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1602
د نازنین جبار خیل تعلیمی او 

صحی مرکز
NEHC191384/6/10

M3-RA3817/6/1384د مشرق دبیاودانولو مؤسسه2486

3208
د افغاستان لپاره د تولنیزوخدمتونو  

تولنه
MSSAA9921/7/1384

461
پروگرام صحت عامه ابن سینا 

برای افغانستان
OIPHOPA1691/9/1384

NWO1741/9/1384خیریه نوران5512

631
جمعیت خیریه افغانی برای حفظ 

قرانکریم
AWSTQ1848/9/1384

OLC1908/9/1384مرکز اموزشی عروج7826

HAO21217/9/1384موسسه تعاون بشری8119

CWSO22717/9/1384حمایت از زنان و اطفال افغان9301

AWWD2511384/9/30موسسه بهبود زنان افغان1078

NRO2561384/9/30موسسه بازسازی ملی1174

AAB3071384/10/14موسسه نابینایان افغانستان12115

WAO33528/10/1384کمک و همکاری برای خانمها13576

14246
بازسازی و انکشاف دهات 

افغانستان
RRDOA3781384/11/12

AGRO4061384/11/19بازسازی افغان کریت15140

1651
دافغانستان حقوقي او تولنیزه 

پرمختیائي موسسه
ALSDO4111384/11/19

17234
د افغان دمیرمنو او ماشومانو 

تعلیمی خیریه مؤسسه
AWAKEN49517/12/1384

18823
مؤسسه انکشاف ملی صحت برا ی 

افغانستان
NAHDO61218/3/1385

W.O.H7065/5/1385دریچه امید19582

OAID8791385/9/16مساعدین حقوقی مستقل افغانستان20598

1399مجموع مصارف سال  

ششماه دومششماه اول

1398مجموع مصارف سال 

ششماه دومششماه اول تاریخ ثبت

گزارش فعالیت ارائه نکرده اند (1399- 1398)لست مؤسات داخلی که طی دوسال متواتر اعتبار از 

نام موسسهنمبرکارتنشماره
مخفف 

موسسه
نمبرثبت



CFAF8985/11/1385همکاری برای آینده افغانستان21729

22755
موسسه خدمات آموزشی و 

اقتصادی زنان
WEESO9385/11/1385

THO11001386/4/21موسسه امید فردا2360

24829
موسسه دفتر انسجام معلومات 

افغانستان
AIMS12111387/3/23

25840
موسسه امداد برای احیای مجدد 

افغانستان
RORA12567/7/1387

26668
موسسه خدمات اجتماعی و 

بازسازی مارکوپولو
MSSRO12847/7/1387

2743
موسسه افغان ها برای انکشاف 

افغانستان
AFADO14171/27/1388

EPRSO14845/15/1388موسسه تحقق وخدمات توامیت28265

2998
موسسه بازسازي و انكشافي نوائي 

براي زنان افغان
NRDOAW154219/9/1388

30999
موسسه انكشافي و اجتماعي  زنان 

افغان
DSAWO174931 / 4 /1389

RDOP182529/7/1389موسسه تعاون وانکشاف برای مردم31740

32900
موسسه آموزشی، رفاهی و خدما 

تی آمو
AERSO190629/10/1389

ALIO191229/10/1389افغا ن حقوقی او معلوما تو موسسه3321

MEDO192929/10/1389موسسه تعلیماتی و انکشافی مشعر34629

WODO196911/12/1389موسسه انکشا فی امید زنا ن35899

AWFO206324/1/1390موسسه آزادی زنا ن  افغا نستا ن361

37932
موسسه خیریه همیشه گی  حما یه و 

کمک به مردم
ASHNAO209224/1/1390

38117
موسسه حقوقی ، صحی ،زراعتی 

برای زنان افغا ن
OLHAAW21164/3/1390

3959
موسسه تعلیمی پیشرفت  و انکشا 

ف  افغا نها
AEIDO228216/6/1390

40665
موسسه  بازسا زی  و تعلیمی ، 

زراعتی  افغا ن
AREAO232016/6/1390

41849
موسسه حما یه زن  و تسا وی 

جنسیت
WEGEO232116/6/1390

DAWO233720/7/1390موسسه انکشا ف  زنان افغا ن42170

GTDO24823/12/1390 موسسه تربیوی و انکشافی گلف43941

WFPO24913/12/1390موسسه کارهای دوستانه برای صلح44703

SVO256823 /1 / 1391موسسه حرفوی صداقت45325



46645
موسسه خدماتی و انکشافی میهن 

باستان
MBSDO257123 /1 / 1391

47162
موسسه اجتماعی و صحی عدالت 

برای خانم ها و اطفال
ASHOWC26201391/2/27

CDO26321391/2/27موسسه  فرهنگ و انکشاف48143

49332
موسسه افغانها برای صلع و 

انکشاف افغانستان
AADPO26704/28 /1391

50213
موسسه زنان افغان برای حمایت از 

دموکراسی
AWOSD27181391/6/14

PECO27361391/7/26موسسه تعلیمی و مدنی پیشرفت51441

APMO276727/9/1391موسسه صحت روانی افغان روان5277

ANVO279127/9/1391موسسه دیدگاه جدید افغانستان5347

ZNRO282327/9/1391موسسه اصالحی ذی النورین54288

PJO283027/9/1391موسسه صلح و عدالت55539

56178
موسسه ارتباطات برای تحقیق 

ترقی افغانستان
CARPO283127/9/1391

57271
موسسه حمایت تعلیمی ، تحقیقی و 

علمی افغان
AERSSO283227/9/1391

58949
موسسه خدمات اجتماعی و 

انکشافی بانوان نور
BNDSSO284030/12/1391

OEVO286530/12/1391موسسه تعلیمی و حرفوی ام سلمه59249

BTWO294529/2/1392موسسه فردای بهتر برای زنان601190

6186
موسسه انکشافی برای پشزفت 

اقتصادی
DOEI294805/04/1392

62269
موسسه خدمات اجتماعی تعلیمی و 

انکشافی ارتقا
ASEDSO295405/04/1392

63160
دبیوزله افغانانو لپاره دبشری 

مرستی موسسه
HAOVA30311392/07/09

64660
موسسه همکاری های رسانه یی و 

مدنی افغانستان
AMCCO30351392/07/09

65270
موسسه دموکراسی و توسعه 

افغانستان
ADDO30661392/07/09

661311
موسسه حمایت از صنایع دستی 

زنان افغان
SHAWO307316/9/1392

67268
موسسه حمایت از جوانان و 

انکشاف افغانستان
ADYSO307716/9/1392

PWCEO309416/9/1392موسسه ارتقا توانمندی زنان با تعلیم68893

OWSS311413/11/1392دویار اجتماعی او خدماتی موسسه69185

WDIO312013/11/1392موسسه ابتکار و انکشاف وطن701292



YEDO313413/11/1392موسسه انکشافی و اقتصادی جوانان71875

TSPO315113/11/1392موسسه خدمات شفاف برای مردم721119

73149
  مدافعین اجتماعی برای حوانان 

افغانستان
SAYOA317119/01/1393

BSWO32021393/3/18موسسه رفا اجتماعی بهبود74946

MHCO32181393/3/18موسسه همنوای بشری میهن751118

761230
موسسه برابری حق و عدالت برای 

خانم ها
DLJO32261393/3/18

77544
موسسه تبادله معلومات افغانستان 

درساینس و فرهنگ
AIESECO32271393/3/18

781149
موسسه توانمندی سازی اقتصادی و 

اجتماعی زنان افغان
AWSEEO32321393/3/18

MECO324220/05/1393فرهنګی مشګات-موسسه علمی 79386

BOA32851393/7/6موسسه باور افغانستان801167

CSSO32941393/7/6کرستال خدماتی او اجتماعی موسسه81923

IWO33251393/9/05موسسه راه پیشرفت82123

831336
موسسه تعلیمی برای توانمند سازی 

افغانستان
EOEA33271393/9/05

JEO33331393/9/05موسسه عدالت و برابری84

851142

موسسه اجتماعی برای 

توانمندسازی زنان و کودگان در 

افغانستان

COEWCA33381393/9/05

PREDO33481393/9/05موسسه تعلیمی و انکشافی حقیقی قلم861181

87742
موسسه بازسازی ، فرهنگی و 

خدماتی افغانستان
ASCRO33501393/9/05

881266
صحی او داجتماعی پرمختیا 

موسسه دافغانستان دپاره
HSDOA33581393/9/05

89384
موسسه انکشاف پایدار اقتصادی و 

اجتماعی
OSSED33661393/10/17

90382
موسسه خدمات اجتماعی افغانستان 

نوین
ANSSO33811393/10/17

911581
موسسه ظرفیت سازی و تحقیق 

افغان
ACBRO33851393/10/17

92471
موسسه زنان نخبه و هدفمند 

افغانستان
AEDWO33881393/10/17

ONWFO34191393/12/05موسسه گام نو بسوی انکشاف931545

94967
موسسه تعلیمی و مشارکت مدنی 

جوانان افغانستان
AYCEEO34221393/12/05

MWAO34341393/12/05موسسه دیده بان مهاجرت افغانستان951548



961335
موسسه تحقیقاتی و ظرفیت سازی 

نگاه نو
NVRCDO34481393/12/05

97395
موسسه فرهنگی و اجتماعی برای 

زنان افغان
CSOAW34881393/12/05

ARFO34891393/12/05موسسه صندوق امداد افغانستان981228

991682
موسسه خدماتی و انکشافی نوای 

صلح
NSSDO353423/2/1394

100599
موسسه حمایتی توانمندسازی روی 

سرک گام
SSCPEO354423/2/1394

101812
موسسه انکشاف تعلیم و تربیه 

وآموزشی برای جوانان
DELOA361614/5/1394

102692
موسسه علمی، تربتی، فرهنگی و 

اجتماعی انوار
ASECSO361714/5/1394

IMDO362214/5/1394موسسه انکشافی پیام آبادی103100

104
موسسه خدماتی ، انکشافی و 

اموزشی تحول
EDSOE362714/5/1394

AGVO362814/5/1394موسسه دهکده سبز افغانستان105690

KEAVO365614/5/1394موسسه آموزشی و حرفوی کلبه1061688

107488
موسسه ارتقآ و انکشاف ظرفیت 

های اجتماعی
SCPDO368425/6/1394

NOA370125/6/1394موسسه طبعیت افغانستان1081470

SSHRO370225/6/1394موسسه اجتماعی و حقوق بشری ثنا109718

1101705
دمیرمنو دپیاورتیا او پرمختیالپاره 

دمیرمنو موسسه
WOWED373016/08/1394

ACOO373416/08/1394موسسه توسعه اجتماعی افغان111563

112565
موسسه روستائی برای توانمند 

سازی اجتماعی
ROSE374416/08/1394

1131608
موسسه فرهنگی اجتماعی 

شهروندان افغانستان
ACSCO375816/10/1394

114462
موسسه ظرفیت سازی و تحقیقاتی 

بانوان
WCBRO376716/10/1394

JHWO377616/10/1394موسسه عدالت و رفاه بشری1151503

1161594
موسسه انکشاف متدوام برای زنده 

گی
SDOL379416/10/1394

MSWO379816/10/1394موسسه خیریه خدماتی مشعل1171669

1181580
موسسه همکاری مهاجرین و 

عودت کننده گان افغانستان
AMRAO382702/12/1394

1191558
موسسه خدمات تعلیمی و ورزشی 

برای جوانان
ESSOAY383815/01/1395

120970
موسسه تعلیمی اجتماعی و فرهنگی 

بامداد
BECSO385715/01/1395



VOJO385815/01/1395موسسه ندای عدالت121127

12255
موسسه ارتقا مسولیت اجتماعی 

افغانستان
RASRO38841395/03/08

123988
موسسه مستقل انکشافی و بشری 

افغانستان
HADIO38851395/03/08

GWEO38891395/03/08موسسه خیریه و تعلیمی گانده124204

VO38971395/03/08موسسه وانیا1251640

AWNAO38991395/03/08موسسه خبر گذاری زنان افغانستان126713

127751
موسسه انکشاف حرفوی برای 

زنان افغانستان
AVDORF39011395/03/08

FTSO39171395/03/08موسسه اجتماعی فدیه تبسم1281509

1291435
موسسه آموزش و توانائی زنان و 

جوانان افغان
AWYLAO392926/4/1395

130377
موسسه خیریه حمایت از کودکان 

خیابانی افغانستان
ASCRCO393526/4/1395

FSWO393926/4/1395موسسه حمایت رفأ و خانواده1311629

NMO394326/4/1395موسسه حرکت نوین132764

ELO394426/4/1395موسسه فروغ جاویدان1331589

1341680
موسسه رفأ اجتماعی و انکشاف 

زنان افغانستان
AWSDWO394726/4/1395

135631
موسسه باز سازی روستا ها و 

انکشاف زراعت
RRAADO395326/4/1395

CCADO395526/4/1395موسسه انکشافی تغیر جامعه136656

1371446
موسسه حقوقی و انکشافی 

پاراپامیزاد
PPLDO39683/6/1395

138886
موسسه مهارتهای مسلکی زنان 

افغاتن
AWTSO39983/6/1395

13939
موسسه توانمند سازی زنان از 

طریق مهارتهای مسلکی
EWTVSO401527/7/1395

EIWO402227/7/1395موسسه خیریه اسالمی اخالص140

AOC402627/7/1395دافغان موسسه تغیر لپاره1410

1421692
موسسه انکشاف و تحفظ جامعه 

افغان
ASDACO402827/7/1395

1431547
موسسه ارتقای ظرفیت علمی 

جوانان
YSCBO403527/7/1395

1441659
موسسه حمایت از کودکان 

تاالسیمی افغانستان
STCOA40483/9/1395

AFSDO40603/9/1395موسسه توسعه ورزش افغانستان145491



HGAO408526/10/1395موسسه امید برای افغانستان سبز1461585

1471681
موسسه انکشاف زراعت و زراعت 

آینده
ADAFO408726/10/1395

RAWO409226/10/1395موسسه رفاه برای زنان افغان148738

149962
سنگر دپوهاوی د کچی لوروالی بیا 

رغونی او صحی موسسه
SCBRHO409526/10/1395

150869
موسسه تحقیقات و مطالعات مدنی 

افغانستان
AORCE409626/10/1395

MHDO409726/10/1395موسسه انکشافی سر زمین من1511573

1521694
موسسه تعلیمی و فرصت آوری 

کمک های بشری
AHOPEO410818/12/1395

KUO411318/12/1395موسسه خیر االمه1531453

OESO412118/12/1395موسسه حمایوی یگانه امید1541464

WLDO412618/12/1395موسسه توسعه رهبری زنان155736

NBCRO413818/12/1395موسسه هماهنگی وبازسازی نوبهار156952

AAUO414818/12/1395موسسه واحد امور افغانستان157214

158205
موسسه حمایوی وانکشافی طلوع 

آفتاب
SRSDO415018/12/1395

1591656
موسسه اجتماعی وخدماتی جامعه 

موفق افغانستان
SOSSAS415318/12/1395

NCDP417922/1/1396موسسه مرکز ملی دیالوگ وترقی160167

161985
موسسه توسعه پایدارکیهان برای 

افغانستان
KSDOA41832/3/1396

1621455
موسسه آموزشی وزراعتی 

مالداری افغان
AAALO41852/3/1396

1631541
موسسه توسعه صحت ،تعلیم تربیه 

وزراعت
HEADO41912/3/1396

1641634
موسسه پشتیبان صحت ومعارف 

برای افغانستان
SHEAO42002/3/1396

1651456
موسسه مرکز تحلیل و اتصال 

جهانی افغانستان
AGAHO421524/03/1396

EESO422423/5/1396موسسه تعلیمی وخدماتی نخبه166

ECCO424623/5/1396موسسه تحفظ محیط زیست واقلیم1671574

1681635
موسسه کمک های بشر دوستانه 

وطبی
HAMO425623/5/1396

WEPO425729/6/1396موسسه ارتقا آموزش زنان1691530

1701507
موسسه انکشافی زنان جوان 

افغانستان
AYWDO426429/6/1396



1711559
موسسه برای ارتقاظرفیت ومهارت 

ها
OSCE428622/7/1396

UAO428822/7/1396موسسه افغانستان متحد1721597

AWEPO429022/7/1396موسسه ارتقا آموزش زنان افغان1731686

1741650
موسسه خیریه رفاه وانکشاف 

افغانستان
ARDCO429323/08/1396

1751717
موسسه صحت و ورزش افغانستان 

برای صلح
AHSOP429723/08/1396

NHSO430323/08/1396موسسه سرآغازملی1761693

GLO431523/08/1396موسسه نگاه سبز1771461

OAWE431623/08/1396موسسه زنان افغان برای انتخابات.178

AODS432826/09/1396موسسه مطالعات توسعه افغانستان1791666

1801583
موسسه آموزشی تخصصی فرا 

درس
FPTO434330/10/1396

1811616
موسسه محسن برای نیازمندیهای 

صحی اجتماعی و تعلیمی
MOHSEN437529/11/1396

182
دښڅو اوماشومانولپاره دښیګنو 

موسسه
WOWC439219/01/1397

WOC439719/01/1397دښڅو لپاره  دبدلون موسسه183

OKO440119/01/1397موسسه بحر دانش184

185
موسسه حمایت از زنان و دختران 

جوان افغان
AWYGSO440419/01/1397

KHCO440519/01/1397موسسه خیریه دست های مهربان186

1871649
موسسه طبی و همکاری بشری 

افغان
AMHAO440619/01/1397

JSO440719/01/1397موسسه تقویت عدالت1881631

189
موسسه بهبود صحت و داد خواهی 

افغان
AHEAO441119/01/1397

WSDO441319/01/1397موسسه خدماتی و انکشافی زنان190

191
موسسه آزمونگاه موثر برای 

افغانستان مترقی و متوازن
ALPHAO441619/01/1397

1921658
موسسه مشوره دهی و استخدام 

افغان کار و بار
AKCRO441819/01/1397

AHKO441919/01/1397موسسه خانه دانش افغان193

194
موسسه ابتکار پایدار موثر برای 

تغیر
EISCO44252/3/1397

1951677
موسسه توانمند سازی زنان برای 

افق جدید
WENHO44282/3/1397

OWAS44292/3/1397موسسه رفاه جامعه افغان ها196

YWSO44352/3/1397موسسه اجتماعی زنان جوان197



RLHRO44392/3/1397موسسه حاکمیت قانون و حقوق بشر198

199
موسسه جوانان خالق وحجره 

توانمندیازی زنان
CYCLEO44422/3/1397

IYO44472/3/1397موسسه جوانان مبتکر200

CSCLO44493/4/1397موسسه خیریه حمایت از اطفال کار201

202
موسسه تحصیلی و خدماتی آینده 

سازان
FMESO44553/4/1397

203
موسسه انکشافی و پژوهشی برای 

زنان افغان
AWORLD44613/4/1397

AAPWO44623/4/1397السالم د افغان سولی خیریه موسسه204

2051638
موسسه توسعه وانکشاف زنان 

وجوانان افغان
AWYDO44633/4/1397

OYA446826/4/1397موسسه دانش اموختگان جوان206

207
موسسه امداد رسانی برای قشر 

نیاز مند
ORDP446926/4/1397

208
موسسه پشتیبانان صحت و معاوف 

حریر افغان
HASHEO447126/4/1397

HCCO447326/4/1397موسسه امید و مبارزه برای تغیر209

210
موسسه زنان خیرخواه برای 

بازسازی افغانستان
BW4ARO447526/4/1397

211
موسسه اجتماعی، تعلیمی و 

انکشاف زراعتی افغان
ASEAEO447626/4/1397

212
موسسه برای انکشاف اجتماعی و 

اقتصادی
OSED447726/4/1397

BHO447926/4/1397موسسه بهار هریرود2131600

214
   موسسه انکشافی و ظرفیت 

سازی زنان افغانستان
AWDCBO448310/5/1397

TZAWTO448610/5/1397موسسه خیاطی تن زیب زنان افغان215

216
موسسه تحقیقی ، آموزشی و 

مشوره دهی افغانستان
ARECO448710/5/1397

217
موسسه انکشافی و غذائی مردم 

افغانستان
APDFO448910/5/1397

HFO449515/7/1397موسسه رفاه بشری218

219
موسسه کمک برای احیا و ابتکار 

اشتراکی برای انکشاف
RAPIDO450015/7/1397

220986
موسسه مرکز مطالعات جندر 

افغانستان
ACGSO450115/7/1397

221
موسسه خدمات صحی و کمک 

های بشری افغانستان
AHHAO450215/7/1397

2220
موسسه باز سازی و خدمات 

اجتماعی افغانستان نوین
NARSSO450315/7/1397

223
موسسه تالش برای همکاری و 

همبستگی
QSIO450415/7/1397

OWD450715/7/1397موسسه برای زنان و انکشاف224

2250
د سوونی او روزنی پر اختیا 

موسسه
EDO450815/7/1397

2260
موسسه تحقیق و مطالعات توسعوی 

مستند
TORDS451015/7/1397



227
موسسه توانمند سازی و ارتقا 

ظرفیت مرد و زن افغانستان
AMWESO451215/7/1397

228
موسسه انکشافی تعلیم برای همه و 

محافظت اظفال افغانستان
ECPDOA451415/7/1397

BTAWO451515/7/1397موسسه فردا بهتر زنان افغان229

230
موسسه تحقیقاتی و مطالعات 

استراتیژی منار معرفت
MMRSSO451615/7/1397

231
موسسه حمایوی برای شهروندان 

افغانستان
SOCA451715/7/1397

CIO451815/7/1397موسسه کاروان رونق232

WCO453116 /8/1397موسسه خالقیت زنان233

234
موسسه خیریه برای یتیمان و 

معلولین
WOOD453516 /8/1397

SECO453616 /8/1397دساپی خیریه اوپیاورتیاموسسه235

236
بشریت لپاره دنجات اوپرمختک 

موسسه
HDRO453716 /8/1397

FBO453916 /8/1397موسسه پل دوستی237

238
موسسه انکشافی وآموزشی زن 

افغان
AWDTO454016 /8/1397

HAWOA454116 /8/1397موسسه صحی ورفاهی افغانستان239

240
موسسه سالم خدمت برای ملت 

افغانستان
SOSAN454216 /8/1397

241
موسسه ملی ورزش برای مکاتب 

واطفال
NSOCS454316 /8/1397

242
موسسه اختصاصی کارمندان 

اجتماعی افغانستان
ASWPO454716 /8/1397

AFBO454816 /8/1397موسسه بانک غذایی افغانستان243

DRNO45617/9/1397موسسه دنیای راه نجات244

2450
موسسه تعلیمی و تربیتی امید برای 

همه
ETHOE45637/9/1397

DWO45647/9/1397موسسه خیریه دانش246

247
موسسه اجتماعی موفقیت افغانستان 

برای توسعه و عمل
ASSODA45657/9/1397

CKO45667/9/1397موسسه شهر دانش248

249
موسسه انکشاف صحی ، تعلیمی و 

اجتماعی زنان
WHESDO456814/9/1397

250
موسسه برای حفاظت زیست و 

پایداری
OCS456914/9/1397

251
موسسه خیریه برای ترقی و 

پیشرفت اقتصاد
IDEASO457421/9/1397

JPRO457521/9/1397موسسه تحقیق صلح جرگه252

PFRDO457821/9/1397موسسه انکشاف حقوق اساسی مردم253

AWNPO458628/9/1397موسسه مشارکت ملی زنان افغان254

255
موسسه حمایت و صحت برای 

مهاجرین و معتادین افغانستان
ASHORA458928/9/1397

256
موسسه تعلیمی انکشافی دنیا برای 

افغانستان
DOEDA45925/10/1397



257
موسسه خدمات انکشافی اندیشه 

نوین
NIDSO45975/10/1397

OCIN459912/10/1397ارمنو تولنو موسسه258

259
موسسه رشد جامع زراعت و 

انکشاف دهات
CARD-O460312/10/1397

OIRD460612/10/1397موسسه تحقیق و توسعه بین المللی260

NISO460726/10/1397موسسه اجتماعی مفکوره جدید261

262
موسسه خدمات اجتماعی برای 

توسعه افغانستان
SSOAD460826/10/1397

263
موسسه احساس توانمند سازی و 

حمایه از اطفال
EESWCO460926/10/1397

PDIO46153/11/1397موسسه ابتکارات صلح وپیشرفت264

SCOV46163/11/1397موسسه اجتماعی وفرهنگی ویژه265

OPWS46183/11/1397موسسه رفاهی خدمات عامه266

267
موسسه انکشافی وبازسازی راه 

نزدیک
NWDRO46193/11/1397

WAOO46243/11/1397نارنج دسحودپیاورتیاموسسه268

269
موسسه نوین سرمایه اجتماعی 

افغانستان
NSCAO46253/11/1397

NESDO462710/11/1397موسسه تعلیمی واجتماعی نور270

GSORG463010/11/1397موسسه گژدم طالئی271

OPEA463210/11/1397موسسه ترقی و آموزشی افغانستان272

PLVO463517/11/1397موسسه آموزش وحرفوی پیشگام273

274
موسسه خدمات انکشافی 

وبشردوستانه برای افغانستان
ODHAA463617/11/1397

275
موسسه پیشرفت مهارت زنهای 

قریه جات
UWSPO464017/11/1397

276
موسسه کمک  های صحی درمان 

جهانی
HAOUC46411/12/1397

AOAWO46441/12/1397موسسه آریانا امید زنان افغان277

CBO46451/12/1397موسسه سازنده گان جامعه278

279
نورک  سهارستوری  مرستندویه  

موسسه
NMSHO46471/12/1397

GFAO46491/12/1397موسسه آینده سبزافغانستان280

281
موسسه تحول جامعه توسط ظرفیت 

سازی
CCCBO46538 / 12 / 1397

LCRO46548 / 12 / 1397موسسه امداد کودکان کار282

283
موسسه حمایت ازاطفال 

وکارآفرینی برای زنان وجوانان
SCEWYO46558 / 12 / 1397

2840
موسسه شبکه زنان افغانستان 

درحکومتداری شهری
NAWUGO466722 / 12 / 1397

ح فوق جدول هذا ترتیب و تقدیم است  ام.    قرار شر بااحتر


