۸۰۷۴۴۸۳۸۲۳۰- ٤٩٧٩نجار ها 
۰۷۸۵۰۰۰۹۹۶

شورای اجتماعی غوربند مقیم ناحیه .٣٢٨٦
زیر ارد ۱۵شهر کابل ناحیه قباد پانزدهم شهر کابل 

۲۸/۱۲/۱۳۹۸۰۷۷۶۸۷۰۲۰- ٤٩٨٠ملی 
۰۷۷۶۹۵۷۰۹۹

۲۵/۱۲/۱۳۹۸۰۷۴۴۳۳۴۹۳۹- ٤٩٨١شهرنو کوچه انتیک فروشی مسعود سلطانی اتحادیه احجار کریمه افغانستان .٣٢٨٧
۰۷۶۶۸۶۶۹۰۱

گام واقع انجمن اجتماعی زنان پیش.٣٢٨٨
٢٩/١٢/١٣٩٨٠٧٩٥٠٣٦٢٥٦- ٤٩٨٢والیت نیمروز ناحیه چهارم  شاه گل شهر زرنج نیمروز 

٠٧٩٩٦٦١١٧

انجمن اجتماعی زنبور داران ولسوالی .٣٢٨٩
٠٧٧٤٦٤١٣٢٢- ٤٩٨٣والیت بلخ ولسوالی چهارکنت اسماعیل چهارکنت والیت بلخ 

٠٧٩٣١١٢٠٢٨

انجمن اجتماعی زنان زارع سمارق .٣٢٩٠
٠٧٩١٩٧٦٧٧٨١- ٤٩٨٤مزار شریف چوک شمع معصومه ولسوالی نهر شاهی والیت بلخ

٠٧٧٦٤١٠٠٤١

په کابل ارکی پنمه ناحیه کی د .٣٢٩١
کابل ار پنمه ناحیه  خوشحال محمد مصدق ولسی سمون اویووالی شورا 

۰۷۸۸۸۹۵۱۷۷- ٤٩٨٥خان 
۰۷۸۲۶۴۶۵۶۴

شورای اجتماعی مردم تاله وبرفک .٣٢٩٢
۲۹/۱۲/۱۳۹۸۰۷۷۲۰۲۰۰۵۹- ٤٩٨٦پلخمری ناحیه دوم محمد عبداهللامقیم شهر پلخمری 

۰۷۹۹۶۴۴۱۶۰

هنگرزاده قریه قوم آشورایاجتماعی .٣٢٩٣
قریه قلعه ١٦شهر کابل ناحیه لعل محمدقلعه احمد خان مقیم کابل 

٢٩/١٢/١٣٩٨٠٧٩٧٣٩٠٩١٨- ٤٩٨٧احمد خان 
٠٧٦٧٨٠٧٦١٠

انجمن اجتماعی زنان برای زراعت .٣٢٩٤
والیت بلخ شهر مزار شریف زرغونه پایدارمقیم شهر مزار شریف 

٢٩/١٢/١٣٩٨٠٧٨٦٤٠٦٧٤١- ٤٩٨٨نماحیه 
٠٧٩٧٢٥٧١١٦

ارکی د سهاکو وانانو په کابل .٣٢٩٥
کابل ار دولسمه ناحیه احمد احسان اهللادیووالی شورا 

۲۹/۱۲/۱۳۹۸۰۷۸۹۴۷۰۳۳۴- ٤٩٨٩شاه بابا مینه 
۰۷۶۷۶۱۷۱۱۸

٣٢٩٦.
ننرهار والیت د خویانو ولسوالی 
په چمتله اروتی دمیشتو خلکو د 

یووالی شورای
ننرهار والیت خویانی عثمان 

۲۹/۱۲/۱۳۹۸۰۷۹۵۰۰۶۳۶۵- ٤٩٩٠ولسوالی 
۰۷۸۴۵۳۶۴۹۳



٢٦٣

انجمن اجتماعی زارعین کچالو قالی .٣٢٩٧
۲۹/۱۲/۱۳۹۸۰۷۷۵۵۴۴۷۰۰- ٤٩٩١والیت بامیان سرخ قول عبدالواحد شهیدان والیت بامیان

۰۷۷۵۵۵۸۰۶۸

د هلمند والیت په لکراه ارکی .٣٢٩٨
هلمند والیت لکر اه ار کی عبدالهادی د میشتو قومونو شورا

۲۹/۱۲/۱۳۹۸۰۷۴۹۹۸۲۵۷۸- ٤٩٩٢لومی ناحیه 
۰۷۰۲۰۳۵۹۲۳

انجمن اجتماعی صنایع دستی زنان .٣٢٩٩
والیت با دغیس مارکیت تجارتی عطیه مرکز قلعه نو بادغیس

۲۹/۱۲/۱۳۹۸۰۷۹۸۲۸۱۲۱۵- ٤٩٩٣زنان 
۰۷۹۱۱۶۰۹۰۹۴

انجمن اجتماعی معارف دوستان مقیم .٣٣٠٠
۲۹/۱۲/۱۳۹۸۰۷۹۸۶۷۴۴۳۴- ٤٩٩٤والیت فاریاب شهر میمنه کیهان شهر میمنه فاریاب 

۰۷۹۱۸۰۰۰۷۰

انجمن  اجتماعی باغداران انار .٣٣٠١
٢٩/١٢/١٣٩٨٠٧٧٠٧٠٦٦٩٩- ٤٩٩٥والیت کاپیسا ولسوالی تگابوفی اهللا گاب والیت کاپیسا ولسوالی ت

٠٧٩٦٦٠٤٥٠٢٢

شهر کابل ناحیه چهارم چهاراهی زکیه د دی افغانستان تولنیزه تولنه .٣٣٠٢
٢٩/١٢/١٣٩٨٠٧٧١٧٨٧١٣١- ٤٩٩٦انصاری 

٠٧٦٦٦٦٥٣٦٥٥

ناحیه انجمن اجتماعی زنان همفکر .٣٣٠٣
٢٩/١٢/١٣٩٨٠٧٨٧٧٨٤٤٦٥- ٤٩٩٧شهر کابل ناحیه سوم پل سوخته زهره سوم شهر کابل 

٠٧٨٨٤٣٧٩٥٤٤

د کابل په سروبی ولسوالی د میرمنو .٣٣٠٤
٢٩/١٢/١٣٩٨٠٧٧٨٧٧١٢٦٣٣- ٤٩٩٨والیت کابل ولسوالی سروبی نوربی بی د یووالی تولنیزه شورا 

٠٧٨٨٧٨٥٤٤٩

انجمن اجتماعی زنان زارع سمارق .٣٣٠٥
٠٧٩٢٥٤٧٣٦١- ٤٩٩٩والیت بلخ ولسوالی دهدادی مریمولسوالی ده دادی والیت بلخ 

٠٧٩٤٤٧٩٢٤٦

انجمن اجتماعی زنان زارع زعفران .٣٣٠٦
٢٩/١٢/١٣٩٨٠٧٢٨٠١١٨٦٧- ٥٠٠٠بلخ ولسوالی نهر شاهیوالیت خاطره نظری ولسوالی نهر شاهی والیت بلخ 

٠٧٩٦٤١٨٨١

٣٣٠٧.
انجمن اجتماعی زنان پروسس کننده 
سبزیجات ولسوالی نهر شاهی والیت 

بلخ
والیت بلخ ولسوالی نهر شاهی نصیره 

٧٨٦٥٧٨١٣٧- ٥٠٠١کوچه سوم 
٠٧٣٠١٣٥٨٧١

انجمن اجتماعی ینگی اندیشه .٣٣٠٨
والیت جوزجان ولسوالی آقچه عبداهللا ولسوالی اقچه والیت جوزجان 

٠٧٨٦٤٤٨٠٥٠- ٥٠٠٢ناحیه اول 

واقع پالن سوم سازمان اجتماعی خرد .٣٣٠٩
٠٧٨٧٦٩٠٨٨٣- ٥٠٠٣والیت غزنی پالن سوم سلیمه مرکز والیت غزنی 

٠٧٩٠٨٠٠٥٨٥



٢٦٤

شهر کابل قلعه فتح اهللا کوچه سمیع الرحمن شورای اجتماعی ناشنوایان افغانستان .٣٣١٠
٠٧٨٥١٦٨٩٩٦- ٥٠٠٤دوازده 

٠٧٣٠٦٢٠٥٠٣

انجمن اجتماعی تولید کننده گان .٣٣١١
٢٩/١٢/١٣٩٨٠٧٦٧١٢٤٨٩٩- ٥٠٠٥والیت بامیان ولسوالی پنجاب زینبعسل ولسوالی پنجاب والیت بامیان 

٠٧٩١٩٦١٧٤٨

شورای اجتماعی کوه نور والیت .٣٣١٢
والیت پروان ولسوالی جبل محمد ظاهر پروان 

٢٩/١٢/١٣٩٨٠٧٩١٢٩٢٩٦٠- ٥٠٠٦السرج قریه میرخان 
٠٧٩٧٩١١٥١٠

اتحادیه توزیع کننده گان محصوالت .٣٣١٣
شهر کابل ناحیه دهم چهار راهی پروین درانی شبکه های مخابراتی افغانستان 

٢٥/١٢/١٣٩٨٠٧٧٣٣٣٣٨٨٨- ٥٠٠٧طره بازخان 
٠٧٨٦٣٣٣٧٨٦

انجمن اجتماعی دست فروشان مقیم .٣٣١٤
شه رکابل ناحیه اول مقابل عبداهللا ناحیه اول شهر کابل 

٢٩/١٢/١٣٩٨٠٧٣٠٠٠٠٩٧١- ٥٠٠٨خشتیمسجد پل 
٠٧٨٧٨٧٦٢٧٩

انجمن اجتماعی زنبور داران ولسوالی .٣٣١٥
والیت تخارولسوالی فرخار باغ زکراهللا فرخار والیت تخار 

٢٩/١٢/١٣٩٨٠٧٩٧٩٢٨٠٩٨- ٥٠٠٩ذخیره 
٠٧٢٩٧٦٦١٦٣١

٢٩/١٢/١٣٩٨٠٧٩٩٠٠٣١٠٨٠- ٥٠١٠والیت بدخشان شهر فیض آباد سیف الدین مجتمع نهاد های مدنی بدخشان .٣٣١٦
٠٧٠٣٧٥٧٥٣٢

٣٣١٧.
ورش دهندگان انجمن اجتماعی پر

مرغ های گوشتی واقع شهرمیمنه 
والیت فاریاب 

والیت فاریاب _ شهرمیمنه حوزه احمدالدین 
٢٩/١٢/١٣٩٨٠٧٩٣٠٥٨٦٨- ٥٠١١شهری 

٠٧٩٤٢٠٧٧٣٣

نهاد همبستگی زنان متحد واقع ناحیه .٣٣١٨
٢٩/١٢/١٣٩٨٠٧٠٨٧٠٢٦٣٧- ٥٠١٢شهر کابل ناحیه دهم نوریه دهم شهر کابل 

٠٧٩٨٨٠٤٢٧٥

انجمن اجتماعی زارعین کچالو قریه .٣٣١٩
٢٩/١٢/١٣٩٨٠٧٧٨٨٤٢٧٦٦- ٥٠١٣والیت بامیان قریه الدو سلطان الدو مرکز بامیان 

٠٧٧٩٦٠١٨٤٧

۲۹/۱۲/۱۳۹۸۰۷۸۰۲۲۹۰۴۴- ٥٠١٤شهر کابل امین اهللانجمن انجینیران افغانستان.٣٣٢٠
۰۷۴۴۲۲۹۰۴۴

ناحیه کی د په کابل ار په پنمه .٣٣٢١
۲۹/۱۲/۱۳۹۸۰۷۴۴۸۰۸۰۰۴- ٥٠١٥کابل ار پنمه ناحیه جان محمددفتانیو قومی ولنیزه شورا

٢٩/١٢/١٣٩٨٠٧٤٥٠٠٤٠٢٠- ٥٠١٦شهر کابل مرکز تجارتی مسلم سالم الدین گی افغان ها سازمان اجتماعی همبست.٣٣٢٢
٠٧٩٨٠٠٨٦٩٢



٢٦٥

د پکتیا والیت دگردیز مرکز د زاهو .٣٣٢٣
والیت پکتیا ردیز مرکز شهاب نعمت اهللاوانانو تولنهکلی د

۰۷۷۴۴۴۲۶۹۰- ٥٠١٧مارکیت 
۰۷۷۱۲۶۲۹۲۷

انجمن اجتماعی امید جوانان مرکز .٣٣٢٤
۰۷۷۶۷۲۹۴۳- ٥٠١٨والیت بامیان کوچه برشناامید والیت بامیان 

۰۷۷۵۵۰۶۳۸۱

سازمان اجتماعی پیام آوران صلخ .٣٣٢٥
۰۷۹۵۱۷۱۷۸۹- ٥٠١٩والیت بادغیس مرکز قلعه نو محمد اسماعیل والیت بادغیس 

۰۷۴۵۲۰۳۰۴۵

٣٣٢٦.
سازمان اجتماعی حمایت از خدمت 

نگ زراعتی فرغان ولسوالی یکاول
بامیان 

٢٩/١٢/١٣٩٨٠٧٠٦٠٥٨٥٣٧- ٥٠٢٠والیت بامیان ولسوالی یکاولنگ محمد حسن 
٠٧٩٩٣٤٨٧٩٥

سازمان اجتماعی علمی کوثر واقع س.٣٣٢٧
٢٨/١٢/١٣٩٨٠٧٧٣٥٩٠٠٦٩- ٥٠٢١شهر کابل ناحیه ششم عاقله شهر کابل 

ار دولسمه ناحیه مثبت د کابل .٣٣٢٨
والیت کابل برامی مقابل ناهیده بدلون وانانو ولنه

۳/۴/۱۳۹۹۰۷۶۴۴۰۴۴۰۳- ٥٠٢٢شهرک امنیت
۰۷۷۶۰۸۲۴۸

والیت کابل واقع سرک پنج  خالد احمد انجمن دیپلوماتان افغانستان .٣٣٢٩
۲۷/۱۲/۱۳۹۸۰۷۸۸۶۹۲۴۴۲- ٥٠٢٣قلع فتح اهللا 

۰۷۸۴۵۲۷۸۲۲

٣٣٣٠.
شورای اجتماعی قومی قریه 
سلیمانخیل مقمی ناحیه نهم شهر 

کابل 
۲۹/۱۲/۱۳۹۸۰۷۸۸۸۱۱۲۲۳- ۵٥٠٢٤والیت کابل ناحیه نهم  کوچه محمد یوسف 

۰۷۸۹۳۳۵۰۹۰

انجمن اجتماعی باغداران ولسوالی .٣٣٣١
۰۷۷۹۰۹۰۷۳۶- ٥٠٢٥والیت تخار ولسوالی فرخار سید نجیب اهللافرخار والیت تخار

۰۷۶۴۶۷۰۳۷

شورای اجتماعی جوانان قلعه زمان .٣٣٣٢
۲۹/۱۲/۱۳۹۸۰۷۸۰۷۱۵۱۷۱- ٥٠٢٦شهر کابل قلعه زمان خان عین الدین خان ناحیه شانزدهم شهر کابل 

۰۷۸۶۴۸۷۷۵۳۵

انجمن اجتماعی زنا زارع سبزیجات .٣٣٣٣
۰۷۹۳۵۷۳۶۱۸- ٥٠٢٧شهر مزار شریف ولسوالی بلخ بس بی بی ولسوالی بلخ شهرمزار شریف  

۰۷۳۱۱۸۶۹۳۱۴

انجمن اجتماعی باغداران شفتالو .٣٣٣٤
۲۹/۱۲/۱۳۹۸۰۷۷۸۹۱۷۴۹۹- ٥٠٢٨والیت بلخ ولسوالی چمتال عبدالجلیل ولسوالی چمتال والیت بلخ 

۰۷۷۶۳۷۸۷۸۴
۰۷۸۶۶۳۸۹۳۳- ٥٠٢٩والیت بلخ شهر مزار چهار راهی عبدهللانهاد اجتماعی یسرا واقع ناحیه دهم .٣٣٣٥



٢٦٦

۰۷۸۲۱۵۱۹۷۲ذبیح اهللا شهید شهر مزارشریف 

عی زنان زارع سبزیجات ااجتمانجمن .٣٣٣٦
شهر مزار شریف ولسوالی سارا ولسوالی شولره مزار شریف 

٠٧٩٣٦٦٣٨٧٥- ٥٠٣٠گره مزار شریف شول
٠٧٢٨٣٠٠٤٠

انجمن اجتماعی زنبور داری چشمه .٣٣٣٧
٠٧٧٧٣٣٤٠٠- ٥٠٣١والیت تخار ولوسالی فرخار سید عبدالحق سحرا ولسوالی فرخار والیت تخار 

٠٧٧٦١٠٨٥١٠

انجمن اجتماعی زارعین تربوز و .٣٣٣٨
٢٩/١٢/١٣٩٨٠٧٤٩٩٥٤٥١٥- ٥٠٣٢والیت کندز ناحیه اول محمد اسحاق خربوزه مرکز کندز 

٠٧٩٩٧٧٣٥٤

انجمن اجتماعی معتادین گمنام واقع .٣٣٣٩
٢٩/١٢/١٣٩٨٠٧٨٦٩١٦٠٨٥- ٥٠٣٣شهرکابل جاده شهید مزاریمحمد ظاهر ناحیه سیزدهم شهر کابل 

٠٧٨٨٨١٩٣٠٠

سازمان اجتماعی جامعه سفید واقع .٣٣٤٠
والیت بلخ شه رمزار شریف فرشته شهر مزار شریف 

٢٩/١٢/١٣٩٨٠٧٨٠٤٥٥١٥١- ٥٠٣٤مارکیت سراج 
٠٧٩٠٧٥٦٧٦٥

٣٣٤١.
ارکی د د پکتیا والیت  په گردیز 

پوهنتون مینی د سپین زیرو خلکو 
ولنیزه شورا 

۲۹/۱۲/۱۳۹۸۰۷۶۵۱۸۶۱۴۴- ٥٠٣٥والیت پکتیا پوهنتون مینی خان جان 
۰۷۷۶۶۹۲۹۹۱

انجمن اجتماعی نباتات تیلی سار باغ .٣٣٤٢
والیت سمنگان ولسوالی خرم عبدالرحیم گان والیت سمن

٠٧٧٢٥٤٠٥٥٩- ٥٠٣٦سار باغ 
٠٧٧٥٦٠٠١٨٤

انجمن اجتماعی زنان زارع واقع .٣٣٤٣
٠٧٨٠٤٢٠٠١٦- ٥٠٣٧والیت جوزحان شهر شبرغان نازنین مرکز شهر شبر غان 

انجمن اجتماعی نباتات تیلی حضرت .٣٣٤٤
والیت سمنگان ولسوالی حضرت عصمت اهللا سلطان سمنگان 

٠٧٧٤٧٦٧٥٦٣- ٥٠٣٨سلطان 
٠٧٧٥٨٣٣٧٥

انجمن اجتماعی نباتات تیلی مرکز .٣٣٤٥
- ٥٠٣٩والیت سمنگان مرکز عبدالکریم سمنگان 

٠٧٧٠٠٧٠٥٨٤
٠٧٧١٧٣٤٣٦٥

سازمان اجتماعی حق طلب مقیم .٣٣٤٦
٢٩/١٢/١٣٩٨٠٧٨٣٨٥٧١٨١- ٥٠٤٠شهر کابل ناحیه ششم محمد قدیر ناحیه ششم شهرکابل 

٠٧٨٨٨٨٤٦٦٥

انجمن اجتماعی نباتات تیلی ولسوالی .٣٣٤٧
والیت سمنگان ولسوالی روی محمد امیر روی دو آب والیت سمنگان 

٠٧٧٣٠٤٧١٢٩- ٥٠٤١دو آب



٢٦٧

شورای اجتماعی انسجام قوم بلوچ .٣٣٤٨
٢٩/١٢/١٣٩٨٠٧٧٦١٤٩١٠٠- ٥٠٤٢شهر کابل ناحیه چهارم حاجی حمید مقیم شهر کابل 

٠٧٨٣٥٨١٢١

٢٩/١٢/١٣٩٨٠٧٧٣٧٤٩٩٩٩- ٥٠٤٣شهر کابل ناحیه اول جاده میوند محمد صدیق اتحادیه مرغداران مقیم والیت کابل .٣٣٤٩
٠٧٨٦٢٦٣٢٧٩

انجمن اجتماعی ناشنوایان واقع شهر .٣٣٥٠
١٤/٣/١٣٩٩٠٧٨١١٧٥٢٨٢- ٥٠٤٤والیت جوزجان مارکیت اتفاق ذبیح اهللا شبرغان والیت جوزجان 

٠٧٨٠٣٣١٩١٨

انجمن اجتماعی زنان خیاط واقع .٣٣٥١
١٣/١/١٣٩٩٠٧٨٣١٢٨٣٥٩- ٥٠٤٥شهر کابل ناحیه پنجم افشارفرشته ناحیه پنجم شهر کابل 

٠٧٨٦٢٦٢٢٠٩

انجمن اجتماعی مردم بلورستان .٣٣٥٢
هفتم گذر والیت کابل ناحیه اجمل نورستان مقسیم شهر کابل 

٢٤/٤/١٣٩٩٠٧٠٢٨٣٨٢٩٩- ٥٠٤٦کوچه نان وائئ
٠٧٠٦٣٥٠٤٢٠

نهاد اجتماعی فردا بهتر واقع ناحیه .٣٣٥٣
شهرکابل سرک ناحیه یازدهم منصوریازدهم شهرکابل 

٠٧٨٣٣٢٤٩٥٧- ٥٠٤٧پولیس 
٠٧٨٨٩٨٠٨٠٦

نهاد اجتماعی جوانان اصالح طلب .٣٣٥٤
والیت نیمروز روبروی مارکیت سید عبدالکریم واقع مرکز والیت نیمروز 

١٥/٣/١٣٩٩٠٧٢٨٠٠٠٠٤٠- ٥٠٤٨جنبش 
٠٧٩٨١٣٨١٧٢

اتحاد یه مکاتب خصوصی مقیم شهر .٣٣٥٥
والیت کابل ناحیه دوم کارته حمیده وارث کابل 

٢٤/٣/١٣٩٩٠٧٠٠٢٠١٧٨٠- ٥٠٤٩پروان 
٠٧٩٦١٩٣١٩٢

انجمن اجتماعی نسل آگاه واقع ناحیه .٣٣٥٦
٣١/٣/١٣٩٩٠٧٩٥٥٤٨٨٣٣- ٥٠٥٠والیت فاریاب ناحیه چهارمعبدالکالم چهارم شهر میمنه والیت فاریاب 

٠٧٩٩٢٩٢٠٢٤٥

اتحادیه فروشنده های تربوز وخربوزه .٣٣٥٧
والیت کندزناحیه مارکیت حاجی محمد اسحق شمال والیت کندز

٦/٢/١٣٩٩٠٧٩٩٧٢٣٥٤٢- ٥٠٥١رسول
٠٧٤٨٤٨٣٠٤٢

لکراه کی د د هلمند والیت په .٣٣٥٨
هلمند والیت لکراه ار دریم نور محمد دکتورانو اوصحی کارکوونو ولنه 

۱۵/۴/۱۳۹۹۰۷۰۳۱۷۲۰۵۵- ٥٠٥٢ناحیه 
۰۷۰۰۲۱۰۰۲۲

انجمن اجتماعی خبازان شهر کابل .٣٣٥٩
۲۳/۲/۱۳۹۹۰۷۰۵۱۸۸۹۳۸- ٥٠٥٣شهر کابل جاده میوند ناحیه حاجی محمد علم مقیم ناحیه اول 

۰۷۸۵۱۰۴۰۷۰

اجتماعی جوانان ولسوالی انجمن .٣٣٦٠
٢٣/٥/١٣٩٩٠٧٠٥١٠٧٩٢٠- ٥٠٥٤والیت نورستان عزت اهللاگل والیت نورستان وای

٧٠٥٣١٦٥٦٢- ٠
٣١/٣/١٣٩٩٠٧٧٨٠٣٨٩١٥- ٥٠٥٥شهر کابل افشار محمد اکبر شورای اجتماعی محل افشار .٣٣٦١



٢٦٨

٠٧٧٢٣١٧٥٩٦داراالمان 

اتحادیه موارد ارتزاقی عالفان مقیم .٣٣٦٢
٢٤/٢/١٣٩٩٠٧٨٦٣٣٧٠١٠- ٥٠٥٦شهر کابل١٦بگرامی ناحیه صافیسیدکمال شهر کابل 

٠٧٧٧٩٨٢٢٢٢

اتحادیه خبازان مقیم ناحیه دوم شهر .٣٣٦٣
٣٠/٢/١٣٩٩٠٧٣١٠١٠٤٢٢- ٥٠٥٧شه رکابل ناحیه دوم قوای مرکز غالم االدینکابل 

٠٧٨٨١٨٠١٨٢

بنیاد خیریه التعان واقع ناحیه دوم .٣٣٦٤
٢٤/٢/١٣٩٩٠٧٩٤٦٦٨٠٠- ٥٠٥٨والیت غزنی ناحیه دوم وحید اهللا شرهر غزنی 

٠٧٩١٣٣٣٥١٤

شورای اجتماعی عدالت خواهان .٣٣٦٥
کابل ناحیه هشتم سرک اول شاه جمع خان واقع ناحیه هشتم شهر کابل 

٣١/٢/١٣٩٩٠٧٨٨٧٧٦٨٧٩- ٥٠٥٩شهید 
٠٧٧٩٧٧٩٨٧٩

شورای اجتماعی همبستگی جوانان .٣٣٦٦
شهر کابل واقع مسجد نبوی عصمت اهللا مقیم چهار راهی قمبر شهر کابل 

٣٠/٤/١٣٩٩٠٧٩٤٣٣٣٣٣٥- ٥٠٦٠چهار راهی قمبر 
٠٧٠٠١٨٠٤٠١

انجمن حکم ها ومیان جیگرهای .٣٣٦٧
١٤/٤/١٣٩٩٠٧٨٣٦٠٧٩٩٧- ٥٠٦١شهر کابل سرک وزارت خارجهعبدالواحد تجارتی افغانستان 

٠٧٠٧٠٧٩٩١٠

شورای هماهنگی اقوام تشیع .٣٣٦٨
افغانستان 

الحاج میرویس 
عالف 

شهر کابل چهار راهی صدارت 
١١/٤/١٣٩٩٠٧٩٩٣٦٤٦٦١- ٥٠٦٢شفاخانه جمهوریت 

٠٧٨٢٣٥٠٣٠

سازمان اجتماعی نیکی واقع .٣٣٦٩
شهر کابل ناحیه ششم پل مجتبی ناحیششم شهر کابل

٠٧٩٩٥٠٠١٠٥- ٥٠٦٣سوخته 
٠٧٨٩٢٣٥٠٠٠

شورای انسجام وارثین شهدا .٣٣٧٠
ناحیه هشتم مقابل شهر کابلمرتضی ومعلولین مقیم ناحیه هشتم شهر کابل 

١٤/٤/١٣٩٩٠٧٧٢٤٢٢١٤٨- ٥٠٦٤دروازه شمالی باال حصار
٠٧٩٩١٤٦٩٦٦

اتحادیه متشبثین شرکت های زراعتی .٣٣٧١
١٤/٤/١٣٩٩٠٧٩٠١٨١١١٠- ٥٠٦٥والیت غزنی مارکیت فردوسسید ضیافت اهللاو مرغداری شهرغزنی 

٠٧٩٠٣٥٠٩٩٨

انجمن اجتماعی زارعین کچالو قریه .٣٣٧٢
٢٢/٥/١٣٩٩٠٧٤٤٥٣٢٥١٤- ٥٠٦٦والیت بامیان ولسوالی شبر اسد اهللا کالو ولسوالی شبر بامیان 

٠٧٤٩٧٧٤٠٧٤

٩/٤/١٣٩٩٠٧٠٥٢٢٢٦٠٥- ١٧٥٠٦٧شهر کابل ناحیه نقیب اهللا بنیاد خیریه عاصم واقع شهر کابل .٣٣٧٣
٠٧٨٤٤٤٤٤٠٧

نهاد اجتماعی اوزگرش (روشن گری) .٣٣٧٤
١٧/٤/١٣٩٩٠٧٠٦٠٠١٩١٩- ٥٠٦٨شهرکابل ناحیه اول جاده میوند محمد امین واقع ناحیه اول شهر کابل 



٢٦٩

کراه کی د د هلمد والیت په ل.٣٣٧٥
هلمند والیت لکراه ار د سید رحیمغله جاتو د کروندرو ولنه 

۱۶/۴/۱۳۹۹۰۷۰۵۰۹۶۲۰۵۰- ٥٠٦٩زارعت کی 
۰۷۰۴۶۳۱۷۷۱

د پکیتا والیت په ردیز ارکی د .٣٣٧٦
۲۱/۴/۱۳۹۹۰۷۷۷۷۴۷۳۵- ٥٠٧٠پکتیا والیت ردیز ارعبدالخالق چرانو روزونکو ولنه 

۰۷۷۶۷۲۰۰۰۰

انجمن اجتماعی سبزی کاران مرکز .٣٣٧٧
والیت بامیان سرای حاجی حسین جان بامیان 

۲۲/۵/۱۳۹۹۰۷۷۶۸۰۱۶۴- ٥٠٧١ناصرت 
۰۷۷۱۷۱۷۰۱۹

شورای اجتماعی قوم نورزایی .٣٣٧٨
۲۴/۴/۱۳۹۹۰۷۰۰۶۸۶۰۴۸- ٥٠٧٢خوشحال خان ۵شهرکابل ناحیه نیک محمد افغانستان 

۰۷۸۳۵۱۰۰۴۴

د پکتیا والیت په ردیز ارکی د .٣٣٧٩
۱۷/۴/۱۳۹۹۰۷۶۶۲۱۹۹۶۳- ٥٠٧٣بکتیا والیت ردیز ار سردار خان معلولینو تولنیزه ولنه 

۰۷۷۹۰۵۰۹۳۱

سازمان اجتماعی برنا شهر واقع شهر .٣٣٨٠
۱۴/۵/۱۳۹۹۰۷۹۴۶۶۶۶۱۲- ٥٠٧٤والیت بلخ خراسان مارکیت محمد لقمان مزار شریف 

۰۷۸۹۳۴۴۳۵۵

٣٣٨١.
انچمن اچتماعی باغداران سیب 
ولسوالی خواجه مسافرولی ولسوالی 

پغمان ولیت کابل 
شهرکاببل ناحیهچهارم چوک قمرالدین

۲۴/۴/۱۳۹۹۰۷۰۰۶۰۵۲۶۲- ٥٠٧٥برکی 
۰۷۸۹۴۸۵۳

سازممان اجتماعی حمایت از حقوق .٣٣٨٢
والیت هرات ناحیه اول جاده عبدالواسع بشر واقع ناحیه یازدهم شهر هرات

۲/۶/۱۳۹۹۰۷۹۲۰۹۰۸۸۰- ٥٠٧٦محبس 
۰۷۹۹۳۴۴۳۵۱

د جالل آباد ار د علما کرامو .٣٣٨٣
۱۷/۴/۱۳۹۹۰۷۸۲۲۲۸۳۶۸- ٥٠٧٧جال ل آباد ار لومی ناحیه حبیب اهللا اجتماعی شورا 

۰۷۷۲۴۵۱۳۰۶

جوانان ولسوالی شورای اجتماعی .٣٣٨٤
ولسوالی گذرگاه نور والیت روح اهللا والیت بغالنه نوراگگذر

٢٤/٤/١٣٩٩٠٧٠٨٦٢٦٧٩١- ٥٠٧٨بغالن 

انجمن تولید وپروسس مواد خوارکه .٣٣٨٥
٠٧٧٨٨٠٥٥٧١- ٥٠٧٩شهر تالقان چوک سید عین الدین حیوانی صداقت 

انجمن اجتماعی شیشه سازان واقع .٣٣٨٦
٣٠/٤/١٣٩٩٠٧٨٨٨٦٨٤٥- ٥٥٠٨٠شهر هرات ناحیه غالم سخی ناحیه پنجم شهر کابل 

بنیاد خیریه نثار احمد رحمانی واقع .٣٣٨٧
٢/٥/١٣٩٩٠٧٩٧٠٥١٧٨٨- ٥٠٨١شهر هرات ١١سرک فرقه ناحیه نثار احمد شهر هرات 



٢٧٠

بنیاد خیریه عمره واقع ناحیه دوازدهم .٣٣٨٨
٢٩/٤/١٣٩٩٠٧٩٥٦٣٥١٨٩- ٥٠٨٢احمد شاه بابا شهرک ١٢ناحیه قیض محمد شهر کابل 

شورای اجتماعی جوانان میربچه .٣٣٨٩
کوت والیت کابل 

پل صوفیان ولسوالی میربچه 
٢/٥/١٣٩٩٠٧٨٩٧٥٧٨٧٠- ٥٠٨٣کوت 

د کندهار د دامان ولسوالی دکرش .٣٣٩٠
١٣/٥/١٣٩٩٠٧٠٧٦٦٠٠٠٣- ٥٠٨٤کندهار والیت امان ولسوالی علی احمد پالنتونو پلورنکوتولنه 

٣٠/٤/١٣٩٩٠٧٠٠٤٣٥٢٥٢- ٥٠٨٥شهر هرات درب خوش داکتر فیض بنیاد خیریه فیض واقع شهر هرات .٣٣٩١

بنیاد خیریه حمایت از کودکان .٣٣٩٢
٢٣/٤/١٣٩٩٠٧٨٠٩٢١١١٢- ٥٠٨٦کوته سنگی ٥شهر کابل ناحیه امیداهللا سرطانی واقع ناحیه پنجم  شهرکابل 

ارکی ژوند خیریه د کندهار په .٣٣٩٣
 ۷/۵/۱۳۹۹۰۷۰۴۴۴۰۷۱۷- ٥٠٨٧والیت کندهار مرکز ناحیه اولعبدالمنان بنس

٣٣٩٤.
گان شورای اجتماعی بیچاه شده 

مقیم شیدایی شهرک وریگ ریشن 
شهر هرات  

٠٧٩٨٧٣٢٤٨٩- ٥٠٨٨ولسوالی انجیل والیت هرات عبداهللا 

٣٣٩٥.
انجمن اجتماعی پرورش دهنده گان 
مرهای گوشتی هیواد واقع شهر مزار 

شریف 
سادات مارکیت دروازه بلخ همایون 

٢٥/٥/١٣٩٩٠٧٨٨٦٦٨٨٦٦- ٥٠٨٩شهر مزار شریف 

انجمن اجتماعی صنایع دستی زنان .٣٣٩٦
٤/٥/١٣٩٩٠٧٧٩٤٥٣٢٢٣- ٥٠٩٠والیت بامیان بازار ولسوالی معصومه یکاولنگ والیت بامیان 

شورای مردمی قریه بختیاران .٣٣٩٧
والیت کابل ولوسالی ده سبز سید حامد ولسوالی ده سبز والیت کابل 

٢٩/٤/١٣٩٩- ٥٠٩١قریه بختیاران 

شورای اجتماعی مردم پروژه اس .٣٣٩٨
١/٥/١٣٩٩٠٧٩٩٢٠٥٥١٩- ٥٠٩٢والیت بلخ شهر مزار شریف نهم  سردار محمد مقیم ناحیه نهم شهر مزار شریف 

٠٧٤٤٤٧٩٥٩٢

په هلمند والیت کی دسبزیجاتو .٣٣٩٩
هلمند والیت لکر اه ار محمد حسن کروندرو ولنه 

۰۷۰۷۳۱۱۲۳۱- ٥٠٩٣مرکز کی 
۰۷۹۲۸۵۲۷۷۰

شورای اجتماعی جوانان قریه شیخو .٣٤٠٠
والیت کابل قریه شیخو ولسوالی ظاهر خان ولسوالی ده سبز والیت کابل 

۰۷۰۰۷۸۱۳۶۹- ٥٠٩٤ده سبز 
۰۷۸۶۶۲۷۳۶۳



٢٧١

آباد ارکی د قاسم آباد په جالل .٣٤٠١
۵/۵/۱۳۹۹۰۷۸۵۱۱۰۵۶- ٥٠٩٥جالل آباد ار اتمه ناحیه نورالبصرکلی د عربو قومی شورا

۰۷۷۹۳۱۱۰۱۰۰

انجمن اجتماعی روانشناسان .٣٤٠٢
۰۷۰۹۰۲۱۰۲۵۶- ٥٠٩٦والیت کابل کارته چهارسید احمد شاه افغانستان 

۰۷۸۸۹۶۰۷۱۱

دکنونو د هدوال دوانانو تولنیزه .٣٤٠٣
۰۷۷۹۰۳۹۴۰۲- ٥٠٩٧کنر والیت مرکز سید آباد سردارولی شورا

۰۷۹۵۲۰۱۵۱۵

شورای اجتماعی جوانان ساکن باغ .٣٤٠٤
والیت هرات ـ ناحیه پنجم عبدالصبوردشت مقیم ناحیه پنجم شهر هرات 

۰۷۸۶۳۲۳۴۵۵- ٥٠٩٨متره ۶۴سرک 
۰۷۹۳۷۴۴۴۳۷

بنیاد خیریه حمایت از زنان افغان .٣٤٠٥
۱/۵/۱۳۹۹۰۷۸۸۷۸۸۶۶۰- ٥٠٩٩والیت کابل ناحیه سوم شمیال حسن زی واقع ناحیه سوم شهر کابل 

۰۷۴۴۵۵۸۶۶۶

انجمن اجتماعی حمایت از زنان واقع .٣٤٠٦
۲۶/۵/۱۳۹۹۰۷۸۸۳۵۷۷۴۰- ٥١٠٠شهر تالقان والیی باغ نوریه جان شهر تالقان ناحیه پنجم 

۰۷۸۲۷۳۰۷۶۴

٣٤٠٧.
نهاد اجتماعی موالنا جالل الدین 
محمد بلخی واقع ناحیه نهم شهر 

مزار شریف 
۱۸/۴/۱۳۹۹۰۷۸۴۴۸۷۲۵- ٥١٠١مزار شریف کارته زراعت عبدالقادر 

۰۷۸۳۴۳۶۰۱۹

نهاد اجتماعی عرفان واقع ناحیه .٣٤٠٨
۱۸/۴/۱۳۹۹۰۷۸۵۴۳۸۷۰۵- ٥١٠٢مزار شریف کارته ظهیر ادین خدای بردی چهارم شهر مزار شریف

والیت بامیان دوکان حاجی ناظر حسین اتحادیه زارعین کچالو بامیان .٣٤٠٩
١٨/٤/١٣٩٩٠٧٦٤٩٣٢١٠١- ٥١٠٣حبیب اهللا 

٠٧٧٠٧٦٦٥٢٣٠٩٠

اتحادیه تاجران رخت واقع مندوی .٣٤١٠
٢٩/٤/١٣٩٩٠٧٨٤١٨٤٩٤٣- ٥١٠٤شهر کابل ناحیه اول مندوی حاجی ابوعبید شهر کابل 

٠٧٧٧٥٨٣٣٣٣

انجمن اجتماعی تولید و ترویج کننده .٣٤١١
٢٩/٤/١٣٩٩٠٧٩٨٣٦٦٥٧٧- ٥١٠٥شهر هرات ناحیه صوفی اباد عبدالواحد گاه سایبین ناحیه ششم شهر هرات 

٠٧٨٤٥٥٦٠٠٦

شورای اجتماعی جوانان بارسالت .٣٤١٢
والیت کابل چهار راهی گل منصورمقمی شه رکابل 

٢١/٥/١٣٩٩٠٧٨٧٨٦٥١٣٣- ٥١٠٦سرخ 
٠٧٢٩٠٠٤٩٠١٥

انجمن اجتماعی صنایع دستی زنان .٣٤١٣
٢١/٥/١٣٩٩٠٧٧٦٦٢٢١٨٧- ٥١٠٧والیت دایکندی پیر باغ دشت بتول جنگلک مرکز والیت دایکندی

٠٧٧٠٨٦٦٧٨٠



٢٧٢

اتحادیه عالفان واقع ناحیه سیزدهم .٣٤١٤
١/٥/١٣٩٩٠٧٨٦٦٦٨٧٦٥- ٥١٠٨دشت برچی ١٣شهر کابل ناحیه محمد آصفشهر کابل 

٠٧٧٤٤٠٣٨٦٠

انجمن اجتماعی مواد ارتزاقی مرکز .٣٤١٥
٠٧٨٦٣٤٦٠٨١- ٥١٠٩والیت لغمان شهر مهترالم حمید اهللا شهر مهترالم لغمان 

٠٧٨٩١٩٠٠٦٥

انجمن اجتماعی مرغداران والیت .٣٤١٦
٧/٥/١٣٩٩٠٧٩٩٢٢٧٣٣٧- ٥١١٠والیت لوگرپل علم زلمیلوگر 

٠٧٧٨٨٨٨٨٧٥

انجمن اجتماعی زارعین کچالو کاران .٣٤١٧
٢١/٥/١٣٩٩٠٧٧٢٥٥٦٨٦٦- ٥١١١والیت بامیان دره فوالدیحمزه بامیانکوه بابا مرکز 

٠٧٦٥٤٢٩٩١٩

وانانو یووالی د تنیوکوچانوکلی .٣٤١٨
والیت خوست عزیزی بانک سره مصروف خانتولنه

٢٥/٥/١٣٩٩٠٧٧٢٦٥٩٤٦٥- ٥١١٢جنوب
٠٧٩٨٨٩٨١٨٩

انجمن اجتماعی باغداران انگور .٣٤١٩
٠٧٧٥٧٤٠٠٣٠- ٥١١٣والیت کابل ولسوالی ده سبزمحمد شهنشاهولسوالی ده سبز والیت کابل

٠٧٦٧٤٦٦٠٩٦

دلغمان والیت دقرغیو ولسوالی د .٣٤٢٠
والیت لغمان کابل جالل آباد نور الحقکالح کلی دجبار خیلوقومی شورا

۰۷۸۴۲۱۲۱۴۵- ٥١١٤لوی الری
۰۷۸۶۰۶۱۸۰۸

شورای مردمی قریه ده یحی ولسوالی .٣٤٢١
٢٩/٤/١٣٩٩٠٧٨٩٩٩٩١١٢- ٥١١٥ولسوالی ده سبزوالیت کابل اسماعیلده سبز والیت کابل

انجمن اجتماعی زنان کوشا واقع .٣٤٢٢
٠٧٨٧٨٢٩٢٦٦- ٥١١٦والیت کابل ناحیه هفدهمشیباناحیه هفدهم شهر کابل

٠٧٨١٦٩٧٧٥٥

بنیادخیریه آرزو واقع ناحیه سوم شهر .٣٤٢٣
٤/٥/١٣٩٩٠٧٢٩٩٩٩٩٩٦٧- ٥١١٧شهر کابل ناحبه سومآرزوکابل 

٠٧٩٨١٧٣٢٣٨

انجمن اجتماعی زبور داران خورشید .٣٤٢٤
٢/٥/١٣٩٩٠٧٠٥٨٣٠٩١٤- ٥١١٨والیت تخار ولسوالی دشت قلعه عبدالقیووم ولسوالی دشت قلعه والیت تخار 

٠٧٠٠٧٣٩٧٠٥

نهاد اجتماعی توسعه  واقع شهر مزار .٣٤٢٥
٢٤/٤/١٣٩٩٠٧٠٨٢١٣٢٣٣- ٥١١٩شهر مزار شرق روضهسید محمد دانششریف 

٠٧٨٨٣٣٧٧٧٨

٣٤٢٦.
انجمن هماهنگی معاونت مادی مردم 
تغیر نام به اسم انجمن اجتماعی نهاد 

های خدمات مالی کوچک 
٣٠/٤/١٣٩٩٠٧٠٠٣٢٤٨٤٨- ٤٥١٢٠شهر کابل ناحیه محمد اکبر

٠٧٩٩٣٠٨٨٧٦



٢٧٣

شهر کابل سرک داراالمان مولوی شهزاده بنیاد خیریه السالم واقع شهر کابل .٣٤٢٧
٢٦/٤/١٣٩٩٠٧٧٥٥٦٥٤١١- ٥١٢١ایواب  خان مینه 

٠٢٠٢٥٠٠٢٦٨

٣٤٢٨.
 والیت د مروری ولوسالی د کن

الهورداک کلی  د خوانان ولنیزه 
شورا

کن والیت مروری ولسوالی د یونس 
۲۳/۵/۱۳۹۹۰۷۷۳۸۸۲۰۸۱- ٥١٢٢الهور داک کلی

۰۷۷۴۲۶۱۷۰۵

خوشحال ۵شهر کابل ناحیه غالم حیدربنیاد خیریه جیالنی واقع شهر کابل .٣٤٢٩
۲۶/۴/۱۳۹۹۰۷۸۴۶۰۰۶۰۰- ٥١٢٣خان مینه 

۰۷۹۹۶۰۰۴۰۰

انجمن اجتماعی مرغداران طلوع بلخ .٣٤٣٠
۲۵/۵/۱۳۹۹۰۷۸۸۹۲۱۹۹۰- ٥١٢٤والیت بلخ شهر مزار شریف عبدالشکورشهر مزار شریف 

۰۷۹۹۲۸۶۳۶۴

۲۹/۴/۱۳۹۹۰۷۸۸۸۸۸۶۸۵- ۵٥١٢٥شهر کابل ناحیه عبدالوهاب بنیاد اسالمی المدثر .٣٤٣١
۰۷۴۴۹۹۴۱۴۳

گان انجمن اجتماعی تولید کننده .٣٤٣٢
مقابل ریاست ٤والیت بلخ ناحیه نادرخان نباتات تیلی والیت بلخ 

٤/٥/١٣٩٩٠٧٨٧٦٠٩٦٤٦- ٥١٢٦زراعت 
٠٧٨٩٠٦٩٢٦٦

سازمان اجتماعی حمایت از قربانیان .٣٤٣٣
والیت کابل واقع سرای غزنی عبدالعزیزتوروریزم واقع شهر کابل 

٢/٥/١٣٩٩٠٧٧٢٠٥٠١٩٥- ٥١٢٧ناحیه سوم 
٠٧٩٩٢٩١٨٣٨

انجمن اجتماعی میوه جات تازه چک .٣٤٣٤
والیت وردک واقع ولسوالی بند مجمد امینمیدان وردک

٠٧٧٧٦١٥٥٥- ٥١٢٨چک

انجمن اجتماعی زنان کاران مرکز .٣٤٣٥
٠٧٦٥٥٢٠٣٥٨- ٥١٢٩والیت بامیان سید آبادقادرهوالیت بامیان 

٠٧٧٨٨٤٠٢٥

اتحادیه شرکت های تولیدی تخم .٣٤٣٦
۲/۶/۱۳۹۹۰۷۹۵۶۳۵۱۸۹- ٥١٣٠شهرکابل ناحیه سوم کارته سوممحمد شفیقهای بزری

۰۷۸۸۳۶۰۰۴۲

والیت کندز ناحیه سوم عقب دکتور عبدال احدنهاد اجتماعی میرنظام الدین نواییی.٣٤٣٧
۱۲/۶/۱۳۹۹۰۷۵۰۰۳۶۶۹- ٥١٣١میدان

۰۷۸۹۱۲۰۰۵۶

سازمان اجتماعی خط فکری مردم .٣٤٣٨
افغانستان

غالم بهاوالدین 
جیالنی

پنجم خوشحال کابل ناحیه شهر 
۲۶/۴/۱۳۹۹۰۷۹۱۵۰۰۵۰۰- ٥١٣٢خان

۰۷۹۹۶۰۰۴۰۰

د وردکو والیت دجغتو ولسوالی .٣٤٣٩
والیت میدان وردک جغتو هاروندسبزیجاتو دکروند گرو تولنه

۲/۶/۱۳۹۹۰۷۲۸۵۵۹۳۳۴- ٥١٣٣ولسوالی



٢٧٤

شورا اجتماعی انسجام مردم سرپل .٣٤٤٠
۱۵/۵/۱۳۹۹۰۷۶۶۲۰۹۱۰- ٥١٣٤شهر کابلیار محمدمقیم شهر کابل

۰۷۸۶۲۰۹۱۰۹

٣٤٤١.
انجمن اجتماعی ترویج کننده گان 
صنعت سایبین شهر چاریکار والیت 

پروان 
۸/۵/۱۳۹۹۰۷۹۹۳۸۶۱۱۷- ٥١٣٥والیت پروان ولسوالی بگرامیعبدالقاهر

دمیدان وردک والیت دبند چک .٣٤٤٢
والیت میدان وردک بازار محمد شریفولسوالی دسبزیجاتو پلورنکو تولنه 

۵/۵/۱۳۹۹۰۷۷۷۰۳۴۵۸۹- ٥١٣٦ولسوالی بند چک

دمیدان وردک د دایمیرداد ولسوالی .٣٤٤٣
والیت میدان وردک ولسوالی سید عین اهللا تولنهدغله جاتو دکروند گرو 

۷/۵/۱۳۹۹۰۷۸۹۹۴۰۱۵۸- ٥١٣٧دایمیر داد 
۰۷۸۰۸۹۲۹۲۵

نهاد اجتماعی ابرارواقع ناحیه .٣٤٤٤
شهر کابل واقع ناحیه سیزدهم شاهینسیزدهم شهر کابل

۱۴/۵/۱۳۹۹۰۷۹۸۴۰۹۰۵۰- ٥١٣٨شهر کابل
۰۷۹۹۶۴۲۳۷۳

انجمن اجتماعی لبنیات ولسوالی نرخ .٣٤٤٥
والیت میدان وردک ولسوالی زمریوالیت میدان وردک

۰۷۷۳۱۲۲۵۳۵۰- ٥١٣٩نرخ 
۰۷۷۰۷۶۰۵۴۵

دکنر والیت ونرنک ولسوالی سپین .٣٤٤٦
۳/۷/۱۳۹۹۰۷۷۳۷۷۴۵۱۵- ٥١٤٠والیت کنر دنرنک ولسوالیقادر جانراکه شویو کورنیو تولنیزه تولنه کارته 

۰۷۷۵۶۱۷۰۶۹

انجمن اجتماعی سبزیکاران ولسوالی .٣٤٤٧
والیت تخار واقع گذز خیل نصراهللارستاق والیت تخار 

۱۷/۶/۱۳۹۹۰۷۰۷۷۳۵۶۷۵- ٥١٤١ولسوالی رستاق
۰۷۶۴۷۸۸۶۰۰

۰۷۰۷۵۹۵۸۶۴- ٥١٤٢والیت فراه ناحیه دوهم عبدالعلیانجمن اجتماعی مرغداران مرکز فراه .٣٤٤٨
۰۷۰۳۱۴۰۳۷۴

انجمن اجتماعی زارعین کچالو .٣٤٤٩
والیت بامیان قریه صد برگ نجیب اهللا ولسوالی ورس والیت بامیان 

۰۷۷۲۵۸۵۹۶۲- ٥١٤٣ولسوالی ورس 
۰۷۷۱۲۱۲۲۷۱

انجمن اجتماعی شالی کاران .٣٤٥٠
۲/۵/۱۳۹۹۰۷۹۹۳۳۸۷۷۶- ٥١٤٤ولسوالی گذره –والیت هرات عبدالظاهر ولسوالی گذره والیت هرات 

۰۷۸۹۲۷۵۵۵۷

مه ناحیه کی دمعصوم دننگرهار په پن.٣٤٥١
۰۷۸۸۴۴۴۲۰۷- ٥١٤٥مه ناحیهپن–ننرهار والیت سیداحمدمومند خیریه بنست 

۰۷۸۱۶۰۱۰۴۹

شورای اجتماعی انسجام جوانان .٣٤٥٢
۳۰/۴/۱۳۹۹۰۷۹۷۷۹۹۹۵- ٥١٤٦ولسوالی انجیل–والیت هرات مشتاق احمدولسوالی انجیل والیت هرات



٢٧٥

یازدهم بنیادخیریه کالح واقع ناحیه .٣٤٥٣
–ناحیه یازدهم –شهر کابل سمیر شهرکابل

۰۷۴۵۷۳۵۱۴۹- ٥١٤٧گوالی سینما
۰۷۸۶۶۲۲۹۳۵

ارکید لغمان والیت په مهتر الم .٣٤٥٤
ولنهد ۴/۵/۱۳۹۹۰۷۸۰۲۲۸۷۵۴- ٥١٤٨والیت لغمان نورزیهو تولنیزه

۰۷۸۸۰۰۹۲۱۹

دمیدان ورد چک ولسوالی دغله .٣٤٥٥
۰۷۷۴۰۳۸۸۸۸- ٥١٤٩زیت اهللاجاتو دکروندکروولنه

۰۷۸۸۰۴۸۳۴۰

۲۶/۵/۱۳۹۹۰۷۹۵۶۰۰۱۲۳- ٥١٥٠دوهمه ناحیه–جالل آباد ار شریف اهللاپه ننرهار والیت دووپلورونکوولنه.٣٤٥٦
۰۷۹۹۵۸۷۷۵۸

دمیدان ورد ددایمر داد ولسوالی .٣٤٥٧
دایمیر - میدان وردک والیتسمیع اهللا د حبوباتو کروندکرو تولنه

۷/۵/۱۳۹۹۰۷۸۵۲۵۴۰۸۹- ٥١٥١داد 
۰۷۸۸۹۲۱۹۸۸

٣٤٥٨.
ولسوالی شوارای اجتماعی مردمی 

غوربند مقیم ولسوالی ده سبز والیت 
کابل

۷/۵/۱۳۹۹۰۷۴۴۹۹۹۸۹۹- ٥١٥٢ولسوالی ده سبز–والیت کابل امراالدین
۰۷۹۷۱۱۱۱۹۱

انجمن اجتماعی حمایت از صلح .٣٤٥٩
–ناحیه هشتم - والیت هراتصالحه واقع ناحیه هشتم شهرهرات 

۲۱/۵/۱۳۹۹۰۷۹۲۹۹۷۴۳۳- ٥١٥٣سرک فرقه
۰۷۹۷۲۲۳۸۶۰

–ناحیه شانزدهم –شهرکابل محمد صادقگجرشوارای اجتماعی قوم .٣٤٦٠
۲۱/۵/۱۳۹۹۰۷۹۹۳۰۰۳۳۸- ٥١٥٤سمنت خانه

۰۷۷۶۲۶۸۱۳۸

٣٤٦١.
بنیاد اجتماعی داکتران سیداحمد 
سادات واقع شهر میمنه والیت 

فاریاب
–شهرمیمنه –والیت فاریاب سید داود

۰۷۶۶۲۰۰۰۰۰- ٥١٥٥ناحیه هشتم
۰۷۷۲۳۸۹۰۱۷

شورای علمی واجتماعی طالب بامیان .٣٤٦٢
- ناحیه سیزدهم–شهرکابل غالم حسنمقیم شهرکابل

۰۷۷۷۷۷۲۵۹۵- ٥١٥٦دشت برچی
۰۷۷۲۷۷۳۴۴۸

د افغانستان د خوراکی غنمو دتولید .٣٤٦٣
سرک –ناحیه دهم -شهرکابلعبدالصبوراتحادیه

۳۰/۴/۱۳۹۹۰۷۸۰۷۱۵۱۲۶- ٥١٥٧چهارم قلعه فتح اهللا 
۰۷۸۰۴۵۹۴۰۷

نهاد اجتماعی مسیر حق واقع شهر .٣٤٦٤
۰۷۸۲۸۲۳۶۸۱- ٥١٥٨شهرمزارشریف-والیت بلخ ذبیح اهللا هرات

۰۷۸۴۶۸۰۰۹۹
۱۴/۵/۱۳۹۹۰۷۴۷۵۰۲۳۶۲- ٥١٥٩مرکز ولسوالی -والیت هلمندفضل محمدرشک په هلمند والیت کی د.٣٤٦٥



٢٧٦

۰۷۰۳۰۰۰۷۲۴رشکولسوالی تولنیزه تولنه

بنیاد خیریه حامد وارسته واقع شهر .٣٤٦٦
سرک وزیر –والیت کابل احمد حامد وارستهکابل

۲۰/۵/۱۳۹۹۰۷۹۹۰۶۰۶۰۰- ٥١٦٠محمد اکبر خان
۰۷۹۹۱۳۱۳۱۳

دهلمند په لکراه ارکی دسولی .٣٤٦٧
۱۱/۶/۱۳۹۹۰۷۰۸۹۲۷۸۰۹- ٥١٦١مرکز لکراه–هلمند والیت امین الحقمدنی تولنه

دکندهار ار کی دو چی میوی .٣٤٦٨
لکراه –والیت هلمند عبدالحددسودارو اتحادیه 

۱۵/۶/۱۳۹۹۰۷۰۰۷۸۶۷۷۰- ٥١٦٢ارکی
۰۷۰۰۶۷۸۷۳۸

دهلمند والیت د عدالت غوتوونکو .٣٤٦٩
لکراه ار –والیت هلمند عبدالولیتولنه

۳۰/۵/۱۳۹۹۰۷۰۲۸۷۴۷۸۸- ٥١٦٣دوهم ناحیه
۰۷۰۷۱۰۲۰۹۲

ننرهار والیت دسیاسن په .٣٤٧٠
-هارنهاد اجتمااوالیت ننرامان اهللا اروتی د احمد زیو قومی شورا

۲۳/۵/۱۳۹۹۰۷۷۰۹۱۰۴۸۹- ٥١٦٤سیاسن ار وتی
۰۷۷۷۷۰۰۹۷۹

٣٤٧١. نر والیت د مرکز د نوآباد مند
۴/۶/۱۳۹۹۰۷۷۲۰۰۰۸۴۸- ٥١٦٥نوآباد –والیت کنر ممتازکلی د وانانومدنی تولنه

۰۷۷۴۶۴۷۷۴۲

٣٤٧٢.
انجمن اجتماعی زارعین سبزیجات 
ولسوالی مرکز بهسود والیت میدان 

ورد
ولسوالی –والیت میدان وردک خان محمد 

۲۹/۵/۱۳۹۹۰۷۷۹۱۸۱۹۵۳- ٥١٦٦بهسود
۰۷۷۹۰۰۴۵۸۱

انجمن اجتماعی سبزی کاران مرکز .٣٤٧٣
۱/۶/۱۳۹۹۰۷۸۰۱۷۹۲۴۱- ٥١٦٧سرپل ناحیه دوم -والیت سرپلمیرویسوالیت سرپل 

۰۷۹۵۹۵۶۸۴۶

سرک پنج تایمنی -والیت کابلخدیجه نهاد اجتماعی کوشاه واقع شهر کابل .٣٤٧٤
۰۷۲۹۲۰۲۰۲۶- ٥١٦٨چهارمناحیه 

۰۷۴۴۸۴۲۵۶۶

خیریه رفاه ملت واقع شهر بنیاد .٣٤٧٥
شهر مزار شریف –والیت بلخ محمد کاظم مزارشریف 

۶/۵/۱۳۹۹۰۷۲۹۱۰۲۲۲۲- ٥١٦٩ماکیت ترابی–
۰۷۸۹۲۹۲۹۳۴

نهاد اجتماعی انسجام معلولین و ورثه .٣٤٧٦
۰۷۸۰۴۰۲۸۹۸- ٥١٧٠ناحیه پنجم –شهر کابل محمد قدیرشهدا چهاردهی شهر کابل

۰۷۷۳۸۱۳۱۷۱

انجمن اجتماعی باغداران میوه تازه .٣٤٧٧
ولسوالی –والیت میدان وردک نثار احمدولسوالی جلریز والیت میدان وردک

۲۲/۵/۱۳۹۹۰۷۰۲۶۷۴۴۱۴- ٥١٧١جلریز
۰۷۰۸۰۰۴۶۴۶

۲۶/۶/۱۳۹۹۰۷۹۸۱۳۱۳۲۷- ٥١٧٢ناحیه سوم –والیت هرات عبد السمیعسید انجمن اجتماعی قرآنی قايده جهاد .٣٤٧٨



٢٧٧

شهید قاضی سید عبدالرحیم رحمانی 
واقع ناحیه سوم شهر هرات

۰۷۹۹۱۵۳۴۷۳

انجمن اجتماعی زارعین غله جات .٣٤٧٩
جوار ولسوالی –والیت بغالن میر اضفر ولسوالی دوشی والیت بغالن 

۲/۶/۱۳۹۹۰۷۸۴۰۳۴۸۴۱- ٥١٧٣دوشی والیت بغالن  
۰۷۷۱۵۳۱۲۴۶

٣٤٨٠.
انجمن اجتماعی پرورش دهندهان 

چهار دره والیت ماهی ولسوالی
اجتماعی سکندز

ولسوالی چهار –والیت کندز صدرالدین
۲۳/۶/۱۳۹۹۰۷۸۰۷۶۱۵۸۲- ٥١٧٤دره 

۰۷۸۷۷۲۹۶۹۲

بنیاد خیریه امداد واقع ناحیه ششم .٣٤٨١
–ناحیه ششم –شهر کابل الیاس شهر کابل 

۱۰/۶/۱۳۹۹۰۷۸۷۰۵۴۰۱۸- ٥١٧٥شهرک امید سبز 
۰۷۰۷۴۴۳۸۸۷

شورای اجتماعی قومی پامیریان مقیم .٣٤٨٢
–ناحیه دهم –والیت کابل تل محمد ناحیه دهم شهر کابل 

۲۹/۵/۱۳۹۹۰۷۹۹۷۲۵۷۴۳- ٥١٧٦پشت مسجد حضرت یحی
۰۷۹۹۱۲۶۲۵۲

انجمن اجتماعی زعفران کاران مرکز .٣٤٨٣
ولسوالی جهار –والیت بلخ خیرمحمدوالیت سرپل 

۱/۶/۱۳۹۹۰۷۸۰۵۷۷۴۴۹- ٥١٧٧کنت
۰۷۹۰۸۵۹۸۲۸

انجمن اجتماعی مالداران ولسوالی .٣٤٨٤
ولسوالی چهار - والیت کندزعارف خان چهار دره والیت کندز 

۰۷۶۷۳۱۶۶۱۶- ٥١٧٨دره 
۰۷۸۳۲۲۷۹۶۶

٣٤٨٥.
اجتماعی مولدین لبنیات انجمن 

سنالخ  ولسوالی جلریز میدان 
وردک

ولسوالی –والیت میدان وردک سید جاوید
۶/۶/۱۳۹۹۰۷۷۱۴۶۲۴۸۰- ٥١٧٩جلریز

۰۷۷۲۳۸۳۲۴۳

٣٤٨٦.
انجمن اجتماعی شعرا و نویسنده گان 
جوانان ولسوالی های چهار گانه 

اندخوی والیت فاریاب
ولسوالی - والیت فاریابادریس 

۱۵/۶/۱۳۹۹۰۷۸۰۰۲۵۲۲۳- ٥١٨٠اندخوی
۰۷۸۹۴۸۷۵۵۷

۱/۶/۱۳۹۹۰۷۸۵۱۲۲۵۴۵- ٥١٨١ارزان قیمت-والیت کابلولیدبنیاد خیریه خان پور افغا ن.٣٤٨٧
۰۷۹۹۲۹۱۹۱۹

مولدین لبنیات انجمن اجتماعی .٣٤٨٨
والیت میدان وردک ولسوالی محمدولسوالی بهسودمرکز

۵/۵/۱۳۹۹۰۷۴۴۸۴۹۶۴۹- ٥١٨٢بهسود
۰۷۴۹۷۷۴۰۷۴

دکونر والیت دنرنک ولسوالی  .٣٤٨٩
۰۷۷۵۱۰۴۰۱۰//- ٥١٨٣والیت کونر قریه کوتکیوحیداهللاوانانو یووالی همغی تولنهد

۰۷۶۶۱۱۲۳۲۳



٢٧٨

سازمان اجتماعی جوانان اصالح .٣٤٩٠
والیت کابل ناحیه پنجم کوته محمد موسیناحیه پنجم شهر کابلطلب واقع 

۰۷۸۹۳۷۹۲۵۳//- ٥١٨٤سنی
۰۷۷۱۷۹۱۲۶۰

انجمن اجتماعی مولدین لبنیات .٣٤٩١
والیت میدان وردک ولسوالی محمد فریدولسوالی سید آباد میدان وردک 

۰۷۷۰۷۰۲۶۵۲//- ٥١٨٥سید آباد 
۰۷۷۵۱۰۷۰۰۲

انجمن اجتماعی باغداران میوه .٣٤٩٢
والیت پروان ولسوالی سرخ عبدالقدوسولسوالی سرخ پارسا والیت پروان 

۰۷۷۴۰۰۹۹۸۰//- ٥١٨٦پارسا
۰۷۷۴۷۵۸۰۰۱

۰۷۹۳۸۸۸۸۹۳//- ٥١٨٧والیت کابل ناحیه ششم دارالمانمحمد دیقبنیاد خیریه صدیق .٣٤٩٣

سازمان اجتماعی حمایت از زنان .٣٤٩٤
۰۷۹۳۷۴۴۳۰۷//- ٥١٨٨والیت کندز ناحیه دوم خجستهندزواقع ناحیه دوم شهر ک

دهلمند والیت په مرکز کی .٣٤٩٥
دهلمند والیت لکراه ار سید سمیع اهللادمیوجاتو بنوال تولنیز تولنه

۶/۵/۱۳۹۹۰۷۰۴۷۶۶۹۸۰- ٥١٨٩دوهمه ناحیه 
۰۷۱۱۹۲۶۶۳۵

٣٤٩٦.
شورا اجتماعی انسجام اهالی شهرک 
خراسان واقع ناحیه شانزدهم شهر 

کابل
شهر کابل ناحیه شانزدهم شهر مختارخداداد 

۶/۵/۱۳۹۹۰۷۷۳۳۴۰۵۲۰- ٥١٩٠کابل
۰۷۴۸۷۷۰۹۴۷

دکنروالیت دالمار ولسوالی دوانانو .٣٤٩٧
۰۷۷۷۵۱۴۶۷۰//- ٥١٩١والیت کنر ولسوالی المارالجید خانتولنیزه تولنه

۰۷۷۵۱۴۶۷۰

شورای اجتماعی قابلبای مقیم ناحیه .٣٤٩٨
مقابل مالیت کابل ناحیه نهم سهر لنهم شهر کابل 

۱۵/۵/۱۳۹۹۰۷۷۱۶۸۷۰۳۷- ٥١٩٢مرک
۰۷۹۱۲۸۸۴۸۰

شورای اجتماعی جوانان ولسوالی .٣٤٩٩
۰۷۱۱۷۸۲۹۷۱- ٥١٩٣شهر فیض آباد –والیت بدخشان مسعودگو مقیم شهر فیض آبادار

انجمن اجتماعی زارعین غله جات .٣٥٠٠
مرکز ولسوالی –والیت بغالن عبد العزیزولسوالی دهنه غوری والیت بغالن

۶/۶/۱۳۹۹۰۷۷۰۷۲۷۱۱۲- ٥١٩٤دهنهخ غوری
۰۷۷۴۵۸۲۹۳۱

شورای اجتماعی اهالی کاپیسا مقیم .٣٥٠١
۰۷۹۹۷۰۰۵۰۲- ٥١٩٥خیرخانه-۱۷ناحیه- شهر کابلعوض خان شهر کابل ۱۷ناحیه 

۰۷۸۸۱۸۸۰۶۳

انجمن اجتماعی نسل موین واقع .٣٥٠٢
سنگ –ناحیه اول –شهر کابل رامش ناحیه اول شهر کابل

۵/۶/۱۳۹۹۰۷۳۰۰۳۰۰۶۰- ٥١٩٦تراشی
۰۷۸۸۳۰۷۰۸۸

۶/۱۲/۱۳۹۹۰۷۸۵۳۲۶۰۳۵- ٥١٩٧دهدانا-شهر کابل احمد ضیا شورای اجنماعی جوانان ده دانا ناحیه .٣٥٠٣



٢٧٩

۰۷۸۶۴۰۴۳۳۷هفتم شهر کابل 

٣٥٠٤.
انجمن اجتماعی حمایت از صنایع 
دستی زنان پشته غرغری ولسوالی 

پنجاب والیت بامیان 
۶/۶/۱۳۹۹۰۷۶۶۳۱۹۶۴۵- ٥١٩٨ولسوالی پنجاب–والیت  بامیان زهرا

۰۷۷۲۴۸۶۶۹۵

و والیت جغتو ولسوالی د د ورد.٣٥٠٥
مرکز ولسوالی –والیت ورد صاحب نظرلبنیاتو تولنیزه تولنه

۰۷۲۸۸۱۸۸۸۱- ٥١٩٩جغتو
۰۷۷۱۷۱۵۷۸۶

د کابل ار د پممه ناحیه کی د .٣٥٠٦
۲/۷/۱۳۹۹۰۷۷۹۰۹۵۷۱۷- ٥٢٠٠پممه ناحیه -کابل ارعبداهللا عمر جان مایار خیریه  بنست

۰۷۷۷۰۷۷۷۸۶

شورای اجتماعی مردم اندخوی مقیم  .٣٥٠٧
۰۷۳۰۵۵۰۱۳۰- ٥٢٠١بندر آقچه –شهر شبر غان شهاب الدین جوزجان 

۰۷۸۸۲۰۰۵۸۳

۲۷/۶/۱۳۹۹۰۷۴۸۷۶۷۳۶۶- ٥٢٠٢په لمری ناحیه –د کندز والیت حاجی اعظم اهللاد کندز والیت د چرانو روزنی ولنه.٣٥٠٨
۰۷۸۷۹۰۲۸۹۵

٣٥٠٩.
و شورای اجتماعی واثین  شهدا 

معلولین نظامی مقیم شهر پلخمری 
والیت بغالن

۱۰/۴/۱۳۹۹۰۷۰۵۰۷۰۱۸۴- ٥٢٠٣بندر آفچه -شهر شبرغانمحمد ایاز
۰۷۷۶۶۶۲۶۲

نهاد اجتماعی لقمان حکیم واقع .٣٥١٠
جوار –ناحیه  هفتم –شهر کابل لبدینناحیه هفتم  شهر کابل 

۱۹/۶/۱۳۹۹۰۷۸۵۷۳۳۵۳۶- ٥٢٠٤لیسه حبیبیه
۰۷۸۲۳۷۸۵۵۶

٣٥١١. زون کی د سولی پلویان په ختی
۱۶/۶/۱۳۹۹۰۷۸۶۰۴۰۳۶۸- ٥٢٠٥لومری ناحیه –د ننرهار والیت نصرت اهللا مدنی تولنه

۰۷۸۷۸۴۴۸۳۳

شورای اجتماعی جوانان مقیم ناحیه .٣٥١٢
۰۷۱۱۶۰۹۵۳۱- ٥٢٠٦ناحیه چهارم –شهر کابل سمیع اهللا چهارم  شهر کابل 

۰۷۸۶۸۹۷۰۴۴

٣٥١٣.
شورای اجتماعی اهالی شهرک ملک 

جان هوشیار واقع  مرکز عبد اهللا 
والیت  غزنی

شهر ملک –والیت  غزنی شیر احمد 
۶/۶/۱۳۹۹۰۷۹۹۰۰۴۱۳۲- ٥٢٠٧عبدااله جان هوشیار

۰۷۰۴۴۸۲۸۱۰۱

د ننر هار د شاتو  او میچو  .٣٥١٤
دوهمه  –والیت  ننر هار ریاض محمد روزونکو ولنه

۰۷۷۷۱۴۹۵۰۰- ٥٢٠٨ناحیه 
۰۷۷۴۵۲۱۴۳۸

٢٦/٥/١٣٩٩٠٧٩٩٣٤١٩٢٧- ٥٢٠٩چهار راهی –شهر کابل آمنه بنیاد خیریه فاطمه احمدی واقع ناحیه .٣٥١٥



٢٨٠

٠٧٨٤٥٢٠٥٣٦ناحیه دهم-انصاریدهم شهر کابل 

انجمن اجتماعی رنان زارع سبزیجات .٣٥١٦
-شهر مزار شریف- والیت بلخلیالولسوالی نهر شاهی والیت بلخ

٠٧٩٢٤٦٢٠٢٣- ٥٢١٠چوک شمع
٠٧٧٨٨١٩٠٥٣٨

٣٥١٧.
اجتماعی حمایت از حقوق نهاد

نوجوانا ن واقع ناحیه شانزدهم شهر 
کابل

٢٦/٥/١٣٩٩٠٧٩٩٦٢٥١٠٦- ٥٢١١پروان سوم-شهرکابلعبداالکریم
٠٧٩٧٥٣٣١٤٤

٣٥١٨.
شورای اجتماعی قریه لعل محمد خان 
احمدزی واقع ولسوالی بگرامی 

والیت کابل
بسم اهللا

ولسوالی –والیت کابل 
قریه لعل محمد خان -بگرامی

احمدزی
٢٩/٥/١٣٩٩٠٧٧٧٠٧٧٩٤٧- ٥٢١٢

٠٧٨٠١٤١٩١٩

–ناحیه پنجم -والیت کابلنورآغاشورای اجتماعی قوم سهاک .٣٥١٩
١٢/٧/١٣٩٩٠٧٨٨٨٨٨٢٢٣- ٥٢١٣خوشحال خان مینه

٠٧٦٥٦٠٥٦٠٨

دمیدان وردک دبند چک ولسوالی .٣٥٢٠
بند چک –میدان وردک سید احمدلبنیاتو تولنیزه تولنه

٢٦/٦/١٣٩٩٠٧٧٥٩٢٥٤٥٣- ٥٢١٤ولسوالی 
٠٧٨٧١٥٦٦٠٢

انجمن اجتماعی امید نسل نو واقع .٣٥٢١
- کارته چهار–والیت کابل فرشتهناحیه سوم شهرکابل

٢٢/٦/١٣٩٩٠٧٠٠١٩١٢١٦- ٥٢١٥مقابل حوزه سوم
٠٧٨٨٨٦٥٨٨٨

دننگرهار والیت په شیخ مصری د .٣٥٢٢
سرورد –والیت ننرهار حمیدار وتی د قومونو د یواالی شورا

۲۲/۶/۱۳۹۹۰۷۷۴۵۲۵۴۰۰- ٥٢١٦ولسوالی
۰۷۷۵۰۳۳۶۶۷

په افغانستان د سلیمان خیلو .٣٥٢٣
۹/۷/۱۳۹۹۰۷۶۶۰۰۶۰۰۸- ٥٢١٧اتمه ناحیه-کابل ارسیدالرحمندکوچیانو تولنیزه شورا

۰۷۸۴۷۸۰۶۰۰

شورای اجتماعی قوم موسی زی مقیم .٣٥٢٤
شهر –قلعه فتح اهللا–شهرکابل نجیب اهللا ناحیه نهم شهر کابل

۳۰/۵/۱۳۹۹۰۷۸۸۲۲۳۵۶۱- ٥٢١٨نو
۰۷۸۷۰۶۵۴۰۱

دمیدان وردک والیت د سید آباد .٣٥٢٥
ولسوالی - والیت میدان وردکحمیداهللاولسوالی دحبوباتو کروند کروتولنه

۰۷۷۵۴۴۹۷۹۴- ٥٢١٩سیدآباد 
۰۷۷۱۳۰۴۷۴۸

دهلمند والیت د ناوی ولسوالی .٣٥٢٦
۲۰/۶/۱۳۹۹۰۷۰۷۱۴۴۶۶۷- ٥٢٢٠ناوی ولسوالی –والیت هلمند محمد آغا تولنیزه تولنه

۰۷۰۳۴۰۱۵۰۷

شورای اجتماعی زنان ولسوالی انجیل .٣٥٢٧
۱۹/۶/۱۳۹۹۰۷۹۹۲۷۵۲۹۷- ٥٢٢١ولسوالی انجیل –والیت هرات آمنهوالیت هرات 



٢٨١

انجمن اجتماعی زارعین کچالو  قریه .٣٥٢٨
١١/٦/١٣٩٩٠٧٧٥٦٥٩٦٠٠- ٥٢٢٢بازار بامیان –والیت بامیان محمد داودسهیدان مرکز بامیان 

٠٧٧٢٠٥٩٠٠٥

انحمن اجتماعی زارعین سبزیجات .٣٥٢٩
ولسوالی –والیت میدان وردک وحیداهللاولسوالی جلریز والیت میدان وردک

٠٧٦٢٠٦٠١٧٠- ٥٢٢٣جلریز
٠٧٧٣٦٠٤٦٥٢

اانجمن اجتماعی حمایت از محیط .٣٥٣٠
١٧/٦/١٣٩٩٠٧٩٤٢٩٠٥٦٢- ٥٢٢٤بهارستان- شهرکابل یلدا زیست واقع شهر کابل

٠٧٩٧٢٧٠٣١٠

انجمن اجتماعی حمایت از نشانه .٣٥٣١
٠٧٩٧٣٦٧٧٧٠- ٥٢٢٥والیت هرات سادات سنترمحمد نادر های جغرافیاایی زغفران شهر هرات 

خوست واللیت سپیری موسی خیلو .٣٥٣٢
٢٠/٦/١٣٩٩٠٧٠٠٧٩٧٢٣٦- ٥٢٢٦خوست والست مرکز شارنورگلجلغوزی حغرافیایی نشو د مالتر تولنه 

٠٧٦٦٧٩٢١٦٣

د کندهار ارغنداب انار د جغرافیای .٣٥٣٣
٢٠/٦/١٣٩٩٠٧٠٠٣٣١٣٧٣- ٥٢٢٧والیت کندهار ارغنداب ولسوالی مختار احمدنشو د مالتر تولنه 

٠٧٠٠٣١٧٨٧١

شورای اجتماعی وهمگرایی تاجک .٣٥٣٤
٣٠/٥/١٣٩٩٠٧٩٩١٠١٥٥٠- ٥٢٢٨والیت هرات ناحیه پنجمغالم حبیب های والیت هرات 

٠٧٩٩٣٦٥٣٠٨

٣٥٣٥.
اتحادسه متشبثین شرکت های میوه 
جات وسبزیجات واقع ولسوالی چهار 

آسیاب والیت کابل 
والیت کابل _ ولسوالی چهار محمد حامد 

١٣/٦/١٣٩٩٠٧٨٧٥٥٠٥٠٩- ٥٢٢٩آسیاب 
٠٧٣٠٥٦٥٤٥٢

بنیاد خیریه گاللی اکبری مقیم ناحیه .٣٥٣٦
خوشحال ٥شهر کابل ناحیه گاللی اکبری پنجم شهر کابل

٠٧٠٢١٧١٧٤٨- ٥٢٣٠خان مینه 
٠٧٩٢٠٠٠٨٥٩

نهاداجتماعی چشم انداز نو واقع .٣٥٣٧
٠٧٢٨٥٠٧١٤٨- ٥٢٣١شهرهرات سرک هاشمی نازنینناحسیه نهم شهر هرات 

٠٧٩٢٤٦٠٩٠٠

والیت بامیان ناحیه دوم  سرای حسن جاناتحادیه سبزیکاران مرکزوالیت بامیان .٣٥٣٨
١٧/٦/١٣٩٩٠٧٧٦٨٠١٦٤٤- ٥٢٣٢حاجی نصرت 

٠٧٧١٧١٧٠١٩

انجمن اجتماعی مربیان معلم واقع .٣٥٣٩
شهر کابل ناحیه سوم عقب لیسه محمد یوسف ناحیه ششم شهر کابل 

١٧/٦/١٣٩٩٠٧٠٠٢٩٦٤٦٢- ٥٢٣٣غازی
٠٧٠٠٠٤٠٠٦٧

انجمن اجتماعی باغداران میوه .٣٥٤٠
والیت میدان وردک ولسوالی محمد رفیع ولسوالی جغتو والیت میدان وردک 

٣٠/٦/١٣٩٩٠٧٩٧٥٥١٥٥٥- ٥٢٣٤جغتو
٠٧٩٨٢٦٨٣٩٥



٢٨٢

و په نرخ ولسوالی د د میدان ورد.٣٥٤١
۰۷۰۴۷۸۰۷۸۳- ٥٢٣٥نرخ ولسوالی- میدان وردکویسسبزیجاتو د کروند کرو تولنه

۰۷۷۴۴۸۰۰۳۲

بنیاد خیریه حمایت از کودکان مقیم .٣٥٤٢
۰۷۹۹۱۲۲۴۱۷- ٥٢٣٦ناحیه سوم –شهرکابل بصیر احمدناحیه سوم شهرکابل

۰۷۹۸۱۲۲۲۲۴۱

ابرهیم  خیلو  د پغمان ولسوالی د .٣٥٤٣
١٦/٦/١٣٩٩٠٧٤٩١٥٤٠١٠- ٥٢٣٧ولسوالی پغمان -والیت کابلسالح الدیندوانانو شورا

٠٧٧٢١٩٢٥٠٤

باغداران واقع مرکز والیت انجمن .٣٥٤٤
٢٠/٦/١٣٩٩٠٧٧٣١٢٤٧١٠- ٥٢٣٨والیت بامیان مرکز شهر محمد تقی بامیان 

٠٧٦٥٥٤١٨٢٥

انجمن اجتماعی باغداران میوه .٣٥٤٥
٠٧٠٤٧٩٩٦٢- ٥٢٣٩والیت سرپل مرکزولسوالیاال داد سرپلولسوالی کوهستانات والیت 

٠٧٨٠٩٩٧٨٠٧

نهاد اجتماعی جوانان پیشگام .٣٥٤٦
٣٠/٥/١٣٩٩٠٧٩٠٢١٢١٣٠- ٥٢٤٠کوچه حمام- والیت بادغیسعبد الولی ولسوالی مقر والیت بادغیس 

٠٧٧٣٠٠٣٤٤٨

والیت هرات _ ناحیه پنجم جاده امان اهللا شهر هرات سازمان اجتماعی رنا واقع .٣٥٤٧
١/٧/١٣٩٩٠٧٦٦٠٧٠٩٧٠- ٥٢٤١مخابرات 

سازمان اجتماعی جوانان کارته سخی .٣٥٤٨
٢٣/٦/١٣٩٩٠٧- ٥٢٤٢والیت کابل کارته سخی سمیعواقع ناحیه سوم شهر کابل 

وانانو په ننگرهار د فتح آباد د .٣٥٤٩
۲۹/۶/۱۳۹۹۰۷۸۶۶۸۰۰۸۲۱- ٥٢٤٣والیت ننرهار شهر جالل آباد زمری یووالی ولنه 

۰۷۸۸۱۰۷۲۸۰

نهاد اجتماعی مردم ولسوالی شهدا .٣٥٥٠
۱۷/۶/۱۳۹۹۰۷۰۶۸۸۸۹۶۶- ٥٢٤٤والیت بدخشان شهر جدید خدای رحم مقیم فیض آباد والیت بدخشان 

۰۷۰۸۰۰۴۶۰۸

انجمن اجتماعی باغداران ولسوالی .٣٥٥١
والیت کاپیصسا حصه اول عبدالجلیل حصه اول کوهستان والیت کاپیسا 

۲۳/۶/۱۳۹۹۰۷۹۷۰۷۳۱۵۵- ٥٢٤٥کوهستان 
۰۷۷۹۰۸۸۲۲۰

انجمن اجتماعی زارعین سبزیجات .٣٥٥٢
والیت بغالن ولسوالی نهرین عصمت اهللا ولسوالی نهرین والیت بغالن 

۱۳/۷/۱۳۹۹۰۷۰۷۴۰۳۰۲۷- ٥٢٤٦نزدیک میریت زراعت 
۰۷۷۳۶۱۶۵۹۴

انجمن اجتماعی زارعین حبوبات .٣٥٥٣
والیت بغالن ولسوالی نهرین عتیق اهللا ولسوالی نهرین والیت بغالن 

۰۷۰۳۰۰۸۹۰۰- ٥٢٤٧نزدیک میریت زراعت 

٤/٦/١٣٩٩٠٧٩٩٠٠٧٣٧٠- ٥٢٤٨گلدانوالیت هرات ـ چوک تازه لاتحادیه مبایل فروشان والیت هرات .٣٥٥٤



٢٨٣

٠٧٩٩٤٤٨٥٣٣

د خوست په مرکز کی کاروان خیریه .٣٥٥٥
زراعت –والیت خو ست شاه ولی بنست 

۲۰/۶/۱۳۹۹۰۷۷۳۸۲۱۴۴۴- ٥٢٤٩نریاست تر
۰۷۷۳۰۱۱۰۷۷

سازمان اجتماعی جونان همرا مقیم .٣٥٥٦
۸/۶/۱۳۹۹۰۷۸۹۲۵۴۵۱۳- ۱۱٥٢٥٠ناحیه –شهر کابل نوید احمد ناحیه یازدهم شهر کابل

۰۷۷۷۵۸۷۰۷۷

عدالت خواه شورای اجتماعی جوانان .٣٥٥٧
شهرکابل _ چهار راهی قمبر محمد شاکرمقیم ناحیه پنجم شهر کابل

١٧/٦/١٣٩٩٠٧٣١٣٠٤٠٦٠- ٥٢٥١سرک
٠٧٩١٥٥٣٢٤٤

شورای اجتماعی صلح خواهان واقع .٣٥٥٨
١٧/٦/١٣٩٩٠٧٧٤٩٣٠٨٦٥- ٥٢٥٢شهر کابل _ ناحیه هفدهم گل رحمن ناحیه هفدهم شهر کابل 

٠٧٩١٢١٨٦١٠

ولنیزه ارکی د ژوندون په کندهار .٣٥٥٩
۲۰/۶/۱۳۹۹۰۷۰۰۲۸۲۶۱۶- ٥٢٥٣والیت کندهار عینو مینه سیمع اهللا ولنه

۰۷۰۰۹۴۲۴۷۸

اتحادیه شرکت های خصوصی .٣٥٦٠
شهرکابل ـ مقابل چمن نوراهللا کاریابی افغانستان 

۲۰/۶/۱۳۹۹۰۷۹۹۴۲۲۹۶۶- ٥٢٥٤حضوری 
۰۷۰۷۰۰۱۴۱۱

انجمن اجتماعی مولدین لبنیات .٣٥٦١
۰۷۰۷۴۶۹۰۸۴- ٥٢٥٥والیت بغالن ولسوالی اندرابمحمد عمر ولسوالی اندراب والیت بغالن 

۰۷۰۵۹۴۸۳۴۰

انجمن اجتما عی باغداران انور .٣٥٦٢
۱۲/۶/۱۳۹۹۰۷۹۸۳۲۳۲۴۶- ٥٢٥٦والیت هرات ولسوالی اوبه جلیل احمد ولسوالی اوبه والیت هرات 

۰۷۹۹۰۳۷۴۴۴

انجمن اجتماعی زارعین غلجات .٣٥٦٣
۰۷۹۱۷۹۸۵۱۱- ٥٢٥٧والیت بغالن مرکز شهر ولسوالی مولوالدین ولسوالی برکه والیت بغالن 

۰۷۲۸۱۷۹۸۳۱

د کابل والیت د خاکجبار ولسوای د .٣٥٦٤
۱۶/۷/۱۳۹۹۰۷۷۱۱۳۳۱۳۸- ٥٢٥٨والیت کابل ولسوالی خاکجبارامیدجان چنار کلی د وانانو ولنیزه شورا 

۰۷۹۷۱۸۹۲۶۶

په جالل آباد په پنمه ناحیه کی .٣٥٦٥
۵/۷/۱۳۹۹۰۷۸۸۷۲۷۷۹۷- ٥٢٥٩والیت ننرهار پنمه ناحیه خیال محمد دافغان غ ولینزه ولنه 

۰۷۸۵۴۲۵۸۰۰

انجمن اجتماعی فانوس واقع ناحیه .٣٥٦٦
۰۷۹۸۲۹۵۶۰۳- ٥٢٦٠شهر هرات جاده بانک خون حسین سوم شهر هرات 

۰۷۹۷۲۸۸۱۸۰

انجمن اجتماعی زارعین سبزیجات .٣٥٦٧
جاده شهرهرات ناحیه سیزدهمکبرا مقیم ناحیه سیزدهم شهر هرات 

١٥/٦/١٣٩٩٠٧٩٠٢٠٧٦٩٩- ٥٢٦١ئیلجبر
٠٧٨٣٢٧٩٠٠٨



٢٨٤

٣٥٦٨.
نهاد اجتماعی زنان افغان برای 
انکشاف تجارت واقع ناحیه دهم 

شهر کابل 
٠٧٧٢٩٢٩٦١٣- ٥٢٦٢شهر کابل _ ناحیه دهم پروین 

٠٧٧٤٢٢٦٠٧٤

شهرکابل ناحیه دهم سرک اول ممتازاتحادیه زنان زراعت پیشه .٣٥٦٩
٠٧٧٤٢٢٦٠٧٤- ٥٢٦٣شیر پور

٠٧٧٢٠١٨٤٣٠

انجمن اجتماعی سبزی کاران .٣٥٧٠
١٣/٧/١٣٩٩٠٧٧٧٧٩٦٠٧٩- ٥٢٦٤والیت بغالن ولسوالی جلگه ضیا والدین ولسوالی جلگه والیت بغالن 

٠٧٠٠٥٩٩٨٦٠

انجمن اجتماعی زعفران کاران .٣٥٧١
والیت فاریاب ولسوالی شیرین محمد نادر ولسوالی شیرین تگاب والیت فاریاب 

٠٧٨٦٢٢٣٨٩٥- ٥٢٦٥تگاب مقابل پارک
٠٧٨١٣١٤٦٤٤

انجمن اجتماعی باغداران میوه .٣٥٧٢
٠٧٠٣١٢٦٤٢٣- ٥٢٦٦والیت بغالن ولسوالی نهرین یارجان ولسوالی نهرین والیت بغالن 

٠٧٠٦٢١٦٧١١

انجمن اجتماعی زارعین سبزیجات .٣٥٧٣
٥/٧/١٣٩٩٠٧٧٢٧٥٥٢٩٣- ٥٢٦٧والیت بغالن ولسوالی خنجان نصرت اهللا ولسوالی خنجان والیت بغالن 

٠٧٧٧٥٠٥٥٥١٣

نهاد اجتماعی جوانان ولسوالی کران .٣٥٧٤
جاوید ومنجان مقیم مرکز والیت بدخشان 

بدخشان شهر فیض آباد والیت 
نزدیک شفا خانه استاد ربانی 

شهید 
٥/٧/١٣٩٩٠٧٤٩٨٦٠٤٧٤- ٥٢٦٨

٠٧٤٤٧٢٦٥٥٨

سازماناجتماعی صفا واقع ناحیه پنجم .٣٥٧٥
شهر کابل ناحیه پنجم خوشحال سمیع اهللاشهر کابل 

٠٧٠٨٩٠٨٩٥٩- ٥٢٦٩خانم مینه 
٠٧٠٥٩٠٠٩١٧

شورای اجتماعی مردم ولسوالی .٣٥٧٦
والیت بلخ _ شهر مزار شریف  نصرت اهللا کشنده مقیم شهر مزار شریف 

٢٦/٦/١٣٩٩٠٧٧٠١٢٤١١٢- ٥٢٧٠ناحیه دوم 
٠٧٧٣٥٠٠٧٦

والی انجمن اجتماعی باغداران ولس.٣٥٧٧
والیت فاریاب بند هرات مرکز نوراهللاقیصار والیت فاریاب 

٠٧٩٩١٧٣١٦٠- ٥٢٧١ولسوالی قیصار
٠٧٨٤٠١١٠٧٥

انجمن اجتماعی زعفران کاران .٣٥٧٨
والیت فاریاب شهر میمنه اتاق سید صبغت اهللاولسوالی المار والیت فاریاب 

٠٧٩٢٣٨٢٥٢٠- ٥٢٧٢های حج اوقاف 
٠٧٩٨٤٦٤٤٤٥

انجمن اجتماعی زارعین سبزیجات .٣٥٧٩
ولسوالی گذره شهر هرات 

١٥/٦/١٣٩٩٠٧٨٥٣٦٠٣٢٨- ٥٢٧٣والیت هرات ولسوالی گذره محمد آصف
٠٧٩٩٠٣٧٢٦

١٥/٦/١٣٩٩٠٧٨٠٦٢٦٥٨٩- ٥٢٧٤والیت هرات ولسوالی گذرهغالم فاروق انجمن اجتماعی مولدین لبنیات .٣٥٨٠



٢٨٥

٠٧٩٨١٣٢٣٥٣ولسوالی گذره شهر هرات

دقلموال مینه په خوست والیت .٣٥٨١
دخوست والیت دقلموال مینه  رابید اهللادخلکو تولنیزه شورا

٣١/٦/١٣٩٩٠٧٦٥١٢١٥٣٢- ٥٢٧٥دحاجی محمد گل مارکیت
٠٧٦٦٥١٤٧٩٨

ّ ه مرکز ترینکوت .٣٥٨٢ د ارزگان والیت
٢٣/٧/١٣٩٩٠٧٤٧٣٩٥٨٨٨- ٥٢٧٦ارزگان والیت مرکز ترینکوت عبدالعلیم کی د نهاالنو روزنکو تولنه 

٠٧٤٩٠٢٢٤٤٧

شورای اجتماعی اهالی ساگک واقع .٣٥٨٣
٠٧٧٨٠٠٥١٤٩- ٥٢٧٧والیت دایکندی مرکز والیت زرغونه مرکز والیت دایکندی 

٠٧٧٩٦١٥٨٥٣

انجمن اجتماعی باغداران میوه .٣٥٨٤
٠٧٠٦٣٣٩٥٥٦- ٥٢٧٨والیت بغالن ولسوالی جلگه امرالدین ولسوالی جلگه والیت بغالن 

٠٧٠٠٠٨٠٩٠٢

انجمن اجتماعی زارعین سبزیجات .٣٥٨٥
والیت بغالن ولسوالی برکه امام سخی ولسوالی برکه والیت بغالن 

١٣/٧/١٣٩٩٠٧٩٠٠٧٠٣١٠- ٥٢٧٩مرکز شهر 
٠٧٢٩١٥٨٧٢٦

انجمن اجتماعی زارعین سبزیجات .٣٥٨٦
والیت بغالن شهر پلخمری ناحیه مرجان ناحیه پنجم شهر پلخمری 

٥/٧/١٣٩٩٠٧٧٠٠٢٠٤٠٥- ٥٢٨٠پنجم 
٠٧٧٦١١٦٥١٠

انجمن اجتماعی زنان سبزی کار .٣٥٨٧
والیت کابل ولسوالی جهار شبانه ولسوالی چهار آسیاب والیت وابل 

٢٩/٦/١٣٩٩٠٧٨٦٦٣٦٧٩٥- ٥٢٨١آسیاب 
٠٧٨٨٦٥٥٧٤١

شورای اجتماعی حمایت از حقوق .٣٥٨٨
والیت کابل ولسوالی پغمان قلع عصمت اهللا جوانان مقیم ولسوالی پغمان 

١٢/٧/١٣٩٩٠٧٨٨٨٨٨٢٢٣- ٥٢٨٢حیدرخان 
٠٧٧٥٧٤٢٢٠١

سازمان اجتماعی فردا  ی بهتر واقع .٣٥٨٩
والیت سرپل ناحیه دوم باالک جعفر مرکز والیت سرپل 

١٠/٧/١٣٩٩٠٧٠٤٩٥٥٣٩٦- ٥٢٨٣های مرزایی
٠٧٠٧٣١٥٣٩٢

انجمن اجتماعی زارعین سبزیجات .٣٥٩٠
والیت با غیس پهلوی قمندانی گل احمد مرکز قلعه نو والیت باد غیس 

٢٧/٧/١٣٩٩٠٧٩٩٦٣٨٠٢٢- ٥٢٨٤امنیه 
٠٧٩٩٣٨٥٩٨٦

سازمان اجتماعی صلح خواهان واقع .٣٥٩١
١٥/٧/١٣٩٩٠٧٠٠٠٨٠١٣٨- ٥٢٨٥شهرکابل سرک سوم تایمنی محمد داد بخشی شهر کابل 

٠٧٢٨٨٥٤٤٤

سازمان اجتماعی دانشجویان .٣٥٩٢
والیت پنجشیر ولسوالی پریان الال مسبوق ولسوالی پریان والیت پنجشیر 

٣١/٦/١٣٩٩٠٧٤٨٩٨٨١٤٥- ٥٢٨٦قره کوجان 
٠٧٤٤٠٠٦٢٩١

انجمن اجتماعی زارعین سبزیجات .٣٥٩٣
والیت بادغیس ولسوالی قادس محمد ضریفولسوالی قادس والیت بادغیس 

٢٧/٧/١٣٩٩٠٧٩٥٢٤١٠١٦- ٥٢٨٧مدیرت خدمات زراعتی 
٠٧٩٧١٢٩٤١٦



٢٨٦

ارکی روغتیای په میدان .٣٥٩٤
میدان ار ـ مارکیت عتیق اهللا حبیب اهللا کارکوونکو ولنه 

۰۷۸۳۳۷۹۶۰۲- ٥٢٨٨امرخیل 
۰۷۸۶۳۳۱۱۸۹

انجمن اجتماعی زارعین غله جات .٣٥٩٥
۳۰/۷/۱۳۹۹۰۷۰۰۰۳۹۰۰۰- ٥٢٨٩والیت زابل مرکز قالت سمیع اهللا مرکز قالت والیت زابل 

۰۷۰۰۳۷۴۲۴۶

شورای اجتماعی تیموریان واقع شهر .٣٥٩٦
والیت هرات ناحیه پنجم جاده عزیز اهللا هرات 

۲۴/۶/۱۳۹۹۰۷۹۸۳۰۵۰۰۰- ٥٢٩٠بهزاد 
۰۷۹۰۰۹۰۰۳۲

شورای اجتماعی ومردمی مقیم مرکز .٣٥٩٧
شهر کندز ناحیه دوم سرک عبدالستار کندز 

۲۶/۶/۱۳۹۹۰۷۹۹۶۹۷۵۸۴- ٥٢٩١فیروز کوهی 
۰۷۹۸۰۱۰۴۰۸

د پکتیا والیت د شرنه مرکز کی د .٣٥٩٨
۱۲/۶/۱۳۹۹۰۷۶۴۶۲۶۶۹۸- ٥٢٩٢والیت پکتیکا مرکز شرنه محمد قاسم سبزیجاتو کروندرو ولنه 

۰۷۷۰۷۶۹۵۸۹

اتحادیه مواد تعمیراتی آهن آالت .٣٥٩٩
محمدقیومواقع شهر کابل

شهر کابل جاده سالنگ وات 
مقابل تعمیرسابقه انحصارات 

دولتی
٠٧٠٠٠٠٠٠٣٠- ٥٢٩٣

٠٧٠٠١٧٨٧٥٥

گلخانه انجمن اجتماعی زارعین .٣٦٠٠
کوچه ١٢شهرهرات واقع ناحیه ذکریاداران مقیم ناحیه دوازدهم شهرهرات

- ٥٢٩٤اتقاق

٠٧٧٧٥٦٠٧٧٧- ٥٢٩٥لغالم والیت مهترالمحنیف اهللا وانانو متحده تولنهدپشه یی .٣٦٠١
٠٧٠٠٢٠٢٠٢٧٠

انجمن اجتماعی زارعین سبزیجات .٣٦٠٢
والیت پروان ولسوالی کوه عبدالرقیبپروان ولسوالی کوه صافی والیت 

٠٧٧٨٢٢٥٧٩٢- ٥٢٩٦صافی
٠٧٧٠٨٥٣٧٩٦

لورم ناحیه کی دننگرهار والیت په .٣٦٠٣
- ٥٢٩٧لورم ناحیه دننگر والیت په گل آغادسلمانانون تولنیزه تولنه

سازمان اجتماعی جوانان هدفمند .٣٦٠٤
٢٢/٦/١٣٩٩٠٧٤٤٣٦٦٨٨٠- ٥٢٩٨شهر کابل ناحیه پنجماخمد تمیمپنجم شهرکابلواقع ناحیه 

٠٧٣١٩٠٢٣٢٣

٢/٧/١٣٩٩٠٧٨٩٥٣٢٧٠٠- ٥٢٩٩کارته سخی–والیت کابل ناحیه غالم سخیشورای اجتماعی قوم مغل افغانستان.٣٦٠٥
٠٧٩٨٠٠٠٠٣٠

شورای اجتماعی انسجام جوانان .٣٦٠٦
والیت بغالن قریه دشت خاسه عبدالواسعبارسالت ولسوالی گذرگاه نور 

١٤/٧/١٣٩٩٠٧٠٠٠٧٠٩٦٠٠- ٥٣٠٠مقابل مدرسه جامعه 
٠٧٠٠٣٧٤٧٢٧



٢٨٧

والیت بغالن

بنیاد خیریه حمایت از فقرا در .٣٦٠٧
والیت لغمان چوک غازی امان عین اهللاشهرمهترالم والیت لغمان

٣٠/٦/١٣٩٩٠٧٨١٤٧٣٥٠٠- ٥٣٠١اهللا خان 
٠٧٠٠٥٩٧٢٠٩

انجمن اجتماعی باغداران میوه .٣٦٠٨
والیت لغمان ولسوالی اندراب سید معصوماندراب والیت بغالن 

١٣/٧/١٣٩٩٠٧٠٠٠٠١٠٦٠- ٥٣٠٢بازاربنو
٠٧٠٧٥١١٩٠٥

٣٦٠٩.
دکابل والیت برامی ولسوالی 
دنیازیو دنو آباد اوسیدونکووانانو 

تولنه
والیت کابل ولسوالی برامی نثاراحمد

٠٧٧٧٥٥٣١٤٢- ٥٣٠٣شیوکی نوآباد
٠٧٧٧٣٧٥٠١٣

٣٦١٠.
انجمن اجتماعی زارعین حبوبات 
ولسوالی دره صوف پاین والیت 

گانسمن
ولسوالی دره –والیت سمنگان اسماعیل

٠٧٧٥١٣٣٣٢٢- ٥٣٠٤صوف پاین 
٠٧٩٣٣٧٢٨٦٠

سازمان اجتماعی جوانان همفکر مقیم .٣٦١١
٠٧٤٤٥٩٥٩٨٢- ٥٣٠٥ناحیه پنجم–شهر کابل حکیم اهللاناحیه پنجم شهر کابل

والیت په مرکز متون کی دخوست .٣٦١٢
دخوست والیت دخلغوزیه محمدخاندسبزیجاتوکروندگروتولنه

٩/٧/١٣٩٩٠٧٧٨٢٩٧٤١٢- ٥٣٠٦مارکیت
٠٧٦٦١١٢٧٨٠

دخوست والیت په مرکز متون دغله .٣٦١٣
ولسوالی –وخوست والیت روژه گلجاتو کروندگروتولنه

٢/٧/١٣٩٩٠٧٩٩٦٦٨٠٩٨- ٥٣٠٧جغتو قریه چوپان خورد
٠٧٧٦٣٥٣٢٠٨

٣٦١٤.
اجتماعی باغداران میوه انجمن 

ولسوالی دره صوف پاین والیت 
سمنگان

٠٧٧٩٥١٥٠٨٠- ٥٣٠٨والیت سمنگان دره صوف پاین مالسحرالدین
٠٧٧٤٢٥٤١٨٤

انجمن اجتماعی باغداران میوه قریه .٣٦١٥
والیت هرات ولسوالی گذره قریه جلیل احمدماالن ولسوالی گذره والیت هرات 

١٥/٧/١٣٩٩٠٧٩٩٤٣٣٣٨٤- ٥٣٠٩ماالن 
٠٧٩٧١٨٢٧٩٨

دمیدان وردک والیت دجغتو .٣٦١٦
میدان وردک ولسوالی جغتو قریه محمدیوسفولسوالی غله جاتو کروندگروتولنه 

٠٧٢٨٣٠٦٦٤١- ٥٣١٠چوپان 
٠٧٩٤٩٨٢٦٥٥

شورای اجتماعی زنان شیبرک واقع .٣٦١٧
والیت دایکندی قریه شیبرک معصومهمرکز والیت دایکندی 

٢٠/٧/١٣٩٩٠٧٦٥٣٤٢٤٦١- ٥٣١١دشت
٠٧٧٩٠٢٠٥٠٥١

٠٧٧٩٨١٠٥٧٩- ٥٣١٢والیت سمنگان ولسوالی دره گل احمدانجمن اجتماعی زارعین غله جات .٣٦١٨



٢٨٨

ولسوالی دره صوف پاین والیت 
سمنگان

٠٧٧٧٦٦٩٢٥٥صوف پاین

سازمان اجتماعی نسل آگاه مقیم شهر .٣٦١٩
والیت جوزجان شهر شبرغان بند عبدالستارشبرغان

١٦/٧/١٣٩٩٠٧٨٨٧٠٧٧٠٦- ٥٣١٣آقچه
٠٧٨٥٦٠٣٠٢٨

انجمن اجتماعی دهاقین کچالو قریه .٣٦٢٠
١٤/٧/١٣٩٩٠٧٧٢٣١٦٨٨٨- ٥٣١٤والیت بامیان قریه داودیسخی امدداودی مرکز والیت بامیان 

٠٧٧٨٨٤٩٥١٢

انجمن اجتماعی زارعین سبزیجات .٣٦٢١
والیت بغالن ولسوالی بغالن فضل احمدولسوالی بغالن والیت بغالن

١٣/٧/١٣٩٩٠٧٧٧١٩٣٣٦١- ٥٣١٥مرکز
٠٧٨٧٣١٣٨١٢

نهاد اجتماعی راه روشن واقع شهر .٣٦٢٢
٣١/٧/١٣٩٩٠٧٠٧٠٠٧٨٧٠- ٥٣١٦والیت بغالن شهر پلخمریانصاراهللاپلغمری والیت بغالن 

٠٧٤٤٧٤٩٥٩٥

انجمن اجتماعی زارعین سبزیجات .٣٦٢٣
والیت بغالن ولسوالی اندراب عبدالمطلبولسوالی اندراب والیت بغالن 

٠٧٠٧٥٩٩٦٣٥- ٥٣١٧بازار بنو
٠٧٠٥٠٨٦٦٤٥

انجمن اجتماعی باغداران میوه .٣٦٢٤
١٥/٧/١٣٩٩٠٧٩٣٥٣١٨٥٣- ٥٣١٨والیت هرات ولسوالی گذره آقا محمدولسوالی گذره والیت هرات

٠٧٩٢١٠٤٣٤٢

٠٧٨٦٥٧٠٠٤٠- ٥٣١٩شهر کابل ناحیه پنجمحاجی جباراتحادیه مرغداری افغان.٣٦٢٥
٠٧٩٩٢٢٠٢٧٢

اتحادیه سراسری تولیدوپروسس .٣٦٢٦
شهر کابل ناحیه سوم کارته انصار اهللا مرغداری افغانستان

١٧/٦/١٣٩٩٠٧٦٦٦٦٦٦٥٦- ٥٣٢٠چهارم
٠٧٩٨١١١١٤١

ارکی دهلمند والیت په مرکز .٣٦٢٧
هلمند والیت لکراه ذاکردانور بنوالو تولنیزه تولنه

٠٧٠٧٢١١٨٩٢- ٥٣٢١ارعمومی مارکیت
٠٧٤٨٩٨٨٣٤٠

انجمن اجتماعی زرگران مقیم .٣٦٢٨
٧/٧/١٣٩٩٠٧٠٣٤٦٦٨٢٣- ٥٣٢٢والیت هلمند جادره ننگرهارعلی آقالشکرگاه والیت هلمند

٠٧٠٣٤٠٠٩٠٣

دکنر والیت په مرکز اسعد آباد .٣٦٢٩
١٣/٧/١٣٩٩٠٧٧٥٧٤١٠٩٨- ٥٣٢٣والیت کنرسرک چناردبی نورالدینارکی دصافو قوم تولنیزه شورا

٠٧٧٧٧٦٦٠٦٣

انجمن اجتماعی باغداران میوه .٣٦٣٠
–والیت بادغیس ولسوالی قادس ذبیح اهللاولسوالی قادس والیت بادغیس 

٢٧/٧/١٣٩٩٠٧٩٩٨٨٠٧٧٢- ٥٣٢٤پهلوی کلنیک صحی
٠٧٩٩٨٥٤٢٠٤

١/٧/١٣٩٩٠٧٩٨٤٨٥٤٥٩- ٥٣٢٥شهر کابل ناحیه پانزدهم گوالی سیاوشاتحادیه شرکت های خدمات تنظیفی .٣٦٣١



٢٨٩

٠٧٨٢٤٥٤٥٤٦پارک حصه سومواقع شهر کابل

٣٦٣٢.
انجمن اجتماعی زارعین سبزیجات 

ولسوالی قرغهی  قریه محمدعلی ک
والیت لغمان

راه کابل جالل آباد قریه دورانی
٠٧٣٠٤٠٥١٣٣- ٥٣٢٦ستانکزی

٠٧٦٧٥٤٢٩٧٨

انجمن اجتماعی بانوان زعفران کار .٣٦٣٣
ولسوالی گذره –شهرهرات عبدالقدوسگذره والیت هراتولسوالی 

٠٧٩٨٥٢٠٢٢٤- ٥٣٢٧قربه کوهستانات 
٠٧٩٩٣٧٨٠٠٧

دمیداو وردگووالیت دجغتو .٣٦٣٤
٠٧٩٨١٥٩٨٢٩- ٥٣٢٨میدان  وردک جغعتو ولسوالیمحمد عارفولسوالی در حبوباتو کروندگروتولنه 

٠٧٤٤٧١٤٨٧٥

دلغمان والیت دقرغیو ولسوالی .٣٦٣٥
والیت لغمان ولسوالی قرغه یی عبدالولیدصافی قوم تولنیزه شورا

٠٧٧٧٢٧٥٨٥٦- ٥٣٢٩چهار باغ
٠٧٨٨٤٤١٥٠١

په مرکز متون کی دخوست والیت .٣٦٣٦
٠٧٦٥٢٤٠٥٥٢- ٥٣٣٠خوست والیت ولسوالی تنی قلعهذاهد اهللادمیوه جاتو بنوالو تولنیزه تولنه

٠٧٧٩٢١٩٨٥٢

انجمن اجتماعی باغداران میوه مرکز .٣٦٣٧
٠٧٩٩١٧٣١٦٠- ٥٣٣١والیت فاریاب شهر میمنهمحمدبابروالیت فاریاب

٠٧٨٤٠١١٠٧٥

سازمان اجتماعی جوانان عصر نوین .٣٦٣٨
٠٧٤٩٣٥٦٠٩١- ٥٣٣٢والیت پنجشیرولسوالی دره عبدالمانعولسوالی دره والیت پنجشیرواقع 

٠٧٧٧٢٩٠٠٢٤

انجمن اجتماعی زارعین غله جات .٣٦٣٩
پلخمری روبروی –والیت بغالن اجملشهر پلخمری والیت بغالن 

١٣/٧/١٣٩٩٠٧٩٩٥٦١٠٠٩- ٥٣٣٣مسجد جامع
٠٧٧٧٥٠١١٢٢

کابل بالک های تهیه شهرعبدالطیفشورای پشه یی های افغانستان .٣٦٤٠
١٤/٦/١٣٩٩٠٧٩٥٧٠٧٠٧٠- ٥٣٣٤مسکن

٠٧٩٠٤٨٨٤٨٨

د کنر والیت اسعد آباد مرکزکی .٣٦٤١
٣١/٦/١٣٩٩٠٧٠٠٩٩٤٣٧٤- ٥٣٣٥کنر والیت اسعد آباد مرکزنجیب اهللادقوریه دارنو تولنه 

٠٧٧٨٨٤٤٥١٥

شورای اجتماعی اهالی قریه صرف .٣٦٤٢
ولسوالی - والیت دایکندیغالم علیولسوالی  شهرستان والیت دایکندی 

١/٧/١٣٩٩٠٧٦٦١٧٧٨٤٦- ٥٣٣٦بازارمنطقه صرف–شهرستان 
٠٧٦٧٦٤٢٦٥٦

انجمن اجتماعی زارعین نباتات تیلی .٣٦٤٣
٢٩/٧/١٣٩٩٠٧٨٩٥١٥٠٥٩- ٥٣٣٧شهر شبرغان–والیت جوزجان حق نظراتفاق شهر شبرغان والیت جوزجان

٠٧٨٣٣٤٦٢٨٦
٠٧٧٥٤٩٤٣٤٤- ٥٣٣٨ولسوالی دره -والست سمنگانانجمن اجتماعی مالداران ولسوالی .٣٦٤٤



٢٩٠

٠٧٧٨٥٤٧٠٣صوفوالیت سمنگاندره صوف پاین 

انجمن اجتماعی زارعین تربوز مرکز .٣٦٤٥
٢٧/٦/١٣٩٩٠٧٩٩٦٣٦١٢١- ٥٣٣٩ناحیه سوم-والیت فراهمحمدعارفوالیت فراه

٠٧٩٩٦٠٤٤٨٨

هدوهمه ناحیه کو–خوست نقیب اهللا خوست والیت ژوندون خیریه بنست.٣٦٤٦
٠٧٧٤٦٧٧٦٠٢- ٥٣٤٠گوبل بزنس سنتر

٠٧٧٠٨٨٥٥١٤

٣٦٤٧.

انجمن اجتماعی حمایت از 
محصوالت زراعتی مرکز هرات 

شورای اجتماعی اهالی ساکنان قلعه 
شهاده مقیم ناحیه ششم

سردارآقا
محدضیا

والیت هرات
کوچه –ناحیه ششم - شهر کابل
یخ سازی

٥٣٤١ -

٠٧٩٩٣٥١٤٣٥
٠٧٦٦٦٦٢٣٣٥
٠٧٧٣٥١٥٥٨٥

سازمان مدنی زنان حق پرور واقع .٣٦٤٨
٢٤/٦/١٣٩٩٠٧٨٣٣٩٩١٩٤- ٥٣٤٢ناحیه دوازدهم- شهر کابلرئیسهشهر کابل

٠٧٠٣٢٩٣٨٨٢

انجمن اجتماعی صنعت کاران مقیم .٣٦٤٩
- ٥٣٤٣نساجی بگرامی–شهر کابل نصراهللاناحیه شانزدهم شهر کابل

٣٦٥٠.
سازمان اجتماعی جوانان قول خویش 
میدان وردک مقیم ناحیه ششم شهر 

کابل
بازار شهرکابل ناحیه ششم ذاکرحسین

٧/٧/١٣٩٩٠٧٤٤٤٧٠٨٤٠- ٥٣٤٤سرکاریز
٠٧٩٨٠٢٤٦٨٩

۰۷۶۷۰۶۶۶۸۷- ٥٣٤٥کونر والیت اسعدآباد آر محمد شعیب د کونر والیت دوانانو مدنی ولنه .٣٦٥١
۰۷۷۶۲۵۴۹۳۸

شورای اجتماعی اهالی ساکنان قلع .٣٦٥٢
شهر کابل ناحیه ششم کوچه یخ محمد ضیا شهاد ه مقیم ناحیه ششم شهر کابل 

۰۷۶۶۶۶۲۳۳۵- ٥٣٤٦سازی
۰۷۷۳۵۱۵۵۸۵

شورای اجتماعی انسجام زنان والتی .٣٦٥٣
۰۷۸۳۱۹۶۶۰۰۴- ٥٣٤٧والیت هرات پست نمبر یکحلیمه هرات 

۰۷۹۰۵۹۳۳۲۹

انجمن اجتماعی باغداران میوه .٣٦٥٤
۰۷۷۸۸۸۵۳۱۵- ٥٣٤٨والیت بغالن ولسوالی خنجان ملک حیدر ولسوالی خنجان والیت بغالن 

٣٦٥٥.
انجمن اجتماعی مالداران ولسوالی 
حضرت سلطان قریه کوکه بالق 

والیت سمنان 
والیت سمنان ولسوالی حضرت شیر احمد 

۰۷۷۴۱۵۷۴۵۸- ٥٣٤٩سلطان 
۰۷۷۱۸۱۸۹۲۲۶



٢٩١

انجمن اجتماعی حفاظ و قرا مرکز .٣٦٥٦
والیت پروان شهر چاریکار قاری نور محمد والیت پروان 

۰۷۸۶۱۸۳۸۲۸- ٥٣٥٠جنایی سابقه
۰۷۰۸۲۲۱۹۹۹۹

سازمان اجتماعی حق طلبان واقع .٣٦٥٧
والیت هرات ناحیه هفتم سرک احمد ضیا شهر هرات 

۰۷۹۷۳۲۴۶۵۴- ٥٣٥١هاشمی 
۰۷۹۶۸۸۴۳۵۵۹

٣٦٥٨.٥٣٥٢ -
٣٦٥٩.٥٣٥٣ -
٣٦٦٠.٥٣٥٤ -
نهاد اجتماعی طلوع سبز واقع ناحیه .٣٦٦١

٠٧٠٤٠٠٤٠٤٤- ٥٣٥٥شهر کابل ناحیه سوم دهبورینجیب اهللاسوم شهر کابل
٠٧٠٣٣٣١٥١٢

ارکی دلغمانی وانانون په کابل.٣٦٦٢
٧/٧/١٣٩٩٠٧٨٨٨٨٨٦٣- ٥٣٥٦شهرکابل ارزان قیمتاجملتولنیزه تولنه

٠٧٧٧٨٥٨٧٧٥

کابل ار دولسمه ناحیه ارزان محمد دینپه کابل ارکی پکتیاوالو شورا .٣٦٦٣
٢٢/٦/١٣٩٩٩٠٧٨٧٣٥٠١٥٠- ٥٣٥٧قیمت

٠٧٨٩٧٨٥٥٦٥

٣٦٦٤.
انجمن احتماعی طلوع نوین واقع 

قریه هولنگ سنگ ولسوالی انجیل 
سفید شهر هرات

شهر هرات والسوالی انجیل قریه غال سرور
٠٧٨٣٦٤٥٤٠٣- ٥٣٥٨هولنگ سنگ سفید

٠٧٩٨١٢٦٧٦٧

انجمن اجتماعی صبح امید وافع ناحیه .٣٦٦٥
شهر هرات ناحیه دوازدهم پویایوسفیدوم شهر هرات 

٩/٧/١٣٩٩٠٧٩٥٣٠٣٠٩١- ٥٣٥٩پهلوی ترمینال باربری
٠٧٨٦٥٩٣٧١٢

اجتماعی فردای سبز واقع انجمن .٣٦٦٦
٩/٧/١٣٩٩٠٧٢٨٥٠٢٠٢٠- ٥٣٦٠شهرهرات ناحیه نهم پای منارهامحمدناحیه نهم شهر هرات

٠٧٢٨٢٨٦٨٦٣

انجمن اجتماعی صداقت واقع .٣٦٦٧
٩/٧/١٣٩٩٠٧٩٧٣٩٢٨٣٠- ٥٣٦١شهر هرات ولسوالی انجیلعبدالظاهرولسوالی انجیل شهر هرات

٠٧٨٧٦٩٥٠٠٠

انجمن اجتماعی طلوع نوین واقع .٣٦٦٨
٩/٧/١٣٩٩٠٧٩٦٢٤٠٠٠١- ٥٣٦٢شهر هرات ناحیه چهاردهمنذیراحمدناحیه چهاردهم شهر هرات 

٠٧٩٤١٠١٦١٢

نهاد اجتماعی روشنائی واقع ناحیه .٣٦٦٩
شهرهرات ناحیه پنجم امام فخر بصیراحمدپنجم شهر هرات

٩/٧/١٣٩٩٠٧٩٠١٠١٩٦٩- ٥٣٦٣رازی
٠٧٩٨٨١٧٢٦٦



٢٩٢

دافغا ن وانانو پیاورتیا په کابل کی .٣٦٧٠
٦/٧/١٣٩٩٠٧٨١٩٦١٠٠١- ٥٣٦٤شهر  کابل پروان سوم قصرزریننصیر احمدکمالاو خوندیتوت تولنه

٠٧٨٨٩٥٩٥٩٤

انجمن اجتماعی بانوان وترنر مقیم .٣٦٧١
شهرمزار شریف ناحیه دوم فاطمه حسینیشهر مزارشریف 

٣١/٦/١٣٩٩٠٧٩٥٩٢٤٢٨٢- ٥٣٦٥مارکیت نور
٠٧٩٢٤٢٦١٦٢

اجتماعی حمایت از صنایع انجمن .٣٦٧٢
٠٧٧٤١٨٠٤٩٣- ٥٣٦٦والیت تخار شهر تالقاناحمد خاندستی بانوان واقع مرکز والیت تخار

٠٧٠٥٣٢٠١٤٥

دننرهار والیت دوشتی ولسوالی .٣٦٧٣
ننرهاروالیت ولسوالی وشتی خان محمددشفتالو بنوالوتولنیزه تولنه

٠٧٧٣٨٤٣٥٥٣- ٥٣٦٧قریه خواجه زایی
٠٧٧٩٦١٩٩٧٤

والیت داسعد آباد دهدوال دکنر .٣٦٧٤
٣١/٦/١٣٩٩٠٧٨٤٠١٠١٦٠- ٥٣٦٨د کنر والیت دریمه ناحیه عبدالولی وانانو تولنه

٠٧٠٠٩٥٥٦٠٠

گان اتحادیه زارعین وفروشنده .٣٦٧٥
شهر کابل ناحیه دوم مرکز عبدالسحاق تربوزخربوزه افغانستان 

٢٩/٦/١٣٩٩٠٧٩٩٧٢٣٥٤٢- ٥٣٦٩تجارتی پنجشیر
٠٧٤٩٩٥٤٥١٥

نهاد رقیه برای حقوق مطالعات .٣٦٧٦
شهر کابل ناحیه پنجم شهرک ابوبکرومعارف 

٠٧٠٠٢٨١٦٩٤- ٥٣٧٠گلباغ
٠٧٩٩١٠٩٩٤٢

کوز کنر ولسوالی دلیمو بنوال د.٣٦٧٧
والیت ننرهار ولسوالی کوز نصیر اهللا تولنیزه تولنه

٠٧٧٧١٧٩١٥٣- ٥٣٧١کنر 
٠٧٧٤٥٢٢٠٤٩

شورای اجتماع اهالی نوآباد ده .٣٦٧٨
شهر کابل ناحیه هفدهم نوآباد ده عبدالبصیر کیپک ناحیه هفدهم شهر کابل 

١٧/٧/١٣٩٩٠٧٣١٨٨٠٢١٦- ٥٣٧٢کیپک 
٠٧٩٨٣١٦٢٣٠

د خوست په مرکز متون کی د تنیو .٣٦٧٩
خوست والیت حاجی محمد اجمل قومی شورا 

٠٧٧٦٢٣٣٣٣٣- ٥٣٧٣مارکیت 
٠٧٧٤٢٤٤٤٨٤

د جالل آباد په دریمه ناحیه کی د .٣٦٨٠
٠٧٧٢٧٧٩١٩٠- ٥٣٧٤کابل جالل آباد لویه الر محمد طاهرچپرهاریانو تولنیزه شورا 

٠٧٨٠٦٦٨٧٧١٠

د ننگرهار والیت په مرکز کی د .٣٦٨١
١٠/٧/١٣٩٩٠٧٨٤٩٤٣٦٩٥- ٥٣٧٥ننگرهار مرکز کیحضرت گالب لبنیاتو تولیدونکو تولنیزه تولنه 

٠٧٦٧٠٧٠٣١٢

٣٦٨٢.
انجمن تحقیقاتی منابع آب 
وجیوتکنیک واقع ناحیه پنجم شهر 

هرات  
شهرهرات ناحیه پنجم جاده لیسه سعید 

١٥/٧/١٣٩٩٠٧٨٦٩٣٧٣٦٢- ٥٣٧٦مصری 
٠٧٩٩١٣٤٢٤٧



٢٩٣

انجمن اجتماعی سرد خانه داران شهر .٣٦٨٣
شهر مزار شریف پارک های شهیممزار شریف 

٠٧٨٦٣٤٣٤٢٩- ٥٣٧٧صنعتی شادیان 
٠٧٧٩٠١٢٠٠١

انجمن اجتماعی زنان سبزیکار .٣٦٨٤
٢٠/٧/١٣٩٩٠٧٤٤٤٠٢٩٩٣- ٥٣٧٨والیت پنجشیر بازارک شا ئسته ولسوالی بازارک والیت پنجشیر 

٠٧٠٤٧٥٤٣٦٠

انجمن اجتماعی امید برای زندگی .٣٦٨٥
٠٧٨٤٠٩١٨٥- ٥٣٧٩شهر هرات ناحیه نهم عبدالوحیدواقع ناحیه نهم شهرهرات 

٠٧٨٦٥٣٣٦٤٣

سازمان اجتماعی نسل جوان والیت .٣٦٨٦
٢٧/٦/١٣٩٩٠٧٩٠٣٠٤٠٠٦- ٥٣٨٠دروازه بلخ –والیت بلخ عبدالرحمن بلخ 

٠٧٠٠٥٠٢٠٦٦

٣٦٨٧.
شورای اجتماعی مردم ولسوالی 
گرزیوان والیت فاریاب مقیم والیت 

جوزجان 
٢٦/٦/١٣٩٩٠٧٨١٨٩٢٤٨٦- ٥٣٨١والیت جوزجان مرکز شهر محمد عطا 

٠٧٣١٢٨٩٥٥٠

انجمن اجتماعی باغداران میوه قریه .٣٦٨٨
٦/٧/١٣٩٩٠٧٦٥٧٠٦٤٥٩- ٥٣٨٢والیت لوگر پل علم حاجی میرزامیر سید محمد ولی والیت لوگر 

٠٧٧٢٢٤٣٧٩٥١

نهاد اجتماعی همبستگی بانوان مقیم .٣٦٨٩
- ٢٢/٦/١٣٩٩٠٧٩٦٨٥٠٢٧٠- ٥٣٨٣ناحیه چهارم شهرهراتشکیالناحیه چهارم شهرهرات

٠٧٩٥٦٤١٦١٦

- ٢٤/٠٦/١٣٩٩٠٧٩٠٩٩٩٩١٢- ٥٣٨٤دروازه بلخمحمدجاویدجوانان والیت بلخشورای اجتماعی .٣٦٩٠
٠٧٩٧٠٠٠١٧٧

شورای انسجام مردم ولسوالی .٣٦٩١
جوزجان ناحیه سوم مارکیت خیر محمدگرزیوان والیت فاریاب

- ٢٣/٠٦/١٣٩٩٠٧٨٥٥٠٠٠٥٧- ٥٣٨٥منظم
٠٧٨٤٧٢٣٤٦٥

دلغمان دقرغیوولسوالی و قومونو او .٣٦٩٢
لری شاروالی - ولسوالی قرغیوشاه مردخانولسونوشورا

- ٠٤/٠٦/١٣٩٩٠٧٨٠٠٣١٩٣٣- ٥٣٨٦مارکیت
٠٧٩٩٥٠٦٥٠١

دهلمند والیت په لشکرگاه شارکی .٣٦٩٣
- ٢٣/٠٦/١٣٩٩٠٧٠٠٩٩٣٨٣٨- ٥٣٨٧لشکر گاه ناحیه پنجمحاجی نیک محمددمشرانو قوم شورا

٠٧٠٥٤٧٥٨١١

انجمن جوانان  تلوید و ترویج کننده .٣٦٩٤
- ٠١/٠٦/١٣٩٩٠٧٨٢٨١٩٢٦٣- ٥٣٨٨شهر شبرغان بندر سرپلعبدالسالمگان صفت سایبین والیت جوزجان

٠٧٧٤١٨٩٩٦٢

شورای اجتماعی مردم مرکز شهر .٣٦٩٥
والیت پروان ناحیه اول جوار عبداالحمدچاریکار

- ١٣/٠٦/١٣٩٩٠٧٤٤٤٤٤٧٣٢- ٥٣٨٩استیشن برق چاریکار
٠٧٩٠١٤١٤٠٩



٢٩٤

ننگرهار والیت په مرکزی دمیوجاتو .٣٦٩٦
- ١١/٠٦/١٣٩٩٠٧٧٨٧٤٤٨٩٧- ٥٣٩٠ننگرهار والیتاهللاحسان شوالی تولنیزه تولنه

٠٧٨٨٨٤٣٨٠٥

٣٦٩٧.
شورای اجتماعی جوانان قریه قولچ 
قره باغ غزنی مقیم ناحیه سیزدهم 

شهرکابل
جاده شهید ١٣شهرکابل ناحیه محمدعلی

- ٠٧/٠٥/١٣٩٩٠٧٤٨٩٠٢٠٠٩- ٥٣٩١مزاری
٠٧٧٤٣٢٦٤٥٧

اجمن اجتماعی ذارعین .٣٦٩٨
سرک عمومی کندز الی مزار ضیاء الدینکچالوولسوالی چهاردره والیت کندز

- ٢٢/٠٦/١٣٩٩٠٧٨٣٠٠٢٩٠٩- ٥٣٩٢شریف
٠٧٨٧٢٠٧٠١٣

٣٦٩٩.
دمیدان وردک والیت 
دسیدآبادولسوالی دغله 

جاتوکروندکرو تولنیزه تولنه
میدان –دسیدآباد ولسوالی محمدرفیع

- ٠١/٠٥/١٣٩٩٠٧٦٦٩٢٩٢٠١- ٥٣٩٣وردک
٠٧٦٤٧١٥١٩٨

انجمن اجتماعی زارعین جبوبات .٣٧٠٠
بغالن ولسوالی پلخمری ناحیه عبدالرحیمپلخمری والیت بغالنولسوالی 

- ١٦/٠٦/١٣٩٩٠٧٩٧٩٨٤٤٣٤- ٥٣٩٤ششم 
٠٧٨٤٨٤٢٩٢٧

شورای اجتماعی مردم مناطق مرکزی .٣٧٠١
شهر کابل جاده شهید مزاری محمدطاهرمقیم شهر کابل

- ٢٦/٠٤/١٣٩٩٠٧٦٥٣٥٠٢٩- ٥٣٩٥پهلوی مسجد امام علی
٠٧٧٧٤٩٦٣٢٠

لبنیات انجمن اجتماعی مولدین .٣٧٠٢
- ٠٥/٠٦/١٣٩٩٠٧٧٢٨٦٠٠٦٤- ٥٣٩٦ولسوالی نجراب والیت کاپیساغالم محی الدینولسوالی نجراب والیت کاپیسا

٠٧٧٣٥٥١٦٧٧

د ننگرهار والیت په دوهمه ناحیه کی .٣٧٠٣
دننگرهار والیت دوهمه ناحیه سبحان اهللاعماد خیریه بنست

- ٢٣/٠٦/١٣٩٩٠٧٨٦٦٦٦٧٧٥- ٥٣٩٧کی
٠٧٩١٥٩٨٤٦٣

حمایت از تولیدات انجمن اجتماعی .٣٧٠٤
ناحیه دهم شهر کابل پارک عبدالنصیرافغانی واقع ناحیه دهم شهر کابل

- ٠٤/٠٦/١٣٩٩٠٧٠٠٢١٨٧٤٨- ٥٣٩٨صنعتی
٠٧٤٧٧٧٤٠٢٢

انجمن احتماعی زارعین سبزیجات .٣٧٠٥
٢٣/٠٦/١٣٩٩٠٧٠٠٢٧٠٠٣٦- ٥٣٩٩والیت کابل ولسوالی پغماناسد اهللاقلغه آغا ولسوالی پغمان والیت کابل

٣٧٠٦.
والیت سرخرود ولسوالی دننگرهار 

په ساسنگ کلی کی 
دمیشتوقومونوشورا

ننگرهار والیت سیاسنگ عثمان غنی
- ١٢/٠٦/١٣٩٩٠٧٧٥١٠٦٢٢٠- ٥٤٠٠ولسوالی

٠٧٧٧١٢٣٦٧٠

- ٠٥/٠٥/١٣٩٩٠٧٩٩٦٠٢١٦٥- ٥٤٠١شهر هرات ناحیه ششم تانگ تیلنجیب اهللانجمن اجتماعی مالداران شهرهرات.٣٧٠٧
٠٧٩٩١٠٥٢٥٣



٢٩٥

انگور انجمن اجتماعی باغداران.٣٧٠٨
- ٢٥/٠٦/١٣٩٩٠٧٩٩٨٩٠٠٠٤- ٥٤٠٢والیت تخار بندر تخار لبحبیب الرحمنولسوالی رستاق والیت تخار

٠٧٠٠٧٤٠٥٧٧

شورای اجتماعی انسجام قوم سادات .٣٧٠٩
٢٣/٠٤/١٣٩٩٠٧٧٨٨١٦٥٢٠- ٥٤٠٣شهرکابل ناحیه سومسید کبیرمقیم ناحیه سوم شهر کابل

دهلمندوالیت په لشکرگاه شارکی د.٣٧١٠
- ١١/٠٦/١٣٩٩٠٧٠٣٠٩٣٢٨٢- ٥٤٠٤دهلمندوالیت قریه سمیتیحاجی عبدالحمیددخلکودیووالی تولنهدسمیتی کلی 

٠٧٠٨٩٩٥١٣٧

کارته نوشاه شهید پهلوی مسجد تاوردعمر خیلو قومی شورا.٣٧١١
- ٠٧٧٢٨٩٥٨٧٦- ٥٤٠٥حاجی

٠٧٧٩٧٧٩٨٩٧

شورای مردمی ساکنین نواآباد قلیه .٣٧١٢
شهر کابل ناحیه نهم سرک یکه شهاب الدینعلی مردان مقیم ناحیه نهم شهر کابل

- ٠٧٠٠٢٤٣٦٨٥- ٥٤٠٦توت
٠٧٩٩٤٣١٧٣٤

دکابل شار دبگرامیوولسوالی دچرخ .٣٧١٣
والیت کابل وسلوالی بگرامی سیف اهللاآب جوانانو تولنیزه تولنه

- ٠٧٧١٢١٠٠٢٦- ٥٤٠٧قریه چرخ آب
٠٧٧٣٥٠٨٢٦٣

انجمن اجتماعی باغداران میوه .٣٧١٤
- ٠٧٠٨٧٢٣٠٩٩- ٥٤٠٨بغالن ولسوالی دوشیوالیت رفیع اهللاولسوالی دوشی والیت بغالن

٠٧٠٠٢٨٣٠٥٥

انجمن اجتماعی سبزیکاران ولسوالی .٣٧١٥
- ٠٧٧٤٨٦٣١٠٣- ٥٤٠٩والیت بامیان ولسوالی یکاولنگمرضیهیکاولنگ لوایت بامیان

٠٧٧٤٩٩٢٢٤٧

٣٧١٦.
انجمن اجتماعی زارعین حبوبات قلعه 
عمر خان ولسوالی پغمان والیت 

کابل
خواجه والیت کابل ولسوالی نجیب اهللا

-٠٧٠٠٠٤٣١٣٥١- ٥٤١٠مسافر
٠٧٧٢٤٧٤٥١٣

انجمن اجتماعی سبزیکاران ولسوالی .٣٧١٧
والیت دایکندی شهر نییلی فاطمه نیکی والیت دایکندی 

- ٠٧٧٨٨٣٦٠٤٠- ٥٤١١شفاخانه معتادین
٠٧٧٣٥٠٠٢٢٨

انجمن اجتماعی باغداران بادام .٣٧١٨
والیت دایکندی شهر نیلی عیدمحمدولسوالی نیلی والیت دایکندی 

- ٠٧٧٧٦١١٣٧١- ٥٤١٢شفاخانه معتادین
٠٧٧٨٨٤٩٥٠٧

شورای احتماعی قوم تاتار واقع ناحیه .٣٧١٩
- ٢٩/٠٤/١٣٩٩٠٧٧١٧٢٠٩٠٠- ٥٤١٣شهر کابل ناحیه نهمعطاالحقنهم شهر کابل

٠٧٨٧٨٩٩٠٨٨

انجمن اجتماعی انسجام و تغیرمقیم .٣٧٢٠
- ٢٥/٠٥/١٣٩٩٠٧٧٧٧٣٦٨٨٥- ٥٤١٤شاه شهید٨شهرکابل ناحیه جمعه خانچهار آسیاب شهر کابل

٠٧٧٧٧٥١٥٧٧



٢٩٦

٧نهاد اجتماعی همنوایان ناحیه .٣٧٢١
٢٧/٠٦/١٣٩٩٠٧٩٢٠٩٣٦٠٠- ٧٥٤١٥شهرهرات ناحیه فاطمهشهرهرات

شورای اجتماعی انسجام مردم والیت .٣٧٢٢
- ٠٧٠٠٧٠٠٤٨٨- ٥٤١٦والیت بغالن شهرپلخمریبابهبغالن مقیم شهر پلخمری

٠٧٠٧٧٧٩٨٦٢

سازمان اجتماعی جوانان نواندیش .٣٧٢٣
- ١٣٩٩/٠٤/٠٣٠٧٨٠٨١٠٦٦٨- ٥٤١٧پروان سوم٤والیت کابل ناحیه محمدعمرکابلمقیم شهر 

٠٧٨٦٤٠٨٨٤٩

٣٧٢٤.
دهلمندپه لشکرگاه شار کی په 
دوهمه ناحیه کی دسبزی مارکیت 

دکارویاریانوتولنه
- ٢٦/٠٦/١٣٩٩٠٧٠٧٢١٣١٩- ٥٤١٨لشکر کاه شار دوهمه ناحیهمحمدسخی

٠٧٠٨٢٦١٣٢٥

انجمن اجتماعی مولدین لبنیات .٣٧٢٥
کوچه بانک ٤والیت فراه ناحیه پرویزفراهوالیت 

- ٢٦/٠٦/١٣٩٩٠٧٩٥٧٩١١٦- ٥٤١٩زراعتی
٠٧٨٠٥٤٤٥٤٨

انجمن اجتماعی ذارعین غله جات .٣٧٢٦
- ٢٦/٠٦/١٣٩٩٠٧٠٧٥٩٧٨٧٤- ٥٤٢٠کوچه بانک٤والیت فراه ناحیه خدایدادمرکز والیت فراه

٠٧٢٨٠٩١٣١٧

ناحیه کی دشمالشرق ١٢دکابل شار .٣٧٢٧
- ٢٣/٠٦/١٣٩٩٠٧٦٤٠١٠٠٠٤- ٥٤٢١ناحیه کی١٢والیت کابل فضل الرحمنشورادبیزایه شوی خلکو تولنیز 

٠٧٨٣٢٩١١٩٥

٣٧٢٨.
انجمن اجتماعی باغداران قریه 
کروخیل ولسوالی خاکجبار والیت 

کابل
والیت کابل قریه عبداهللا خیل علی محمد

- ٢٩/٠٦/١٣٩٩٠٧٩٩٥٩٤٨٠٩- ٥٤٢٢ولسوالی خاکجبار
٠٧٧٧٥٩٤٨٠٩

شورای اجتماعی جوانان قریه غوچک.٣٧٢٩
دغوچک ٧والیت ننگرهار ناحیه شریف اهللاولسوالی سرخ رود والیت ننگرهار

- ٢٥/٠٤/١٣٩٩٠٧٠٠٦٤٢٤٦٧- ٥٤٢٣ملک غفران
٠٧٨٩٦٨٠٤٠٦

سازمان اجتماعی یاوران صلح واقع .٣٧٣٠
ناحیه ششم شهر کابل مارکیت محمدذاکرناحیه ششم شهر کابل

- ٠٣/٠٦/١٣٩٩٠٧٨٧٣٦٥٣٢٤- ٥٤٢٤سه راه عالوالدین
٠٧٨٤٥٤٤٢٤

اجتماعی حمایت از زنان نهاد.٣٧٣١
- ١٧/٠٦/١٣٩٩٠٧٨٢٨٠٠٩٤٦- ٥٤٢٥شهر کابل در سرک نو کارته نوزحلشهر کابل٨پویامقیم ناحیه 

٠٧٨٨٩٢٣٠٠٠

شورای اجتماعی معلولین و ورثه .٣٧٣٢
والیت بلخ مزارشریف دروازه نیک محمدشهر مزارشریف٤شهدا واقع ناحیه 

- ٢٥/٠٦/١٣٩٩٠٧٦٧٧٠٠٩٩٩- ٥٤٢٦بلخ فیصل مارکیت
٠٧٨٧٩٠٩١٣١

- ٢٦/٠٤/١٣٩٩٠٧٩٩١٠١٦٨٦- ٥٤٢٧والیت غور شهر فیروز کوه عبدالمنانانجمن اجتماعی هورخش فیروزکوه .٣٧٣٣



٢٩٧

٠٧٩٨٢٠٠٩٩٠کوچه هالل احمروالیت غور

بنیاد خیریه گلذاد مقیم ناحیه اول .٣٧٣٤
شهر کابل ناحیه اول مارکیت شیرآقاشهر کابل

- ٠٧٧٠١٤١٤١٤- ٥٤٢٨برادران حیدری منزل چهارم
٠٧٠٧١٠٧٦٨٦

شورای اجتماعی حمایت از منافع .٣٧٣٥
والیت بدخشان شهر فیض آباد سیدعبدالقادرمردم بدخشان

- ٢٧/٠٦/١٣٩٩٠٧٩٥٦٢٢٨٨٨- ٤٥٤٢٩ناحیه 
٠٧٩٢٣٢٠٧٦٠

نهاد اجتماعی حمایت از زنان .٣٧٣٦
- ١٠/٠٦/١٣٩٩٠٧٧٩٧٢٣٣٨٥- ٥٤٣٠والیت تخار ولسوالی فرخارثریاولسوالی فرخار والیت تخار

٠٧٩٩٧٢١٦٩٠

انجمن اجتماعی گل پروان مقیم شهر .٣٧٣٧
- ١٧/٠٦/١٣٩٩٠٧٨٨٤٠٠٦٨٦- ٥٤٣١جاده کابل پروان قریه نعمان خیلعبدالمبینچاریکار والیت پروان

٠٧٧٧٩٠٩٨٤٠

انجمن اجتماعی جوانان واقع ناحیه .٣٧٣٨
- ٢٦/٠٦/١٣٩٩٠٧٨١٦٦٥٨٢٠- ١٣٥٤٣٢شهر هرات ناحیه زینبشهر هرات١٣

٠٧٨٠٨٠٩٣٢٨

دهلمندوالیت به لشکرگاه شار کی د .٣٧٣٩
- ٢٦/٠٦/١٣٩٩٠٧٠٣٩٥٩٦٧٠- ٥٤٣٣دهلمندوالیت لشکرگاه شار نوراحمدمشرانوقومی متحده شورا

٠٧٠٧٨٣٣٨٨

اتحادیه ذارعین غله جات ساحات .٣٧٤٠
والیت لغمان شهر مهترالم قلعه محمدشیرینمرکزی والیت لغمان

- ٠١/٠٦/١٣٩٩٠٧٨٥٣٢٣٠٤٤- ٥٤٣٤صافی
٠٧٨٨١١٠٩٣٨

امین خانافغان دهو پیتی معالجوی طب تولنهد .٣٧٤١
احمدشاه بابا مینه دوهمه بالک 

چهار راهی میرزاخان ارزان 
قیمت

٠٧٧٧٧٥٥٧٠٩- ٥٤٣٥

نهاد اجتماعی جوانان متحد مقیم .٣٧٤٢
والیت هرات ناحیه اول شاروالی مختارناحیه اول شهر هرات

- ٠٢/٠٧/١٣٩٩٠٧٩٩٩٦٢٢٦٨- ٥٤٣٦گذر باغ آزادی
٠٧٩٧٦٢١٥٠٧

- ٠١/٠٧/١٣٩٩٠٧٠٨٠٠٩٧٩١- ٥٤٣٧کندهار شار عینومینه سرکحیات اهللاشار کی دشاه زلمیانو تولنهدکندهار.٣٧٤٣
٠٧٠٠٣٠٠٢٢٧

دخوست والیت په مرکزکی دزازی .٣٧٤٤
-٢٩/٠٥/١٣٩٩٠٧٦٥١١٧١١٥٠- ٥٤٣٨دخوست والیت په مرکزکیمیرپادشاهقومی شورا

٠٧٧٤٠٥٠١٨٧

نهاد اجتماعی و انسجام جوانان مقیم .٣٧٤٥
والیت بدخشان شهر فیص آباد اسداهللابدخشانشهر فیض آباد والیت

- ٥/٠٧/١٣٩٩٠٧٩٠٠٠٢٤٥٨- ٥٤٣٩شهر جدید
٠٧٩٤٤٤٦٨٤٨



٢٩٨

په ترینکوت شار کی دررنا تولنیزه .٣٧٤٦
والیت ارزگان مرکز ترینکوت آدم خانتولنه

- ٢٦/٠٥/١٣٩٩٠٧٠٠٠٥٣٩٧٩- ٥٤٤٠دریمه ناحیه
٠٧٤٩٢٨٩٤٦٣

اتحادیه اجتماعی ذارعین غله جات .٣٧٤٧
والیت بدخشان ولسوالی ارگو حبیب اهللا بدخشانولسوالی ارگووالیت 

- ٢٣/٠٦/١٣٩٩٠٧٨٩٧٢٧٥٠٩- ٥٤٤١شهر وحدت
٠٧٨٢٧٢٧٤٤

دخوست والیت به مرکز کی د باور .٣٧٤٨
والیت خوست مرکزمحبوب عبدالبصیرخیریه بنست

- ٢٩/٠٦/١٣٩٩٠٧٩٩٨٨٢٨٨٨- ٥٤٤٢جمال تجارتی مرکز
٠٧٧٥٧٥٥٥٦٥

انجمن اجتماعی باغداران .٣٧٤٩
- ٢٦/٠٦/١٣٩٩٠٧٧٤٨٢٩٩٩٩- ٥٤٤٣والیت کابل ولسوالی کلکان غالم دستگیروالیت کابلانگورولسوالی کلکان 

٠٧٩٩٨٧٧٤١٧

نهاد اجتماعی طلوع آفتاب مقیم .٣٧٥٠
والیت جوزجان مارکیت حبیب یار محمدمرکز والیت جوزجان

- ٠٥/٠٧/١٣٩٩٠٧٨٤١٣٦٠٠٠- ٥٤٤٤الرحمن 
٠٧٨٦٤٠٤٤٣٧

نهاد اجتماعی ولسوالی خواهان .٣٧٥١
والیت بدخشان شهر فیض آباد بشیراحمدوالیت بدخشان

- ٢٠/١١/١٣٩٨٠٧٧٢٥٧٧٧٦٧- ٥٤٤٥شهرک نو
٠٧٧٩٥٨٧٠٠

دننگرهار والیت دجالل آباد شار کی .٣٧٥٢
- ٢٩/٠٦/١٣٩٩٠٧٧٠٣٣٦١٢٩- ٥٤٤٦جالل آباد شار ریاست زراعتبهان داددحبوباتو کروندکرو تولنیز تولنه

٠٧٧٨٢٥٠٨٨٠

اتحادیه احتماعی ذارعین ولسوالی .٣٧٥٣
٢٣/٠٦/١٣٩٩- ٥٤٤٧والیت بدخشان ولسوالی جرماحمد جاویدبدخشانجرم والیت 

انجمن احتماعی باغداران میوه .٣٧٥٤
- ١٩/٠٤/١٣٩٩٠٧٧٩٩٠٢٠٧٧- ٥٤٤٨والیت کاپیسا ولسوالی تگابعبدالصبورولسوالی تکاب والیت کاپیسا

٠٧٩٧٨٤٧٠٢٣

انجمن اجتماعی تولید و ترویج کننده .٣٧٥٥
- ٢٥/٠٤/١٣٩٩٠٧٤٤٧٩٥٦٠٠- ٥٤٤٩والیت کاپیسا شهر داری کاپیساعبدالمعروفگان صنفت سابین والیت کاپیسا

٠٧٧٤٢٥١١٧١

انجمن اجتماعی زارعین سبزیجات .٣٧٥٦
- ١٧/٠٤/١٣٩٩٠٧٠٨١١٥٦٩٧- ٥٤٥٠والیت فراه ولسوالی باال بلوکمجنونولسوالی باال بلوک والیت فراه

٠٧٠٧٥٣١٩٠٣

انجمن اجتماعی زارعین هنگ مرکز .٣٧٥٧
- ٠٥/٠٧/١٣٩٩٠٧٧٢٩٣٥٩٦٦- ٥٤٥١سمنگان مرکزوالیت محمدفریدوالیت سمنگان

٠٧٧٥٥٠١٩٨٢

دننگرهار والیت دسبزیجات کروند .٣٧٥٨
- ١٧/٠٤/١٣٩٩٠٧٨٠٠٥١١١٥- ٥٤٥٢والیت ننگرهارمیز آغاکر تولنیزه تولنه 

٠٧٩٣٥١٥٦١٠



٢٩٩

شواری اجتماعی اهالی شهرک .٣٧٥٩
١٧/٠٦/١٣٩٩٠٧٩٤٣٧٦٢٧٢- ٥٤٥٣والیت کابل ولسوالی بگرامیرحم الدینگلپاچا الفت

انجمن اجتماعی ترویج کننده گان .٣٧٦٠
والیت فاریاب ناحیه دوم شهر منیژه افکار سالم مقیم مرکز والیت فراه

- ١٢/٠٧/١٣٩٩٠٧٢٩٥٠٠٩٠٣- ٥٤٥٤میمنه
٠٧٩٣٠٦٥٨٤١

انجمن اجتماعی زنان سبزیکاران واقع .٣٧٦١
شهر کابل ناحیه ششم قریه مهریهناحیه ششم شهر کابل

- ١٣٩٩٠٧٨١٩٤٥٦٢٤/.٢٩/٠٦- ٥٤٥٥میرزاعبدالقادر
٠٧٨٨٥٤٩٥٠٨

٣٧٦٢.
انجمن اجتماعی زارعین سبزیجات 
قریه هجرت مینه ولسوالی بگرامی 

والیت کابل
- ٢٩/٠٦/١٣٩٩٠٧٩٩٥٥٨٧٦٩- ٥٤٥٦والیت کابل ولسوالی بگرامی محمدملک صابر

٠٧٠٠٢٦٠٦٧٢

دکابل شار دوهمه ناحیه کی دحوانان .٣٧٦٣
- ٠٨/٠٦/١٣٩٩٠٧٧٧٠٦٢٠٢٠- ٥٤٥٧کابل شار دوه لسمه ناحیهاحمدمسعودنو دپرمختک تولنه

٠٧٧٤٧٢٦٣٧٧

نهاد اجتماعی محیط زیست طبیعیت .٣٧٦٤
والیت کابل ناحیه ششم سه راه احسان اهللاسبز

١٤/٠٥/١٣٩٨- ٥٤٥٨عالوالدین

انجمن احتماعی زارعین سمارق .٣٧٦٥
- ٠٨/٠٧/١٣٩٩٠٧٢٩٨٩٨٠٤٦- ٥٤٥٩والیت بلخ شهر مزار بالک میترامختاروالیت بلخ

٠٧٩٨٥٧٦٢٤٢

دشاتودمچیوفارم دهلمندوالیت .٣٧٦٦
هلمند والیت دناد علی ولسوالی غنی خانلرونکوتولنیزه تولنه

- ٠٩/٠٧/١٣٩٩٠٧٠٧٢٩٠١١٠- ٥٤٦٠دغربی کلی
٠٧٠٥٣٩٠٧٩٤

انجمن اجتماعی بانوان زعفران کار .٣٧٦٧
والیت هرات ولسوالی پشتون شهنازولسوالی پشتون زرغون والیت هرات

- ١٥/٠٦/١٣٩٩٠٧٩٧٨٠٢٦٧٠- ٥٤٦١زرغون
٠٧٩٦٢٤٨٠١٠

شورای اجتماعی هزاره ها مقیم شهر .٣٧٦٨
- ١٩/٠٤/١٣٩٩٠٧٩٤١٧٧٦٨٦- ٥٤٦٢والیت تخار شهر تالقانعبداالاحدتالقان والیت تخار

٠٧٧٦٦٣٠٩٠٠

انجمن اجتماعی زارعین حبوبات .٣٧٦٩
- ٠١/٠٧/١٣٩٩٠٧٣١٠٤١٤٠٤- ٥٤٦٣والیت لغمان ولسوالی علیشنیگعبدالمقیممرکز والیت لغمان

٠٧٧٠٧٨٤٨٨٠

٣٧٧٠.
باغداران انگور انجمن اجتماعی 

ولسوالی حضرت سلطان والیت 
سمنگان

والیت سمنگان ولسوالی حضرت قیام الدین 
- ٠٥/٠٧/١٣٩٩٠٧٧٧٠١٦٣١٦- ٥٤٦٤سلطان 

٠٧٧١٧٦٤٤٣٨

- ٠٥/٠٧/١٣٩٩٠٧٩٧٢٧٦٧٥١- ٥٤٦٥والیت سمندگان شهر ایبکانجمن اجتماعی زارعین زعفران مقیم .٣٧٧١



٣٠٠

٠٧٧٥٥٠١٩٨٢مرکز ایبک والیت سمنگان

انجمن اجتماعی باغداران انگور قریه .٣٧٧٢
٢٢/٧/١٣٩٩٠٧٧٧٥٩٧٣٢٩- ٥٤٦٦والیت کابل ولسوالی کلکان سلیم شاه سیدآباد ولسوالی کلکان والیت کابل 

٠٧٧٠٢٩٢٢٢٦

انجمن اجتماعی باغداران انگور قریه .٣٧٧٣
والیت کابل ولسوالی گلدره مومن خان فاضل بیک گلدره والیت کابل 

٠٧٧٥٥٧٧٢٢- ٥٤٦٧بازار 
٠٧٧٧٨٧٧٣٢٣

٢٩/٧/١٣٩٩٠٧٠٠٧٠٦٤٨- ٥٤٦٨والیت کابل ناحیه سوم نگینه نهاد اجتماعی خانه صلح افغانستان.٣٧٧٤
٠٧٩٥٧٧٧٧٤٧

٣٧٧٥.
ار په یوویشتمه ناحیه کی د د کابل 

وحدت صافی کلی د خلکو ولنیزه 
شورا 

۳۰/۷/۱۳۹۹۰۷۷۷۲۷۳۵۲۲- ٥٤٦٩کابل ارـ یوویشتمه ناحیهغوث الدین 
۰۷۷۳۷۵۵۱۰۷

انجتماعی باغداران چهار مغز .٣٧٧٦
۰۷۴۷۹۷۴۰۹۲- ٥٤٧٠والیت کاپیسا ولسوالی کوه بند نورحبیب ولسوالی کوه بند والت کاپیسا 

۰۷۴۴۴۹۰۱۷۴

د ننرهار والیت د یروبی ولسوالی د .٣٧٧٧
۰۷۸۱۸۱۹۰۸۸- ٥٤٧١ننرهار والیت سروبی ولسوالی حاجی امان اهللا قومونو ولنیزه شورا 

۰۷۸۰۲۷۷۵۱۴

شورای اجتماعی جوانان بغالن مقیم .٣٧٧٨
۰۷۹۰۲۱۲۸۶۹- ٥٤٧٢شهر کابل ناحیه اول رویا شهر کابل 

۰۷۹۳۱۱۰۰۴۱

اجتماعی امید مقیم شهر فیض سازمان.٣٧٧٩
والیت بدخشان شهر فیض آباد امید آباد والیت بدخشان 

۰۷۶۶۷۰۳۲۳۷- ۵٥٤٧٣ناحیه 
۰۷۹۵۴۱۲۸۱۷

اجتماعی باغداران میوه قریه انجمن.٣٧٨٠
٠٧٧٥٣٨٤١٣٣- ٥٤٧٤کالیت کابل ولسوالی گلدرهمحمد رحیمولسوالی گلدره والیت کابلده نو

٠٧٧٢٢١٧٧٩٧٩

٣٧٨١.
انجمن اجتماعی زارعین غله جات 
قریه دهاندر ولسوالی قرغه یی والیت 

لغمان

والیت لغمان ولسوالی قرغه یی 
٠٧٨٤٨٤٥٧٤٩- ٥٤٧٥قریه دهاندر

٠٧٨٢٧٤٢٤٥٤

شورای اجتماعی مردم پروژه آتیال .٣٧٨٢
٢١/٧/١٣٩٩٠٧٩٢١١٦١٩١- ٥٤٧٦والیت بلخ ولسوالی آتیالمحمد رسولواقع ولسوالی دهدادی والیت بلخ

٠٧٩٥٦٦٦٠٥٠

د خوست والیت په مرکز کی د مرد .٣٧٨٣
۲۷/۷/۱۳۹۹۰۷۷۸۹۳۳۷۹۰- ٥٤٧٧والیت خوست اندرال مارکیت زینت اهللا وانانو ولنیزه شورا خیلو 

۰۷۷۳۱۲۱۷۱۲



٣٠١

بنیاد خیریه فریده مجید زابلی واقع .٣٧٨٤
شهر کابل ناحیه اول مارکیت محمد داود ناحیه اول شهر کابل 

۱۷/۷/۱۳۹۹۰۷۰۳۲۵۰۱۱۰- ٥٤٧٨حاجی بابا
۰۷۰۰۲۷۴۸۳۲

بنیاد خیره حمایت از خانواده های بی .٣٧٨٥
۰۷۸۷۰۱۰۳۰۲- ٥٤٧٩سرک تایمنی ۴شهرکابل ناحیه ندیمه بضاعت واقع ناحیه چهارم شهر کابل

۰۷۹۸۰۹۰۴۰۹

انجن اجتماعی زارعین سبزیجات .٣٧٨٦
۲۹/۷/۱۳۹۹۰۷۹۵۵۳۲۵۵۹- ٥٤٨٠والیت هرات ولسوالی کروخعبدالحمید ولسوالی کروخ والیت هرات 

۰۷۹۳۱۱۷۰۹۰

انجمن اجتماعی باغدارن ومیوه .٣٧٨٧
۰۷۰۲۲۰۰۳۳۴- ٥٤٨١والیت بغالن ولسوالی ده صالح محمد حامد ولسوالی ده صالح والیت بغالن 

۰۷۰۶۶۷۴۳۱۰

انجمن حمایت از مریضان توبرکلوز .٣٧٨٨
شهر کابل کوچه چهارم کارته محمد عارف افغانستان 

۱۷/۷/۱۳۹۹۰۷۹۹۷۲۴۸۸۱- ٥٤٨٢پروان 
۰۷۹۹۱۶۳۸۴۷

گران مرکز انجمن اجتماعی کاری.٣٧٨٩
٣/٨/١٣٩٩٠٧٧٢٣٤٣٣٣٤- ٥٤٨٣والیت بامیان مرکز حسین علی بامیان 

٠٧٧٤٦٦٤٢٣٣

انجمن اجتماعی زارعین کچالو .٣٧٩٠
٠٧٧٩٠١٠٨٧٧- ٥٤٨٤والیت پنجشیر ولسوالی آباشار عیدی محمد ولسوالی آبشار والیت پنجشیر 

د هود کی نهمه ناحیی کابل ار په د .٣٧٩١
ار نهمه ناحیه هود خیل کابل محمد یوسف د یووالی تولنیزه شوراقومخیلوم

۲۸/۷/۱۳۹۹- ٥٤٨٥بازار 
۰۷۸۸۹۹۴۱۲۲
۰۷۴۴۸۱۴۶۸۰

٠٧٩٢٨٢٧٠٨٧- ٥٤٨٦کارته پروان–والیت کابل انجمن پتالوژستان افغانستان.٣٧٩٢
٠٧٠٠٢٢٨٠٧٩

شورای اجتماعی اتحاد قوم ستانکزی .٣٧٩٣
جاده –ناحیه اول –شهر کابل ظریف گلمقیم ناحیه اول شهر کابل

٣٠/٧/١٣٩٩٠٧٧٢٠١٢٥٠٣- ٥٤٨٧میوند
٠٧٧٧٤٢٦٨٦٨

نهاد اجتماعی برنا واقع ناحیه دهم .٣٧٩٤
٣٠/٧/١٣٩٩٠٧٧٦٨٦٦٤٠٦٣- ٥٤٨٨ناحیه دهم - شهر کابلسروش شهر کابل

٠٧٠٤١٠٠٥٥١

نهاد اجتماعی برنا مهر واقع ناحیه م.٣٧٩٥
شهرکابل ناحیه دهم سرک سید سروش دهم شهر کابل

٣٠/٧/١٣٩٩٠٧٧٦٨٤٤٠٦٣- ٥٤٨٩شیرپور 
٠٧٠٤١٠٠٥٥١

مرکز انکشاف مهارت های زندکی .٣٧٩٦
٠٧٩٩٤٢٤٧٥٠- ٥٤٩٠سرک قول اردو- والبت هراتغالم حیدر(مام)

٠٧٩٩٣٦٠٨٠٦



٣٠٢

سازمان اجتماعی نسل امید فردا مقیم .٣٧٩٧
سرک –ناحیه دهم –شهر کابل بهشتهناحیه دهم شهر کابل

٠٧٨٤٥٤٦٢٩٧- ٥٤٩١ششم قلعه فتح اهللا 
٠٧٨٨٩٤٦٤٩٢

انجمن اجتماعی باغداران سیب قریه .٣٧٩٨
والیت پنجشیر جوار مسجد نیسمه خواجه ولسوالی رخه والیت پنجشیر

٠٧٧٨٨٣٨٥٤٥- ٥٤٩٢فهیممارشال 

٣٧٩٩.
انجمن اجتماعی زنان مالدارقریه 
گلزاد ولسوالی چهار آسیاب والیت 

کابل
شهر کابل ولسوالی چهار آسیاب بهاره

- ٥٤٩٣قریه گلزاد

انجمن اجتماعی زارعین سبزیجات .٣٨٠٠
٠٧٠٨١٨٣٩٥٤- ٥٤٩٤والیت بغالن ولسوالی ده صالحعبدالمصورولسوالی ده صالح والیت بغالن 

٠٧٠٨٠٨٠٤٥١

بنیاد خیریه آرزوی کودک سرطانی .٣٨٠١
شهر کابل ناحیه چهارم راشدواقع ناحیه چهارم شهرکابل

٢٩/٧/١٣٩٩٠٧٨٥٠٢٢٨٠٧- ٥٤٩٥چهارراهی ترافیک
٠٧٩٤٣٨٩٠٠٩

شورای اجتماعی جوانان ولسوالی .٣٨٠٢
٠٧٧٥٧٧٦٠١٩- ٥٤٩٦والیت کابل واقع قریه میانه فواد احمدفرزه والیت کابل 

٠٧٠٨٣٣٣٤٤٠

شکران غوثی مقیم شهر بنیاد خیریه .٣٨٠٣
٠٧٩٩٦٠٠٦٠٠- ٥٤٩٧والیت هرات ناحیه پنجمشهنازهرات

٠٧٢٩٧٠٥٠٩٠

دهلمند میوه لرونکو نیالگیوردر .٣٨٠٤
٢٣/٧/١٣٩٩٠٧٢٩٦٢٥٨٧٣- ٥٤٩٨لکراه ارهلمند والیت پهاحمدشاهروزنکو تولنه

٠٧٠٧٨١٢٥٦٨

شورای اجتماعی مردم ولسوالی .٣٨٠٥
٠٧٩٠٩٠٤٠٠٠- ٥٤٩٩ولسوالی گذرهوالیت هرات محمدقاسمگذره والیت هرات

٠٧٩٩٦٠٤٥٧٣

نهاد اجتماعی صدای زنان مرکز .٣٨٠٦
والیت فاریاب ناحیه چهارم گذره بهشته جانوالیت فاریاب

٠٧٩٨٣٥٥٠٤٥- ٥٥٠٠عرب خانه
٠٧٩٥٥٣٦٨٢٢

انجمن اجتماعی مولدین لبنیاد .٣٨٠٧
٠٧٧٨٠٩٧٤٢٨- ٥٥٠١والیت لغمان ولسوالی علیشنگشمس الرحمنولسوالی علشینگ والیت لغمان 

٠٧٧٦٢١٥٠٧٧

دلغمان والیت دقرغیوولسوالی .٣٨٠٨
٢٧/٧/١٣٩٩٠٧١١٧٣٨٨٧١- ٥٥٠٢والیت لغمان ولسوالی قرغه ییحیات خان دقومون ویووالی تولنیزه شورا 

٠٧٣٠٩٥٣٤٥٩

٢٤/٧/١٣٩٩٠٧٨٠٨٠٨٠٩٢- ٥٥٠٣شهر کابلحبیب اهللاسازمان اجتماعی یک افغانستانن.٣٨٠٩
٠٧٨٧٨١٥٠٠



٣٠٣

٠٧٨٠٨٠٨٠٩٢- ٥٥٠٤شهر کابلحبیب اهللا افغانستانبنیاد خیریه یک .٣٨١٠
٠٧٨١٧٨١٥٠٠

هلمند والیت درزرگرانو اوطال .٣٨١١
٢٣/٧/١٣٩٩٠٧٠٧٢٠٩٧١٦- ٥٥٠٥هلمند والیت په لمری ناحیه کیعبدلطیف پلرونکی دیووالی تولنه

٠٧٠٠٧٧٧٧٠٨

٢٨/٧/١٣٩٩٠٧٨٠٠٠٥٣٨٨- ٥٥٠٦شهر کابل ناحیه پانزدهم قصبهحمیدالدینبنیاد خیریه هدف .٣٨١٢
٠٧٠٧٤٩١١٨٨

اتحادیه شرکت های سیاحتی وزیارتی .٣٨١٣
شهر کابل ناحیه ششم گوالئی محمد نبیمعراج واقع شهر کابل

٠٧٩٠٥٨٣٥٣٧- ٥٥٠٧دواخانه
٠٧٩٩٤٥٩٤٦٩

انجمن اجتماعی باغداران انگور .٣٨١٤
والیت کابل ولسوالی شکردره محمد نذیرولسوالی شکردره والیت کابل 

٠٧٨٧٣٨٠١٩٩- ٥٥٠٨قلعه مرادبیک
٠٧٨٠٤٣١٣٨٠

٠٧٠٠٤٦٠٦٥٩- ٥٥٠٩د ارزگان والیت ترینکوتعبدالباری دارزگان والیت دقوم متحده شورا .٣٨١٥
٠٧٤٧١٥٥٥٠٢

انجمن اجتماعی وتحقیقاتی افاق مقیم .٣٨١٦
٣/٨/١٣٩٩٠٧٧٢٥١٩٨١١- ٥٥١٠شهر کابل ناحیه سوم دهبوریمحمداسحقشهر کابل

٠٧٨٧٣١٤٥٤١

شورای اجتماعی مردم مرکز بهسود .٣٨١٧
٠٧٩٥٣٦٤٤٤٤- ٥٥١١شهرکابل یونسمیدان وردک مقیم شهر کابلوالیت 

٠٧٨٠٠٩٠٧٧٥

اتحادیه مکاتب خصوصی تعلیمی .٣٨١٨
- ٥٥١٢شهر کابل ناحیه سوم امین الدینشهر کابل 

نهاد اجتماعی ورزشکاران بانوان .٣٨١٩
شهر هرات ناحیه پنجم سرک عابده ناحیه پنجم شهر هرات 

٢٣/٧/١٣٩٩٠٧٨٥٣٠٠٥٥٠- ٥٥١٣متره ٦٤
٠٧٩٥٦٩٩٦٦٠

اتحادیه زارعین سبزیجات واقع .٣٨٢٠
والیت بغالن ولسوالی پلخمری محمد نسیمشهرپلخمری والیت بغالن 

٠٧٧١٩٣٣٦١- ٥٥٥١٤ناحیه 
٠٧٧٦١١٦٥١٠

انجمن اجتماعی آینده سازان .٣٨٢١
چهارراهی ١٠شهر کابل ناحیه امتیازافغانستان 

٢٩/٧/١٣٩٩٠٧٨٦٧٠٨٠٩٠- ٥٥١٥حاجی یعقوب
٠٧٨٧٤١٩٧٣٤

١/٨/١٣٩٩٠٧٠٠٠٠٠٣٢٠- ٥٥١٦شهر کابل ناحیه هفدهم کاریزمیرمایل آغابنیاد خیریه خیرخواه .٣٨٢٢
٠٧٩٥٥٠٠٠٠٠

٠٧٠٠٥١٤٢٤٣- ٥٥١٧والیت بلخ ناحیه ششم جاده نورحبسانجمن اجتماعی راه روشن والیت .٣٨٢٣



٣٠٤

٠٧٨٩٤٢٨١٦٨مسعود شهیدبلخ

انجمن اجتماعی قوریه داران امان .٣٨٢٤
٠٧٠٠٦١٦٤٠٠- ٥٥١٨شهرجدید بغالن مدیریت زراعتشاه محمدجدیدبغالنقتیبه بغالنی مقیم شهر 

٠٧٧٢١٥٧٥٤٠٠

شورای اجتماعی مردم نوآباد مرکز .٣٨٢٥
٠٧٩٣٦٢٣٧٢٠- ٥٥١٩والیت غزنی نوآبادمحمدجوادغزنی

٠٧٧٢٧٣٠٤٤٢

لورمه شهر کابل دریمه ناحیه احمداهللانیماخیریه بنست.٣٨٢٦
٣٠/٧/١٣٩٩٠٧٠٠٨٨٨٨٢- ٥٥٢٠کارته

٠٧٠٠٠٠٠٥١٩

ینو په مرکز کی دغودخوست .٣٨٢٧
خوست والیت دزراعت په زنی خان چرانو فارم لرونکواتحادیه

٠٧٧٢١٨٣٨٤٠- ٥٥٢١چهاریووالی 
٠٧٦٦١٣٧٦٦٣

انجمن اجتماعی رزاعتی غله جات .٣٨٢٨
٠٧٧٢٦٠٥٥٢١- ٥٥٢٢والیت بغالن شهرنوعبدالهادی ولسوالی نهرین والیت بغالن 

٠٧٨٩٨٣٤٢٧٦

٣٨٢٩.
کرامنجان شورای اجتماعی مردم 
شهر ١٠والیت بدخشان مقیم ناحیه 

کابل
٠٧٤٧٠٠٥٢٥٨- ٥٥٢٣شهر نو١٠شهر کابل ناحیه محمود اهللا 

٠٧٠٤٣١٨٦٨٠

انجمن اجتماعی باغداران میوه .٣٨٣٠
١٤/٧/١٣٩٩٠٧٩٦١٤٧٦٢١- ٥٥٢٤والیت هرات مرکز ولسوالی محمدیاسینولسوالی کرخ والیت هرات 

٠٧٩٧٨٣٣٧٨١

دبغالن والیت دپلخمری ولسوالی .٣٨٣١
٦والیت بغالن پلخمری ارسردار خاندعمرخیلو شورا 

٠٧٩٩٨٣٥١٤٠- ٥٥٢٥ناحیه 
٠٧٩٤٢٣٦٣٢٦

مقیم ١٥شورای اهالی مردم ناحیه .٣٨٣٢
شهر کابل جواخه بغرا جدید ذکر اهللاخواجه بغرا جدید شهر کابل

٠٧٠٢٧٣٨٦٧٣- ١٥٥٥٢٦ناحیه 
٠٧٠٠٦٧٥٢٠٦

٠٧٩٢٥٨٨٥٨٨- ٥٥٢٧سرک سوم ٤شهر کابل ناحیه مسعودبنیاد خیریه مسعود رحیمی .٣٨٣٣
٠٧٨٢٤٠٤٧٤٨

شورای اجتماعی رهیاب مقیم ناحیه .٣٨٣٤
سرکاریز قلعه ٦شهر کابل ناحیه وحیداهللاشهر کابل٦

٠٧٨١١١٨٠٨٨- ٥٥٢٨شهاده
٠٧٤٧٧٧٥٧١٥

انجمن اجتماعی زنان برای آینده .٣٨٣٥
والیت بلخ شهر مزارشریف ناحیه رابعهروشن مقیم شهر مزار شریف

٠٧٨٨١٢٢٦٤٨- ٥٥٥٢٩
٠٧٨٨٥٢٤١٣٣



٣٠٥

سازمان اجتماعی جوانان خیر اندیش .٣٨٣٦
سرک ١٧شهر کابل ناحیه بیزادشهر کابل١٧مقیم ناحیه 

٠٧٩٥٥٠١٨١٥- ٥٥٣٠سعادت
٠٧٨٠٨٨٢٠٢٦

دهلمند والیت دناوی ولسوالی .٣٨٣٧
٠٧٤٩٦٤٧١٤١- ٥٥٣١ولسوالی مرکزهلمند والیت ناوه عبدالباقی دخلکو متحده تولنیزه شورا  

٠٧٤٧٢٦٦٧٣٧

شورای اجتماعی جوانان قریه والیتی .٣٨٣٨
والیت ننرهار ولسوالی بهسود صبغت پایان ولسوالی بهسود والیت ننرهار

٠٧٩٣٠٠٨١٠٢- ٨٥٥٣٢ناحیه 
٠٧٨٥٢١٦٠٩١

٣٨٣٩.
شورای اجتماعی قوم حسین خیل 
واقع ولسوالی چهارآسیاب والیت 

کابل 
٠٧٩٨٧٠٣٠٠٧- ٥٥٣٣ناحیه هفتم دوغ آبادشهر  کابل بریالی 

٠٧٩٩٣٥٥٧٠٦

دخوست والیت په مرکز کی د .٣٨٤٠
٣/٨/١٣٩٩٠٧٧٨٦٢٢٣٠٣- ٥٥٣٤خوست والیت غالم بندر سرداردریورانو تولنیزه تولنه 

٠٧٧٥١٢٤٩٢٦

انجمن اجتماعی مالدران ولسوالی .٣٨٤١
٠٧٩٢٨٠١٦٢٠- ٥٥٣٥والیت هرات ولسوالی کرخ میرزاکرخ والیت هرات

٠٧٩٨٧٣٨٤٣٨

انجمن اجتماعی اوزال مقیم شهر .٣٨٤٢
٠٧٧٦٢٠٨٣٠٩- ٥٥٣٦شهرکابل والیی دواخانه مهدیکابل 

٠٧٧٧٧٩١١٥٤

٣٨٤٣.
انجمن اجتماعی مولدین لبنیاد اتفاق 
قریه نواقلین ولسوالی ده سبز والیت 

کابل 
والیت کابل ولسوالی ده سبز جنت ل

٠٧٧٤١٢١٠٣٢- ٥٥٣٧قریه افضل
٠٧٧٠٤٩٨٨٨١

لمری ناحیه کی دننرهار والیت په .٣٨٤٤
په ننرهار والیت دجالل آباد سرداردپشه یی وانانوتولنیزه تولنه

٠٧٧٥٣٠٣٧٧٤- ٥٥٣٨ار لمری ناحیه 
٠٧٨٥٧٦٧٠٥٤

انجمن اجتماعی انصار واقع ناحیه .٣٨٤٥
ذره ١٢شهرهرات ناحیه صفی اهللا دوازدهم شهر هرات 

٠٧٩٩٤١١٥٨٧- ٥٥٣٩فاروقیه 
٠٧٩١٧٣٧١٤٤

برای مردم سازمان اجتماعی همکاری.٣٨٤٦
والیت فاریاب شهر میمنه ناحیه صبغت اهللا واقع ناحیه دوم شهر فاریاب

٠٧٩٣٠٠٨١٠٢- ٥٥٤٠دوم 
٠٧٨٥٢١٦٠٩١

پراچی شورای اجتماعی ومردمی قریه .٣٨٤٧
والیت کابل ولسوالی پغمان احمدشاهولسوالی پغمان والیت کابل 

٠٧٩٩٠٠٠٥٨٠- ٥٥٤١متصل باغ عمومی 
٠٧٨٦٠٩٧١٢١

٠٧٩٤٨٥٧٠١٩- ٥٥٤٢والیت فاریاب شهرم میمنه سنجرانجمن اجتماعی بیرلیک والیت .٣٨٤٨



٣٠٦

٠٧٩٧٥٤٤٧٠٧فاریاب 

شورای اجتماعی ساکنین قریه صادقیه .٣٨٤٩
٠٧٩١٣٣٠٩٥٠- ٥٥٤٣والیت غزنی توحید آباد صادقیهحکیم مرکز والیت غزنی 

٠٧٩٤٥٢٤٣١٨٩

٣٨٥٠.
خوریانو ولسوالی دننگرهاروالیت د

دزاوی کلی دخدرخیلو وانانو 
تولنیزه 

دننرهار والیت دجالل آباد ار محمدالیاس
٠٧٨٦٩٤٥٤٣- ٥٥٤٤دوسرکه چوک

بنیادخیریه میوند واقع ناحیه چهارم .٣٨٥١
شهر کابل ناحیه چهارم کوچه داوود شهر کابل 

٣/٨/١٣٩٦٩٠٧٧٥٥٥٥٥٥٥- ٥٥٤٥اول انصاری 
٠٧٧٥٥٥٥٥٥٩

شورای اجتماعی مردم ولسوالی قره .٣٨٥٢
٠٧٨١٧٢٧٢٧٢- ٥٥٤٦دروازه کابل پروان بازار قره باغ صفی اهللا باغ والیت کابل 

٠٧٩٩٣٨٢١٩٦

شورای اجتماعی بانوان عدالت خواه .٣٨٥٣
والیت پروا سرک چهل متره مستوره جان والیت پروان 

٠٧٣١٦٩٥٦٠١- ٥٥٤٧چوک رحمانی
٠٧٧٥٥٩٩٧٧٣

انجمن اجتماعی زارعین زعفران مقیم .٣٨٥٤
٠٧٩٧٢٧٦٧٥١- ٥٥٤٨والیت سمنگان ولسوالی ایبک مرکز ایبک والیت سمنگان 

٠٧٧٥٥٠١٩٨٢

٣٨٥٥.
انجمن اجتماعی زارعین سبزیجات 
قریه الوخیل ولسوالی بگرامی والیت 

کابل
ولسوالی بگرامی -والیت کابلعزیز

٠٧٨٨٤٢٦٣٤٩- ٥٥٤٩ارزان قیمت–
٠٧٨٥١٢٢١٠٦

حیریه لبخند واقع لشکرگاه بنیاد .٣٨٥٦
–شهر لشکرگاه -والیت هانمندعبد الرحمنوالیت هتمند

٠٧٩٧٦٨١٠١٤- ٥٥٥٠مارکیت عمری 
٠٧٧٤٨١٥٤٨٦

دلغمان والیت په مرکز کی د .٣٨٥٧
۰۷۸۳۳۲۵۷۵۷- ٥٥٥١الینار هده–لغمان والیت فیض اهللاغویتو چرانو فارم لرونکو اتحادیه 

۰۷۲۸۸۶۹۸۸۶- ٥٥٥٢کارته نو–شهر کابل احمد فیاضد رنا تولنیزه تولنه.٣٨٥٨
۰۷۸۴۷۱۰۵۲۳

ده اجمن اجتماعی زارعین سبزیجات .٣٨٥٩
ولسوالی ده سبز -والیت کابلویسپایین قریه ده یحیی ولسوالی ده سبز

٠٧٨٧٤٨٠٨٣٨- ٥٥٥٣قریه ده یحیی–

شورای اجتماعی مردم ده افغانان .٣٨٦٠
١٩/٨/١٣٩٩٠٧٠٠٢٦٢١٠٢- ٥٥٥٤ناحیه دوم - شهر کابلفریدونشهرکابل

٠٧٧٥٦٦٧٢٩٣



٣٠٧

سازمان اجتماعی کاروان جوانان .٣٨٦١
چمن -٨ناحیه –شهرکابل ثنا اهللافغان واقع شهر کابل 

١٥/٨/١٣٩٩٠٧٨٢٦٠٤٠٦٠- ٥٥٥٥حضوری 
٠٧٨٩٩١٣٥١٥

انجمن اجتماعی سبزیجات ولسوالی .٣٨٦٢
٠٧٩٨٤٩٠٧٧- ٥٥٥٦حصه دوم–والیت کاپیسا عبدالواسع جصه دوم والیت کاپیسا

٠٧٩٥٤٣٠٨٠١

شورای اجتماعی جوانان ناحیه دوم  .٣٨٦٣
جاده –ده افغانان –شهرکابل نجیب اهللا شهر کابل 

٠٧٤٤٠٤١٠٤١- ٥٥٥٧آسمایی
٠٧٨٨٦٥٥٥٣٣٠

د عمومی –کندهار والیت فض الحقدکندهار دصنغت کارانو تولنه.٣٨٦٤
٠٧٠٠٢٨٧٩٦١- ٥٥٥٨سرک میدان هوایی

٠٧٠٠٣٠٤١٥٧

انجمن اجتماعی بانوان متحد مرکز .٣٨٦٥
٧/٨/١٣٩٩٠٧٩٧٤٩١٤٧١- ٥٥٥٩ولسوالی بلخ–والیت بلخ دیبابلخ والیت بلخولسوالی 

٠٧٨٢٣٢٦٦٥٥

انجمن اجتماعی مولدین لبنیات قریه .٣٨٦٦
ولسوالی چهار -والیت کابلغالم حضرت نو نیاز ولسوالی چهار آسیاب

٠٧٧٩٠٨٤٥٩٤- ٥٥٦٠قریه نو نیاز–آسیاب 
٠٧٧٢٤٣٢٦٢٥

انجمن اجتماعی زارعین غلجات .٣٨٦٧
ولسوالی کرخ –والیت هرات گل احمد ولسوالی کرخ والیت هرات 

٠٧٩٨١١٨٠٦٠- ٥٥٦١مرکز ولسوالی 
٠٧٩٧٢٧٣٧٢٠

چهارراهی سرسبزی –شهرکابل ضیاالحقبنیاد خیریه مولوی محمد شاه فضلی .٣٨٦٨
٠٧٨٦٠٩٨٨٣٨- ٥٥٦٢ناحیه دوم–

٠٧٨٧٠٤٠٤٣٥

والیت انجمن اجتماعی زارعین مرکز .٣٨٦٩
٠٧٨٦٠١٥٥٥٥- ٥٥٦٣-شهر تالقان –والیت تخار نقیب اهللاتخار

٠٧٠٥٠٠٠٥٦٩

شورای انسجام خبر نگاران واقع .٣٨٧٠
شهر –ناحیه دهم –شهر کابل عزیزشهر کابل

٠٧٩٩٨١١٧٨٨- ٥٥٦٤نو
٠٧٤٧٢٢٨٨٧٦

٣٨٧١.
انجمن اجتماعی باغداران میوه قریه  
دکو علیا ولسوالی میر بچه  کوت 

والیت کابل
ولسوالی میر بچه –والیت کابل فاروق

٠٧٩٩٤٠٠٠٠٩- ٥٥٦٥کوت
٠٧٨٠٧٥١٠٠٠

دکنر والیت په هجرت آباد کمپ .٣٨٧٢
١٩/٨/١٣٩٩٠٧٧٢٣١٤٠٣٦- ٥٥٦٦هجرت آباد–دکنروالیت اکبر خانکی د خلکو تولنیزه تولنه

٠٧٧٨٤٥٩٢٢٥

انجمن اجتماعی زارعین غلجات .٣٨٧٣
ولسوالی ینگی –والیت تخار محمد الحقولسوالی ینگی قلعه والیت تخار

٠٧٠٠٧٤١٣٣٢٠- ٥٥٦٧قلعه
٠٧٨٠٠٠٧٠٧٤



٣٠٨

دلغمان والیت په مهتر الم کی د .٣٨٧٤
سرک غازی –لغمان والیت عبد العظیمنظامی شهیدانو ورثه  تولنیزه تولنه

٠٧٨٠٢٣٤٥٨٨- ٥٥٦٨بابه 
٠٧٨٨٠٧١٤٣٧

ارکی دلغمان والیت په مهتر الم.٣٨٧٥
عصمت اهللا -والیت لغمانمحمد طالبدخلکو اتحاد تولنیزه تولنه

۰۷۸۶۳۲۹۹۵۴- ٥٥٦٩چوک
۰۷۸۳۱۸۶۴۷۲

انجمن اجتماعی باغداران انار مرکز .٣٨٧٦
۱۵/۸/۱۳۹۹۰۷۰۷۵۶۰۱۵۱- ٥٥٧٠ناحیه چهارم–والیت فراه علی محمدوالیت فراه

۰۷۰۷۱۳۹۳۵۲

شرای اجتماعی مکاتب خصوصی .٣٨٧٧
قلعه - ناحیه ششم-شهرکابلعلی جانحوزه ششم شهر کابل

۰۷۴۴۷۰۲۹۱۵- ٥٥٧١علی مزدان
۰۷۸۳۴۰۰۵۰۴

دتخار والیت په ینی قلعه ولسوالی .٣٨٧٨
ولسوالی ینی –والیت تخار لطف اهللا کی د پتنو ولسی تولنه

۱۴/۸/۱۳۹۹۰۷۰۶۷۳۸۰۹۱- ٥٥٧٢قلعه
۰۷۰۲۸۲۸۸۸

–وزارت خارجه -والیت کابلخجسته انجمن اجتماعی زنان دیپلومات افغان.٣٨٧٩
۱۵/۸/۱۳۹۹- ٥٥٧٣ریاست حقوق

ارغندی سفبی شورای اجتماعی مردم .٣٨٨٠
–ولسوالی پغمان -والیت کابلعزیز خان ولسوالی پغمان والیت کابل

۲۰/۸/۱۳۹۹۰۷۷۷۸۸۱۸۱۶- ٥٥٧٤ارغندی سفلی
۰۷۹۶۱۷۱۷۴۰

اتحادیه ناشران و کتابفروشان جوی .٣٨٨١
جوی –ناحیه دوم -شهرکابلمحمد اکبرشیر مقیم ناحیه دوم شهر کابل

۰۷۸۰۵۹۰۰۵۵- ٥٥٧٥شیر
۰۷۷۸۸۱۶۹۴۷

شورای اجتماعی زنان قریه نو آباد .٣٨٨٢
ولسوالی انجیل –والیت هرات مسعودهولسوالی انجیل والیت هرات 

٠٧٩٧٥٩٣٦٨٠- ٥٥٧٦قریه نو آباد–
٠٧٩٧١٣١٣٨٤

انجمن اجتماعی  زارعین غلجات .٣٨٨٣
۲۰/۸/۱۳۹۹۰۷۹۹۲۴۰۳۰۲- ٥٥٧٧ناحیه چهارم–شهرتخار حاجی حبیب اهللامرکز والیت تخار

۰۷۰۰۲۹۲۲۵

اجتماعی  جوانان والیت سازمان .٣٨٨٤
-ولسوالی انجیل- والیت هراترحمت الدینهرات

۲۴/۸/۱۳۹۹۰۷۹۷۶۰۰۸۷- ٥٥٧٨قریه چهار باغ
۰۷۷۰۹۷۷۰۰

٣٨٨٥.
انجمن اجتماعی مولدین لبنیات قریه 
بابه قشقار ولسوالی ده سبز والیت 

کابل
-ولسوالی ده سبز-والیت کابلمحمدمعصوم 

۰۷۰۰۲۴۲۴۵۱- ٥٥٧٩قریه بابه قشقار 
۰۷۷۲۲۷۵۷۳۸

–شهر کابل پروژه خیر خانه محمد سالمبنیاد خیریه الماس واقع شهر کابل.٣٨٨٦
۰۷۶۶۱۶۶۶۶۶- ٥٥٨٠سرک لوای بابه جان

۰۷۰۷۴۴۱۲۴۷



٣٠٩

۲۶/۸/۱۳۹۹۰۷۸۵۷۲۰۴۰۰- ٥٥٨١شهرک چوک–شهر تالقان حاجی حفیظ اهللاتحادیه غلجات مرکز والیت تخار .٣٨٨٧
۰۷۴۷۳۵۷۶۵۴

ولسوالی دمیدان وردو دسید آباد تو .٣٨٨٨
سید آباد –میدان وردک والیت نور الرحمند میوه جاتو بنوال تولنیزه تولنه

۱۸/۸/۱۳۹۹۰۷۹۳۳۵۵۴۱۱- ٥٥٨٢ولسوالی
۰۷۷۶۶۷۸۰۵۷

انجمن اجتماعی زارعین نباتات تیلی .٣٨٨٩
ولسوالی بغالن –والیت بغالن اختر محمدولسوالی بغالن مرکزی والیت بغالن 

۱۴/۸/۱۳۹۹۰۷۰۷۵۹۹۲۲۰- ٥٥٨٣مرکزی
۰۷۳۰۰۰۸۳۶۴

٣٨٩٠.
انجمن اجتماعی زارعین حبوبات 
مقبم ولسوالی بغالن مرکزی والیت 

بغالن
والیت بغالن ولسوالی بغالن حاجی امان اهللا

۲۴/۸/۱۳۹۹۰۷۰۰۷۰۲۲۳۵- ٥٥٨٤مرکزی
۰۷۷۵۲۵۰۵۰۸

انجمن اجتماعی معلولین ولسوالی .٣٨٩١
۱۴/۸/۱۳۹۹۰۷۰۴۹۳۲۸۷۲- ٥٥٨٥ولسوالی خنجان-والیت بغالنمحمد طاهرخنجان والیت بغالن

۰۷۷۳۸۲۵۸۱۴

٣٨٩٢.
انجمن اجتماعی زارعین غلجات قریه 
یکتوت ولسوالی حضرت سلطان 

والیت سمنان
ولسوالی –والیت سمنان انصار الحق

۰۷۷۷۰۳۶۲۰۶- ٥٥٨٦قریه یکه توت–حضرت سلطان 
۰۷۷۳۰۶۲۶۹۹

دکنروالیت دبارکندی کلی دوانانو .٣٨٩٣
۰۷۷۷۷۶۶۰۶۱- ٥٥٨٧شاروالی مارکیت- کنروالیتاصغرخانمتحد شورا

۰۷۷۵۵۰۲۲۵۲

په جالل آباد ارکی دامید خیریه .٣٨٩٤
رهار والیت حاجی هارونبنسار –نن جالل اباد

۰۷۸۳۳۱۰۳۱۰- ٥٥٨٨دریمه ناحیه–
۰۷۸۶۱۸۸۱۱۲

انجمن اجتماعی بانوان زعفران کار .٣٨٩٥
۰۷۹۲۹۶۶۲۱۰- ٥٥٨٩ولسوالی زره–والیت هرات سید اکرامولسوالی انجیل والیت هرات

۰۷۹۲۷۳۷۹۴

شورای اجتماعی تغیر مثبت مقیم شهر .٣٨٩٦
۰۷۰۲۲۶۶۳۳۰- ٥٥٩٠کارته نو–شهر کابل خالدهرات 

۰۷۰۷۵۲۳۲۱۴

چهار -شهر نو-والیت کابلمحمدناصرنهاد اجتماعی ثریا مقیم شهر کابل.٣٨٩٧
۰۷۸۶۹۷۴۰۳۵- ٥٥٩١راهی حاجی یعقوب

۰۷۴۴۴۹۸۴۱۱

انجمن اجتماعی دانشجویان ولسوالی .٣٨٩٨
٠٧٧٥٥٩٥٠٠٣- ٥٥٩٢پهلوی هوتل شاهی-والیت بامیانمحمد علیبامیانگ تخت بندر مقیم مرکز سن

٠٧٧٠١٠٠٣٤٦

٠٧٨٣٦٠٧٧٠٧- ٥٥٩٣کوته - پنجمناحیه-شهرکابلبریالیمقیم انجمن اجتماعی دست فروشان .٣٨٩٩



٣١٠

٠٧٨٧٨٦٦١١٢٣سنگیناحیه پنجم شهر هرات

نهاد اجتماعی حامیان ورزشی  های .٣٩٠٠
آسمایی -دومناحیه -شهر کابل فاطمهحقوق بشر

١٨/٨/١٣٩٩٠٧٦٧٨١٦٦١٥- ٥٥٩٤پالزا
٠٧٧٤٠١٥٥٩٢

اتحادیه زارعین تیلی مرکز والیت .٣٩٠١
٠٧٧٠٠٧٠٥٨٤- ٥٥٩٥شهر آیبک-والیت سمنگانعبدالکریمسمنگان 

٠٧٦٥٠١٤٧٩٣

انجمن اجتماعی زارعین سبزیجات .٣٩٠٢
٢٢/٨/١٣٩٩٠٧٧٨٣٥١٣٧٢- ٥٥٩٦قریه سرخ جوی-والیت بامیانعبدالرازقمیهن سبز مرکز والیت بامیان

٠٧٧٠٨٩٧٦٩٧

شورای اجتماعی معلولین جاویدان .٣٩٠٣
-شهرک خراسان- شهر کابلمحمد نعیممقیم ناحیه شانزدهم شهر کابل

٠٧٨٠٨١٨٣٨٠- ٥٥٩٧قریه ده خدایداد
٠٧٧٩٤٣٦٠٢٥

شورای اجتماعی قریه قخور ولسوالی .٣٩٠٤
٢٢/٨/١٣٩٩٠٧٦٥٤٢٠١٣٠- ٥٥٩٨قریه قخور- والیت دایکندیسردار محمدپاتو والیت دایکندی 

٠٧٠٧٢١٢٩٣٠

رها والیت به جالل آباد ار کی دنن.٣٩٠٥
جالل آباد –ننرهار والیت تهانه داردسایبینو دکر وند رو ولنیزه ولنه

۲۷/۸/۱۳۹۹۰۷۷۰۳۳۶۱۲۹- ٥٥٩٩لورمه ناحیه-ار
۰۷۷۳۰۴۵۰۷۶

په مرکز کی - دهلمند والیت.٣٩٠٦
-دوهمه ناحیه-والیتهلمند قاسمدحبوباتوکرونذد رو تولنیزه تولنه

۰۷۸۶۹۵۱۲۷- ٥٦٠٠چهل متره سرک
۰۷۰۳۰۷۰۰۵

انجمن اجتماعی زارعین حبوبات قریه .٣٩٠٧
۰۷۰۷۱۸۲۷۲۳- ٥٦٠١قریه شاه جوی- والیت زابلسید زوی محمدشاجوی مقیم مرکز والیت زابل

شورای اجتماعی حمایت از زنان .٣٩٠٨
- نیلی لیسه- والیت دایکندیشفیقهمقیم مرکز والیت دایکندی

۰۷۷۰۲۰۸۸۱۱- ٥٦٠٢سن قوم
۰۷۷۳۹۹۶۷۲۵

دودو والیت دایمیر داد ولسوالی .٣٩٠٩
دایمیر داد -ورد والیتمحمد عمردمیوه لننکو بنوال تولنیزه تولنه

۲۶/۸/۱۳۹۹۰۷۷۶۰۰۰۱۸۲- ٥٦٠٣ولسوالی
۰۷۸۳۷۹۰۳۳۱

نهاد اجتماعی جوانان سلطان خواجه .٣٩١٠
ولسوالی –والیت فاریاب محمد داودنور ولسوالی پشتونکوت

۰۷۳۰۵۰۷۰۶۰- ٥٦٠٤پشتونکوت
۰۷۹۶۷۱۰۵۵۰

شورای اجتماعی قوم بارکزی مقیم .٣٩١١
- ناحیه پنجم- شهر کابلجمیل احمدناحیه پنجم شهر کابل

۲۶/۸/۱۳۹۹۰۷۹۹۵۹۰۲۱۹- ٥٦٠٥خوشحال خان مینه
۰۷۸۹۷۶۲۴۵۵

دپکتیا والیت په احمد آباد ولسوالی .٣٩١٢
۰۷۷۶۳۷۲۷۵۶- ٥٦٠٦احمدآباد ولسوالی-والیتدپکتیا عبدالجباردمنو بنوال تولنیزه تولنه

۰۷۷۹۴۴۰۲۰۱۹



٣١١

انجمن اجتماعی باغداران میوه .٣٩١٣
٠٧٧٥٨٤٩١٤٠- ٥٦٠٧والیت پکتیا بازار سید کرمگلحاجی ثمرولسوالی سید کرم والیت پکتیا

٠٧٦٧٧٦٠٧٢٧

دپکتیا والیت کی د زرمت ولسوالی .٣٩١٤
٢٢/٨/١٣٩٩٠٧٩٢٩٧٩٧٨٦- ٥٦٠٨ولسوالی زرمت–والیت پکتیا محمد نعیمدمیوه جاتو بنوال تولنیزه تولنه

٠٧٨٣٤٨٤٩٩٦

ار په پنمه ناحیه کی د دکابل .٣٩١٥
- پنمه ناحیه–کابل ار حاجی قیام الدینودو ولنیزه ولنه

۲۶/۸/۱۳۹۹۰۷۷۶۷۶۳۰۲۱- ٥٦٠٩خوشحال خان مینه
۰۷۰۸۰۳۵۶۸۸

نهاد اجتماعی بشر دوست مقیم ناحیه .٣٩١٦
-شهر میمنه- والیت فاریابعبدالرحمنهفتم شهر میمنه والیت فاریاب

۰۷۹۸۵۴۵۵۳- ٥٦١٠ناحیه هفتم
۰۷۹۹۵۲۲۰۳۲

بنیاد خیریه مدد کاران مقیم ناحیه .٣٩١٧
کلوله - ناحیه دهم-والیت کابلسلیماندهم شهر کابل

۰۷۳۰۱۲۱۹۱۸- ٥٦١١پشته
۰۷۴۴۷۸۹۵۸۸

اتحادیه زارعین حبوبات مقیم مرکز .٣٩١٨
رشته - تالقانشهر –والیت تخار نقیب اهللاوالیت تخار 

۰۷۸۶۰۱۵۵۵۵- ٥٦١٢بزازی سری چوک
۰۷۰۰۵۰۰۵۶۹

تنجمن اجتماعی بانوان مولد لبنیات .٣٩١٩
۲۲/۸/۱۳۹۹۰۷۶۴۹۱۹۸۳۵- ٥٦١٣قریه شیبرتو-والیت بامیانرحیممرکز والیت بامیانشیبرتومقیم فریه 

۰۷۶۴۵۴۲۷۰۳

٣٩٢٠.
گان اتحادیه شرکت های وارد کننده 

عراده جات سنگین وماشین آالت 
هشتم شهر هراتمقیم ناحیه 

- ناحیه دوازدهم- شهر هراتعبدالحمید
٢٧/٨/١٣٩٩٠٧٩٩٢٥٢٢٦٨- ٥٦١٤سرک اسالم قلعه

٠٧٩٩٣٢٣٩١٨

بنیاد خیریه انصار مقیم ناحیه چهارم .٣٩٢١
شهر کابل

پروان - ناحیه چهارم- شهر کابل
٠٧٦٧٨٣٥٩٠٤- ٥٦١٥سرک نهم-سوم

٠٧٧١٠١٣٢٢٠

انجمن اجتماعی بانوان ولسوالی .٣٩٢٢
والیت دایکندی ولسوالی اشتر صدیقهاشترلی والیت دایکندی

٠٧٦٦١٤٢٤٩٩- ٥٦١٦لی
٠٧٠٧٢٧٨٧٧٩

٣٩٢٣.
انجمن اجتماعی زارعین سبزیجات 
ولسوالی حضرت سلطان والیت 

سمنگان
ولسوالی –والیت سمنگان شیر احمد

٠٧٧٦٥٧٧١٨٧- ٥٦١٧حضرت سلطان
٠٧٧٥٢٠٢٠٤٩

شورای همبستگی صرافان سرای .٣٩٢٤
- شهزادهسرای -والیت کابلامین جانشهزاده

٠٧٠٤٣١٠٠٠٠- ٣٥٦١٨منزل اول دوکان نمبر 
٠٧٠٨٠٩٩٦٠٩٠

٢٧/٨/١٣٩٩٠٧٧٢١٠٤٦١١- ٥٦١٩سیاه الیک -والیت بامیانمحمدانجمن اجتماعی زارعین کچالو مقیم .٣٩٢٥



٣١٢

قریه قلعه گیرو سیا الیک فوالدی 
والیت بامیان

٠٧٤٨٤٨٧٣٩٧مرکز بامیان–فوالدی 

نهاد اجتماعی صیح امید جوانان آب .٣٩٢٦
قله -ناحیه اول-والیت باد غیسمحمد جمعهوالیت باد غیسکمری مرکز

٠٧٩٧٣٤٨٤٤٤- ٥٦٢٠نو
٠٧٢٨١٢٨١٢٨٦٩١

انجمن اجتماعی زارعین سبزیجان .٣٩٢٧
-ریاست زراعت- والیت زابلحکیم اهللاولسوالی شاه جوی والیت زابل

- ٠٧٠٣٢٥٥٩٣٧- ٥٦٢١آمریت ولسوالی شاه جوی
٠٧٠٥٢٠١٠٩٦

انجمن اجتماعی پیام نجات واقع .٣٩٢٨
٠٧٩٨٤٣٦٣٣٥- ٥٦٢٢ناحیه نهم–شهر هرات عبدالحمننهم شهر هراتناحیه

٠٧٨٠٤٢١٠٠٣

انجمن اجتماعی معلولین مشعل دار .٣٩٢٩
مقیم ناحیه اول شهر هرات

کوچه -ناحیه اول–شهر کابل 
٠٧٨٥٥٢٢١٩٩- ٥٦٢٣سرای

٠٧٠٠١٦٤٩١٢

شورای اجتماعی فارسی زبانان مقیم .٣٩٣٠
ناحیه -فاریابشهر میمنهوالیت محمد رفیقشهر میمنه والیت فاریاب

٠٧٩٩٧٥١٤٤٢- ٥٦٢٤گذر بلوچ خانه-اول
٠٧٩٠١٨١٨٦٠

بنیاد خیریه مهربان مقیم مرکز والیت .٣٩٣١
والیت جوزجان ــشهرشبرغان محمد حسنجوزجان

۰۷۳۰۸۵۴۰۰۰- ٥٦٢٥ـــپروژه حاجی امین
۰۷۸۹۲۴۴۰۰۰

نهاد اجتماعی مهربان مقیم ناحیه .٣٩٣٢
ــــناحیه والیت کابل عزیزهسیزدهم شهر کابل

- ٥٦٢٦گوالی دواخانهسیزدهم ـــ

کابل ار ــــ شاه شهید سردار خانپه کابل کی د پکتیا دریورانو تولنه.٣٩٣٣
۲/۹/۱۳۹۹۰۷۶۴۴۴۸۴۴۴- ٥٦٢٧سیمه

۰۷۰۲۶۶۷۵۶۶

٣٩٣٤.
انجمن اجتماعی وارد کننده ان پرزه 

شهر ۱۳جات موتر مقیم ناحیه 
هرات

شهر هرات ــــ سرک محمد نعیم
۰۷۹۹۵۰۱۹۰۳- ٥٦٢٨ناحیه سیزدهماسالم قلعه ــ 

۰۷۰۰۵۷۵۷۵۵

انجمن اجتماعی شرکت های وارد .٣٩٣٥
شهر هرات ـــ سرک اسالم نثار احمدکننده تیلری های بار بری 

۰۷۹۸۷۶۱۲۸۷- ٥٦٢٩قلعه ـــ ناحیه سیزدهم
۰۷۹۹۰۳۲۱۰۹

٣٩٣٦.
انجمن اجتماعی شرکت های وارد 
کننده ان ماشین آالت ساختمانی 

هراتواقع ناحیه سیزدهم شهر 
اسالم –۱۱ناحیه –شهر هرات بهادر شاه

۰۷۹۹۴۸۸۹۵- ٥٦٣٠قلعه
۰۷۹۹۳۶۴۰۰۰

۱۰/۹/۱۳۹۹۰۷۸۶۴۶۶۵۷۲- ٥٦٣١کارته –ناحیه سوم –شهر کابل ریحانهنهاد اجتماعی دوستی با کتاب مقیم .٣٩٣٧



٣١٣

۰۷۸۶۶۶۲۶۲۸چهارشهر کابل

–ناحیه چهارم –والیت کابل عبداهللاور فکرنهاد اجتماعی مح.٣٩٣٨
۹/۹/۱۳۹۹۰۷۷۷۰۰۲۰۳۰- ٥٦٣٢پشتهکلوله 

۰۷۴۹۳۶۹۵۲۵

شورای اجتماعی فردای نوین واقع .٣٩٣٩
ولسوالی انجیل –والیت هرات عبدالقادر ولسوالی انجیل والیت هرات

۰۷۹۵۳۸۷۱۴۱- ٥٦٣٣قریه هواده–
۰۷۹۸۸۴۳۴۳

انجمن اجتماعی زارعین سبزیجات .٣٩٤٠
ولسوالی شاه –والیت زابل عبدالحقولسوالی شاه جوی والیت زابل

۰۷۰۰۶۱۷۵۴۰- ٥٦٣٤سرک ارغنداب–جوی 
۰۷۰۶۴۲۸۱۴۵

نهاد اجتماعی جوانان همنوا مقیم .٣٩٤١
ولسوالی خلم -۰-والیت بلخ شاه ولیولسوالی خلم والیت بلخ

۴/۹/۱۳۹۹۰۷۰۱۹۵۲۵۲۶- ٥٦٣٥ناحیه اول–
۰۷۹۳۶۷۴۳۶۳

نهاد اجتماعی زارعین نباتات تیلی .٣٩٤٢
ولسوالی انجیل –والیت هرات عبدالخالدمقیم ولسوالی انجیل والیت هرات

۰۷۹۹۶۵۵۴۲۷- ٥٦٣٦قریه جعازه–
۰۷۹۹۵۴۱۷۲۸

سازمان اجتماعی حمایت از انسجام .٣٩٤٣
روبروی –ناحیه سوم -شهرکابلمسنوره زنان  مقیم شهر کابل

۱۲/۹/۱۳۹۹- ٥٦٣٧شرکت برشنا
۰۷۸۱۷۹۴۵۴۶۵
۰۷۸۳۰۶۴۰۶۳

٣٩٤٤.
گور قریه انجمن اجتماعی باغداران ان

ولسوالی میر بچه کوت مارکی 
والیت کابل

ولسوالی میر بچه –والیت کابل بابه میر
- ٥٦٣٨-کوت 

سازمان اجتماعی حفاظت از محیط .٣٩٤٥
پهلوی مسجد –والیت بامیان جان علی زیست مقیم مرکز والیت بامیان

٠٧٧٠٢٢٥٥٣٨- ٥٦٣٩رهبر شهید
٠٧٦٥٢٧٨٦٦٤

انجمن اجتماعی مالداران مقیم مرکز .٣٩٤٦
١٠/٩/١٣٩٩٠٧٩٩٦٤٩٤٨٥- ٥٦٤٠شهر میمنه–والیت فاریاب والیت فاریاب 

٠٧٩٧٢٥٥٤١٣

نهاد اجتماعی اخالص مقیم ولسوالی .٣٩٤٧
ولسوالی حصه –والیت کاپیسا عبدالمتین حصه دوم کوهستان والیت کاپیسا

١١/٩/١٣٩٩٠٧٩٣١٤١٤٩٣- ٥٦٤١دوم کوهستان
٠٧٩٣١٤٠٦٣٠

رهار والیت په ارکی په لمری دنن.٣٩٤٨
۰۷۷۲۷۳۰۰۷۰- ٥٦٤٢جالل آباد ار –ننرهار والیت نصیر ناحیه کی د کوثر خیریه بنست 

۰۷۸۸۸۷۷۱۱۰

انجمن اجتماعی زنان مولد لبنیات .٣٩٤٩
۴/۹/۱۳۹۹۰۷۷۷۱۰۵۵۷۰- ٥٦٤٣قریه فوالدی –والیت بامیان فاطمه قریه فوالدی مقیم مرکز والیت بامیان 

۰۷۶۵۳۱۹۴۷۲



٣١٤

کابل ـ سالن وات ـ مارکیت ملک فیضشورای اجتماعی قوم ملکی ملکزی.٣٩٥٠
۱۹/۹/۱۳۹۹۰۷۷۷۶۶۷۰۱۷- ٥٦٤٤حاجی شاه

۰۷۹۹۷۳۹۵۶۸

٣٩٥١.
انجمن اجتماعی زارعین پروسس 

گان سبزیجات مقیم شهر کننده 
تالقان والیت تخار

والیت تخار _ جوار ریاست عبدالخالق
٠٧٨٨٠٠١٦٥٨٨- ٥٦٤٥زراعت مارکیت عمران کاکر

٠٧٨١٨١٨٦٢١

انجمن اجتماعی زنان معلول ناحیه .٣٩٥٢
٠٧٨٧٦٩٣٧٢٨- ٥٦٤٦شهر کابل_ناحیه پنجمپروینپنجم شهر کابل

٠٧٤٤٥٩٥٦٢١

٣٩٥٣.
انجمن اجتماعی زارعین نباتات تیلی 
واقع ناحیه هشتم شهر فیض آباد 

والیت بدخشان
٠٧٩٣٣١٣٦٢٢- ٥٦٤٧_شهرفیض آبادوالیت بدخشان شهاب الدین

٠٧٩٩٥٦٥١٧٠

اجتماعی جوانان ولسوالی شورای .٣٩٥٤
والیت باد غیس_ولسوالی عبدالمنانآبکمری والیت باد غیس

٠٧٩٦١٠٤٧١٢- ٥٦٤٨آبکمری_
٠٧٩٧٤٠٤٣٦٣

انجمن جراهان پالستیک ریکانستر .٣٩٥٥
والیت کابل_چهار راهی امین اهللاکتیف واستیک افغانستان

٢٢/٩/١٣٩٩٠٧٩٩٣٢٣٣٠٢- ٥٦٤٩سرسبزی
٠٧٦٦٧٧٨٨٣٣

ولسوالی دسید دلغمان والیت دقرغیو .٣٩٥٦
٢٢/٩/١٣٩٩٠٧٠٨٢١٤٨٤٥- ٥٦٥٠قرغیو ولسوالی_لغمان والیتمحمد آصفخیلو قوم تولنیزه شورا

٠٧٩٨١١٦٠٧٠

انجمن اجتماعی حمایت از نابینایان .٣٩٥٧
٠٧٢٨٩٧٢١١٨- ٥٦٥١هر کابل_ناحیه دوم_دهن باغعبدالشاهینمقیم شهر کابل

٠٧٩٦٨٩٥٤٥٨

شورای اجتماعی مردم ولسوالی خاش .٣٩٥٨
کابل_شهرنو_جوار ریاست حج عبداهللابدخشان مقیم شهر کابلوالیت 

٩٦٤١÷١٦/٩/١٣٩٩٠٧٩٩٣١- ٥٦٥٢واوقاف
٠٧٠٥٦٧٨٣٢١

٣٩٥٩.
٣٦مردم گذر شورای اجتماعی 

چهار راهی قمبر مقیم ناحیه پنجم 
شهر کابل

٢٢/٩/١٣٩٩٠٧٩٦٦١١٠٠٥- ٥٦٥٣والیت کابل_جهار راهی قمبرقاضی محمد
٠٧٧٠٩٩٩٩١٩

٣٩٦٠.
شهرک توسعه شورای اجتماعی مردم 

وی رحمن مینه مقیم ناحیه هشتم 
شهر کابل

والیت کابل_ناحیه هشتم_کوچه محمد ابراهیم
٠٧٨٦٩٥٣٧٤٥- ٥٦٥٤دوم

٠٧٩٧٤٣٨٠٦١

١٣/٩/١٣٩٩٠٧٧٢٤٩٣٧٥٣- ٥٦٥٥ولسوالی ورسی–والیت بامیان محمد علمانجمن اجتماعی زارعین کچالو قریه .٣٩٦١



٣١٥

٠٧٧٨٨٤٤٩٣٠شهر نو ولسوالی ورسی والیت بامیان

٠٧٧٧٢٠٤٥٧٨- ٥٦٥٦کوتل خیرخانه-والیت کابلمحمد نهاد اجتماعی وفاق.٣٩٦٢
٠٧٠٠٢٠٠٣٥٢٣

اتحادیه شرکت های نان سیلو موفق .٣٩٦٣
پل –١٢ناحیه -شهرکابلملنگ شاه شهر کابل١٢مقیم ناحیه 

٠٧٨٦٧٤٨٢٧٢- ٥٦٥٧چرخی 
٠٧٩٩٢٣٦٨٣٠

انجمن اجتماعی باغداران میوه مقیم .٣٩٦٤
١٧/٩/١٣٩٩٠٧٩٤٣١٨١٢١- ٥٦٥٨ولسوالی دهدادی –والیت بلخ لعل محمدولسوالی دهدادی والیت بلخ 

٠٧٩٢٥٣٧٠٧٩

انجمن اجتماعی جوانان قریه غوچک .٣٩٦٥
–ناحیه هفتم –شهرجالل آباد نصرت اهللا واقع ناحیه هفتم شهر جالل آباد 

٢٤/٩/١٣٩٩٠٧٨٦٠٢٤٦٦٢- ٥٦٥٩قریه غوچک 
٠٧٨٩٣٧٢٠٥

دننرهار والیت چپرهار ولسوالی .٣٩٦٦
ولسوالی –والیت ننرهار علم للوزیو قومی شوراکی د 

١٣/٩/١٣٩٩٠٧٩٩٨٨٢٢٦٠- ٥٦٦٠چپرهار
٠٧٩٩٣٥٩٣٠٠

٣٩٦٧.
شورای اجتماعی بیجا شده والیت 

گان ولسوالی گبزاب مقیم ناحیه ارز
سیزدهم شهر هرات

ولسوالی –والیت ارزگان حسین شاه 
١٣/٩/١٣٩٩٠٧٨٨٩٤٢٤٦٣- ١٣٥٦٦١ناحیه –گیزاب 

٠٧٧٦٨٥٥٧٦٩

٣٩٦٨.
کونروالیت خاص کونر ولسوالی  د 
حکیم اباد دکلی دغله جاتو کروند 

کرو تولینزه تولنه  
٢٣/٩/١٣٩٩٠٧٧٣٤٢٣٢٧١- ٥٦٦٢خاص ولسوالی –کونر والیت بسم اله 

٠٧٧٥٣٩٥٢٠٥

قلعه –١٦حوزه -شهرکابلمحمد نادرشورای قوم رکاها.٣٩٦٩
١٩/٩/١٣٩٩٠٧٧٠٠١٥١٣٦- ٥٦٦٣زمان خان

٠٧٩٠٧٦٥٨٠٥

شورای اجتماعی اهالی قریه قلعه .٣٩٧٠
قلعه –ناحیه دهم –شهرکابل جاوید موسی ناحیه دهم شهرکابل 

١٥/٩/١٣٩٩٠٧٩٩٧٣٧٠٠٤- ٥٦٦٤موسی
٠٧٩٧٣٢١١٣٠

٣٩٧١. ینوی ولسوالی  د کوز کونر
ولسوالی –دننرهار والیت روبینهدو تولنیزه ولنه

١٢/٩١٣٩٩٠٧٨٥٧٢٢٥٤٩- ٥٦٦٥پاچاهی قلعه
٠٧٨٨٨٣١١٤٧

٣٩٧٢.
انجمن اجتماعی راه سعادت زنان 
ولسوالی زنان ولسوالی کهمرد 

والیت بامیان 
ولسوالی کهمرد –والیت بامیان بی بی حاجی

١٧/٩/١٣٩٩٠٧٧١٢٧٠٦٥٦- ٥٦٦٦قریه روی سنگ–
٠٧٦٧٢٦٠٩٤٢



٣١٦

سازمان اجتماعی حمایت جوانان از .٣٩٧٣
–ناحیه نهم –شهرکابل محمد اهللا ورزشکاران افغانستان 

٢٢/٩/١٣٩٩٠٧٤٤٠٩٠٢٩٠- ٥٦٦٧مکروریان سوم 

شورای اجتماعی مردم پنجشیر مقیم .٣٩٧٤
سرک دانشگاه –والیت کندز فیض اهللا والیت کندز

١٦/٩/١٣٩٩٠٧٩٩٢١٨٧٠٠- ٥٦٦٨کندز
٠٧٤٤٤٦٣٦٤٢

انجمن اجتماعی صدای زتات برای .٣٩٧٥
–شهر تالقان –والیت تخار فهیمهصلح مقیم شهر تالقان والیت تخار 

٢٢/٩/١٣٩٩٠٧٠٤٠٨٩٥٧٧- ٥٦٦٩گوچه اول گدام
٠٧٠٤٠٨٠٢٦٤

انجمن اجتماعی زارعین سبزیجات .٣٩٧٦
٠٧٩٤٧٣٠٠٠٠- ٥٦٧٠ولسوالی دهدادی –والیت بلخ محمد نجیبمقیم دهادی والیت بلخ

٠٧٧٩٩٥٠٢٤

و دخوست والیت معلولو .٣٩٧٧
٠٧٧٨٧٧٧٠٥- ٥٦٧١آزادی مینه–خوست  والیت فاطمه حمایوی ولنه 

٠٧٧٢٤٣٧٧٨٥

بنیاد خیریه سکندر مقیم سوم .٣٩٧٨
شهرکابل 

کارته –ناحیه سوم –شهر کابل 
٠٧٣٠٣١۲۲۲۱- ٥٦٧٢چهار 

٠٧٨٤١٠٣٦٢٠

اتحادیه شرکت های لفت وزینه برقی .٣٩٧٩
چهارراهی ترافیک –شهر کابل نجیب اهللا مقیم شهرکابل

۲۳/۹/۱۳۹۹٠٧٠٠١٩١٣٩٨- ٥٦٧٣کلوله پشته –
٠٧٠٣٠٠٢٥١٠

واقع ناحیه بنیاد خیریه چتر مهربان .٣٩٨٠
٠٧٩٩٨٨٨٨٤٠- ٥٦٧٤-ناحیه چهارم –شهر هرات محمد هاشم چهارم شهر هرات

٠٧٩٩٣٤٠٠٠٠

٣٩٨١.
دننرهار والیت په سرخ رود 
ولسوالی دکوز شیخ مصری ار 

وتی کلی د میرمنو  تولنیزه شورا
سرخ رود –ننرهار والیت زری ل 

٠٧٨٩٨٢٧٠٤٦- ٥٦٧٥کوز شیخ مصری–ولسوالی 
٠٧٨٩٣٤٢٧٥٦

د کونر والیت په سرکانو ولسوالی د .٣٩٨٢
سرکانو ولسوالی –کونر والیت عبداهللا غله جاتو کروند رو تولنیزه  شورا 

٢٣/٩/١٣٩٩٠٧٧٦٠٦٧٥٩- ٥٦٧٦پیرکانو قریه–
٠٧٦٥٦٧٦٢٨٨

اتحادیه بانوان مولد صنعت کار .٣٩٨٣
٠٧٩٠٨١٤٨٣- ٥٦٧٧شهر نو –۱۰ناحیه –شهرکابل مرسل کاروان راه  الجورد مقیم شهر کابل

٠٧٨٨٦٩٧٩٩١

انجمن اجتماعی صنعت کاران مقیم .٣٩٨٤
٠٧٧١٠٥٣٤٧٦- ٥٦٧٨ناحیه پنجم –شهرکابل عبدالقهار ناحیه پنجم شهر کابل 

٠٧٨٨١٠٢٠٦٢

نهاد اجتماعی اهالی قریه القا ن .٣٩٨٥
ولسوالی  –والیت دایکندی محمد ظاهر ولسوالی شهر ستان والیت دایکندی 

٠٧٧٨٩٠١٨٢٠- ٥٦٧٩شهر ستان 
٠٧٧٧٧٢٨٠٥



٣١٧

د کابل ار کی ناحیه کی د ثبات .٣٩٨٦
ل –شهر نو -کابل ار  محمد هارون تحقیقی ولنه 

٠٧٠٠٩٦٢٦٠٠- ٥٦٨٠فروشی ار 

انجمن اجتماعی موادین لبنیات مقیم .٣٩٨٧
ولسوالی دهدادی –والیت بلخ محمد نعیم ولسوالی دهدادی والیت بلخ 

٠٧٩٩٨٩٦٦٢٢- ٥٦٨١قریه سید آباد –
٠٧٩١٤٨٤٩٦٣

انجمن اجتماعی زنان فعال مقیم شهر .٣٩٨٨
منزل –ناحیه دوم –شهر کابل یلداکابل 

٠٧٨٩٧٨٧٩٠٨- ٥٦٨٢دوم مرکز تجارتی داووزی
٠٧٨٣١٩٢٩٤٠٥

نهاد اجتماعی اعتماد مقیم والیت  .٣٩٨٩
–شهر تالقان –والیت تخار امین اهللا تخار 

۲۲/۹/۱۳۹۹٠٧٠٠٧٤٠١٧- ٥٦٨٣سرک دوم 
٠٧٠٨٧٢٩٨٦٦٤

٣٩٩٠.
حمایت از توسعه انجمن اجتماعی
گی جوانان ولسوالی تعلیمی و فرهن

شهرستان والیت دایکندی 
ولسوالی –والیت دایکندی عبدالصمد 

٢٥/٩/١٣٩٩٠٧٧٢٤١٤٣٥٨- ٥٦٨٤-شهرستان 
٠٧٧٨٤٩٧٠٨٠

انجمن اجتماعی زارعین سبزیجات .٣٩٩١
٠٧٩٤٨٥٥٢٤٤- ٥٦٨٥ولسوالی صیاد –والیت سرپل سراج الدین ولسوالی صیاد والیت سرپل 

٠٧٩٧٦٩٣٣٥٥

په ننگرهار والیت د اخله پرنسبپ .٣٩٩٢
جالل آبادَ ار –والیت ننگرهار میر احمدمتخصصو داکترانو تولنه

٢٥/٩/١٣٩٩- ٥٦٨٦شفا روغتیا پالزا –

شورای اجتماعی دوکانداران بازار .٣٩٩٣
بازار –ناجیه پنجم –شهر کابل بسم اهللا کمپنی واقع ناحیه پنجم شهر کابل

٢٦/٩/١٣٩٩٠٧٠٠٢٣٨٣٢٨- ٥٦٨٧کمپنی 
٠٧٧٢٧٨٨٣٧٧٤

٣٩٩٤.
انجمن اجتماعی باغداران انگور قریه 
پای منار ولسوالی ده سبز والیت 

کابل 
قلعه –سرک چهارم –شهرکابل ظهور الدین

٠٧٧٠٦٠٤٠٤٤- ٥٦٨٨فتح اهللا
٠٧٧٥٥٥٤٥٩٦

دران قوم ولنیزه په افغانستان کی د .٣٩٩٥
کارته - اتمه ناحیه–کابل ار مالک درانتولنه

٢٥/٩/١٣٩٩٠٧٧٠٦١١٦١١- ٥٦٨٩نو سرک
٠٧٨٨٠٠١١١٠

انجمن اجتماعی مالداران ولسوالی .٣٩٩٦
ولسوالی –گان والیت سمنعبداهللانخچیر والیت سمنان فیروز 

٢٢/٩/١٣٩٩٠٧٧٢٩٤٩٤٧٩٨- ٥٦٩٠فیروز تخچیر
٠٧٧٧٨٧٦٩٤٣٤

انجمن اجتماعی مالداران ولسوالی .٣٩٩٧
ولسوالی خرم –والیت سمنگان خالق نظرخرم و سار باغ والیت سمنگان 

٢٢/٩/١٣٩٩- ٥٦٩١سارباغ-
٠٧٧٣٦٠١١٢٣
٠٧٦٤٢٥٩٤٠٢



٣١٨

لنجمن اجتماعی مالداران مرکز ایبک .٣٩٩٨
٢٢/٩/١٣٩٩٠٧٩٩٣٨٠٠٧١- ٥٦٩٢مرکز ایبک–والیت سمنگان عبدالفتاح والیت سمنگان 

٠٧٧٥١٣٢٥٠٢

شورای اجتماعی جوانان قلعه حسن .٣٩٩٩
بازار –ناحیه نهم –شهرکابل عبدالغبارخان قابلبای مقیم شهرکابل 

٠٧٨١٣٢٥٠٧٢- ٥٦٩٣قابلبای 
٠٧٨٤٣٠٥٥٨٧

٤٠٠٠.
انجمن اجتماعی جوانان کار اندیش 
ولسوالی کوهستان مقیم مرکز والیت 

بدخشان 
–ناحیه پنجم –والیت بدخشان عبدالقهار

٢٢/٩/١٣٩٩٠٧٠٠٥٦١٦٣٧- ٥٦٩٤مرکز فیض آباد
٠٧٩٩٥٥٧٨١١

مقیم انجمن اجتماعی زارعین پیاز.٤٠٠١
٠٧٩٩٨٩٢٤٤٨- ٥٦٩٥ولسوالی زرمت –والیت پکتیا ولسوالی زرمت والیت پکنیا

٠٧٨٤٩١٨٠٧٤

ار کی دبغالن والیت په پلخمری .٤٠٠٢
–پلخمری ار –بغالن والیت خان ل وانانو غورن ولنه

٠٧٤٧٥٦٥٤١٦- ٥٦٩٦ستاره مارکیت
٠٧٨٤٠٣٢٣٥٢

گو ( آیینه) مقیم نهاد اجتماعی کور.٤٠٠٣
٢٥/٩/١٣٩٩٠٧٢٤٢٤٠٢٢٢- ٥٦٩٧گذر تلگی  –والیت فاریاب خسرو مرکز والیت فاریاب 

٠٧٩٦٧٧٠٧٧٧

انجمن اجتماعی زارعین هنگ .٤٠٠٤
٢٣/٩/١٣٩٩٠٧٩٧٤٩٣١٠٤- ٥٦٩٨ولسوالی کلگفان –والیت تخار دین محمدولسوالی کلفگان والیت تخار

٠٧٩٦٣١١١١٠

–سه راهی عالودین –شهرکابل بنیاد خیریه کوثر مقیم شهرکابل .٤٠٠٥
٠٧٨٠٧١٢٦٥٠- ٥٦٩٩پل سرخ

٠٧٣١٠٢٧٤١٨

ار په لورمه ناحیی کی  د کابل .٤٠٠٦
٢٤/٩/١٣٩٩٠٧٨٦٥١٣٧٧٨- ٥٧٠٠کابل ارعبدالحی دامانی فکری ولنه

٠٧٧٧٤٦٧٦٧

انجمن اجتماعی باغداران بادام .٤٠٠٧
ولسوالی –والیت کاپیسا محمد هابیلولسوالی کوهبند والیت کاپیسا 

٠٧٦٧٠٦٣٤٩٤- ٥٧٠١قریه ملکیه–کوهبند 
٠٧٤٧٩٠٨٤٥٠

نهاد اجتماعی بانوان وصال مقیم .٤٠٠٨
ناحیه چهارم –شهر مزلر شریف شفیقهناحیه چهارم شهر مزارشریف

-٢٣/٩/١٣٩٩٠٧٣١٩٩١٧١٨- ٥٧٠٢
٠٧٩٠٧٥٩٦٤٦

٤٠٠٩.
انجمن اجتماعی مولدین لبنیات دره 
چاشت ولسوالی نمبر دوم والیت 

بامیان 
ولسوالی نمبر –والیت بامیان گل اندام 

٢٤/٩/١٣٩٩- ٥٧٠٣دره چاشت–دوم 

٠٧٩١٨٦٤٨٦١
٠٧٩٦٥٨٢٧٥٦



٣١٩

٤٠١٠.
انجمن اجتماعی زارعین سبزیجات 
ولسوالی دره یوسف پایین والیت 

سمنگان 
ولسوالی دره –والیت سمنگان خیر اهللا

٠٧٧٤٨١٩١٢٨- ٥٧٠٤صوف
٠٧٧٤٣٢٩٩٥٩

شورای اجتماعی قوم اسالم خیل مقیم .٤٠١١
–ناحیه ششم –شهرکابل عبدالحمیدناحیه ششم شهرکابل 

٠٧٩٩٤٤٨٨٩٩- ٥٧٠٥مارکیت محمدیه
٠٧٧٥٣٥٠٩٦٠

٤٠١٢.
انجمن اجتماعی زارعین حبوبات 
ولسوالی قرغه قریه لیمتی سلیمانخیل 

والیت لغمان
٠٧٨٨٤٢٨٢٥٣- ٥٧٠٦-ولسوالی قرغه –والیت لغمان عبدالمختار

٠٧٨٨٧٠٩٧٢٠

ار په برامی ولسوالی  د کابل .٤٠١٣
٠٧٨٠٩٤٨٧٧٥- ٥٧٠٧اتمه ناحیه–کابل ار فرهاددوانانو تولنیزه شورا

٠٧٨٧٥٦٧٤٠٠


