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 شماره

 

 جمعیتاسم 
رئیس  اسم

 جمعیت
 جمعیتموقعیت 

 نمبر صدور

 جوازنامه
 نمبرتیلفون

 حفیظ هللا شورای اجتماعی ترکمن برلشک )همبستگی(  .1
 زنګدهم چهارراهی –کابل 

 
21/6/2931 8872801871 

 8872222209 22/6/2931 دشت برچی 29کابل ناحیه  مسعود انجمن اجتماعی پیام جوانان  .2

 21/6/2931 قلعه نو 29کابل ناحیه  عبدالقدیر اجتماعی علما وطالب افغانستانمجمع   .3
8833916882 

8880088787 

 احمد سیر سازمان اجتماعی حمایت از جوانان افغانستان  .4
کابل کارته سه کوجه قلعه وزیر 

 9ناحیه 
21/6/2931 

8882917028 

8886627738 

 محمد مهدی سازمان اجتماعی و فرهنگی موفق  .5
کابل پل سرخ مقابل مارکیت 

 محب زاده سنتر
21/6/2931 

8836813973 

8876029088 

 نثار احمد د وزیر میدو حوانانو تولنه  .6
ناحیه سیلو مرکزی ته  0کابل 

 مخامخ
26/6/2931 

8830288287 

8830288287 

  28/6/2931 کابل موسهی لب دریا غالم ربانی شورای مردمی موسهی چهاردهی  .7

 8833982869 26/6/2931 کابل دشت برچی نقاش نو محمد قیوم اندیشانکانون نو   .8

9.  
 8889797922 28/6/2931 سیلو 0کابل ناحیه سوم سرک  عبدالستار مجمع ورزشی اسمائی

10.  

 محمد رفیق بنیاد علمی فرهنگی و اجتماعی اباسین
عقب بالکهای  0کابل وزه 

 شادابظفر
18/6/2931 

8888622918 

8882113330 

11.  

 18/6/2931 20کابل وزیر اکبر خان سرک  عزیز هللا تیاریو دقوم سراسری تولنیزه شوراد 
8888828382 

8886288888 



 

 
2 

12.  

 سید احمد مجمع حقیقت افغان
کابل چهارراهی شهید قلعه فتح 

 هللا
98/6/2931 

8833123388 

8877366028 

13.  

 7/8/2931 کابل سرک سوم کارته نو ثواب الدین افغان یون تولنه
8833629978 

8888789811 

14.  

 محمد آجان د افغانستان د احمد زیو حوانانو شورا
د کابل والیت د امنتی لمری 

 حوزه الهوری دروازه
10/6/2931 

8870826138 

8833892928 

15.  

 7/8/2931 کابل ناحیه پنجم سرک کمبنی سید خیل مجمع اسالمی جوانان افغانستان
8889877320 

8879286881 

16.  

 محمد عثمان و بطری فروشان جاده قوای مرکزانجمن پرزه 
کابل ناحیه چهارم چهارراهی 

 مارکیت میوه
18/6/2931 

8876236060 

8877369098 

17.  

 98/6/2931 کابل کارته سه مقابل لیسه جبیبه فهیم صدیقی انجمن اجتماعی حط نو
8876267920 

8839989887 

18.  

انجمن اجتماعی وحدت و همبستگی جوانان 

 افغانستان
 محمد اسحق

کابل کوته سنگی گوالئی 

 دواخانه
18/6/2931  

19.  

 محمد اسعد د عدالت کاروان تولنه
سرک کابل جالل اباد جوار 

 کمیسون انتخابات
16/6/2931 

8888113209 

8871121181 

20.  

 عبدالشکور شورای محیط زیست اهالی مکروریان چهارم
کابل مکرویان چهارم شاهین 

 مارکیت
18/6/2931 8833286232 

21.  

 محمد ظاهر شورای اجتماعی اقوام برچگی ناهور مقیم کابل
کابل دشت برچی مقابل مسجد 

 امام محمد باقر
1/8/2931 

8871227860 

8833220186 
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22.  

 1/8/2931 کابل چهارراهی پروان دوم عبدالستار شورای اسالمی آریا
8889233888 

8888898288 

23.  
 8882386623 6/8/2931 کابل احمد شاه بابا مینه نصیب هللا د تنویر د حوانانو تولنه

24.  

شورای مردمی شرق پچصد فامیلی خواجه بغرای 

 جدید
  8/8/2931 20کابل ناحیه  عبدالفقیر

25.  
 8838181871 7/8/2931 کابل دشت برچی عاطفه انجمن علمی و فرهنگی نگاه زن

26.  

 22/8/2931 کابل کارته سه سرک شورا حلیمه شورای زنان نخبه افغانستان
8876223039 

8872006088 

27.  

 7/8/2931 ناحیه 2کابل والیت  شکریه د افغان میرمنو د همغری ملی تولنه
8870028878 

8887382218 

28.  

 28/8/2931 29کابل دشت برچی ناحیه  سید میراغا شورای سبز جوانان افغانستان
8880828182 

8881879620 

29.  
 8878630277 27/7/2931 21کابل شهر نو شیرپور خانه  عبید هللا شورای مردمی والیت فاریاب مقیم کابل

30.  

 محمد فرید انجمن پرسونل انتخابات فراگیر و دموکراتیک
کابل کارته سه مقابل لیسه 

 عبدالعلی مستغنی
22/8/2931 8888270129 

31.  

 عبدالرحمن گرندی کاروان تولنه
د کابل والیت چهاراسیاب 

 ولسوالی
22/8/2931 8880197181 

32.  
 8830109821 28/8/2931 28کابل ناحیه  راضیه انجمن اجتماعی زنان مبتکر ناحیه هفدهم شهر کابل

33.  

 28/8/2931 کابل ده افغانان جمیله مجاهد انجمن رادیو های زنان افغانستان
8888180873 

8888181896 
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34.  

 13/8/2931 2کابل کارته  عبداالحمد شورای قوم نائب خیل مقیم کابل
8877881062 

8879797191 

35.  

انجمن فارغ التحصیالن افغان از کشور های 

 مشترک المنافع
  18/8/2931 کابل خوشحال خان مینه شاه سلطان

36.  
 8888968023 28/8/2931 کندهار والیت شهر نو کلمت هللا افغانانو ولس تولنه

37.  

انجمن موتر داران و رانندگان شرکت های 

 تراسپورتی والیت هرات
 8833282698 28/8/2931 اسالم قلعههرات  راز محمد

38.  
 8888822222 26/8/2931 کابل پچصد فامیلی فیض آغا شورای مردم شمال شرق پچصد فامیلی

39.  
 8873867682 12/8/2931 شاروالی 1کابل باغباال ناحیه   انجمن اجتماعی الریحان

40.  
 8881822788 28/8/2931 دشت برچی 29کابل ناحیه  عبدالغفور شورای هم پذیری مردم افغانستان

41.  
 8887789021 28/8/2931 کابل ناحیه یازدهم حبیب هللا انجمن طبابت معیاری افغانستان

42.  
 8889281910 28/8/2931 کابل حوزه سیزده هم قلعه نو ابراهیم انجمن پیام سبز

43.  
 8833988312 12/8/2931 6کابل ناحیه  حامد شورای اجتماعی و فرهنگی قوم میر پچه مقیم کابل

44.  
  18/8/2931 7کابل کارته نو ناحیه  ملک خان شورای اقوام بی بضاعت افغانستان

45.  

 علی محمد د افغانستان د ثبات مدنی تولنه
دریای چمچه  6کابل ناحیه 

 مست
13/8/2931 

8882382202 

8888888121 

46.  

 98/8/2931 کابل پل سرخ کوچه گل فروشی محمد انجمن اندیشه و توسعه ملی
8831901828 

8833038391 

47.  

 98/8/2931 د کابل والیت بگرامی ولسوالی شنک هاشم د الوخیلو د کلی حوانانو شورا
8888089088 

8870008019 
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48.  
 8878122263 98/8/2931 قلعه نو 29کابل ناحیه  محمد تقی انجمن راه عدالت افغانستان

49.  
 8879962926 2/28/2931 شهید مزاریکابل جاده  خدا داد انجمن محصلین قلعه نای مقیم کابل

50.  
 8888811219 26/3/2931 کابل چهارراهی حاجی یعقوب غالم سخی شورای قوم مغل افغانستان

51.  
 8889296291 98/8/2931 کابل ناحیه هشتم ویس محمد شورای معلولین نو اندیش افغانستان

52.  
 8886612826 2/7/2931 بامیان کوچه محصلین بشیر انجمن جیحون قلم

53.  
 8833898939 0/7/2931 کابل جاده میوند داود شاه په کابل کی د لوی پکتیا د یتازیو قومی شورا

54.  
  2/7/2931 کابل پل سرخ حسین علی مجمع ورزشی هنری و ادبی امید

55.  
 8888288827 2/7/2931 کابل ناحیه هفتم  انجمن روند جوانان اصالح طلب افغانستان

56.  
 8888878969 8/7/2931 کابل چهاراهی شهید دهبوری عزیز هللا افغانستانشورای جوانان قزلباش 

57.  
 8876067670 6/7/2931 کابل ناحیه پنجم عبدهللا انجمن ندا امروز جوانان

58.  
 8873898030 6/7/2931 کابل دشت برچی  مجمع امید جوانان

59.  
     

60.  
 8839288889 8/7/2931 کابل ناحیه چهارم بره کی عبدالشیر انجمن پرسونل انتخابات پاک

61.  

 مرتضی انجمن تغییر مثبت
کابل مارکیت قالین فروشی 

 برادران
21/7/2931 888886929 

62.  
 8879183239 8/7/2931 کابل دشت برجی  شورای اجتماعی آزاد گان

63.  
 8832280068 27/7/2931 29کابل ناحیه  عقیل شاه مجمع کارگزاران دموکراسی افغانستان

64.  
 8833908238 21/6/2931 کابل پل سوخته دستگاه گوالئی روزماه پیشگام افغان نهاد اجتماعی زنان

65.  

 26/6/2931 کابل پنحمه ناحیه  سپین کلی عبدالسالم افغان تولنیزه بنست
8888698090 

8887982178 
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66.  

 عبدالعزیز انجمن اجتماعی انکشاف کشمیره افغانستان
کابل ناحیه چهارم تعمیر 

 مارکیت
18/6/2931 

8833909388 

8830032207 

67.  

 98/6/2931 ناحیه0کابل شار  محمد رحیم د ترکیو قومی تولنیزه تولنه
8876688172 

 

68.  

 محمد حسن اتحاد ملی پیشه وران افغانستان
کابل کارته چهارم نارسیده به 

 حوزه سوم
12/6/2931 8833982222 

69.  

 محمد عیسی د سروبی د مجاهدینو دیووالی تولنیزه شورا
والیت د کارته نو دویم  د کابل

 سرک
2/8/2931 

8870961262 

8887280286 

70.  

 امین هللا ناحیه 0د کابل والیت  امین هللا د افغان انجینرانو د اریکو مرکز
8877612789 

8888806631 

71.  

انجمن اجتماعی صداقت معیوبین ، معلولین و ورثه 

 شهدا
 حاجی امر هللا کابل ولسوالی بگرامی حاجی امر هللا

8888289022 

8883278790 

72.  

شورای تعلیمات فرهنگی اسالمی معیوبین وورثه 

 شهدا افغانستان
 28/8/2931 کابل سرای شمالی مولوی میر آغا

8888109872 

888882833 

73.  

 6/8/2931 کابل دشت برجی نجیب هللا سازمان فرهنگی و اجتماعی دوبال دانش
8880188032 

8872266030 

74.  

ماهواره وی کیبل تلویزیون اتحادیه شبکه های 

 افغانستان
 احمد راشد

کابل جاده محمد جان خان 

 وردک
7/8/2931 

8833818181 

8833288282 

75.  

 0/7/2931 کابل ولسوالی بگرامی نورالرحمن اتحادیه ملی پرزه فروشان و تخینگران افغانستان
8888198062 

8888180789 
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76.  

  بنیاد خیریه اسالم
خان  کابل سرک داراالمان ایوب

 مینه
8/8/2931 

8888266281 

8882229089 

77.  

 29/7/2931 کابل ناحیه دهم عصمت هللا انجمن فرهنگی و اجتماعی افالح
8833286320 

 

78.  

 3/8/2931 قصبه -کابل فرزانه د واحد افغانستان تولنیزه تولنه
8836802381 

8883109921 

79.  
  3/8/2931 گلباغشهرک  -کابل عبدالقدیر شورای اجتماعی اهالی شهرک گلباغ

80.  
 8837670360 29/8/2931 کابل وزیر اکبر خان ابر جان انجمن ارتوتیک و پروستاتیک افغانستان

81.  

شورای اجتماعی آسیب دیده گان و بیجاشده گان 

 افغانستان
 29/8/2931 کابل ناحیه دوم بهارستان شریف هللا

8888823638 

8832236699 

82.  

 20/8/2931 کابل سرک سوم کارته نو عبدالحسیب افغانستانشورای اجتماعی عدل و انصاف مردم 

8888187281 

8888282708 

 

83.  

 20/8/2931 کابل ناحیه چهارم ویدا انجمن اجتماعی داد خواهان افغان
8888789068 

8881189912 

84.  

 مرکز رقیه برای حقوق مطالعات و معارف

 

 

 

 28/8/2931 کابل ناحیه دوم نسرین
8888172632 

8832828822 
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85.  

شورای انسجام معیوبین معلولین و ورثه شهدای 

 افغانستان
 28/8/2931 گذرگاه -کابل شرین آغا

8881822862 

8888123081 

86.  

 12/8/2931 کابل بازار کمپنی مولوی جان محمد مجمع احیا سنت افغانستان
8876020080 

8879710080 

87.  
 8833986272 17/8/2931 پکتیا کوت 3ناحیه  کابل عبدالجبار انجمن اجتماعی کارکنان انتخاباتی افغانستان

88.  

مجمع علمی فرهنگی استادان و تحصیل کرده های 

 مالستان
 8833980866 17/8/2931 0کابل ناحیه  منور شاه

89.  

 17/8/2931 28کابل ناحیه  عبداالحمد بنیاد اجتماعی و فرهنگی شیخ علی
8833909663 

8876062892 

90.  
 8888172203 98/8/2931 کابل کارته سخی رحمت هللاسید  مجمع اهل بیت افغانستان

91.  
 8833988888 2/7/2931 کابل ناحیه دهم شهر نو  انجمن همبستگی ملی اقوام افغانستان

92.  

انجمن اجتماعی پرسونل صادرکنندگان میوه جات 

 خشک افغانستان
 8833771118 2/7/2931 کابل پروان سوم عطامحمد

93.  

 2/7/2931 کابل جاده میوند شفیق هللا اتحادیه سیاحتی و زیارتی ندا
8881822882 

8882996728 

94.  

 2/7/2931 کابل میرویس میدان محمد نسیم اتحادیه صنایع مرمر افغانستان
8882882897 

8833088928 

95.  

 22/7/2931 6کابل ناحیه  نیاز محمد شورای همبستگی قریه بهادر خان فرملی
8888862921 

8881981612 

96.  
  6/7/2931 کابل چهارقلعه وزیر آباد  جوانان ناحیه دهم شهرکابلشورای اجتماعی 
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97.  

 7/7/2931 کابل دهبوری  انجمن میر
8888889710 

8876880873 

98.  

 22/7/2931 جاده عمومی کابل پروان میرامان هللا گذر شورای مردم کوهدامن

8888808000 

8833288288 

 

99.  

 7/7/2931 یازدهم خیرخانهکابل ناحیه  سید ذبیع هللا انجمن کاروان صحت
8888826013 

8880722107 

100.  

 21/7/2931 کابل کارته سه سید ذولفقار انجمن نخبگان جوان افغانستان
8882132211 

8831700086 

101.  

 21/7/2931 کابل وزیرمحمد اکبرخان ثریا انجمن خواهران مسلمان افغان
8888819999 

8876286623 

102.  

 22/7/2931 کابل قلعه فتح هللا عطاالرحمن انجمن اتحاد علمای افغانستان
8888787887 

8888732363 

103.  

 محمد رضا انجمن طراوت
کابل کوته سنگی گوالئی 

 دواخانه
22/7/2931 

8832381207 

8833232666 

104.  

انجمن جوانان قریه شیرداغ ولسوالی مالستان 

 والیت غزنی مقیم کابل
 22/7/2931 کابل کارته سه سرک دارالمان لیاقت علی

8877696122 

8888212262 

105.  

 محمد اشرف شورای مردمی قوم خلیلی
کابل ناحیه ششم گوالئی مهتاب 

 قلعه
22/7/2931 8839333332 
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106.  

شورای قوم چولی حصه دوم بهسود والیت میدان 

 وردک
  27/7/2931 کابل جاده شهید مزاری قربانعلی

107.  

 20/7/2931 کابل ناحیه دوم جاده آسمائی عبدالباری شورای قوم کهگدای
8880203729 

8880629260 

108.  

 20/7/2931 29کابل دشت برچی ناحیه  سلیمان انجمن راه ممتاز
8876866080 

8873729282 

109.  

 23/7/2931 کابل شار اتمه ناحیه مجاهد وطن پالنه مدنی تولنه

8877989009 

8881229220 

 

110.  

 23/7/2931 کابل ناحیه چهارموالیت  محمد همایون انجمن صلح و تقویت حاکمیت قانون افغانستان
8888827838 

8888136088 

111.  
  18/7/2931 کابل سرک شهید مزاری فاطمه 29شورای امور زنان ناحیه 

112.  

 18/7/2931 کابل پارکهای صنعتی عبدالکریم مجمع صنعت کاران کابل
8876686767 

8833926829 

113.  

 18/7/2931 کابل کارته نو عبدالمعروف د ستانکزیو تولنیزه او قومی شورا
8833116260 

8833992782 

114.  

 22/3/2931 کابل تایمنی میزاقل شورای مردمی لعل بدخشان
8837268733 

8836277331 

115.  

 10/3/2931 کابل چهارراهی پل سرخ میرزاحسین مجمع راه نو
8888781222 

8833937011 
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116.  
  10/21/2932 ناحیه سوم باغ باال مسجد جامع حبیب هللا مجمع اسالمی افغانستان

117.  

شورای انسجام معوبین و شهدای مردم چهاردهی 

 کابل
  11/7/2931 والیت کابل ناحیه هفتم رستم

118.  
 888899992 10/7/2931 کابل خیرخانه علی غازی پالزه محمد نذیر انجمن ندا نوین

119.  

 18/3/2931 29کابل دشت برچی ناحیه  مرضیه شورای هم آهنگی زنان فدا کار
8833288282 

8887318639 

120.  

 حاجی زمرک د بابکر خیلو قومی شورا
کابل ولسوالی بگرامی قریه 

 حسین خیل
18/7/2931 

8881212688 

8888798832 

121.  

شورای اخوت اسالمی راهت قافسان ولسوالی 

 بگرامی
 6/3/2931 ولسوالی بگرامی منطقه شوکی نصرت هللا

8833920368 

8833919228 

122.  

 شخصی کابلانجمن پرسونل شفاخانه های 
داکتر عزیز هللا 

 امیری

کابل تهیه مسکن روبروی تانک 

 تیل نود فامیلی
6/3/2931 

8801802261 

8801802262 

123.  

 6/3/2931 والیت کابل ناحیه اول محمد حسین شورای اجتماعی معلولین و جانبازان میهن
8888213289 

8878027972 

124.  

 28/3/2931 سرک سیلوی مرکزی کابل قدرت هللا مجمع جامعه مدنی جوانان افغانستان
8839292688 

8876238383 

125.  

 نفس جان انجمن زنان صلح جو افغان
ناحیه اول شهر کابل کوجه 

 اهنگری
28/3/2931 

8871839823 

8889863282 

126.  

 محمد آصف انجمن دانشجویی بنجه باز
کابل حوزه سوم امنیتی جوک 

 پل سرخ
3/3/2931 

8830819818 

8887721888 



 

 
12 

127.  

 26/3/2931 کابل بل سوخته گوالی دواخانه شمشاد فکری علمی تولنهد حوانانو 
8877821188 

8888798179 

128.  

 22/3/2931 کابل شهر نو کوجه قصابی مقصود انجمن جوانان مبتکر افغان
8881202682 

8833228980 

129.  
  22/3/2931 کابل پل سوخته غالم سخی شورای داد خواهان افغانستان

130.  

 22/3/2931 خیرخانه قلعه نجار ها محمد کبیر انجمن روشنگران فردا
8876328822 

8879281376 

131.  

 29/3/2931 کابل ناحیه دوم اسمای وات حبیب هللا انجمن قلم بدستان مردم پنجشیر مقیم کابل
8876669898 

8870808689 

132.  

 عبدالقهار شورای صلح و انسجام ملی افغانستان
کابل خیرخانه سرک دوم خواجه 

 بغرا
22/3/2931 

8838762828 

8888132831 

133.  

 محمد شریف انجمن مطالعاتی لوح
کابل جهارراهی دهبوری کوجه 

 اول
28/3/2931 

8870827289 

8880712269 

 

134.  

 29/3/2931 کابل عقب لیسه حبیبیه سید مرتضی مجمع نخبگان خراسان
8876121010 

8888000688 

135.  

 29/3/2931 میرویس میدانکابل کوته سنگی  محمد حشمت انجمن پاک اندیشان
8878768188 

8876899798 

136.  

 عظم شورای اجتماعی و مردمی باکس بیپکی
کابل تایمنی سرک جهارم 

 پروزه
10/3/2931 

8833821208 

8887391998 
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137.  

 غالم حسین انجمن تقویه دانش
کابل دهبوری نزدیک مسجد 

 عبدالرحیم شهید
26/3/2931 

8878872872 

8872276912 

138.  

 29/3/2931 کابل دشت برجی محمد عارف بهار سبزمجمع مدنی 
8839898920 

8837332792 

139.  

 توریالی شورای مهاجرین و عودت کننده والیت کابل
ناحیه اول صالون فاتحه کابل 

 خوانی باغ قاضی
98/3/2931 

8886328689 

8833987827 

140.  

 18/3/2931 دشت برجی 29کابل ناحیه  علی انجمن دانشجویان نوید نو

8889918862 

8889722223 

 

141.  

 23/3/2931 کابل بازار بلخمرخی اغا جان شورای قوم صافی مقیم کابل
8838128812 

8880283788 

142.  

 23/3/2931 خوشحال خان 0کابل ناحیه  سید امین هللا انجمن پیشرفت جوانان افغانستان
8878267892 

8876228992 

143.  

 حمید الدین انجمن هدف
خان خوشحال  0کابل ناحیه 

 مینه
28/28/2931 

8888817328 

8833727002 

144.  

 2/28/2931 کابل جهارراهی تایمنی فردین انجمن جامعه مدنی جوانان افغانستان
8831861986 

8878828872 

294.  

 18/3/2931 د کابل والیت کلوله بشته  د منورو قومونو شورا
883876809 

8888377833 

295.  
 888981389 12/3/2931 والیت قندهار سرک جوک هللاعزیز  شورای مردمی اهل تشیع والیت قندهار
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296.  

 یوسف انجمن اجتماعی زرمت
کابل سرک دوم وزیر محمد 

 اکبر خان
98/3/2931 

8888629829 

8882786113 

297.  

 19/3/2931 کابل خیرخانه سرای هوتل محمد عظیم مجمع اجتماعی هویت ملی
8888387331 

8870182821 

298.  

 7/28/2931 والیت کابل ناحیه اول امان هللاسید  انجمن باال کوه جند اول
8888171222 

8886907838 

299.  

 10/3/2931 ناحیه سوم شهر کابل محمد صادق انجمن امید جوانان افغانستان
8833988771 

8876088291 

300.  

 شورای اسالمی اهالی قلعه موسی
حاجی محمد 

 جاوید
 98/3/2931 کابل قلعه موسی ناحیه دهم

8833898882 

8887717227 

301.  

 عزت هللا شورای مردمی قریه گلخانه جهاردهی کابل
کابل ناحیه ششم عقب حوزه 

 ششم
2/28/2931 

8888117617 

8888269293 

302.  

 18/3/2931 والیت کابل ولسوالی بگرامی عبدالمتین شورای قومی محمد خیل
8832280838 

8833930886 

303.  

انجمن پرسونل شرکت های تولید کننده گان نمک 

 ایودین دار
 8888139383 9/3/2931 کابل کارته نو میر آقا

304.  

 16/3/2931 والیت کابل مکرویان اول محمد قیس حیران اتحادیه ملی ورزشکاران افغانستان
8888122739 

8888122739 

305.  

انجمن عرصه کننده گان ادویه جات زراعتی 

 مالداری و تخم های اصالح شده افغانستان
 همایون

باینده محمد پل مارکیت حاجی 

 خشتی کابل
98/3/2931 

8833990813 

8888927777 
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306.  

 سید محمد مجمع هنری صدای هموطن
کابل دشت برجی جاده شهید 

 مزاری
18/3/2931 8839288336 

307.  

 28/28/2931 کابل بره کی شهر ارا بشیر احمد انجمن حمایت از انکشاف  اجتماعی
8888131272 

8888883128 

308.  

 ذکیه کفای افغانانجمن زنان خود 
کابل ناحیه هشتم عقب جمن 

 حضوری
2/28/2931  

309.  

 1/28/2931 ناحیه 0د کابل والیت  رحمت گل د افغانانو د یووالی تولنه
8878212779 

8870276282 

310.  

 7/28/2931 کابل والیت جهارراهی بتخاک غالم فاروق د ریس خیلو قومی شورا
8888122228 

 

311.  

 2/28/2931 کابل والیت ده سبز ولسوالی اسمعیل شوراد شاه نور خیلو د قومونو 
8872313802 

8878021280 

312.  

 ساجده انجمن دارالقران شهیر مشتاق
کابل سرک دارالمان مقابل لیسه 

 حبیبه
8/28/2931 

8801887977 

8888282832 

313.  

شورای اجتماعی حفاظت از ورثه شهدا و قشر 

 افغانستان اسیب دیده گان
 8888233932 2/28/2931 احیه سوم گوالیی دواخانهکابل ن ایام الدین

314.  
 8888996762 8/28/2931 خوشحال خان مینه احمد یار د افغان محصلینو او زده کونکو تولنه

315.  

 8/28/2931 کابل دشت برچی شاه جهان انجمن هنری راه روشن
8888326909 

8832386208 
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316.  

 زهره انجمن اغاز نوین برای بانوان
برچی ایستگاه والیت کابل دشت 

 شفاخانه
2/28/2931 

8830666887 

8882323989 

317.  

 اجمل مسعود مجمع پیونتگی جوانان افغان
کابل خوشحال خان مینه عقب 

 هوتل باختر
28/28/2931 8888230360 

318.  

 2/28/2931 ایستگاه قلعه نو 29ناحیه  نثار احمد شورای مردمی قوم درویش علی هلمند
8888910122 

8886203317 

319.  

انجمن اجتماعی معلولین و ورثه شهدا صلح 

 خواهان
 کندل

ولسوالی شکردره مقابل لیسه 

 عالی قلعه مراد بیک
22/28/2931 

8871897728 

8887668708 

320.  

 7/28/2931 کابل ولسوالی بگرامی مالمحمد شورای مردم لوگر مقیم کابل
8888182687 

8873207729 

321.  

 7/28/2931 برچی پل خشککابل دشت  حیات هللا انجمن معلمین افغان
8887682332 

8881722138 

322.  

 صیفی هللا انجمن علمی ندای قلم
کابل دشت برجی سرک شهید 

 مزاری
7/28/2931 

8889980712 

8878173688 

323.  

شورای اقوام ده مردگان سرخ آباد والیت میدان 

 وردک مقیم کابل
 8882827137 7/28/2931 کابل دشت برجی 

324.  

 سید احمد دوستانجمن جوانان میهن 
والیت کابل ناحیه سوم کارته 

 چهارم
3/28/2931 

8888620236 

8888890679 

325.  

انجمن زنان قریه عطاء هللا ولسوالی بل چراغ 

 والیت فاریاب
 8889090186 7/28/2931 والیت فاریاب قریه پل چراغ پرمینه
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326.  

ه سرچکان ولسوالی گرزیوان انجمن زنان قری

 والیت
 بصیره

گرزیوان والیت ولسوالی 

 فاریاب
3/28/2931 

8882288876 

 

327.  

 جمعه گل انجمن همگانی متقاعدین افغانستان
والیت کابل قوای مرکز صدیق 

 مارکیت
28/28/2931 

8833782012 

8888287817 

328.  

شورای مردمی اهالی شهرک موالنا عبدالرحمن 

 شهید
 28/28/2931 22کابل ناحیه  محمد امان

8833828827 

8833063868 

329.  

 محمد تقی مجمع جوانان نوین سمنگان مقیم کابل
کابل دشت برچی جاده شهید 

 مزاری
13/28/2931 

8872329166 

 

8881867182 

330.  

 22/28/2931 کابل ناحیه جهارم کلوله بشته راز محمد شورای مردمی قریه رامک عزنی مقیم کابل
8888118697 

8880201722 

331.  

 22/28/2931 متره 78سرک  22ناحیه کابل  ضیاوالرحمن انجمن پیام آوران صلح
8873222082 

8877218911 

332.  

 محمد شیرزی د تره خیلو د حوانانو شورا
د کابل والیت د ده سبز ولسوالی 

 د تره خیلو کلی بازار
22/28/2931 

8872081783 

8877822233 

333.  

 محمد تقی شورای قوم پیتاب احسان تیمور مقیم والیت کابل
قلعه کابل دشت برچی ایستگاه 

 نو
20/28/2931 

8881286200 

8877122886 

334.  
 8833968662 0/22/2931 کابل کارته آریانا دل احمد حیدری انجمن اجتماعی آریانا

335.  

د کابل والیت د جهار آسیاب د ولسوالی د خیر اباد 

 کلی د قومونو شورا
 حبر هللا

د کابل والیت د جهار اسیاب 

 ولسوالی
26/28/2931 

8872972786 

8888873768 
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336.  

 اسلم شورای مرکزی اقوام گمبر افغانستان
کابل کلوله بشته چهارراهی 

 ترافیک
26/28/2931 

8888829183 

8882988891 

337.  

 28/28/2931 شهر کابل ناحیه سوم محمد هادی انجمن علمی و اجتماعی برنا
8873272868 

8882898821 

338.  

 27/28/2931 پل سوخته کابل کوته سنگی حفیظ هللا شورای دانشجویان راه سبز
8886817828 

8882011660 

339.  

 28/28/2931 کابل والیت د بگرامی ولسوالی شیرباد د بگرامی ولسوالی د پشتون آباد کلی د خلکو شورا
8830332688 

8836861789 

340.  

 آیت هللا محسنی شورای علمای شعیه افغانستان

والیت کابل سرک داراالمان 

 مقابل لیسه حبیبیه حوزه علیمه

 خاتم النبین

28/28/2931 
8888182002 

8882282238 

341.  

 28/28/2931 کابل دشت برچی قلعه نو عوض شورای طلوع نور
8887297812 

8838622222 

342.  

 27/28/2931 کابل شاه شهید آزیتا شورای مردمی والیت بادغیس مقیم کابل
8832727888 

8833981081 

343.  

 27/28/2931 دشت برچی کوجه امنیت سید هاشم مجمع تفکر
8880988888 

8832281128 

344.  

 ضامن علی مجمع دانشگاهیان افغانستان
جاده شهید مزاری ایستگاه 

 تلگراف
17/22/2931 

8882222681 

8870162822 
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345.  

  انجمن ادبی شاه ناطق
والیت دایکندی شهر نیلی کوچه 

 اول
8/8/2931 

8833228698 

8889278288 

346.  

 عبدالستار اتحادیه خدمات دوانی افغانستان
حصه سوم خیر  22کابل ناحیه 

 خانه
17/28/2931 

 

 

347.  

 هما انجمن اجتماعی هما
روبروی لیسه  8کابل ناحیه 

 حبیبیه
12/28/2931 

8872686223 

8878287262 

348.  

 شیر هللا بنیاد شهید دوکتور نجیب هللا
قصبه کارکری  20کابل ناحیه 

 0بالک 
13/28/2931 

8833919839 

8833128100 

349.  

 مرتضی مطالعات صلح افغانستانمجمع 
جهارراهی شهید دهبوری کوجه 

 اول
12/28/2931 

8878180981 

8888081102 

350.  

 10/28/2931 تهیه مسکن مقابل تانک تیل حسینه انجمن ملی جامعه مدنی افغانستان
8833920978 

8888192886 

351.  

 17/28/2931 شهر طالئی کابل 28ناحیه  عبدالرازق شورای مردم پروان مقیم کابل
8888170808 

8881722738 

352.  

 سید نبی انجمن قوریه داران شکردره
کابل ولسوالی شکردره کاریز 

 میر
10/28/2931 

 

8837827222 

353.  

 جمعه گل شورای اجتماعی حق شناسان
والیت هرات غرب شهر ترک 

 هاشمی
10/28/2931 

8886868221 

8833962676 

354.  

 مجمع ملی جامعه مدنی افغانستان
نظر صاحب 

 سنگین
 10/28/2931 کابل ناحیه سوم جوک دهبوری

8838111222 

8833923818 
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355.  

 10/28/2931 شهر کابل  ناحیه دهم عبدالهادی شورای اجتماعی جوانان اصرار
8880783226 

8877231997 

356.  

 8/8/2931 والیت لوگر پل علم  انجمن زنان روشنفکر لوگر
8838209816 

8833290379 

357.  

 17/28/2931 والیت بغالن شهر پلخمری امین هللا مصباحانجمن اجتماعی 
8873168802 

8888228981 

358.  

شورای اجتماعی بیجا شده گان مناطق مرکزی مقیم 

 غزنی
  2/1/2939 شهر غزنی قلعه شهاده سخی

359.  

 محمد امیر انجمن تصویر برداران حرفه یی
شهر نو مقابل کابل ستی سنتر 

 کابل
13/28/2931 

8833220208 

8873162338 

360.  

 13/28/2931 شیرپور همجوار خانه دوستم غالم فاروق شورای صاحب نظران ملی
8837777677 

8833891919 

361.  

 21/22/2931 قلعه نجارا کابل نور محمد حشمت انجمن مشعل بیداری
8888383822 

 

362.  

 1/22/2931 دشت برجی ناحیه سیزدهم کابل محمد ظاهر شورای اجتماعی مردم یوسف نیگی
8873332202 

8870802289 

363.  

 سید احمد د توتاخیلو حوانانو تولنیزه شورا
کابل احمد شاه بابا مینه سوپر 

 مارکیت
8/22/2931 8833198291 

364.  

 0/22/2931 کابل سرک اول تبه سالم حاجی حسین علی شورای سرتاسری انسجام قزلباشهای افغانستان
8888188332 

8833226382 
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365.  

 رضا محمد مجمع مدنی داد رس
دشت  29والیت کابل ناحیه 

 برچی
1/22/2931 

0788289833 

0772548513 

366.  

 شاه محمد شورای اجتماعی ثبات پروان
کابل ناحیه یازدهم عقب حوزه 

 یازدهم
0/22/2931 

8888182787 

8880238802 

 

367.  

 شورای نو اندیشان چهاردهی
میر ذبیح هللا ولی 

 زاده
 0/22/2931 کابل ناحیه هفتم قلعه شیخان

8833111882 

8873132162 

368.  

شورای سرتاسری اجتماعی خدمت گذاران مردم 

 افغانستان
 21/22/2931 کابل قلعه فتح هللا سرک هفت سهیال

8878288788 

8860888888 

369.  

 سید مهدی انجمن اجتماعی هاشمی
والیت کابل ناحیه چهارم کلوله 

 ته
6/22/2931 

8888132708 

 

370.  

 0/22/2931 والیت کابل ناحیه هفتم گذرگاه سیف الدین معیوبینشورای اجتماعی اتحاد معلولین و 
8833263287 

8888213289 

371.  

 عبدالستار انجمن قوریه داران پغمان
والیت کابل ولسوالی بغمان 

 قریه دو ده مست
8/22/2931 8888178608 

372.  

 0/22/2931 کابل ناحیه هفتم گذرگاه محمد عزیز شورای اجتماعی معلولین باختر
8833263287 

8888213289 

373.  

 7/22/2931 کابل قلعه فتح هللا سید میرویس مجمع تجلی جوانان افغانستان
8833990899 

8876182888 
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374.  

 17/21/2931 والیت کابل سرک سوم تایمنی نجیب هللا انجمن هم آهنگی معاونت مادی مردم
8888192727 

8833987786 

375.  

 شیر حبیب د ابراهیم خیلو تولنه
ناحیه خوشحال خان  0کابل 

 مینه
8/22/2931 

8876713602 

8878786778 

376.  

انجمن حفاظت افغانستان از خطرات مواد 

 بیولوژیکی
  21/22/2931 کابل ده افغانان سرک اسمائی غالم ایشان

377.  

 20/22/2931 کابل کوته سنگی ناحیه سوم ضیاوالدین انجمن علمی جام
8888066290 

 

378.  

 3/22/2931 کابل سرک دارالمان عبدالرحمن انجمن فرهنگی جهاندادان غوری
8833829271 

883381033 

379.  

 محمد خالد مجمع محیط زیست افغانستان
کابل کلوله بشته جهارراهی 

 مارکیت
21/22/2931 

8888262323 

8883233233 

380.  

 3/22/2931 کابل ناحیه سیزدهم دشت برجی فاطمه اتحادیه ملی معلولین هدفمند افغانستان
8888061099 

8836279826 

381.  

 3/22/2931 قلعه شهاده سرکاریز ناحیه ششم مصطفی انجمن دانشجویان کابل
8882682980 

8882121392 

382.  

 22/22/2931 کابل سبا سنک سرک نو محمد نعیم انجمن وارثین شهدا، معلولین و جانبازان افغانستان
8872012732 

8887817883 

383.  

 گل محمد د افغانستان دولسونو د اتفاق تولنیزه شورا
کابل والیت د چهاراهی قمبر 

 نوی بالک
21/22/2931 

8881228703 

8889081286 
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384.  

 29/22/2931 کابل دشت برچی 29ناحیه  محمد حسین مجمع دانشجویان دره ترکمن
8833238288 

8833982869 

385.  

 21/22/2931 د پکتیا والیت د گردیز شار محمد هللا د پکتیا والیت د حوانانو د یووالی تولنه
8833021812 

8838279011 

386.  

شورای پیام ابادی اهالی حصه دوم موسهی ناحیه 

 هفتم شهر کابل
 انجینر صدرالدین

کابل ناحیه هفتم حصه دوم 

 موسهی
22/22/2931 

8833903268 

8888139967 

387.  

 عبدالرحمن انجمن الکوزی
کابل ناحیه اول حبیب گلذار 

 مارکیت
29/22/2931 

8833382082 

8833382082 

388.  

 18/22/2931 بادام باغ 28کابل ناحیه  عدبالعظیم انجمن خورشید معارف
8878602360 

8830088688 

389.  

 شورای اهالی شهرک وحدت ناحیه ششم شهر کابل
میر احمد شاه 

 شادات
 26/22/2931 کابل ناحیه ششم شهرک وحدت

8880020062 

8883192236 

390.  

 20/22/2931 کابل لب جر آقاشاه  شورای اسالمی همفکران افغانستان
8836888888 

8833887288 

391.  

 22/22/2931 شهرک صفا 29کابل ناحیه  یاسین سجادی شورای اهالی شهرک صفا ناحیه سیزدهم کابل
8887213808 

8880363172 

392.  

 20/22/2931 کارته نورخدا کوجه دهم جمعه علی شورای اجتماعی کارته نور خدا والیت بلخ
8833860892 

8833998382 

393.  
 8888828323 23/22/2931 کابل ناحیه هفدهم سرکوتل عبدالرقیب شورای متحد شهرک رفاه
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394.  

 20/22/2931 29کابل دشت برچی ناحیه  مرضیه انجمن اجتماعی قضای خرد
8887208262 

8881829777 

395.  

 محمد روح هللا شورای اجتماعی قوم اسالم خیل
کابل پل سوخته مقابل حربی 

 شونحی
98/22/2931 8888132682 

396.  

 8/8/2931 کابل ناحیه سوم پل سوخته  شورای اجتماعی وحدت و تفاهم ساحات مرکزی
8880312022 

8882973070 

397.  

 محمد نعیم مجمع ملی اسالمی جوانان افغانستان
بالک های سلیم کاروان کابل 

 قلعه فتح هللا
22/21/2931 

8878639873 

8886898680 

398.  

 26/22/2931 کابل کارته نو ناحیه هشتم پاینده محمد خواهان نیکپی شورای اجتماعی صلح
8836312991 

8880199612 

399.  

 11/22/2931 کابل دریمه کارته شپزم سرک نجیب هللا د ناصر و قومی شورا
8833900827 

8888287926 

400.  

 19/22/2931 کابل ناحیه سیزدهم دشت برچی اسد هللا انجمن اجتماعی ستارگان تمدن
8888930103 

8830222002 

401.  

 8/8/2931 دشت برچی تانک تیل  انجمن رشد محصلین افغانستان
8886616231 

8882829693 

402.  

 23/22/2931 کابل ناحیه سیزدهم شهر رسالت محمد حسن کابل 29شورای مردمی کوه چهل دختران ناحیه 
8882383032 

8838327362 

403.  

 کمالمصطفی  انجمن اجتماعی یوپک یول راه ابریشم
کابل ناحیه هفتم سرک 

 داراالمان
11/22/2931 

8836832268 

8181012936 
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404.  

 18/22/2931 کابل والیت احمد شاه بابا بست محمد انور حوان حواک مدنی تولنه
8878882879 

8876929373 

405.  

 عنایت هللا شورای مردمی قوم پیرحسین خوات
شهر  29والیت کابل ناحیه 

 عرفانی
18/22/2931 

8868882921 

8870302282 

406.  

 12/22/2931 کابل ناحیه سوم دهبوری محمد شاه انجمن علمی دانشجویی نحای نو
8873330721 

8837907180 

407.  

 محمد داود مومند انجمن پرسونل بیمه افغانستان
کابل کارته پروان بهلوی 

 سفارت پاکستان
12/22/2931 

8888180002 

8837998998 

408.  

 احسان هللا افغانستانشورای صلح و ورزش 
کوتل خیر خانه سرک احمد شاه 

 مسعود
12/22/2931 8888187232 

409.  
 8833988270 11/22/2931 کابل سرای غزنی عبدالقیوم انجمن اجتماعی نگرش نو

410.  

 زمردخان منگل منگلو حوانانو تولنه
کابل چمن حضوری مارکیت 

 زاهد ولید منزل دوم
12/22/2931 

8833116002 

8888301016 

411.  

 19/22/2931 کابل کارته سه پل سرخ محمد علی انجمن مریضان هموفلیا افغانستان
8833980160 

8887713221 

412.  

 مریم بنیاد عادله
سرک  22کابل قصبه ناحیه 

 موتر فروشی
11/22/2931 

8888176223 

8888873266 

413.  

 19/22/2931 کابل کارته مامورین مقصود انجمن نوین
8888221921 

8833288608 
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414.  

 محمد نور شورای اجتماعی جوانان ولسوالی چهاراسیاب
ولسوالی چهاراسیاب قریه الیاس 

 خیل
19/22/2931 

8888827281 

8833999872 

415.  
 8833928263 19/22/2931 کابل جاده نادر پشتون سلیم شورای شهروندان شهد گردیز مقیم کابل

416.  

 12/1/2939 دشت برچی ناحیه سیزدهم یونس انجمن جوانان پنجاب مقیم کابل

8870206076 

 

8881098898 

417.  

 18/22/2931 والیت کابل ناحیه سوم دهبوری مرضیه انجمن اجتماعی زنان مبتکر
8877211226 

8873762898 

418.  

 محمد علی شورای اجتماعی قوم مرک
کابل ناحیه یزده کوچه شهر 

 صفا
17/22/2931 8880088008 

419.  
 8877883100 9/21/2931 کابل خوشحال خان سرک سیلو محمد عارف مجمع مطالعاتی و پژوهشی سوریان

420.  

 19/22/2931 والیت کابل ولسوالی موسهی عزت هللا شورای جوانان قریه سنک نوشته ولسوالی موسهی
8830788319 

8882272636 

421.  

 9/21/2931 والیت کابل کارته نو سرک دوم عبداالحمد مجمع اجتماعی ورزشگاران افغان
8881282288 

8838273262 

422.  

 28/21/2931 ناحیه سیزده دشت برچی معصومه شورای مردمی چهل دختران
8837163871 

8833287612 

423.  

 12/21/2931 والیت کابل ناحیه چهارم محمد داود انجمن فضل نوین
8833863822 

8873781223 
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424.  

 په قره باغ ولسوالی کی دمیشتو قومونو شورا
حضرت هللا 

 عزیزی
 17/22/2931 باغکابل ولسوالی قره 

8887789976 

8882809029 

425.  

 محمد بشیر انجمن اجتماعی ایت هللا العظمی فیاض
جاده شهید مزاری بیش کوجه 

 نهم
98/22/2931 

8839131867 

8872828289 

426.  

 احمد روی غون انجمن ادبی عالم غوشار
کابل کارته جهار سرک سوم 

 حوزه امنیتی
98/22/2931 

8883300282 

8870907600 

427.  
     

428.  

 محمد قاسم د قبا اصالحی تولنه
کابل چهارراهی صدارت مرکز 

 تجارتی فاروق
98/22/2931 

8832111666 

8877878888 

429.  
 8833981662 98/22/2931 کابل ناحیه ششم کارته جهارم لیال انجمن خدمات اجتماعی زنان افغان

430.  

 انجمن فعالین حقوق زن و جامعه
محمد نسیم 

 سروش
 9/22/2931 دهمکابل شیرپور ناحیه 

8877969262 

8872021091 

431.  

  شورای اجتماعی شهروندان ناحیه یازدهم
ایستگاه  22والیت کابل ناحیه 

 لیسه مریم
8/8/2931 

8882828262 

8836121121 

432.  

شورای تاجران و پیشه وران ناحیه یازدهم شهر 

 کابل
 

والیت کابل ناحیه یازدهم بازار 

 لیسه مریم
8/8/2931 

8836688688 

8888122961 

433.  
 8870186789 98/22/2931 ناحیه 7کابل والیت  ناصر محمد د جنوبی قومونو یووالی شورا

434.  

 0/21/2931 سرک سورا کابل کارته سه ایمل انجمن اجتماعی حاصل
8888887188 

8888282628 
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435.  

 زهرا د نازو انا د خیریه تولنه

کارته سه ناحیه ششم سرک 

شورای ملی روبروی لیسه 

 عبدالعلی مستغنی

98/22/2931 
8836908881 

8881839888 

436.  

شورای مهاجرین و بیجاشده گان مقیم ناحیه پانزدهم 

 شهر کابل
 9/21/2931 کابل ناحیه پانزدهم شهر کابل افقاضی

8877828790 

8837382008 

 

437.  

  شورای اتفاق نو آباد قلعه فتح هللا ریشخور
کابل ناحیه هفتم قلعه فتح 

 ریشخور
2931 

8833982060 

8870632823 

438.  

 2931 کابل ناحیه چهارم پروان سوم  انجمن حرفوی زنان صنعت پیشه والیت هلمند
8833926323 

8888279199 

439.  

انجمن اجتماعی پرسونل رهنماهای معامالت شهر 

 کابل
 غالم محمد

کابل ناحیه هشتم سید نور محمد 

 شاه مینه
28/21/2931 8888132138 

440.  

 علی تفکری والیت دایکندی مقیم کابلانجمن محصالن 
کابل کوته سنگی کوالیی 

 دواخانه
2/21/2931 8886128379 

441.  
 8886366012 8/21/2931 کابل ناحیه یازدهم خالد انجمن فرهنگی و اجتماعی آذرخش

442.  

 0/21/2931 کابل ناحیه هفتم چهلستون عبدالواحد شورای اقوام ساکن در شهر کابل
8832868606 

8833927216 

443.  

 18/2/2939 احمد شاه بابا مینه لسمه ناحیه امیر خان د افغانستان د حوانانو شورا
8877668022 

8882288822 
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444.  

شورای قومی عیدو خیل قریه للندر ولسوالی چهار 

 آسیاب والیت کابل
 حاجی گل محمد

والیت کابل ولسوالی چهار 

 آسیاب
6/21/2931 

8833292238 

8883827788 

445.  

 انور شاه جوانان اندیشمندانجمن علمی 
کابل قوای مرکز مرکز تجارتی 

 یارک
28/21/2931 

8886828222 

8878880820 

446.  

 28/21/2931 کابل کوته سنگی سرک سیلو زهرا انجمن اجتماعی االمین
8888878819 

8872889829 

447.  

 28/21/2931 کابل ناحیه سوم پل سرخ فردوس احمد مجمع جوانان راه نو
8878020080 

8879296839 

448.  

  انجمن جوانان تاج
کابل کوته سنگی گوجه قلعه 

 واحد
8/8/2931 8830332623 

449.  

 محمد ابراهیم بیناد غضنفر
والیت کابل ناحیه دهم سرک 

 متره وزیر محمد اکبر خان 20
21/21/2931 

8833696967 

8838726290 

450.  

 21/21/2931 نو سرک سیا سنککابل کارته  محمد ایوب شورای اجتماعی قوم سلیمان خیل مقیم کابل
8833003808 

8888733028 

451.  

  شورای اجتماعی اهالی شمالغرب میدان هوائی
کابل ناحیه پانزدهم پنجصد 

 فامیلی
8/8/2931 

8882086666 

8833872788 

452.  

 عبدالواحد شورای علما و غور بند والیت پروان
پروان سوم سرک چهارم ناحیه 

2 
29/21/2931 

8887002878 

8880391028 

453.  

 27/21/2931 کابل ناحیه هفتم ده دانا شهزاده شورای اجتماعی دانشمندان ملی افغانستان
8881137861 

8873232129 
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454.  

 29/21/2931 سرک حقوق بشر مارکیت میهن احمد شریف مجمع نخبگان نسل جوان افغانستان
8838181762 

8882668920 

455.  

 حاجی عبدالغیاث د قلعه حیدرخان او جنفردمیشتو قومونو
قلعه حیدرخان قریه چنغر ناحیه 

 جهارم
22/21/2931 

8888101132 

8888886868 

456.  

په کابل  دخوست والیت د تنیو حوم د حوانانو 

 شورا
 سید ولی

سرک اول کارته نو مربوط 

 کابل 7ناحیه 
29/21/2931 

8887979698 

8888876877 

457.  

 وسیم انجمن اجتماعی باغ خزانه صباح
باغ شهر ارا ناحیه کابل دهن 

 دوم
22/21/2931 

8876123239 

8870283986 

458.  

 8/8/2931 ناحیه ششم شهرک دوازده کابل  شورای اجتماعی امید زنان افغانستان
8873208286 

8838096366 

459.  

 عبدهللا انجمن ورزشکاران فوتبا فریستایل
کابل کوته سنگی مقابل هوتل 

 اریانا
17/21/2931 

8878802880 

8873896088 

460.  

 8/8/2931 والیت بنچشیر ولسوالی دره  شورای اتحاد جوانان پنجشیر
8801882788 

8801888636 

461.  

 بصیر احمد مجمع مدنی مصلح
کابل چمن حضوری کلوب 

 جوانان
22/21/2931 8878987282 

462.  

 27/21/2931 والیت کندهار یولسمه ناحیه هدایت هللا د نوی ژوند تولنه
8882821888 

8882822888 

463.  

شورای بیجا شده گان مردم صفحات شمال 

 افغانستان مقیم هرات
 27/21/2931 والیت هرات ناحیه هشتم مالو

8871010093 

8833969777 
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464.  

 23/21/2931 ناحیه ششم کابل قلعه شهاده سید نور اقا بنیاد علمی و فرهنگی وفاق
8837223877 

8836201232 

465.  

 8/8/2931 کابل ناحیه هفتم قلعه فتوح  شورای محل قلعه فتوح ناحیه هفتم شهر کابل
8888182236 

8833289206 

466.  
     

467.  

 12/21/2931 شهر کابل 29کابل ناحیه  فاطمه شورای اجتماعی زن و جامعه نوین
8880092286 

8838128226 

468.  

 محمد فهیمی مجمع علمی فرهنگی موعود
کابل گوالئی مهتاب قلعه کوجه 

 نو اباد
16/21/2931 8830188216 

469.  

 11/21/2931 کابل کلوله بشته ناحیه جهارم نوید یوسفی انجمن اجتماعی و هماهنگی جوانان
8832620636 

8822162112 

470.  

 محمد عمر انجمن اجتماعی پرسونل شاروالی کابل
کابل محمد جان خان وات ناحیه 

 دوم
18/21/2931 

8888182233 

8870202088 

471.  

 محمد بصیر شورای مردمی ولسوالی چهار اسیاب والیت کابل
والیت کابل ولسوالی چهار 

 اسیاب
10/21/2931 

8870169262 

8872329828 

472.  

  انجمن اجتماعی مکتب خانه مسعود
والیت کابل سرک چهارم سیلو 

 مرکزی
10/21/2931 

8837878787 

8833122333 

473.  

 فرخنده زهرا بنیاد چادری
کابل تایمنی چهارراهی 

 سرسبزی
10/21/2931 

8838686728 

8833811291 
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474.  

 سید حسین آغا انجمن رضا کاران کشاف افغانستان
کابل ناحیه بنجم جوار مرستون 

 کابل
10/21/2931 

8888771806 

8837118722 

475.  

 سرور احمدزی د سرور احمدزی دستدویه تولنه
کابل جاده نادر پشتون عنایت 

 مارکیت
10/21/2931 

8888702982 

8833082900 

476.  

 10/21/2931 شهرک طالئی 28کابل ناحیه  جان آقا پروانشورای مردمی کوه بند 
8833923232 

8888118828 

477.  

 10/21/2931 کابل سرک میدان هوائی ولی یوسف شورای عدالت مردمی ناحیه نهم شهر کابل
8888131682 

8888230890 

478.  

 شکیبا بنیاد اموزشی فرهنگی و حرفوی کمال
کابل خیر خانه مقابل ریاست 

 استاک مرکزی
10/21/2931 

8833929832 

8832888788 

479.  

 10/21/2931 کابل افشار سیلو فریبا انجمن اندیشه اسالمی راهیان حقیقت
8888388278 

8888322088 

480.  

 انجمن علمی تعقیقاتی تعقلی
محمد شفیق 

 بشریار
 18/21/2931 کابل حوزه دوم کوچه شیرپور

8833822673 

8832888828 

481.  

 17/21/2931 کابل چهار قلعه وزیر اباد سعیده انجمن اجتماعی بهرمان
8832206010 

8883781926 

482.  

 8/8/2931 کابل کارته سه قلعه وزیر  انجمن تحقیقاتی نهاوند
8839887888 

8879720788 

483.  

 17/21/2931 کابل ناحیه دوم کارته پروان محمد یوسف انجمن ماستران تکوندوکاران دلدار
8883993320 

8888821718 
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484.  
 8888923728 17/21/2931 کابل چهلستون رهنه باغ نصیر احمد اجتماعی قوم کاکه نورخیل چهاردهی کابلشورای 

485.  

 17/21/2931 کابل دشت برچی محمد ضیا انجمن اجتماعی هماء اندیشه

8883238212 

8880902962 

 

486.  

 2/2/2939 کابل ناحیه نهم قریه قابلبای محمد داود شورای اهالی قابلبای ناحیه نهم شهر کابل
8888179780 

8888122679 

487.  

شورای هم آهنگی جوانان ولسوالی قره باغ والیت 

 کابل
 17/21/2931 کابل ولسوالی قره باغ صبر هللا

8880878239 

8833901682 

488.  

 تیمور شاه شورای قوم تیموری بغالن مقیم کابل
کابل ولسوالی بگرامی 

 چهارراهی غازی ماللی
17/21/2931 

8833981387 

8886672222 

489.  

 غالم عباس انجمن ملی پشت بال افغانستان
کابل کارته سه چهارراهی پل 

 سرخ
17/21/2931 

8888828888 

8870808762 

490.  
     

491.  

 6/2/2939 کابل خیر خانه ناحیه پانزدهم محمد رسول انجمن جمناست های افغان
8833919003 

 

492.  

 عبداکبر د یوسف زیو ادبی فرهنگی او کلتوری تولنه
دکابل والیت کارته نو دریم 

 سرک
28/2/2939 

8886871292 

8888128787 

493.  

 شیر اغا شورای اهالی سفید سنک و خواجه جمع ولی
کابل حوزه پنجم سرتبه خواجه 

 جمع ولی
6/2/2931 

8881878288 

8880282090 
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494.  

 سید عیسی انجمن فرهنگی اجتماعی تبیان
کابل جاده شهید مزاری کوجه 

 بابه شربت
6/2/2939 

8837132026 

 

495.  

 6/2/2939 کابل ده کیبک سرای شمالی عبدالرزاق انجمن معلولین آگاه افغان
8889618202 

8876817910 

496.  

 3/2/2939 والیت کابل ولسوالی ده سبز محمد هللا د ده سبز معلولینو تولنه
8876202822 

8872888822 

497.  

 احمد علی انجمن علمی منتظران جعفریه
اول چند اول مسجد کابل ناحیه 

 حسینه
23/2/2939 

8888821998 

8888177116 

498.  

  انجمن اجتماعی و مدنی اغاز
والیت کابل ناحیه سیزدهم دشت 

 برجی
8/8/2931 

8838810200 

8830230639 

499.  

 92/9/2939 کابل ناحیه دهم بی بی مهرو عبدالستار شورای اسالمی و اجتماعی همای سعادت
8837208820 

8882788187 

500.  

 22/2/2939 کابل کوته سنگی عبدالحلیم همت افغان ولس ته خدمت تولنه
8833982779 

8833228818 

501.  

 2/1/2939 کابل حصه دوم خیرخانه فرید انجمن جوانان بی بضاعت افغانستان
8880080280 

8872131786 

502.  

 8/8/2939 کابل کارته سه گوالئی دواخانه  مجمع ملی فعاالن مدنی
8887727166 

8870262622 

503.  

 9/1/2939 کابل ناحیه پنجم کوته سنگی لطف هللا انجمن اجتماعی فرهنگی گام سبز
8833881721 

8871927788 
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504.  

 21/2/2939 کابل ناحیه اول چمن حضوری شیر هللا الدین شورای متفکرین آگاه افغان
8888888378 

8887983108 

505.  

 ثمرسیما  انجمن همکاران توقف توبرکلوز در افغانستان
کابل تایمنی چهارراهی جماعت 

 خانه کلینک خدمت
21/2/2939 

8882118188 

8888118287 

506.  

 عبدالکریم شورای اتفاق مردمی افغانستان
کابل ناحیه یازدهم کوجه 

 جهارده پروزه جدید
21/2/2931 

8833296938 

8889028226 

507.  

 گل خان اکبری د افغانستان د قومونو اصالح او عمل تولنه
میوند ناحیه اول روبروی جاده 

 جمن حضوری
21/2/2939 

8833119778 

8888172808 

508.  
  98/2/2939 کابل خیر خانه ناحیه یازدهم عبدالصبور شورای اجتماعی بهادر بیک گلبهار

509.  
 8833392779 23/2/2931 کابل میرویس میدان ناحیه بنچم عبدالقیوم د سپیدمی تولنه

510.  

 16/2/2939 کابل پروزه خیرخانه حصه سوم هللاحبیب  شورای مردمی ولسوالی نجراب
8833929388 

8838187762 

511.  

 19/2/2939 کارته سه کابل ناحیه سوم ذبیح هللا انجمن محصلین والیت بغالن مقیم کابل
8881028067 

8877188979 

512.  

 19/2/2939 کابل ناحیه دهم عبدالکبیر شورای متحد کابلیان بومی
8888032123 

8833812221 

513.  

 حاجی ابراهیم شورای سراسری قوم الکوزی
کابل کوله بشته سرک میوه 

 فروشی
28/1/2939 

8888888110 

8888911120 

514.  

شورای اجتماعی و فرهنگی معلولین پر افتخار 

 افغانستان
 18/2/2939 کابل ناحیه ششم قلعه بختار رحمت هللا

8887608297 

8833620733 
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515.  

 12/2/2939 کارته سه کابل عبدالقیوم انجمن اجتماعی طلیعه
8836688812 

8888228821 

516.  

 عبدالرحمن شورای اجتماعی تفاهم اقوام سرحدات افغانستان
والیت کابل ناحیه اول باغ 

 علیمردان
12/2/2939 

8833206272 

8888821807 

517.  

 10/2/2939 کابل ناحیه دوازده سر کوتل صفی هللا شورای اجتماعی غوری های بامیان مقیم کابل
8873391898 

8889103189 

518.  

 10/2/2939 26کابل ناحیه  عبدالوهاب شورای باشندگان شهرک خراسان
8871976802 

8887982032 

519.  

 18/2/2939 کابل ناحیه پنجم نیاز بیک هادیه شورای اجتماعی زنان ناحیه پنجم کابل
8833802292 

8871818202 

520.  

 98/2/2939 ناحیه سوم کارته جهارکابل  رحیم هللا انجمن دوکتوران طب فامیلی افغان
8888928839 

8888281877 

521.  

  اتحادیه سرتاسری معلمان افغانستان
والیت کابل باغ باال مقابل 

 مسجد میالد نبی
8/8/2939 

8888102772 

8888102772 

522.  
 8882221813 16/2/2939 والیت کابل باغ شهر ارا مریم انجمن خدمات فرهنگی و اموزشی مریم

523.  

 محمد نبی خیریه فرهنگی و آموزشی استعانتانجمن 
شهر قندهار بازار هرات کوجه 

 قلعه فیصل
16/2/2939 8888111122 

524.  

 نجیب هللا شورای سراسری اجتماعی منسوبین اردوی اسبق
کابل ناحیه چهارم سرک میدان 

 هوائی
2/1/2939 

8880082669 

8833228212 
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525.  

 98/2/2939 والیت کابل سراجی جاده میوند گردیزیحیات  انجمن هنرمندان موسیقی افغانستان
8888172668 

8833712821 

526.  

 98/2/2939 کابل پل سوخته عذرا انجمن اجتماعی عدل و رفاه
8887736028 

8872270611 

527.  

شورای اجتماعی و اصالحی کوتل خیرخانه ناحیه 

 هفتم
 عبدالغفار

کابل ناحیه هفدهم کوتل 

 خیرخانه
98/2/2939 

8882322222 

8876982820 

528.  

 محمد شاکر انجمن فزیوتراپستان افغانستان
کابل جوار شفاخانه وزیر محمد 

 اکبرخان
1/1/2939 

8888188380 

 

 

529.  
 8878189820 98/2/2939 کابل ولسوالی شکردره شفیع هللا شورای جوانان قریه دانشمند ولسوالی شکردره

530.  

 شالیزی شورای تماس و تفاهم ملت افغانستان
دوم کارته پروان  کابل ناحیه

 کوجه قصابی
92/2/2939 

8880808123 

8888999333 

531.  

 8/8/2939   انجمن اجتماعی جوانان میر سبز
8837200206 

8887222176 

532.  

 سید عطاء محمد انجمن قراء افغانستان
شهر کابل ناحیه یازدهم سرک 

 قانونی
2/1/2939 

8813232303 

8888101018 

533.  

 ذبیح هللا تولنهد حوانانو د همغری اسالمی 
کابل حوزه بنچم خوشحال مینه 

 پهلوی مسجد کویتی
98/2/2939 

8887320867 

8806788732 

534.  

انجمن اجتماعی مشعل داران ملی معلولین معیوبین 

 و ورثه شهدا افغانستان
 1/1/2939 کابل جاده میوند کوجه سراجی سید احمد

8888262321 

8830011233 
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535.  

 محمد تمیم افغانستانمجمع ابتکار فکر جوانان 
کابل مکرویان کهنه مقابل 

 مارکیت
9/1/2939 

8876377007 

8833928870 

536.  

 بهرام الدین شورای اجتماعی اتحاد مردم پراچی پغمان
کابل ولسوالی پغمان قریه 

 پراجی
9/1/2939 

8888139333 

8888971322 

537.  

 9/1/2939 بابا مینه احمد شاه 21ناحیه  حاجی ماهر د خاکجبار ولسوالی د حوانانو شورا
8876223873 

8830222222 

538.  

انجمن اجتماعی و فرهنگی جوانان ولسوالی 

 بگرامی والیت کابل
 

کابل ولسوالی بگرامی قریه 

 شیوه کی
2939 

8886368822 

8871881601 

 

539.  

 8/1/2939 کابل کارته پروان ناحیه چهارم حاجی ادیب فهیم بنیاد مارشال فهیم
8830388288 

8880888088 

540.  

 نثار علی انجمن اجتماعی دانشجویان سمنگان مقیم بلخ
والیت بلخ شهر مزارشریف 

 جاده کاوه اهنگری
8/8/2939 

8886363311 

8880872098 

541.  

 8/1/2939 کابل پل سرخ رضا شاه مجمع مشارکت و عدالت
8889728861 

8873288070 

542.  

 اتحادیه صنفی معلمان افغانستان
استاد عدالحکیم 

 احمد

پروزه  22کابل ناحیه والیت 

 جدید بنجصد فامیلی
22/1/2939 8888801917 

543.  

 8/1/2939 کابل سینماپامیر محمد سلیم مجمع اعتماد افغان
0786500383 

0780800801 
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544.  

 29/1/2939 کابل چهارراهی پل سرخ داود علی نجفی مجمع خیریه خاوران
8888388888 

8833982872 

545.  

 8/1/2939 0کابل چهارراهی قمبر ناحیه  محمد نسیم افغانستان انجمن اجتماعی متحد آگاه معلولین
8871283388 

8886901826 

546.  

 8/8/2939 کابل دشت برجی ایستگاه ناظر  انجمن اتحاد اجتماعی زنان افغانستان
8871882183 

8873808866 

547.  

 28/1/2939 کابل ولسوالی بگرامی محمد طاهر شورای مردمی قریه ده یعقوب ولسوالی بگرامی
8888271721 

8886312968 

548.  

انجمن اجتماعی فروشنده گان میوه خشک مرکز 

 ایبک
 28/1/2939 والیت سمنگان شهر ایبک عبدالخالق

8833727721 

8833281938 

549.  

 28/1/2939 کابل ناحیه سوم چوک دهبوری محمد یاسین همت انجمن دانشجوئی پاتو
8838029766 

8883381873 

550.  

 جمیله افغانی کرامهانجمن اجتماعی 
کابل شهر نو کوجه قصابی 

 عفب ناحیه دهم شاروالی
20/1/2939 

8881387187 

8833712088 

551.  

 عبدالخالق شورای اهالی قریه والیتی ولسوالی بگرامی کابل
کابل ولسوالی بگرامی قریه 

 والیتی هره خوست
20/1/2939 

8833283172 

8836282318 

552.  

 زهره مجمع اجتماعی سرنوشت
سرک چهلستون روبرو  کابل

 فابریکه
22/1/2939 

8887307121 
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553.  

 نوروز علی انجمن اجتماعی قوم بیات های افغانستان
ایستگاه  29دشت برچی ناحیه 

 دواخانه
20/1/2939 

8833779866 

8832110097 

554.  

  انجمن ملی ناشنوایان افغانستان

والیت کابل سرک دوم شاه 

شهید مقابل مسجد قاری 

 عبدالرسول

8/8/2939 8833668883 

555.  

 سید نجیب هللا انجمن پژوهشی دیده بان افغانستان
کابل شهر نو عقب وزارت 

 امور زنان
22/1/2939 

8831380201 

8889833062 

556.  

 همایون انجمن ورزشی و اجتماعی باتوران دود
ناحیه هشت سرک سوم کارته 

 نو
18/1/2939 8833921311 

557.  

 شفیع هللا افغانستاناتحادیه سراسری طبابت یونانی 
 90کابل مکرویان اول بالک 

 9الف اپارتمان 
28/1/2939 

8873688880 

8872868880 

558.  

 28/1/2939 کابل ناحیه پنجم علی احمد شورای اجتماعی جوانان نواحی شهر کابل
8889230609 

8839181277 

559.  
 8888188708 8/8/2939 کابل ناحیه پنجم قریه نیاز بیک  شورای عالی مردم پغمان مقیم شهر کابل

560.  

 جمعیت اصالح و انکشاف اجتماعی افغانستان
عبدالصبور 

 فخری

کابل تایمنی وات جهارراهی 

 حای محمد داد
12/1/2939 

8833932826 

8881288208 

561.  

 11/1/2939 کابل دشت برچی ایستگاه اخر کبرا انجمن اتحاد اجتماعی زنان افغانستان
8871782183 

8873808866 
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562.  

 امیر محمد محمد رفاه و ترقی مردم افغانستانشورای 

کابل ناحیه جهارم سرک سینما 

بهارستان حصه اول  کارته 

 پروان

12/1/2939 
8833188288 

8833938328 

563.  

 سکندر اصغری مجمع تشویق ورزشکاران افغانستان
کابل ناحیه یازدهم پروزه بنچم 

 خیرخانه
11/1/2939 

8833892208 

8881212169 

564.  

 19/1/2939 کابل کوته سنگی ناحیه پنچم سید مسکین پیمان قلمانجمن 
8888188988 

8873062180 

565.  

 انجمن اجتماعی افغانستان

 

 

محمد اکبر 

 سروری
 8833982689 11/1/2939 کابل قلعه فتح هللا کوجه چهارم

566.  

 19/1/2939 جوک دهبوری عقب بارک رقیه مجمع اقوام افغانستان
8837082799 

8838888823 

567.  

 رنجیال مجمع کاروان مردمی افغانستان
کابل خوشحال خان مینه نیاز 

 بیک
19/1/2939 8833222000 

568.  

د ختیح زون د خصوصی شونحیو د پرسونل 

 اتحادیه
 19/1/2939 والیت کابل ولسوالی بگرامی برهان الدین

8880222922 

8876290869 

569.  

شورای حرکت اجتماعی ملی مدنی معلولین ورثه 

 افغانستانشهدا 
 میر آغا

کابل دو سرکه میدان هوائی 

 ناحیه نهم
12/1/2939 

8889903268 

8888283219 

570.  

 امین هللا مجمع اجتماعی معلولین وطن دوست افغانستان
کابل کوته سنگی هوتل اریانا 

 کابل
12/0/2939 8870298782 
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571.  

 13/1/2939 دشت برچی 29کابل ناحیه  سید جمشید مجمع علمی و اجتماعی ندای اخوت
8839019732 

8832860798 

572.  

 محمد حسن مجتمع اجتماعی فرهنگی خیرالبشر
کابل میرویس میدان هوتل اریانا 

 کابل
98/1/2939 

8888238222 

8833721808 

573.  

 8/8/2939 ده بوری ناحیه سوم  شورای هماهنگی هزاره های جهاردهی کابل
8833222890 

8833226967 

574.  

 اتحادیه جوانان افغانستان
محمد 

 خان"دانشجو"

کابل چمن حضوری شهرک 

 جوانان
8/8/2939 

8801882291 

8881727222 

575.  
 8833189960 9/9/2939 کابل ناحیه ششم سرک اول سید ابرار مجمع اجتماعی غازایان معلول

576.  

 9/9/2939 کابل ناحیه ششم قلعه مسلم حاجی احمد جان شورای اهالی قریه قلعه مسلم ناحیه ششم شهر کابل
8833989278 

8833161910 

577.  

 عبدالباری انجمن علمی فرهنگی موالنا راشد رح
سرکوتل  28کابل ناحیه 

 خیرخانه باال شهر
6/9/2939 8888166276 

578.  

 2/9/2939 کابل ناحیه هفتم ده دانا فدا محمد شورای اجتماعی ده دانا و ده قلندر
8888272268 

8833120209 

579.  

  انجمن اجتماعی سپهر
دارالمان مقابل کابل سرک 

 وزارت تجارت
8/8/2939 

8372796303 

8877873282 

580.  

 12/9/2939 لیسه مریم 22کابل ناحیه  آغا گل انجمن اجتماعی معلولین خیرالبشر
8883278790 

8878822802 
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581.  

 محمد معروف مجمع آگاهی معلولین و ورثه شهدا
والیت کابل کوته سنکی کوچه 

 قلعه واحد
29/9/2939 

8882281680 

8881812006 

582.  

 28/9/2939 کابل قلعه فتح هللا سرک بنچم رضا شریفی مجمع میراث فرهنگی افغانستان
8888128282 

8888138222 

583.  

 2/9/2939 کابل دشت برچی ایستگاه نقاش محمد جواد انجمن علمی ، فرهنگی و مدنی افغانستان جوان
8888131681 

8889726017 

584.  

 0/9/2939 کابل بهارستان هللا صدیق شورای بزازان و خیاطان کابل
8888892221 

 

585.  
 8866669828 6/9/2939 کابل ناحیه هشتم کارته نو محمد سمع شورای جوانان افغان

586.  

 22/9/2939 کابل چهارراهی تایمنی امر هللا مجمع روند سبز افغانستان
8833688288 

8886929231 

587.  

 8/9/2939 ناحیه 28کابل والیت  نورآغا د داوود زیو قومی شورا
8833822188 

8888122816 

588.  

 28/9/2939 3کابل ناحیه  محمد رامین انجمن اجتماعی بساط
8882026076 

8838326033 

589.  

 نجیب هللا نور انجمن اجتماعی جوانان نیکوکار
کابل ناحیه چهارم بره کی 

 شهرارا
8/9/2939 

8876872101 

8831219209 

590.  

 فضل محمد تولنهپه کابل کی د میشتو لوی کندهار د خلکو 
ناحیه د قمبر حلور  0کابل 

 الری
8/9/2939 8833921208 
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591.  

شورای مردمی ولسوالی بشخصلی و پیشر مقیم 

 والیت بلخ
 8/9/2939 والیت بلخ ناحیه دهم غالم رسول

8833227211 

8888902281 

592.  

 عبدالصبور مجمع اجتماعی ملی افغانستان
والیت کابل ناحیه سوم کارته 

 سه
8/9/2939 

8888238892 

8833188822 

593.  

 فاطمه انجمن اجتماعی زنان پنجاب والیت بامیان
والیت بامیان مرکز ولسوالی 

 بنچاب
22/9/2939 8887072097 

594.  

 امان هللا مجمع اجتماعی حمایت از استادان افغانستان
کابل تایمنی وات چهارراهی 

 حاجی محمد داد
22/9/2939 

8888179703 

8888103898 

595.  

 ثنا هللا د سولی او سرکر کچ حلولو تولنه د پاچا خان
د کابل والیت دریمه ناحیه 

 دهبوری
22/9/2939 

888860086 

8888687328 

596.  

 22/9/2939 کابل کارته پروان ناحیه دوم ذکیه انجمن فعال جوانان افغانستان
8872212802 

8889262802 

597.  

 22/9/2939 چهارراهی ترافیککابل  ککو جان نیازی شورای مرکزی اتحادیه صنفی افغانستان
8888186902 

8888172883 

598.  

 8/8/2939 کابل والیت اسمای وات  په کابل کی د میشتو دهلمند ولو تولنه
8873062283 

8886927268 

599.  

 29/9/2939 کابل سینما پامیر محمد امین انجمن معلولین فلیع افغانستان
8888812787 

8876298188 

600.  

 کامل انجمن جوانان بینا
کابل ناحیه هفتم عقب باغ 

 چهلستون
28/9/2939 

8836989871 

8880898808 
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601.  

 رحمت هللا شورای تعهد و عمل
کابل ناحیه ششم ایستگاه 

 علیمردان
23/9/2939 

8833888913 

883369002 

602.  

 28/9/2939 کابل ناحیه چهارم پروزه تایمنی خواجه اکرام انجمن اجتماعی راه ابریشم کهن
8878033833 

8888188216 

603.  

 نجیب هللا انجمن دوکتوران اورتوپیدی و تراوماتولوژی
والیت کابل جوار شفاخانه وزیر 

 محمد اکبر خان
17/9/2939  

604.  

 28/9/2939 کابل والیت خوشحال خان مینه عبدالرازق د افغان حوانانو سراسری تولنه

88886133

66 

88331777

27 

605.  

 23/9/2939 1کارته نو سرک  کابل احمد همایون انجمن جوانان حق پرست

88806809

11 

88897276

82 

606.  

 23/9/2939 کابل چهارراهی هوتل کل سرخ محمد انور انجمن سینما

88881087

91 
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607.  

 شورای معلولین و ورثه شهدای خراسان
سید وحدت 

 موسوی
 18/9/2939 کابل ناحیه سوم سرای غزنی

88389727

7 

88339218

8 

608.  

 هللا محمد صمیم خوحست تولنهافغانستان د حوانانو ملی 
کابل والیت تایمنی وات 

 سرسبزی حلورالری
10/9/2939 

88330103

08 

88332883

36 

609.  

 10/9/2939 دشت برچی 29کابل ناحیه  محمد حسین شورای اسالمی اجتماعی قوم باقی قمبر علی

88889111

13 

88822270

08 

610.  

 12/9/2939 والیت هرات شهر نو احمد فهیم انجمن اجتماعی پرسونل گردشکری هرات باستان

88028088

88 

88882088

88 

611.  

 شورای اجتماعی رستگار افغانستان
خواجه محمد 

 نیکزاد

کابل ناحیه ششم سرک 

 داراالمان
8/8/2939 

88336013

26 

88381077

69 
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612.  

 18/9/2939 کابل سرکاریز اخر قلعه قاضی حیدر شورای فرهنگی و اجتماعی اتحاد مردم افغانستان
88838289

12 

613.  

 نجیب هللا انجمن رادیو های ازاد افغانستان
والیت کابل ناحیه پنجم میرویس 

 میدان
18/9/2939 

88881723

73 

88339986

38 

614.  

 28/6/2939 کابل ناحیه هفتم باغ رئیس نظر محمد شورای اجتماعی ناحیه هفتم شهر کابل

88773232

37 

88337772

17 

615.  

 18/9/2939 23کابل مکرویان اول بالک پرلیکاثریا  اتحادیه سراسری زنان افغانستان

88881808

32 

88881199

19 

616.  

 محمد منصور د داود زیو سراسری تولنه
کابل ناحیه چهارم چهارراهی 

 بره کی
17/9/2939 

88339798

28 

88881373

72 
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617.  

 احمد ضیا شورای اجتماعی مردم عالوالدین چهاردهی کابل
کابل قریه عالوالدین ناحیه ششم 

 الحاج پهلوان باغ
92/9/2939 

88881769

27 

88331138

27 

618.  

  د حوانانو یووالی علمی، کلتوری او تولنیزه تولنه
ناحیه خوشحال خان  0کابل 

 مینه
8/8/2939 

88888116

83 

88892088

78 

619.  

شورای مردمی ولسوالی های چهارگانه غوربند 

 مقیم کابل
 غالم علی

کابل ناحیه یازدهم نارسیده به 

سینما جوار موسی گوالهی 

 برگر

92/9/2939 

88302000

00 

88339171

18 

620.  

 عبدالجبار تقوی لیان افغانستاناانجمن و
کابل شهرنو چهارراهی حاجی 

 یعقوب
92/9/2939 

88881716

78 

88887678

78 

621.  

 بی بی امنه انجمن کاروان افغانان هدفمند
کابل ناحیه چهارم شهر نو 

 سرک شینواری
22/2/2939 

88880888

17 

88899998

37 
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622.  

 9/2/2939 کابل ناحیه اول سرچوک عبدالخالد انجمن ادبی سلطان محمود غزنوی

88870121

28 

88320083

13 

623.  

 2/2/2939 کابل دشت برچی ناحیه سیزدهم محمد جواد شورای اجتماعی مردم ولسوالی پنجاب مقیم کابل

88331327

97 

88882319

73 

624.  

 الرحمنعزیز  انجمن علما و روحانیون افغانستان
کابل شهر نو کوچه قصابی 

 عقب ناحیه دهم شاروالی

3/2/2939 

 

88320290

86 

88337120

88 

625.  

 2/2/2939 کابل قوای مرکز نصیر مارکیت سید محمود شورای حق و عدالت

88888788

81 

88788809

9 

626.  

د غزنی والیت د قره باغ ولسوالی د حوانانو علمی 

 تولنه
 گل احمد

 کابل پروان سه مقابل لیسه

 شمس العارفین
8/2/2939 

88221099

28 

88220877

12 
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627.  
  2/2/2939 دشت برچی 29کابل ناحیه  سید عوض شورای اجتماعی شهرک مهدیه

628.  

 محمد نعیم اتحادیه شرکت های ساختمانی افغانستان
مقابل تخینک  2کابل کارته

 ثانوی
8/2/2939 

88829801

02 

88807833

17 

629.  

 8/2/2939 کابل کارته سه شرکت شورا محمد راز انجمن اجتماعی جوانان رضا کار

88768781

27 

88388372

92 

630.  

 عبدالخلیل بنیاد اجتماعی پیمان
کابل بره کی پروان دوم عقب 

 دوبی فرنیچیر
8/2/2939 

88873810

28 

88337837

83 

631.  

انجمن اجتماعی ارتقای ظرفیب های زنان 

 افغانستان
 مونسه

کابل شهر نو کوجه شا بوبو 

 جان
8/2/2939 

88881229

22 

88339298

32 
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632.  

 صفت هللا انجمن مریضان افغانستان
کابل سرک اول پروزه تایمنی 

 شفاخانه کابل سیتی
11/0/2939 

88881980

76 

88882020

66 

633.  

 خان محمد شورای صلح معلولین ناحیه بیستم شهر کابل
والیت کابل ناحیه بیستم مقابل 

 ماموریت بولیس
26/2/2939 

88330973

18 

88823392

00 

634.  

 8/8/2939 ناحیه سوم گوالئی دواخانه  انجمن علمی و اجتماعی عصر علم

88887792

76 

88782202

92 

635.  

 20/2/2939 سرک دهم تایمنی سید عالم شاه شورای سرتاسری قوم دینار خیل
88339208

88 

636.  

 مسعود هاشمی انجمن سینمای نوین افغانستان
نارسیده به چهارراهی ترافیک 

 برج برق کلوله بشته
28/2/2939 

88882333

29 

88322822

22 
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637.  

شهر  26شورای اجتماعی مردم بدخشان مقیم ناحیه 

 کابل
 عبدهللا

سرک باالی  26کابل ناحیه 

 قلعه زمانخان
20/2/2939 

88810229

81 

88777780

27 

638.  

 20/2/2939 کابل دارالمان شهر امید سبز محمد نسیم شورای اجتماعی مهاجرین

88780800

32 

88817681

7 

639.  

 عبدالمالک شورای اجتماعی حضرت نعمان رح
گوالئی پارک  22کابل ناحیه 

 حصه دوم خیرخانه
27/2/2939 

88881128

28 

640.  

 28/2/2939 کابل ولسوالی قره باغ حامد شورای اتفاق جوانان قره باغ

88877882

8 

88726872

68 

641.  

 عبدالرقیب شورای مردمی ملی و رفاه عامه
کابل پروزه جدید مارکیت دوم 

 سرک
10/2/2939 

88878688

31 

88861622

82 
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642.  

شورای مردمی ولسوالی سید خیل والیت پروان 

 مقیم کابل
 عبدالرزیق

گوالئی بارک  22کابل ناحیه 

 حصه دوم
12/2/2939 

88380212

6 

88889330

13 

643.  

 19/2/2939 کابل ناحیه هفتم جهلستون عبدالواحد شورای ساکنین مردم اصیل کابل

88328686

06 

88339272

16 

644.  

 محمد صالح شورای اسالمی اجتماعی راهیان نور
کابل دشت برچی  قلعه نو ناحیه 

29 
19/2/2939 

88861630

22 

88362979

23 

645.  

 علم خان شورای قومی مموزی
کابل ولسوالی بگرامی قریه 

 مموزی
98/6/2939 

88772628

1 

88331122

10 

646.  

 عبدالرحمن انجمن یقا و انکشاف افغانستان
کارته چهار مقابل بوهنتون کابل 

 ابن سینا
12/2/2939 

88332827

20 

88338806

86 
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647.  

 12/2/2939 کابل والیت بگرامی ولسوالی یار محمد د مموزیو د حوانانو تولنه

88819292

88 

88822286

88 

648.  

 10/2/2939 کابل دشت برچی بل خشک محمد مهدی شورای اجتماعی  کوشان

88738888

83 

88873931

07 

649.  
     

650.  

 محمد یاسین انجمن نوید فردا
جاده شهید  29کابل ناحیه 

 مزاری
12/2/2939 

88726388

23 

88332727

92 

651.  

 3/6/2939 کابل ناحیه نهم یکدتوت ملیار شورای مردم یکدتوت ناحیه نهم کابل

88839797

97 

88338188

73 
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652.  

 سمیع هللا انجمن علمی سیال افغانستان
کابل شهر نو کوچه مسجد 

 هراتی ها
12/2/2939 

88782888

88 

88722212

39 

653.  

 17/2/2939 جاده میوند داکتر ظاهر انجمن کارشناسان افغانستان

88881173

73 

88881612

20 

654.  

 10/2/2939 29کابل ناحیه  محمد موسی شورای عودت کننده گان افغان از ایران

88226232

20 

 

655.  
     

656.  
     

657.  

 یونسمحمد  نوی کیدونکی انرژی د منابعو د حیرنی
کابل والیت دویحمه ناحیه 

 دهمزنگ
92/2/2939 

88338686

32 

88883722

12 
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658.  

 الحاج شیر آغا شورای اجتماعی صداقت
دیوان بیگی مربوط ناحیه پنچم 

 شهر کابل
92/2/2939 

88881178

68 

88721227

10 

659.  

  شورای هماهنگی محصلین والیت بغالن مقیم کابل
کابل کارته سه مقابل مسجد 

 قندهاری
98/2/2939 

88876267

68 

88221806

23 

660.  

 سردار ولی انجمن صنایع دستی زنان افغان
خیرخانه سرک اول افسوتر 

 افغانستان
22/0/2939 

88888812

77 

88738967

21 

661.  

 نورانی انجمن فرهنگی و اجتماعی  مدثر
کابل ناحیه دهم چهارقلعه وزیر 

 اباد مسجد محمدیه
92/2/2939 

07710954

92 

07954995

18 

662.  

 شورای اتحاد اسالمی مردم والیت کابل
حاجی دولت 

 محمد
 92/2/2939 کابل ناحیه اول جاده میوند

88860288

88 

88768688

92 
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663.  

 2/0/2939 کابل شفاخانه ماللی زیژنتون نسرین انجمن دوکتوران نسائی والدی افغانستان

88339286

99 

88330687

12 

664.  

 محمد عمر مومند د فالح تولنه
چهارراهی کابل کارته سه 

 سرای غزنی
29/0/2939 

88338122

22 

88886869

13 

665.  

 رحیم هللا جامعه مدنی نسل سوم
ناحیه چهارم تایمنی جوار 

 پوهنتون کاروان
11/0/2939 

88338331

77 

88872372

97 

666.  

 معراج محمد بنیاد اجتماعی و خیریه تعمیر ملت

کابل ناحیه دهم شرک سیزدهم 

وزیر محمد اکبر  276خانه 

 خان

21/0/2939 
88766668

88 

667.  

 22/0/2939 کابل ناحیه اول چمن حضوری خیر الدین شورای متفکران مردم افغانستان

88888883

78 

88879831

08 
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668.  

 21/0/2939 کابل فاضل بیک جوار خجیه محمد ایوب انجمن علمی و فرهنگی نور

88762089

22 

88228880

92 

669.  

 شیرین آغا مجمع اجتماعی فرهیختگان عدالت خواه افغانستان
جاده شهید  29کابل ناحیه 

 مزاری
29/0/2939 

88882177

29 

88812920

20 

670.  

 عبداالحد شورای اجتماعی قوم عطا مقیم کابل
کابل دشت برچی ساحه 

 29ریگریشن ناحیه 
22/0/2939 

88827036

26 

88719212

22 

671.  

 شاه محمود انجمن مطالعات زبان و ادبیات
کابل کارته چهار سرک اول 

 لیسه رابعهروبروی 
27/0/2939 

88818282

72 

88799112

3 

672.  

 زلمی طوفان شورای عالی اجتماعی مردم چهاردهی کابل
کابل ناحیه پنچم سرک عمومی 

 دوراهی پغمان
27/0/2939 

88332711

17 

88881729

02 
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673.  

 میر محمد ابراهیم شورای قومی سادات سید شاه عبدهللا ولی صاحب
کابل ناحیه ششم گوالی پل 

 سوخته
27/0/2939 

88881368

89 

88729226

88 

674.  

  د افغانستان د اسالمی طبی تولنه
د کابل والیت حلورمه ناحیه د 

 تایمنی حلورمه سرک
8/8/2939 

88888839

18 

88339323

77 

675.  

 23/0/2939 کابل خوشحال خان مینه تاجور کاکر انجمن خیریه تاجور کاکر

88881718

23 

88888291

31 

676.  

 محمد داد گیران و جنغزانجمن جوانان قوای مرغ 
کابل ولسوالی پغمان قریه 

 مرغگیران
18/0/2939 

88818837

38 

88818782

63 

677.  

شورای اجتماعی ولسوالی خوشی والیت لوگر مقیم 

 کابل
 خان آغا

کابل نساجی بگرامی جوک 

 ساهی کم تام
18/0/2939 

88733373

62 
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678.  

 سید اکرم افضلی بنیاد عمل
کابل ناحیه سوم دهمزنگ سرک 

 اول
7/6/2939 

88771666

20 

88382980

80 

679.  

 عبدالسالم عابد شورای مردم غوربند
کابل کارته پروان متصل مسجد 

 عثمان غنی
18/0/2939 

88339107

16 

680.  

 حمیرا انجمن اجتماعی حمیرا افغان
کابل ناحیه هفتم سه راهی 

 عالوالدین
13/0/2939 

88710386

36 

88711218

87 

681.  

 ممتاز آغا بنیاد اجتماعی خیریه رسالت
والیت کابل خوشحال مینه 

 چهارراهی سپین کلی
2/6/2939 

88872908

33 

88821111

11 

682.  

 2/6/2939 والیت بغالن ولسوالی دوتی دوست محمد مجمع اجتماعی جوانان کیله گی

88831828

88 

88803829

22 
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683.  

 روح هللا انجمن اجتماعی و علمی دانشجو
کابل دشت برچی ایستگاه 

 دواخانه
2/6/2939 

88321881

68 

88376669

98 

684.  

 ذکیه انجمن انجینران زنان افغان
کابل ناحیه سوم سرک اول 

 چهارراهی دهبوری
92/2/2939 

88828712

92 

685.  

 باقر مطائی شورای اجتماعی پیام نور
 29کابل دشت برچی ناحیه 

 سرک بیست متره
2/6/2939 

88882122

88 

88778779

32 

686.  

 فرزانه انجمن اجتماعی زنان معلول "برگ سبز"
کابل ناحیه ششم گوالیی مهتاب 

 قلعه
9/6/2939 

88706078

81 

88882621

12 

687.  

 1/6/2939 23کابل ناحیه  سید عتیق هللا انجمن ستاره های خاکی

88881778

87 

88868682

29 
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688.  

شورای اجتماعی معلولین رنجدبر جنک زده 

 روشنفکر افغانستان
 میرزا محمد

والیت کابل جاده میوند جوار 

 بانکبشتنی 
2/6/2939 

88867229

89 

88868672

72 

689.  

 یورخان شورای اجتماعی معلولین آریانا
کابل سرک چهل متره باغ علی 

 مردان ناحیه اول
2/6/2939 

88820832

29 

690.  

 12/6/2939 28شهر کابل ناحیه   بنیاد خیریه گذر میربچه کوت

88388888

80 

88817889

87 

691.  

 عایشه انجمن اموزشی خیاطی تابش
کارته مامورین کوچه کابل 

 9شماره 
7/6/2939 

88337182

82 

88779623

77 

692.  

 2/6/2939 29کابل دشت برچی ناحیه  محمد نسیم 29شورای اجتماعی گذر اتفاق ناحیه 

88877232

2 

88871260

33 

693.  

 عبدالمعروف اتحادیه ملی کارگران "کارکنان" افغانستان
کابل مکرویان چهارراهی ملی 

 بس
2/6/2939 

88881888

28 
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694.  

 منصور شاه شورای اجتماعی هرات باستان مقیم کابل
والیت کابل ناحیه دهم سرک 

 نهم تایمنی
7/6/2939 

88899890

11 

88828823

38 

695.  

 7/6/2939 سرک ریگریشن 29کابل ناحیه  شکر هللا مجمع اجتماعی و علمی نخبگان معاصر

88226817

86 

88818632

86 

696.  

 محمد ایوب مجمع اعتدال و توسعه ناور
کابل جاده شهید مزاری پل 

 خشک
3/6/2939 

88702820

09 

88363832

26 

697.  

 زهره انجمن ائتالف زنان افغان
کابل سرک دهم تایمنی خانه 

 768نمبر 
7/6/2939 

88881872

68 

698.  

 7/6/2939 کابل ناحیه هشتم سرک نانوائی حبیب خان شورای اجتماعی جوانان وطن

88738073

21 

88780396

19 
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699.  

 عبدالمحمد الهام جوانان دره ترکمن شورای
کابل ناحیه ششم ایستگاه مهتاب 

 قلعه
7/6/2939 

88762162

88 

88888722

92 

700.  

 20/6/2939 کابل اقشار دارالمان محمد اکبر شورای محلی اقشار دارالمان

88819280

36 

88878973

20 

701.  

 نورالحق انجمن اندیشه نوین
ناحیه دهم کابل چهار قلعه وزیر 

 اباد
28/6/2939 

88389769

71 

88821213

92 

702.  

 12/3/2939 کابل ناحیه هفدهم کاریز میر  بنیاد اجتماعی خیر خواه

88368888

22 

88300888

88 

 د .703

 3/6/2939 کابل جاده میوند کوچه بارانه محمد شفیق د خیشکو قوم حوانانو تولنه

88721187

8 

88339826

90 
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704.  

انجمن پرسونل ترانسپورت باربری سکتور 

 خصوصی
 فدا احمد

کابل ناحیه پنجم کوته سنگی 

 کوچه پنجم
3/6/2939 

88381113

88 

88381113

08 

705.  

 عبدالعزیز د قلعه وزیر نور اباد د یکه توت د حوانانو شورا
د کابل والیت قلعه وزیر نور 

 اباد دیکه توت نهمه ناحیه
3/2/2939 

88889800

98 

88782626

99 

706.  

 عبد محمد نهاد اجتماعی اخالص
کابل سرک مکرویان مرکز 

 3اموزشی اخره ناحیه 
22/6/2939 

88881866

09 

88332897

99 

707.  

 10/6/2939 ناحیه سیزدهم قلعه نو عبدالغفور مجمع توسعه علمی افگار

88308822

66 

88386291

29 

708.  

 محمد صدیق شورای اتحاد فارم های مرغداری والیت کابل
کابل ناحیه یازدهم خیرخانه 

 جوار برج برق
20/6/2939 

88898233

33 

88761691

83 
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709.  

 سید احسان الدین "9انجمن روند "
مقابل لیسه عالی  2کابل کارته 

 غازی
21/6/2939 

88881898

93 

88771091

09 

710.  

 8/8/2939 د کابل والیت دهمزنگ چوک  حوان مدنی خوشت تغییر نام ) نور تولنیز بنست(

88882293

28 

88769368

78 

711.  

 هللاخلیل  د بانکونو تولنه

کابل د وزیر اکبر خان دیارلسم 

سرک دریمه کوچه د کور نمبر 

827 

12/6/2939 
88337012

62 

712.  

 12/6/2939 د کابل والیت دریمه ناحیه احمد میرویس د مصلحت تولنیزه او علمی تولنه

88321008

18 

88882808

18 

713.  

 28/6/2939 کابل ناحیه سوم عبدالغفار مجمع موی تا حرفه ای افغانستان

88332206

37 

88706808

27 
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714.  

 خان محمد د اسحاق زیو قوم تولنیزه شورا
کابل خوشحال خان مینه کوجه 

 کاینات
12/6/2939 

88377278

88 

88309289

28 

715.  

 18/8/2939 د کابل والیت بنحمه ناحیه جاوید الحق د میدان ولس د پیوستنون تولنه

88811020

88 

88881888

80 

716.  

 جمالشورای اجتماعی فرهنگی قوم 
انجینر شاه 

 مهریون

کابل ناحیه سیزدهم دشت برچی 

 مرکز تجارتی جمال
10/6/2939 

88892067

67 

88768876

28 

717.  

 10/6/2939 سرک اول شیرپور مبارز اتحادیه ملی ژورنالیستان

88872370

98 

88888288

62 

718.  

 1/8/2939 کابل ناحیه اول محمد اسلم شورای اجتماعی ندای حق

88888218

21 

88799800

88 
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719.  

 عبدالقدوس یادگار انجمن فرهنگی ایدن
کابل ناحیه دهم سرک سوم قلعه 

 فتح هللا
16/6/2939 

88336396

18 

88873730

76 

720.  

 17/8/2939 کابل ناحیه سیزدهم بل خشک عباس شورای مردم دانرنگی

88826790

80 

88818822

82 

721.  

 16/6/2939 خیرخانهناحیه هفدهم سرکوتل  عبدالطیف مجمع خدمات اجتماعی بکه

88811221

88 

88889912

18 

722.  

 صدیقه شورای جوانان  همگام دشت برچی
دشت برچی قلعه نو شهر ولی 

 عصر
98/6/2939 

88728106

32 

723.  

 16/6/2939 والیت کابل ولسوالی خاک جبار محمد ابراهیم انجمن جوانان قریه چکری

88309368

82 

88321922

82 
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724.  

 92/6/2939 کابل ناحیه سوم گوالئی دواخانه سید انور شاه شورای سعادت ملی

88338071

79 

88881802

91 

725.  

  انجمن اجتماعی جوانان ده خدایداد
نو اباد ده  26کابل ناحیه 

 خدایداد
8/8/2939 

88712982

88 

88312106

98 

726.  

 2/8/2939 د کابل شار داوه هم ناحیه ولی جان د للندر د حوانانو شورا

88869298

97 

88332333

22 

727.  

 1/8/2939 شهر کابل ناحیه هشتم فرهاد اعظم شورای اجتماعی معلولین همنوا

88733383

88 

88661609

60 

728.  

انجمن صادر کننده گان سبزیجات و حبوحبات تازه 

 کابل
 عطا محمد

جاده قوای مرکز ناحیه دوم 

 شهر کابل
1/8/2939 

88337711

18 

88881827

23 
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729.  

 0/8/2939 بنخمه حوزه خوشحال خان مینه ضیاوالرحمن دوردکو حوانانو د اخصالص تولنه

88732831

01 

88808911

11 

730.  

 6/8/2939 باال ده چهلستون محمد اجان شورای اجتماعی با اراده چهلستون

88326828

88 

88322966

30 

731.  

 6/8/2939 والیت پروان شهر چاریکار حبیبه عظیمی اتحادیه رشد خدمات اجتماعی زنان والیت پروان

88338823

22 

88339713

72 

732.  

 1/8/2939 حوزه ششم قلعه بادورخان ملکه انجمن نوای نی بانوان

88802622

99 

88383216

20 

733.  
  0/8/2939  محمد رفیق شورای متخصصان
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734.  

 8/2939//6 کابل ناحیه بنچم  خوشحال مینه محمد گل شورای اتفاق شهر و ندای کابل

88881716

76 

88768123

18 

735.  

 7/8/2939 کابل کارته سه ناحیه سوم گل فرهنگی استقاللمجمع علمی و 

88810020

80 

88721902

20 

736.  

 لطف هللا ده دسبز ولسوالی د قد کارو حوانانو تولنه
ولسوالی ده سبز قریه نو اباد 

 تره خیل
7/8/2939 

88228211

08 

737.  

 20/8/2939 کابل پل حسن چهلستون نوید انجمن کاروان مدنی برگ

88889923

67 

88331898

81 

738.  

 محمد یعقوب شورای مردم ولسوالی شتل مقیم کابل
کابل گوالئی جمهوریت سرک 

 38سوم خانه نمبر 
7/8/2939 

88881829

80 

88808792

89 

739.  
  12/8/2939 کابل جاده میوند محمد رضا شورای معلولین و ورثه شهدا  طلوع نوین
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740.  

 18/8/2939 جهارراهی سپین غرناحیه بنچم  محمد آصف د غازی کریم خان  ولسی شورا

88888338

88 

88363820

82 

741.  

 احمد ولی مسعود بنیاد شهید مسعود
کابل شش درک مقابل کلوپ 

 عسکری
12/6/2939 

88878238

28 

88831312

26 

742.  

 19/8/2939 کابل ناحیه نهم مکرویان سوم محمد هاشم اتحادیه رسانه های کیبلی افغانستان
88311222

91 

743.  

 احمد فواد تولنهد حوان قبادت 
کابل خوشحال خان مینه ناحیه 

0 
28/7/2939 

88871808

37 

88873863

82 

744.  
  12/8/2939 داالرمان مقابل لیسه حبیبه همایون د کوچی حوانانو د یووالی تولنه

745.  

 11/8/2939 والیت کابل ولسوالی بگرامی بشیر احمد انجمن جوانان نوین ولسوالی بگرامی
88832301

91 
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746.  

اجتماعی معلولین قریه سهاک ولسوالی شورای 

 بگرامی
 گل محمد

ولسوالی بگرامی سرک چهل 

 متره مربوط ناحیه اول
11/8/2939 

88820118

29 

88867616

87 

747.  

 حمید هللا شورای قومی قریه قلعه مینا خیل شیوه کی
کابل ولسوالی بگرامی قریه 

 شیوه کی
8/8/2939 

88881922

88 

88881290

78 

748.  

 16/8/2939 ننگرهار والیت بهسود ولسوالی محمد سمع د بهسود د خلکلو شورا د ننگرهار والیت

88886888

68 

88797613

27 

749.  

 17/8/2939 د کابل والیت دریمه ناحیه محمد ابراهیم د افغان د زراعتی خدمتونو تولنه
88886828

92 

750.  

 حیات هللا مجمع اجتماعی و آموزشی باور
کابل ناحیه هشتم سرک سوم 

 کارته نو
16/8/2939 

88338838

32 

88722318

61 

751.  

 وارث خان د افغان معلولین او معیوبینو محلی تولنیزه شورا
د کابل والیت جاده میوند سپین 

 زر پالزه
16/8/2939 

88888207

70 
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752.  

 8/7/2939 کابل چهار قلعه وزیر اباد نظر محمد انجمن مشعل جوانان مبتکر

88727620

76 

88778367

20 

753.  

 29/7/2939 کابل کارته سه عبدالواسع صبح امیدشورای اجتماعی 

88388888

72 

88328029

26 

754.  
  8/8/2939 کابل ناحیه چهارم شهرارا سید اعلی هاشمی اتحادیه کوپراتیف های دهقانان

755.  

 محمد نادر انجمن توسعه اجتماعی فرهنگی
حوزه بنچم امنیتی نیاز بیک  

 واقع کوته سنگی
9/8/2939 

88339812

09 

756.  

 تمیم مدثر اجتماعی بسیج خانواده هاانجمن 
کابل ناحیه هشتم مقابل مسجد 

 رنگه
22/7/2939 

88862970

99 

88881896

02 

757.  

شورای محاسن سفیدان ولسوالی چهار آسیاب 

 والیت کابل
 سیف الدین

والیت کابل ولسوالی چهار 

 اسیاب واقع بازار چهار آسیاب
98/8/2939 

88883288

6 

88861683

98 
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758.  

 نادیه رضا کار افغانستانانجمن زنان 
کابل شهر نو کوچه مرغ 

 فروشی
8/7/2939 

88771003

00 

759.  

شورای اجتماعی فرهنگی مردم ولسوالی نهرین 

 والیت بغالن مقیم کابل

حاجی محمد 

 صدیق

کابل حصه اول خیر خانه سرک 

 هفتاد متره
8/7/2939 

88881803

02 

88777028

26 

760.  

 شاه جان مجتمع علمی تحقیقاتی معاصر
کابل کوته سنگی سرک سوم 

 سیلو
8/7/2939 

88732288

28 

88138823

38 

761.  

 8/7/2939 ناحیه هشتم شهر کابل اجمل ملنگ یار شورای مردمی قوم بشه ئی های مقیم کابل

88337766

33 

88891266

32 

762.  

 شکیبا 22انجمن حرفوی زنان ناحیه 
حصه اول  22کابل ناحیه 

 خیرخانه
8/7/2939  

763.  

 ضبطا خان اتحاد او یووالی تولنهد افغان د قومونو 
کابل سرک ازران قیمت بشتون 

 مارکیت
6/7/2939 

88812182

83 

88766283

12 
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764.  

 8/7/2939 والیت کابل ولسوالی بگرامی حمید هللا شورای قومی قریه قلعه صیاخیل شیوه کی

88881922

88 

88881290

78 

765.  

 29/7/2939 تایمنیکابل سرک بنج  زرمینه انجمن اجتماعی و فرهنگی حالند

88702787

31 

88889018

07 

766.  

شورای مردمی داودزی های ولسوالی قره باغ 

 والیت کابل

اقا شرین داود 

 زی
 8/7/2939 کابل ولسوالی قره باغ

88818920

2 

88720878

39 

767.  

 رستم انجمن اجتماعی جوانان پامیر
کابل کارته سخی پهلوی زیارت 

 سخی
28/7/2939 

88338882

22 

88382639

39 

768.  

 22/2/2939 2کابل ناحیه جهارم کارته  نظر محمد شورای قومی صریفال بابر میرانی

88303070

22 

88889166

10 



 

 
77 

769.  

 29/7/2939 کابل والیت کارته نو اسد هللا د عبدالرحیم زیو حوانانو تولنه
88337827

76 

770.  

 29/7/2939 د کابل والیت اتمه ناحیه نورالدین د تعلیم القران اسالمی تولنه

88787876

19 

88382308

68 

771.  

 16/7/2939 کابل حصه اول خیرخانه عبدالمسعود مجمع حقوقی خبره گان پولیس والیت کابل
88881868

09 

772.  

 29/7/2939 ناحیه هشتم سیاه سنک محمد قادر شورای مردم سیاه سنک ناحیه هشتم شهرکابل

88811988

69 

88768886

39 

773.  

 ذبیح هللا د افغان طبیعی علوصو تولنه
لسمه ناحیه تایمنی  کابل 

 افغانستان
29/7/2939 

88337221

13 

88887713

86 

774.  

 محمد یعقوب شورای عالی هماهنگی مردم کابل
کابل وزیر محمد اکبر خان 

 189خانه  2کوجه  29سرک 
27/7/2939 

88809388

27 

88328819

88 
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775.  

 فاطمه عزال انجمن حمایت و رقاه زنان افغان
ابن کارته چهار بهلوی بوهنتون 

 سینا
27/7/2939 

88321963

63 

776.  

 عبدالسالم د افغان تولنیزه بنست
کابل بنحمه ناحیه دسبن کلی 

 حلور الری ته نزدی
2/1/2939 

88886980

90 

88879821

78 

777.  

 محمد نور شورای مردم لوگر مقیم ناحیه هشتم کابل
بل سفید لیسه عالی عبدالحی 

 حبیبی
10/7/2939 

88772272

82 

88389666

62 

778.  

 انجمن جوانان روشن فکر غزنی مقیم کابل
محمد اشرف 

 یوسفی

کابل بل سوخته چوک شهید 

 مزاری
2939 

88228126

69 

779.  

 احمد فاروق بنیاد خیریه موالنا جالل الدین محمد بلخی
والیت کابل ناحیه چهارم شهر 

 نو
10/7/2939 

88762187

70 

88886626

29 

780.  

 18/7/2939 کابل والیت بگرامی ولسوالی ثمروز د کابل والیت دولی خیلو قومی شورا

88817872

22 

88726317

27 
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781.  

 2939 کابل کارته چهار جاده مخابرات داکتر لیث نوری مجمع فعالن اجماع ملی

88338929

92 

88368888

88 

782.  

اتحادیه شرکت های سیاهتی، توریستی و خدمات 

 حج و عمره
 28/3/2939 کابل شهر نو چهارراهی شهید عبدالوکیل

88332732

80 

88332868

81 

783.  

 2/3/2939 کابل تایمنی ناحیه چهارم  انجمن جوانان اصالح طلب

88782022

02 

88381828

69 

784.  

 9/3/2939 کابل مکرویان اول علی انجمن جوانان مکرویان ها
88772023

28 

785.  

 3/3/2939 کابل والیت قلعه فتح هللا لعل گل لعل د افغانستان د بشری حقوقو سازمان

88336812

82 

88881897

66 

786.  

اتحادیه شرکت های سیاحتی توریستی و خدماتی 

 حج و عمره افغانستان
  7/3/2939 کابل شهر نو چهارراهی شهید عبدالوکیل



 

 
80 

787.  
     

788.  

انجمن فرهنگی و اجتماعی زنان ناحیه هفدهم شهر 

 کابل
 2939 ناحیه هفده سرکوتل  خیرخانه 

88879991

31 

88760200

13 

789.  

 عبدالفقور اجتماعی زارعین حبوبات روغنانجمن 
کابل ناحیه دهم شهر نو 

 چهارراهی شهید
7/3/2939 

88881328

29 

790.  

  د لمر علمی ادبی او کلتوری تولنه
کابل کوته سنگی خوشحال خان 

 مینه
2939 

88381938

09 

88877879

78 

791.  

شورای اجتماعی و رفاهی کوهستان بامیان مقیم 

 کابل
 2/3/2939 قلعه ناد 29کابل ناحیه  محمد حسن

88821088

1 

88820721

60 

792.  

 28/3/2939 کابل جاده میوند عبدالحامد انجمن حرفوی معلولین باغ علی مردان شهر کابل
88777712

38 



 

 
81 

793.  

شورای اجتماعی معلولین قریه سهاک ولسوالی 

 بگرامی
 گل محمد

ولسوالی بگرامی سرک چهل 

 متره مربوط ناحیه اول
11/8/2939 

88820118

29 

88867616

88 

794.  

 حمید هللا شورای قومی قریه قلعه میاخیل شیوه کی
کابل ولسوالی بگرامی قریه 

 شیوه کی
2939 

88881922

88 

88881290

78 

795.  

 17/8/2939 د کابل والیت دریمه ناحیه محمد ابراهیم د افغان د زراعتی خدمتونو تولنه
88886828

92 

796.  

 حیات هللا مجمع اجتماعی و آموزشی باور
ناحیه هشتم سرک سوم کابل 

 کارته نو فیروز کوه پالزه
16/8/2939 

88338838

32 

88722318

61 

797.  

 وارث خان د افغان معلولینو او معیوبینو محلی تولنیزه شورا
د کابل والیت جاده میوند سپین 

 زر پالزه
16/8/2939 

88888207

70 

798.  

 8/7/2939 کابل چهار قلعه وزیر آباد نظر محمد انجمن مشعل جوانان مبتکر

88727620

76 

88778367

20 
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799.  

 29/7/2939 9کابل کارته  عبدالواسع شورای اجتماعی صبح امید

88388888

72 

88328029

26 

800.  
  2939 کابل ناحیه چهارم شهرار سید علی هاشمی اتحادیه کوپراتیف های دهقانان

801.  

 26/3/2939 کابل ناحیه سوم کارته چهار روح افزا انجمن عدالت اسالمی زنان کابل

88712889

20 

88732832

89 

802.  

 سخیداد شورای محلی چنداول
کابل ناحیه اول سرک جعفریه 

 چنداول
28/3/2939 

88879828

66 

88763381

23 

803.  

شورای اجتماعی فرهنگی دره ترکان ولسوالی 

 جغتوی والیت غزنی مقیم کابل
 28/3/2939 ایستگاه قلعه نو 29کابل ناحیه  عبدالظاهر

88378113

27 

88802009

10 
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804.  

 عبدالهادی نهاد دعوت اسالمی علما
کابل کلوله بشته  ناحیه چهارم 

 عقب بالکهای شاروالی
11/3/2939 

88730037

63 

88773291

97 

805.  

 میر محمد محفوظ بنیاد خیریه مسلمین در شهر کابل
کابل ناحیه هشتم بازار قلعه 

 وزیر
16/3/2939 

88888238

22 

88881186

68 

806.  

 28/3/2939 کابل کارته سه شریف هللا بنیاد کامه وال

88886988

88 

88767777

73 

807.  

 2939 کابل متصل نساجی بگرمی محمد حسن مجمع صنعت کاران کابل

88768678

81 

88822788

87 

808.  

 وحید هللا بنیاد ثقافت اسالمی سید جمال الدین افغانی
کابل ناحیه سوم عقب لیسه 

 غازی
11/3/2939 

88808088

66 

88883222

68 
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809.  

 28/3/2939 کابل چهارراهی بل سرخ عبدالقاهر انجمن علمی و فرهنگی محصلین کشور

88773288

88 

88788232

89 

810.  
     

811.  

 11/3/2939 شهر کابل ناحیه اول غالم حیدر مجمع مناقب جوانان اهلیت والیت کابل

88332283

83 

88339103

08 

812.  

 19/3/2939 چهار کابل ناحیه سوم کارته احمد فهیم انجمن جوانان مبتکر میهن

88301881

87 

88728878

33 

813.  

 12/3/2939 کابل والیت تایمنی دوهم سرک فضیله د سولی حیرنیز تولنه

88132222

66 

88302788

60 
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814.  

 11/3/2939 کابل لسمه ناحیه قلعه فتح هللا سید محمد عمر د نوی پیل تولنه

88822808

82 

88762232

69 

815.  

 13/3/2939 کابل شار هللاسید حبیب  ختیح د عامه روغتیا تولنه

88886808

82 

88888227

09 

816.  
     

817.  
     

818.  
     

819.  

 جهانزیبحاجی  په کابل کی د مومند قوم مرکزی شورا
سیلو سره د کابل والیت د 

 مخامخ
13/3/2939 

88813911

90 

 

820.  

 عزیز هللا اتحادیه رادیو تلویزونها افغانستان
کابل ناحیه سوم گوالئی پل 

 سرخ
98/3/2939 

88882088

82 

88872371

78 
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821.  

نهاد اجتماعی علمی و فرهنگی صلح خواهان 

 غوری
 13/3/2939 غجرانوالیت غوری مرکز ج سراج الدین

88882798

87 

88337682

61 

822.  
     

823.  

 13/3/2939 کابل ناحیه سوم دشت برچی محمد امینی شورای اتفاق اسالمی مردم

88783921

81 

88369880

02 

824.  

 26/28/2939 کابل حصه سوم خیرخانه غالم هللا افغانستانمجمع رسالت و توسعه 

88788992

20 

88881288

69 

825.  

 عبدالروف شورای شهروندان ولسوالی چاه آب در کابل
کابل کوته سنگی تخارستان 

 مارکیت
16/3/2939 

88778381

99 

88881791

37 
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826.  

 98/3/2939 والیت بلخ شهر مزارشریف صدیق هللا انجمن اجتماعی زعفران کاران مزارشریف

88361898

08 

88710102

63 

827.  

 98/3/2939 کابل جوی شیر بابرشاه سنتر سیف الدین انجمن اجتماعی رهروان قلم

88710026

99 

88882329

01 

828.  

 سید قاسم انجمن فرهنگی اجتماعی اندیشه عمل در شهر کابل
کابل سالنک هرات مقابل 

 آرشیف ملی
20/22/2939 

88881837

90 

88339923

39 

829.  

 6/28/2939 کابل ناحیه دهم شیرپور محمد امان دانش اموزشگان خوست، فرنک و گذگاهشورای 

88888020

77 

88332807

02 

830.  

شورای مردمی ولسوالی خوست فرنک والیت 

 بغالن
 2939 کابل سرای شمالی 

88883838

28 

88881888

82 



 

 
88 

831.  

 سید جعفر نادری بنیاد حکیم ناصر خسرو بلخی
والیت کابل ناحیه چهارم سرک 

 اول پروژه تایمنی
8/28/2939 

88338281

89 

88306868

68 

832.  

 محمد شفیق ییانبنیاد اجتماعی رضا

کلوله بشته کوجه عقب شفاخانه 

زایشگاه ناحیه چهارم والیت 

 کابل

19/28/2939 

88888888

28 

88711298

12 

833.  

  شورای مردمی والیت مرکزی مقیم کابل
والیت کابل ناحیه سیزدهم دشت 

 برچی
22/28/2939 

88808608

61 

88331288

33 

834.  

 22/28/2939 کابل سرک پنچم سیلو عبدالظاهر ځیهګنجمن نویسنده گان و ژورنالیستان ا

88339921

22 

88887270

78 

835.  

 7/28/2939 کابل ناحیه سوم فتح هللا بنیاد افغان باور

88886988

8 

88767777

3 



 

 
89 

836.  

 22/28/2939 سومکابل کارته چهار ناحیه  ویسا په کابل کی قلم الر مدنی تولنه

88878883

16 

88889229

16 

837.  

 20/28/2939 کابل ناحیه سوم محمد خالد مجمع اجتماعی سفید

88881091

26 

88323200

08 

838.  

شورای اجتماعی معلولین و ورثه شهدا ناحیه 

 دوازدهم شهر کابل
 20/28/2939 21کابل ناحیه  عصمت هللا

88780893

99 

88863827

61 

839.  

 احمد ضیا خواجه رواششورای اجتماعی اهالی 
کابل ناحیه نهم قریه خواجه 

 رواش
20/28/2939 

88332229

30 

88701122

62 

840.  

 انجنیر شیراحمد ځوانانو متحده شوراپه کابل کی د پکتیا والیت د 
کابل سرک داراالمان مقابل 

 سفارت روسیه
28/28/2939 

88882888

88 

88887262

81 
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841.  

 17/28/2939 کابل سرک میدان هوایی ولی یوسف شورای عدالت مردمی شهر کابل

88881316

82 

88882308

90 

842.  

 محمد حارث مجمع راه سبز والیت کابل
سرک اول قلعه فتح هللا جوار 

 دواخانه قلعه موسی والیت کابل
12/28/2939 

88701887

99 

88882322

63 

843.  

 12/28/2939 والیت کابل ولسوالی سروبی محمد سالم د سروبی ولسوالی د خوانانو شورا

88888217

22 

88888682

33 

844.  

 شورای اجتماعی معلولین و ورثه شهدای وطن

 
 
 
 
 
 
 

 
کابل ناحیه چهارم سرک 

 رستورانت شام پاریس
/   /2939 

88881721

82 

88821222

76 
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845.  

 7/22/2939 کوتل خیرخانه 28کابل ناحیه  عبدالقادر مجمع جوانان هندوکش

88898686

08 

88807928

28 

846.  

 مصطفی افغانستانانجمن  
کابل ناحیه سوم چهارراهی 

 شهید
11/28/2939 

88773876

98 

88776262

28 

847.  

 19/28/2939 پل خشک 29کابل ناحیه  عبدهللا کانون اجتماعی تفاهم جوانان آگاه

88832728

69 

88882716

89 

848.  

 محمد داود بنیاد اجتماعی خیریه گلزاد در شهر کابل
کابل بره کی شهرارا تعمیر 

 گلزادتجارتی 
11/28/2939 

88332222

23 

88812006

00 

849.  

شورای صلح سادات برای انسجام وحدت اقوام 

 افغانستان
 سیدپادشاه

والیت کابل پروژه تایمنی ناحیه 

 چهارم
11/22/2939 

88881220

20 

88339282

38 
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850.  

 12/28/2939 کابل ولسوالی بگرامی شمس الرحمن شورای اهالی حسن زی مینه بگرامی

88827717

20 

88729202

86 

851.  

 2939/    / کابل حصه دوم خیرخانه  شورای صلح سبز والیت کابل

88322290

08 

88718822

67 

852.  

 18/28/2939 کابل خلورمه ناحیه محمد عارف د افغان باور خوانانو تولنه
88886988

88 

853.  

 2939/   / تایمنی 6کابل سرک   انجمن جوانان مفکر در کابل

88372762

89 

88728888

78 

854.  

انجمن اجتماعی فرهنگی زنان نیرومند دشت برچی 

 شهرکابل
 22/22/2939 کابل گوالیی دواخانه مهدیه

88322807

03 

88718282

30 
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855.  

 13/28/2939 کابل ناحیه ششم علی نقی انجمن اجتماعی فرهنگی دید نو در شهرکابل

88220968

37 

88308800

18 

856.  

 13/28/2939 ایستگاه آخر پوهنتونکابل  سیف الدین انجمن مدنی درویش در شهرکابل

88332606

28 

88220676

78 

857.  

 13/28/2939 کابل سه راهی عالوالدین خان جان مجتمع جوانان ولسوالی رستاق در شهر کابل
88888073

86 

858.  

 دین محمد جرات شورای عالی مردم والیت پنجشیر
کابل ناحیه چهارم مقابل مسجد 

 باغ باال
2/22/2939 

88888888

82 

88338888

82 

859.  

شورای اجتماعی و فرهنگی نخبگان نسل سوم 

 والیت غزنی مقیم کابل
 8/22/2939 29کابل ناحیه محمدعلی

88786368

07 

88837819

37 

860.  

 98/28/2939 کابل خوشحال خان مینه فاروق اعظم د افغانستان د سوله ایز بدلون تولنه
88899830

06 
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861.  

 انجنیر عبدالبصیر انجمن اجتماعی انجنیران فواید عامه
کابل مکروریان اول جوار 

 وزارت فواید عامه
22/22/2932 

88886788

62 

88332768

88 

862.  

 22/22/2939 کابل دشت برچی پل خشک غالم عباس شورای عالی قرآنی افغانستان

88818168

98 

88789231

20 

863.  

شورای اجتماعی اهالی شهرک آریا مربوط ناحیه 

 دهم شهر کابل
 7/22/2939 شهرک آریا ناحیه دهمکابل  امان هللا

88881780

02 

88889898

28 

864.  

 2939/   / ناحیه دهم شیرپورکابل   مجمع معلولین و ورثه شهدا کابل

88782886

22 

88807912

90 

865.  

 22/22/2939 جاده شهید 29کابل ناحیه  ملکه نهاد شهروند شهرکابل

88321637

79 

88382627

07 
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866.  

 7/22/2939 وزیر اکبرخان 20کابل سرک  غرشینهیلی  انجمن قابله های افغان

88339293

08 

88877193

18 

867.  

 18/22/2939 کابل ولسوالی شکردره دل بابا بنیاد کریم هللا در ولسوالی شکردره

88888178

29 

88337681

86 

868.  

 28/9/2932 کابل ناحیه سوم پل سرخ سیدمحمد انجمن جامعه شناسی آوا

88338269

88 

88372986

29 

869.  

 22/22/2939 کابل خوشحال خان قسمت الف عبدالرزاق جوانان بلوچ افغانستانشورای 

88888087

22 

88888333

99 

870.  

 10/22/2939 پالزه منزل پنجمکابل هیواد  وفی هللا ځوانانو د ترقی ټولنهد افغانستان د 

88772989

29 

88798276

22 
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871.  

په هوتخیلو کی د مرحوم مولوی گل عمر قومی 

 شورا
 صدیق هللا

قریه  3والیت کابل ناحیه 

 هوتخیل
18/22/2939 

88332169

18 

88379628

28 

872.  

 11/22/2939 والیت کابل قلعه فتح هللا سیدادریس بنیاد اجتماعی میر در والیت کابل

88888897

10 

88768808

76 

873.  

 سردار آقا شورای سبز وحدت اهالی کوتل خیر خانه
سرکوتل  28کابل ناحیه 

 خیرخانه
17/22/2939 

88729828

08 

88862279

21 

874.  

 27/22/2939 کابل ناحیه سوم داکتر شیرآقا بلوچ شورای هماهنگی و اجتماعی بلوچ های افغانستان

88011111

18 

88722826

98 

875.  

 18/22/2939 کابل دوهمه ناحیه عبدالقیوم د احمد زیو سراسری شورا

88228163

83 

88330632

68 
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876.  

 28/2/2932 کارته پروانکابل  محب هللا انجمن اجنیران آریانا

88800066

92 

88768621

31 

877.  

 نعمت هللا انجمن اجتماعی معلولین ناحیه اول شهر کابل
کابل ناحیه اول متصل مسجد 

 عیدگاه
18/22/2939 

88883681

02 

878.  

 ذکرهللا انجمن دانشجویان گوزل اندخوی مقیم کابل
کابل ناحیه دهم سرک چهارم 

 قلعه فتح هللا
18/22/2939 

88737728

28 

88782077

02 

879.  

 9/21/2939 کابل ناحیه سیزدهم دشت برچی خادم حسین شورای اجتماعی ارزگانی های مقیم کابل

88339139

88 

88366788

22 

880.  

شورای اجتماعی امید معلولین و ورثه شهدای 

 افغانستان
 13/22/2939 کابل ناحیه اول باغ علی مردان توریالی

88338827

70 

881.  

 9/21/2939 کابل ناحیه چهارم سرای شمالی عبدالحفیظ نوآباد سرای شمالی کابلشورای اجتماعی 

88331961

23 

88832398

22 
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882.  

 9/21/2939 کابل ناحیه سوم سرک پنجم عبدالستار مجتمع ورزشی آسمائی در شهر کابل
88897979

22 

883.  

 13/22/2939 والیت بامیان دانشگاه بامیان فاطمه انجمن اجتماعی حامیان محیط زیست بامیان

88338283

10 

88828077

88 

884.  

 13/22/2939 کابل کارته نو دویم سرک محمد یونس فدا د افغانستان د خوانانو علمی او اسالمی تولنه

88709198

36 

88686081

92 

885.  

 13/22/2939 کابل ده سبز ولسوالی الحاج خان محمد د تره خیلو د قوم عالی شورا
88330668

02 

886.  

جرغی و برجگی ولسوالی شورای هماهنگی اقوام 

 نادر مقیم کابل
 خدا بخش

شهر کابل ناحیه سوم سرای 

 غزنی
6/21/2939 

88822822

38 

88826888

28 

887.  

 9/21/2939 کابل والیت کارته چهار حبیب هللا ښت علمی او اصالحی تولنهد نو

88777729

78 

88387121

21 
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888.  

 9/21/2939 کابل جاده شهید مزاری محمد فرید شورای اجتماعی جوانان قوم عبدالخالق مقیم کابل

88767289

98 

88886266

89 

889.  

 روزماه نهاد اجتماعی زنان پیشگام افغان در شهر کابل
ایستگاه گوالیی   کابل پل سوخته

 دواخانه
21/21/2939 

88339082

38 

890.  

 9/21/2939 والیت فراه ولسوالی انار دره گل احمد شورای قوم انار دره والیت فراه مقیم کابل

88332882

88 

88889860

08 

891.  

 محمد نادر کابل سازمان اجتماعی جوانان آزادمنش
سه راهی خواجه  20کابل ناحیه 

 بغرا
3/21/2939 

88788872

32 

88700907

72 

892.  

 3/21/2939 کابل ناحیه اول سنگ تراشی آغا گل حق یار انجمن اجتماعی معلولین و ورثه شهدای امید فردا

88332787

90 

88888109

20 
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893.  

 نظیفه انجمن صنعت کاران نخبه
کابل چهارراهی تایمنی ناحیه 

 چهارم
3/21/2939 

88380008

88 

88220027

82 

894.  

شورای اهالی گذز کته بلندی شهرک حسن آباد 

 کابل 29ناحیه 
 عوض

شهرک حسن  29کابل ناحیه 

 آباد
3/21/2939 

88823910

83 

88830972

10 

895.  

 هللاعتیق  سازمان اجتماعی جوانان نخبه افغان

کابل ناحیه چهارم بین 

چهارراهی تایمنی و قلعه فتح 

 هللا

3/21/2939 

88876729

23 

88380077

77 

896.  

 3/21/2939 کابل چهارراهی شهید شهرنو عبدالغفور بنیاد غفور در والیت کابل

88881228

21 

88372929

29 

897.  

 23/21/2939 کابل ده افغانان ناحیه دوم گال جان مرکزد سولی د مطالعاتو اسالمی 

88861083

71 

88332228

22 
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898.  

 21/21/2939 کابل کارته نو مقابل مسجد احمد محمد نذیر جمعیت العلماء کابل

88861068

88 

88886688

73 

899.  

 هدایت هللا گرانانجمن روشن
کابل پل سرخ جوار موسسه 

 طلوع آفتاب
 

88786886

21 

900.  

 سمیع هللا نهاد پیام جوان
کابل خیرخانه تعمیر شفاخانه 

 دوکتور صدر الدین
3/21/2939 

88721131

82 

88370099

99 

901.  

 صفی احمد بنیاد اجتماعی آفتاب
کابل ناحیه یازدهم پنجصد 

 فامیلی
3/21/2939 

88381107

06 

88791262

82 

902.  

 3/21/2939 کابل کارته چهار خدیجه مرادی سازمان مطالعات و تحقیقات زنان افغانستان

88387728

18 

88802021

68 



 

 
102 

903.  

 22/21/2939 کابل سرای غزنی علی رضا بنیاد مهر

88780200

87 

88780603

20 

904.  

 ملک محمد مجمع جانبازان افغانستان
کابل پل محمود خان جوار 

 هوتل شبرغان
29/21/2939  

905.  

 18/21/2939 کابل کوته سنگی محمد باقر انجمن اجتماعی دانشجویی طلوع اندیشه کابل

88722321

31 

88720807

66 

906.  

 29/21/2939 کابل ناحیه دوم نجیب هللا اجتماعی جوانانانجمن مدنی 

88221133

28 

88768189

30 

907.  

 29شورای اجتماعی فضیلت مردمی ناحیه 

 شهرکابل
 محمد اسماعیل

شهرک  29والیت کابل ناحیه 

 عبدهللا انصاری
29/21/2939 

88222122

10 

88802788

20 

908.  

 29/21/2939 پنیناحیه کمځمه پنښار کابل  طالب ښار ځوان دریخ تولنهد میدان 
88808080

88 
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909.  

 27/21/2939 کابل ناحیه ششم محمد هللا نهاد فرهنگی و اجتماعی تعهد  و امید شهرکابل

88888802

60 

88822687

73 

910.  

 ځوان غژ تولنهد 
خواجه محمد 

 زیار
 28/21/2939 څنګپوهنتون لیلی ترکابل 

88739166

92 

88777782

61 

911.  

 28/21/2939 کابل ښار څلورمه ناحیه هللا مسلمعصمت  د خوان غبرګون تولنه

88332228

27 

88762762

60 

912.  

 عبدهللا مجمع علمی افکار جوانان معاصر در کابل
جاده شهید  29کابل ناحیه 

 مزاری
16/21/2939 

88811788

20 

88807087

28 

913.  

 محمد اسماعیل شورای اجتماعی مردم والیت بغالن مقیم کابل
ریشخور فامیلیای  8کابل ناحیه 

 استګاه سوم
 

88880122

99 

88332183

32 
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914.  

 26/21/2939 کابل دهبوری مسجد اهل بیت محمد ضیا شورای امئمه مساجد شعیه و خطبا حسینیه ها

88331818

06 

88339917

63 

915.  

شورای اجتماعی سادات والیت پروان مقیم والیت 

 کابل
 محمد کبیر

کابل ناحیه ششم سرک 

 چهارقلعه
12/21/2939 

88779891

77 

88228088

13 

916.  

 19/21/2939 کابل سرک چهار سیلو حاجی ملنگ شاه اتحادیه کاشی فروشان اتفاق افغان

88881088

29 

88331232

12 

917.  

 19/21/2939 29کابل ناحیه کبرا شورای اجتماعی حیات نوین زنان کابل

88778887

18 

88762868

20 

918.  

 صدیقه انجمن علمی فرهنگی بانوان پژوهشگر
سرک افشار سیلو کوچه کابل 

 پرورشگاه
12/21/2939 

88321282

88 

88718933

12 
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919.  

 حبیب هللا په کابل والیت کی د نوی فکر تولنه
کابل شش درک د تولتاکنو 

 شکایتونو ترخنگ
42/24/2131 

37777771

21 

37373777

39 

920.  

شورای معلولین عاشقان میهن قلعه زمانخان شهر 

 کابل
 49/24/2131 زمان خانناحیه شانزدهم قلعه  شاه ولی

37192973

77 

37192973

77 

921.  

 19/21/2939 کابل کوته سنگی سیداحمد سروش انجمن فرهنگی و اجتماعی اندیشه سبز شهرکابل

88773838

02 

88330163

32 

922.  

  21هرات ناحیه   نهاد مدنی توانمند سازی زنان هریوا

88828832

30 

88768182

27 

923.  

 12/21/2939 والیت بادغیس شهر قلعه نو علی محمد انجمن علمی او ادبی اخالص

88306888

66 

88327700

28 



 

 
106 

924.  

 سیدکریم انجمن اجتماعی رفاه
کابل چهارراهی شهید سرک 

 میدان هوائی
18/21/2939 

88822887

87 

88338289

03 

925.  

 حشمت هللا نهاد اجتماعی ملت
کابل داراالمان گذشته از 

 وزارت تجارت کوچه یازدهم
16/21/2939 

88222299

06 

88367891

00 

926.  

 16/21/2939 پل خشک 29کابل ناحیه عبدهللا انجمن فرهنگی و اجتماعی نسل جوان

88889683

28 

88300887

70 

927.  

 18/21/2939 دهبوری ناحیه سوم والیت کابل حاجی حمید شاه نهاد اجتماعی طلوع نوین مردم چهاردهی کابل

88701610

29 

88781282

82 

928.  

 18/21/2939 کابل کوته سنگی عبدالسمع انجمن جوانان تاج افغانستان
88303327

23 



 

 
107 

929.  

 ذکرهللا شورای جوانان متحد افغان خیرخانه مینه کابل

کابل ناحیه پانزدهم حصه سوم 

خیرخانه چهارراهی خواجه 

 بغرا

22/2/2932 
88383882

88 

930.  

 28/2/2932 کابل جوی شیر ناحیه دوم احمدزکی نهاد مدنی میهن
88807278

81 

931.  

 عبدالمنصور تولنیزه کلتوری شوراد مالخیلو 
کابل میرویس میدان گلذار 

 مارکیت
22/2/2932 

88886286

12 

88339276

00 

932.  

 معصومه انجمن اجتماعی فرهنگی و هنری سمیه
کابل کوته سنگی گوالیئ 

 دواخانه مارکیت قالین فروشی
22/2/2932 

88792018

18 

933.  

 0/2/2932 سه پل سرخ کابل کارته محمدعلی کابل 2938بنیاد شهدای عاشورای 
88337927

33 

934.  

شورای دنگ سادات ولسوالی ناهور والیت غزنی 

 مقیم کابل
 سیدمیرزاحسین

کابل ناحیه ششم گوالئی مهتاب 

 قلعه
21/2/2932 

88339876

92 

88862103

27 

935.  
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936.  

 فریدون نهاد خدمتگاران کابل
کابل بین سرک تایمنی و قلعه 

 فتح هللا
3/2/2932 

88888829

88 

88762296

26 

937.  

 23/2/2932 والیت کابل ولسوالی موسهی عزت هللا شورای علمی جوانان ولسوالی موسهی والیت کابل
88822726

36 

938.  

 11/2/2932 کابل کلوله پشته ناحیه چهارم سیدامیرجان انجمن شگوفایی میهن
88338626

66 

939.  

انجمن علمی فرهنگی جوانان منطقه خوش ابدال 

 والیت غزنی مقیم کابل
 عبدهللا

پل خشک کوچه  29کابل ناحیه 

 دهم عاشورا
28/2/2932 

88863227

73 

88877288

20 

940.  

 روح هللا انجمن تکنالوژستان طبی افغانستان
کابل ناحیه دهم سرک چهارم 

 قلعه فتح هللا
 /    /2932 

88881261

80888222

8713 

941.  

 28/2/2932 پامیرکابل ناحیه اول سینما  فرید احمد مجمع اجتماعی صلح و وحدت اقوام

88882167

67887876

3028 
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942.  

د افغانستان د فرهنگ او ژبو د مالتر او پراختیا 

 ملی بنست
 28/2/2932 کابل دریم ناحیه کارته چهار اکبرخان

88889872

11888778

8213 

943.  

 عصمت هللا د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو اتحادیه
کابل والیت دهمزنگ د حجاری 

 فابریکهاو نجاری 
27/2/2932 

88339107

16 

88882798

68 

944.  

 علیداد انجمن فرهنگی و اجتماعی جرقه
کابل دهبوری استگاه اخیر 

 پوهنتون
28/2/2932 

88802620

76 

88818698

62 

945.  

 مصطفی انجمن اجتماعی جوانان فروردین والیت سرپل
والیت سرپل ناحیه اول مقابل 

 حمام ستاره
21/2/2932 

88396888

66 

88389968

62 

946.  

 20/2/2932 کابل والیت د پوهنتون سرک عبدالقیوم د محصلینو اسالمی تولنه

88776980

67887918

0211 

947.  

 محمد ابراهیم د افغان کلتوری تولنو گده جرگه
کابل والیت داراالمان سرک 

 کارته چهار
28/2/2932 

81810822

32 
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948.  

 عبدالرحیم د افغانستان ملی یووالی اسالمی تولنیز شورا
کابل والیت د قلعه فتح هللا 

 خلورم سرک
/   /2932 

88888888

78888983

3372 

949.  

 2932/    / کابل شهرنو کوچه گلفروشی  نهاد پیام زنان افغان

88717881

39887388

8099 

950.  

 28/2/2932 پکتیا کوت 3کابل ناحیه رحیم داد په کابل کی د هوتکو بادین خیلو قومی شورا

88339896

22887812

1088 

951.  

 بی بی حاجره بنیاد شهید فرخنده
کابل سرک پنجم تایمنی کوچه 

 مسجد خیرالبشر
28/2/2932 

88331833

39 

88383282

28 

952.  

 28/2/2932 9کابل کارته  سیدذبیح هللا نهاد روند استقامت

 

88331118

82 

953.  

 عبدهللا څیرنی مرکزد افغانستان ژباری او 
کابل والیت کارته چهار عروج 

 پالزه
 /  /2932 

8838721988 

8887237178 

954.  

 27/2/2932 کابل ده بوری ناحیه سوم عبدالصمد نهاد جوانان حامی دموکراسی
8888689938 

8882398386 
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955.  
 8878860227 10/2/2932 کابل حوزه چهارم کارته پروان محمد آصف مجتمع اجتماعی نوین

956.  

ئی های ولسوالی اله سائی شورای اجتماعی پشه 

 والیت کاپیسا مقیم کابل
 فقیرجان

والیت کابل سرک نو چهل 

 ستون
19/2/2932 8822123982 

957.  

 19/2/2932 کابل ناحیه سوم سرای غزنی سمیه نهاد اجتماعی زنان سائس
8838616179 

8832192972 

958.  

 12/2/2932 بازار قلعه چمنکابل ناحیه نهم  خیال محمد شورای مردمی قریه قلعه چمن خواجه رواش
8881889322 

8871722282 

959.  

 92/2/2932 کابل ناحیه سوم چوک دهبوری هوسی بنیاد توانمند سازی زنان روستایی
8876126633 

8876718862 

960.  
     

961.  

 تیمور شاه انجمن اجتماعی وحدت جوانان قریه بتخاک
کابل ولسوالی بگرامی قریه 

 بتخاک
12/2/2932 

8888787878 

8881112208 

962.  

 محمد رفیق بنیاد علمی و اجتماعی اباسین
کابل ناحیه پنجم عقب بالک 

 های شاداب ظفر
10/2/2932 

8888622918 

8882113330 

963.  

 19/2/2932 قلعه فتح هللا 3کابل سرک  ستوری انجمن مدنی رشد زنان افغان
8889262802 

8879816723 

964.  

 98/2/2932 کابل سرک داراالمان عبدالرحمن بنیاد فرهنگی جهانداران غوری
8833829271 

8833810833 

965.  

 خوشحال خان د افغانستان د سولی او پرمختک تولنه
کابل والیت د وزیر محمد اکبر 

 خان دیارلسمه سرک
10/2/2932 8888882682 
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966.  

 13/2/2932 کابل شهرنو سرک حوزه دهم حفیظ هللا شورای اجتماعی مردم ترکمن برلشک )همبستگی(
8870336892 

8872801871 

967.  

 98/2/2932 کابل ناحیه ششم گوالیی دواخانه ساجده انجمن زنان آینده نگر
8878886903 

8872189212 

968.  

 10/2/2932 کابل ناحیه پنجم کوته سنگی شهاب الدین مجتمع هماهنگی مردم افغانستان
8833890222 

8888139282 

969.  

 مبین نهاد جوانان حقجو والیت کابل
سرک میدان  3ناحیه کابل 

 هوایی
10/2/2932 

8833626388 

8813333860 

970.  

 98/2/2932 والیت سرپل گذر بغاچی خانه سمین انجمن زنان فائز مرکز والیت سرپل
8836098837 

8877920608 

971.  

 عبدالواحد صدیقی انجمن قلبی و عایی افغانستان
ناحیه هفدهم شفاخانه خصوصی 

 آریانا
98/2/2932 

8888126228 

8833900962 

972.  

 98/2/2932 کوته سنگی 3ناحیه  محمد یوسف نهاد فرهنگی و اجتماعی جوانان راغ
8882718881 

8886239268 

973.  

 شفیقه حبیبی انجمن اجتماعی زنان ژورنالیست افغان
کابل مکروریان چهار بالک 

 پنجم
0/1/2932 

8888918677 

8886929191 

974.  
 8833998882 8/1/2932 والیت کابل ناحیه دوم شیرباز اتحادیه سرتاسری صنایع افغانستان

975.  

 11/1/2932 د کابل پوهنتون ترخنگ تاج محمد اکبر د کابل پوهنتون د استادانو علمی تولنه
8888180330 

8888187038 
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976.  

پوهنتون د ښونی او روزنی د د استاد ربانی د 

 استادانو علمی تولنه
 پوهان صفت هللا

کابل د افغان بیسیم مخابراتی 

 څنګ شرکت تر 
11/1/2932 

8889888767 

8883738298 

977.  

 جاوید ځوانانو مدنی ټولنهد موسهی ولسوالی د 
کابل جاده میوند رحمت زاده 

 مارکیت
0/2/2932 

8882108780 

8888003790 

978.  

 0/2/2932 شهزاده شهر 2دهمزنگ کارته  حسن نهاد دیده بان عدالت افغانستان
8876683396 

8822093636 

979.  

  کابل مارکیت صنایع دستی  انجمن چرم دوزان شهر کابل
8882108088 

8871971712 

980.  

شورای مردمی قوم عبدالخالق آبدره ولسوالی حصه 

 اول بهسود
 محمد باقر

کابل ناحیه ششم جاده شهید 

مزاری ایستگاه گوالیی مهتاب 

 قلعه

92/2/2932 
8876223222 

8831909098 

981.  

 زهل سازمان اجتماعی زنان مدبر
کابل کارته سه سرک 

 پرورشگاه مقابل پارک
92/2/2932 

8839292813 

8876926383 

982.  

 زمان انجمن زنان کار آفرین افغانستان
کوچه  29کابل پل خشک ناحیه 

 نانوایی
0/1/2932 

8877899608 

8872380880 

983.  

 شیرعلی نهاد مدنی جوانان برای دموکراسی
خیر خانه کابل حصه سوم 

 پنجصد فامیلی
3/1/2932 

8831369292 

8871972720 

984.  

 8/1/2932 دریمه کارتهژمه ناحیه پکابل ش ضیا والحق ملی ثبات ټولنه
8832900900 

8888692768 
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985.  

 فرید احمد انجمن انجنیران افغانستان نوین
کابل ناحیه پنجم هوتل آریانا 

 کابل منزل سوم
8/1/2932 

8881696222 

8882803987 

986.  

 عبدالهادی سمسور مدنی تولنه
کابل ناحیه پنجم خوشحال خان 

 کوچه اول
3/1/2932 

883328816 

8887931090 

987.  

 3/1/2932 کابل سرک اول شاه شهید شریفه انجمن حرفوی زنان سعادتمند کابل
8880038223 

8872812901 

988.  

 دوست محمد ځوانانو ټولنه د میرزکی ولسوالی د
پکتیا والیت د میرزکی د 

 ولسوالی
3/1/2932 

8886870006 

8832271126 

989.  
 8888132379 3/1/2932 کابل قلعه فتح هللا سرک پنجم  انجمن مدنی و حقوقی افغانستان

990.  

 ثواب الدین دوبندی والو تولنه
کابل والیت لوگر تانک 

 باالحصار
3/1/2932 

8833629978 

8838888862 

991.  

 محب هللا د دوستانو انکشافی تولنه
ناحیه د قالین کابل اتمه 

 پلورونکو لمری مارکیت
20/1/2932 

8882338867 

8833890883 

992.  

 عبدالغنی د علیزو قوم د یووالی شورا
کابل ناحیه دهم چهارراهی 

 حاجی یعقوب
20/1/2932 

8888200228 

8887127610 

993.  

 عبدالقیوم شورای اجتماعی قرلق ها
چهارراهی شهید عقب آهنگراه 

 مسجد جامع قرلق ها
20/1/2932 

8887711277 

8888188862 

994.  
 8830888822 20/1/2932 والیت نیمروز شهر زرنج محمد ظاهر شورای مردم لوگر مقیم والیت نیمروز

995.  

 آثار الحق انجمن خراسانیان
کابل حصه سوم خیرخانه لب 

 جر
20/1/2932 

8833221112 

8833907070 
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996.  

 محمد هارون بنیاد اجتماعی امید
پنجم حبیب کابل مندوی منزل 

 گلزار مارکیت
20/1/2932 

8831680099 

8888769602 

997.  

 محمد اجمل انجمن حقوقدانان

کابل شهر نو کوچه قصر 

بختاور نزدیک مسجد جامع 

 شیر پور

23/1/2932 
8888123773 

8888278282 

998.  

 محمد آصف شورای صلح عیاران افغانستان
کابل وزیرمحمد اکبرخان پهلوی 

 مسجد شیرپور
20/1/2932 

8882212302 

8838870121 

999.  

 2/9/2932 کابل جاده میوند مسجد جعفریه ذکیه جعفری سازمان اجتماعی زنان مهرگان
8887178027 

8878983908 

1000.  

 20/1/2932 کابل چهارراهی انصاری عبدالغیور اتحادیه حقوقدانان افغانستان
8888190261 

8888176691 

1001.  

 کابلانجمن فارغان و حامیان لیسه عالی استقالل 
همایون شاه 

 آصفی
 23/1/2932 کابل چهارراهی ملک اصغر

8833282282 

8866327232 

1002.  

شورای اجتماعی قوم دای کالن ولسوالی شیخ علی 

 پروان مقیم کابلوالیت 
 جمعه خان

کابل چهار قلعه وزیر آباد کوچه 

 خارا
23/1/2932 

8882623628 

8839298718 

1003.  

 12/1/2932 ناحیه چهارمکابل  هللا بخش بنیاد اجتماعی آریانا
8879622862 

8876133182 

1004.  

 نادیه ناشرکریم بنیاد زنان رضا کار افغان
کابل شهر نو کوچه مرغ 

 فروشی
12/1/2932 8877100300 
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1005.  

 حبیب هللا نهاد بازمانده کان قربانیان افغانستان
کابل سرک داراالمان عقب 

 پرورشگاه عالوالدین
18/1/2932 

8836177877 

8838266787 

1006.  

 19/1/2932 کابل گلبهار سنتر منزل هشتم فایقه انجمن زنان خدمات ملکی
8877327297 

8886870927 

1007.  

 98/2/2932 20کابل وزیر اکبرخان سرک  عزیز هللا د نیازیو د قوم سراسری تولنیزه شورا
8888828382 

8882288888 

1008.  

 ناصر نعیمی انجمن باز مناظره افغانستان
منزل کابل چهارراهی بره کی 

 سوم پوهنتون رنا
19/1/2932 

8833926868 

8876610203 

1009.  

 محمد ظاهر انجمن اجتماعی و فرهنگی تابناک
کابل ولسوالی بگرامی جوار 

 شفاخانه کریم زاده
18/1/2932 

8881763710 

8838818189 

1010.  

 فضل الربی ځوان فکر دسمون ټولنهد 
کابل الیت کوته سنګی دسیلو 

 سرک
18/1/2932 

8837899920 

8872296028 

1011.  

 انجمن دیده بان محیط زیست افغانستان
احمد صمیم 

 هوشمند
 16/1/2932 کابل ناحیه دهم موی مبارک

8832287276 

8888118288 

1012.  

 د ځوان نسل د پرمختک تولنه
هیله مجتبی 

 زرمتی

کابل شهرنو د حاجی یعقوب 

څلور الری د عصمت مسلم 

 کوڅه

19/1/2932 
8876267182 

8822978779 

1013.  

 18/1/2932 کابل چهارراهی ګل سرخ حکیمه واثق انجمن مدنی و اجتماعی ندا زن
8876888121 

8876686973 
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1014.  

 عبدالرحیم شورای عالی تاجیکان افغانستان

چهارراهی کابل کارته چهار 

ترافیک سرک پنجم کوچه پنجم 

 خانه پنجم رنګ کاشی سرخ

18/1/2932 
8888178812 

8889788000 

1015.  

 بسم هللا چهاردهی کابلنهاد متفکرین 
کابل ناحیه ششم چهارقلعه 

 چهاردهی
16/1/2932 

8833706282 

8888822187 

1016.  

 17/1/2932 کابل نو آباد قلعه زمان خان نصرهللا انجمن جوانان آرین
8878229621 

8872068296 

1017.  

 عبدالواحد مرکز تحقیقات علمی و استراتیژیک افغانستان
کابل عقب هوتل سنترال سرک 

 پشته کلوله
17/1/2932 

8888117373 

8838737373 

1018.  

طبق فیصله مجمع عمومی  نهاد اجتماعی زنان بارز

 منحل گردید
 8833927180 17/1/2932  نادیه

1019.  

 حامد کرزی بنیاد حامد کرزی
کابل سرک وزارت خارجه 

 مقابل سفارت ترکیه
98/1/2932 

8833988988 

8888179016 

1020.  

میشتو قومونو د ښار په پکتیا کوت کی د د کابل 

 یووالی شورا
 3/9/2932 کابل پکتیا کوت حاجی سمندر

8877829723 

8833818017 

1021.  

 محمد عمر عیار اتحادیه شرکت های کاریابی جاکا
کابل ناحیه چهارم چهارراهی 

 ګل سرخ
28/9/2932 

8832222777 

8888187916 

1022.  

 نهاد اجتماعی جوانان مسلمان افغانستان
دوکتور رحمت 

 هللا زاهد

کابل خوشحال خان مینه شاداب 

 ظفر
28/9/2932 

8876929268 

8887902926 
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1023.  

 27/9/2932 دوغ اباد کابل سرک دارالامان شکیال نهاد رضوان زن در جامعه
8871672270 

8881122221 

1024.  

 0/9/2932 کابل شهرک میرویس مینه عبدالغفار شورای اهالی شهرک میرویس مینه
8888188238 

8832802378 

1025.  

 محمد زمان هماهنګی مناطق مرکزی افغانستانشورای 
کابل گوالیی دواخانه مارکیت 

 قالین فروشی برادران
1/9/2932 

8888980727 

8828889823 

1026.  

 2932/  / والیت کابل ولسوالی بگرامی  مجمع اجتماعی جوانان ولسوالی بگرامی
8882768172 

8882989228 

1027.  

 استاد اسمعیل انجمن مشعل داران علم
کوته سنگی گوالیی کابل 

 دواخانه
1/9/2932 

8878222729 

8873200820 

1028.  

 مهدی زاهدی بنیاد حیات نوین
جاده شهید  29کابل ناحیه

 مزاری
1/9/2932 

8888219206 

8822888860. 

1029.  

 محمد حامد شورای اجتماعی جوانان قلعه نعمان
کابل ولسوالی بگرامی قلعه 

 نعمان
3/9/2932 

887173878 

8872818861 

1030.  
     

1031.  
 8881807286 92/9/2932 کابل سرک پنجم کلوله پشته گدا محمد شورای جهاد و مقاومت مردم افغانستان

1032.  

 27/9/2932 کابل جمال مینه تپه سالم محمود مرهون څیرنیز مرکزکائینات 
8888978720 

8888992672 

1033.  

 سازمان جامعه مدنی حقوقی و تحقیقاتی افغانستان
محمد نادر شاه 

 احمدزی

قلعه فتح هللا سرک نهم  کابل

 892خانه نمبر 
28/9/2932 8888132379 
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1034.  

شورای معلولین و شهدای ولسوالی ده سبز کوه 

 صافی والیت کابل
 رحم الدین

کابل ولسوالی ده سبز هده جالل 

 آباد
3/9/2932 

88838086868 

8866237397 

1035.  

 محمد عیسی انجمن ادبی هنر سرای ملی
گوالیی مهتاب  29کابل ناحیه 

 قلعه
22/9/2932 

8860013223 

8828813800 

1036.  

 محمد شاکر سازمان اجتماعی هنرهای رزمی هوشارافو
کابل سرک داراالمان سه راهی 

 عالوالدین
/   /2932 

8181080202 

8889882288 

1037.  

 27/9/2932 28کابل خیرخانه ناحیه  محمد اسحق شهرکابل 28شورای اهالی وحدت آباد ناحیه 
8833286820 

8888286820 

1038.  

 محمد نعیم بنیاد اجتماعی قره ش
کابل خوشحال خان مقابل 

 اکادمی پولیس
23/9/2932 

8833287992 

8881898223 

1039.  

 محمدظاهر انجمن اجتماعی صرافان کابل
کابل گلبهار سنتر چهارراهی 

 ملک اصغر
26/9/2932 

8888827087 

8888183788 

1040.  
     

1041.  

 سمع محمد انجمن اجتماعی استقامت جوانان
والیت کابل ولسوالی پغمان 

 بازار خواجه مسافر
27/9/2932 

8888868822 

8887933163 

1042.  

 کبیر رنجبر انجمن حقوقدانان دموکرات افغانستان
کابل مکروریان سوم جوار لیسه 

 الفتح
28/9/2932 8888112211 

1043.  

 عبدالرحیم نهاد اجتماعی قلعه شودا
کابل ناحیه شانزدهم قلعه 

 نوآباد زمانخان ایستگاه
12/9/2932 

8833122338 

8882223888 
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1044.  

 عبداالحد سروری انجمن فرهنګی حکسم سنایی غزنوی
کابل خوشحال خان چهارراهی 

 دیوان بګی
12/9/2932 

8833888816 

8837828287 

1045.  

 قدرت هللا د سهاک بنیاد
کابل ناحیه چهارم تایمنی سرک 

 هفتم
3/2/2932 

8888282129 

8837616181 

1046.  

 ظریف لودین اجتماعی دست کمکانجمن 
کابل احمد شاه بابا مینه سرک 

 نهم
98/9/2932 

8888118962 

8836686828 

1047.  

شورای اجتماعی اشخاص دارای معلولیت 

 افغانستان
 مسعود صافی

کابل سرک اول کارته نو ناحیه 

 ششم
18/9/2932 

8833189963 

8833176703 

1048.  

 داکتر سردار انجمن جوانان پیام و قلم
شهرنو ناحیه دوم کوچه کابل 

 عصمت مسلم
98/9/2932 

8888727830 

8886386610 

1049.  
 8838082268 18/9/2932 کابل ناحیه اول محمد جمشید بنیاد دستهای مهربان

1050.  

 کاظمیه محقق مرکز مطالعات و تحقیقات زنان ممتاز
کابل ایستگاه گوالیی مهتاب 

 قلعه
98/9/2932 

8889983112 

883787336 

1051.  
 8881881883 92/9/2932 کابل دشت برچی شهرک اتفاق محمد ناص اجتماعی مردم کوه بابا مقیم کابلشورای 

1052.  

 حفیظ هللا 27شورای اجتماعی اهالی شهرک مهدیه ناحیه
شهرک مهدیه کابل جدید سرک 

 متره 18
6/2/2932 

8888887706 

883329983 

1053.  
     

1054.  

 عبدالستار شورای اتفاق پشه ییان افغانستان
ناحیه اول روبروی چمن کابل 

 حضوری
29/2/2932 

8813216792 

8833038888 
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1055.  

 18/2/2932 ناحیه ششم 9کابل کارته  مریم بنیاد اجتماعی مریم
8878288861 

8888132892 

1056.  

 نصرهللا انجمن مدنی فکر نو
کابل گوالیی دواخانه جوار 

 شفاخانه موالعلی
28/2/2932 

8838232923 

8836978668 

1057.  

 20/2/2932 شهرک کامیاب 28کابل ناحیه  سخی محمد 28سرکوتل ناحیه شورای مدنی 
8828616338 

8830997802 

1058.  
 8882112889 19/2/2932 کابل ولسوالی ده سبز عبدالروف د ده سبز خاص کلی د متفذینو شورا

1059.  

 28/2/2932 کابل جاده والیت بالل مارکیت عزیزهللا اتحادیه مطابع افغانستان
8833298282 

8833222372 

1060.  

شورای اجتماعی معلولین و معیوبین غیور 

 افغانستان
 20/2/2932 کابل ناحیه اول باغ علی مردان عبدالرشید

8888808897 

8888870338 

1061.  

گرامی والیت شورای جوانان کوچی آباد ولسوالی ب

 کابل
 19/2/2932 والیت کابل ولسوالی بگرامی بتو عیسی خیل

8868686888 

888780078 

1062.  

 28/2/2932 کابل باغ زنانه شرین انجمن زنان تجارت پیشه والیت هرات مقیم کابل
8833886323 

8833833118 

1063.  

 22/0/2932 کابل چنداول قلعه هزاره ها عبدالمنیر نگی وفاق مردمشورای هم آه
8870261926 

8888180719 

1064.  

 نورهللا انجمن روند هفتم
کابل کارته چهار عقب حوزه 

 سوم
7/6/2932 

8837222222 

8889733397 
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1065.  

  شورای مردمی افغانستان
کابل چهارراهی ترافیک صمیم 

 پالزا
 8822329781 

1066.  

 مجتمع حقوق دانان افغانستان
هوشنگ مدثر 

 ایوبی

بانک  aibکابل دفتر مرکزی 

 منزل ششم
22/6/2932 

8887886929 

8876088002 

1067.  

  نهاد اجتماعی پیکار جویان عصر
دشت  29والیت کابل ناحیه 

 برچی
 

8878828781 

8828622899 

1068.  

 18/0/2932 کابل قلعه موسی ناحیه دهم چمن علی شورای ایمه مساجد و تکایای چهار قلعه وزیر آباد
8873620783 

8833898882 

1069.  

اتحادیه روسای انستیتوت های خصوصی علوم 

 صحی افغانستان
 عبدالحمید

کابل احمدشاه بابا مینه 

 چهارراهی نوروز آباد
2/6/2932 8878689328 

1070.  

 22/0/2932 کابل خوشحال خان سپین کلی ءالدینضیا د وردک تولنیزه شورا
8872667020 

8882171702 

1071.  

 مطیع هللا د افغانستان د مخورو تولنه
ناحیه د شاه  7د کابل والیت 

 شهید لمری سرک
 

8873819383 

8872798030 

1072.  

 12/0/2932 کابل ناحیه پنجم محمد یون شورای اجتماعی هزاره های اهل سنت
8878687161 

8833922392 

1073.  

 ایمل رسا علمی تحقیقاتی مرکز
کابل والیت لمری ناحیه پامیر 

 سینما
21/0/2932 

8873820271 

8866883889 

1074.  

 فرامرز تمنا انجمن علوم سیاسی و روابط بین المللی افغانستان
کابل شهر نو چهارراهی شهید 

 بطرف لیسه زرغونه
12/0/2932 

8838292882 

8836639896 
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1075.  

  انجمن زنان نخبه افغانستان
قلعه فتح هللا مقابل شرکت هرات 

 المونیم ناحیه دوم
 8878116038 

1076.  

  نهاد کانون علمی و تحقیقانی افغانستان
والیت کابل ناحیه چهارم غرب 

 پارک شهر نو
 8888626261 

1077.  

 21/0/2932 کابل جاده میوند غالم سخی شورای اجتماعی مردم سیغان مقیم والیت کابل
8883802888 

8887738333 

1078.  

 عبدالصمد ځاځیو د قومونو تولنیزه شوراد 
کابل والیت کارته نو د رزاخان 

 نیازی مارکیت
23/0/2932 

8833961368 

8833988706 

1079.  

 1/6/2932 کابل سرک داراالمان صفی هللا سازمان اجتماعی جوانان ترقی خواه
8871733699 

8887783878 

1080.  

 18/8/2932 گذر حاجت رواوالیت بلخ  مرضیه نهاد بانوان کار آفرین والیت بلخ
8833208323 

8888228286 

1081.  
 8833200871  کابل ناحیه اول چنداول  سازمان اجتماعی بی سرپتاهان افغانستان

1082.  

 18/0/2932 ( پل خشک29کابل ناحیه ) اسدهللا نهاد دموکراسی مشارکتی برای افغانستان
8878721288 

8878717799 

1083.  

 صالح الدین د افغان علمی کاروان تولنه
کارته سه . دهبوری . 

 چهارراهی شهید
18/0/2932 

8836301911 

8872136228 

1084.  

انجمن ادبی و اجتماعی سرخ آبا میدان وردک مقیم 

 کابل
  گوالیی دواخانه 29کابل ناحیه  

8889692688 

8876928891 
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1085.  

 امید انجمن جوانان مبارز وطن
کابل خوشحال خان مینه متصل 

 پارک خوشحال خان
17/8/2932 

8836238086 

8889298188 

1086.  

  د هوتخیلو د قوم تولنیزه شورا
کابل نهمه ناحیه د هوتخیلو 

 دوسرکه
 

887667222 

8878277831 

1087.  

  شورای اجتماعی آینده سازان افغانستان
کابل کارته چهار مقابل وزارت 

 تحصیالت
 

8838673226 

8832689061 

1088.  

 صدیق هللا 21شورای جوانان پروژه احمدشاه بابا مینه ناحیه
کابل پروژه احمدشاه بابامینه 

 چهارراهی اول
9/6/2932 

8872218688 

8837877882 

1089.  

شورای اجتماعی قوم میزه ولسوالی مرکز بهسود 

 والیت میدان وردک مقیم کابل
 20/8/2932 کابل ناحیه سیزدهم 

8889880892 

8887913326 

1090.  

 علی سینا انجمن علمی و اجتماعی فرزانه گان
پل خشک منزل  29کابل ناحیه 

 سوم مارکیت ولی عصر
 

8813228979 

8873238812 

1091.  

  کابل ناحیه دوم جاده نادر پشتون خوشحال انجمن اجتماعی عیاران مقیم کابل
8833982868 

8838883812 

1092.  

  شورای اجتماعی قوم ملیکی"ملکزائی"
سالنگ وات مارکیت  کابل

 حاجی شاه
 

8888668828 

8833893067 

1093.  

 عبدالکریم شورای معلولین و ورثه شهدای والیت کابل
کابل ناحیه سوم مقابل مارکیت 

 رحمن بابا
1/6/2932 

8837222226 

8870298782 

1094.  

  سازمان اجتماعی سعادت
کابل سرک سوم کوته سنگی 

 کوچه ریاست امورمهاجرین
 

8871886303 

8828280819 
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1095.  

 احمد راشد سازمان اجتماعی معلولین با شهامت
قصبه خانه  20کابل ناحیه 

 سازی
19/6/2932 

8876686787 

8838686787 

1096.  

  شورای متحد اجتماعی مردم کابل
کابل دشت برچی گوالیی مهتاب 

 قلعه
 

8833888988 

8876181222 

1097.  

شورای عالی وحدت مردمی و منورین چهارقلعه 

 کابلچهاردهی 
 

کابل چهارقلعه چهاردهی کنار 

 سرک گلباغ
 

8887219299 

8833909881 

1098.  

 احمدرضا انجمن اجتماعی فیض
پهلوی مسجد  29کابل ناحیه

 قرآن و عزت
12/6/2932 

8833829719 

8833781883 

1099.  
 8889616928  کابل کارته سوم سرک شورا سرور دانش بنیاد اندیشه

1100.  

 1/6/2932 کابل کارته چهار سینما بریکوت محمدعالم انجمن دوکتوران چشم افغانستان
8888176082 

8888183220 

1101.  

  بنیاد اجتماعی یوپک یول "راه ابریشم"

کابل ناحیه هفتم سرک 

داراالمان متصل وزارت انرژی 

 و آب

 
8836832268 

8181012936 

1102.  

 محمد کبیر انجمن کهکشان سبز والیت هرات
محله  21والیت هرات ناحیه

 حاجی عباس
2/6/2932 

8830807128 

8838882220 

1103.  

 19/6/2932 ساحه وحدت آباد 28کابل ناحیه محمد حنیف شورای اجتماعی وحدت آباد ناحیه هفدهم شهر کابل
8832188218 

8870882806 

1104.  

 گل بادشا مجیدی بنستد 
کابل والیت وزیرمحمد اکبر 

 خان
12/6/2932 

8833907777 

8882206666 
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1105.  

 محمد نعیم باجوانانانجمن همکاری 
کابل ناحیه چهارم چهارراهی 

 انصاری
8/8/2932 

8876279118 

8879189836 

1106.  
     

1107.  

 21/8/2932 کابل گلبهار سنتر منزل یازدهم محمد هاشم نهاد اجتماعی اتحاد و همبستگی
8888889837 

8888183766 

1108.  

  په قره باغ ولسوالی کی د موسی زیو د خلکو شورا
باغ ولسوالی کابل والیت قره 

 اشرف خیل قریه
 

8881938928 

8888192698 

1109.  
     

1110.  

 سیرت احمد نهاد اجتماعی رشنا
کابل ناحیه چهارم سرک پنجم 

 تایمنی
22/6/2932 

888899399 

8833910966 

1111.  
     

1112.  

 عبدالعلی شورای متقاعدین افغانستان
کابل جوار تعمیر سینما پامیر 

 ناحیه اول
6/8/2932 

8888732362 

8888801921 

1113.  

 98/6/2932 کابل ناحیه دوم گلبهار سنتر ذلگی بنیاد اجتماعی گلبهار
8832982182 

8830787883 

1114.  

شورای فرهنگی و اجتماعی محل زیست پنجصد 

 فامیلی خیرخانه
 عزیزاحمد

پنجصد فامیلی  20کابل ناحیه 

 خیرخانه
28/6/2932 

8888177702 

8888102883 

1115.  

صداقت خواه ولسوالی شورای اجتماعی معلولین 

 قره باغ والیت کابل
 رقیب هللا

والیت کابل ولسوالی قره باغ 

 قریه اشرف خیل
28/6/2932 8882232830 
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1116.  

 نجیب هللا بنیاد اجتماعی آیتن باشاق )مثمر( مقیم والیت کابل
ایوب خان -ناحیه هفتم  -کابل

 مینه
18/8/2932 

8830762388 

8833018687 

1117.  

 20/8/2932 کابل کلوله پشته هوتل مروارید صدبرگ بنیاد اجتماعی الهدا
8888887170 

8813823227 

1118.  

 10/6/2932 26کابل قریه ده خدایداد ناحیه  محمد رسول شورای خیرالفالح
8878292079 

8888880129 

1119.  

  والیت دایکندی شهرنیلی  کانون اجتماعی هما
8880239723 

8889787282 

1120.  

  سرک داراالمان کابل  سازمان نخبه گان افغانستان
8878238888 

8888200732 

1121.  

 سیدداود شورای مردمی اسماعیلیان افغانستان
کابل ناحیه چهارم جوار مسجد 

 الحاج سید منصور نادری
92/7/2932 

8839888887 

8837893371 

1122.  

 22/8/2932 کابل ناحیه سوم کارته چهارم عصمت هللا انجمن نیورولوجستان افغان
8877827882 

887780388 

1123.  
 8866886887 22/8/2932 کابل والیت اتمه ناحیه سیدرحمن په کابل کی د سلیمانخیلو کوچیانو تولنیزه شورا

1124.  

 محمد یونس اتحادیه تورید کننده گان گاز مایع والیت هرات
والیت هرات شهرنو اتاق های 

 تجارت طبقه سوم
3/7/2932 8833282828 

1125.  

  کابل ناحیه چهارم کلوله پشته هنگامه نهاد زنان والیت پنجشیر مقیم کابل
8866666612 

8870263082 
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1126.  

 عتیق هللا شورای همستگی هزاره های افغانستان
کابل پل سرخ کوچه مسجد 

 قندهاری ها
6/7/2932 

8881222999 

8833088913 

1127.  

 سرور شورای اجتماعی راهیان قله نور
شهرکابل  29کابل ناحیه 

 شهرک نور
7/8/2932 

8833269912 

8887282922 

1128.  

 13/8/2932 1کابل ناحیه محمد اکبر د وزیرو قومی شورا
8833987090 

8833238988 

1129.  

 23/8/2932 کابل تایمنی نودیک فامیلی شمس هللا اتحادیه نوار سفید افغانستان
8833117832 

8832202228 

1130.  

 محمد قاسم ښیګنه ټولنه
کابل ښار پنځمه ناحیه خوشحال 

 خان مینه
10/8/2932 

8876288282 

8833038673 

1131.  

 فرزانه ناز بنیاد اجتماعی ناز
کابل مارکیت مکروریان چهارم 

 مقابل کلینیک شینوزاده
 

8873130927 

8822882627 

1132.  

 غالم حیدر گام استوارسازمان اجتماعی 

کابل ناحیه سیزدهم جاده شهید 

مزاری پل خشک مارکیت 

 جمال

12/8/2932 
8878021021 

8830320710 

1133.  

  بنستمومند 
 8کابل والیت ایوب خان مینه 

 ناحیه
  

1134.  

 حاجی ممتاز ړ د قومونو د یووالی شوراپه کابل کی د کن
کابل والیت نهمه ناحیه د کابل 

 جالل آباد سړک
21/8/2932 

8888622222 

8833286332 
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1135.  

 اجمل خان شهر کابل 21ز ناحیه بنیاد اجتماعی عاج

احمد  -21ناحیه  –والیت کابل 

چهارراهی  –شاه بابا مینه 

 مجس

0/7/2932 
8838888872 

88328888811 

1136.  

  29انجمن اجتماعی جهیش شهر کابل ناحیه 
دشت  -29ناحیه  –والیت کابل 

 برچی استیګاه انجمن باغبانان
7\8\2932 

8860883201 

8882136038 

1137.  

 ربانیغالم  نهاد معلولین اندیشمند ناحیه یازدهم شهرکابل
پروژه  -22ناحیه –والیت کابل 

 مارکیت دوم –جدید 
7/8/2932 88397707213 

1138.  

 شفیق هللا پانیده والیت کابلانجمن اجتماعی دانش اموزان 

چهارراهی  –خیرخان  -کابلد

منزل سوم –پنجصد فامیلی 

 فردوس مارکیت

27/8/2932 
8838792210 

8877969606 

1139.  

ولسوالی قره  شورای اجتماعی معلولین ورثه شهیدا

 باغ والیت کابل
 شاه محمد

بازارولسوالی قره  -والیت کابل

 باغ
3/7/2932 

8888202808 

8888737677 

1140.  

انجمن اجتماعی میزه ولسوالی حصه دوم بهسود 

 میدان وردګ کابل
 سلطان حسین

 –دشت برچی  -والیت کابل

نرسیده به -ناحیه سیزدهم

کوچه مسجد  مترهاستیګاه بسیت 

 امام علی)رح(

10/7/2932 
8887270037 

8888819887 

1141.  

 سیدهللا دده سبزه ولسوالیس د ځوانانو ټولنه
ولسوالی ده سبز  -والیت کابل

 قریه علیا
13/8/2932 

8883627308 

8878222030 
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1142.  

شهر  22نهاد فرهنګی ورزشی خواهران ناحیه 

 کابل
 ګبرا

( حصه دوم 22ناحیه ) –کابل 

خیرخانه استیګاه خشت 

 هوختیف

28/7/2932 
8881188628 

8833986782 

1143.  

 عبدالولی د ننگرهار والیت د احساس تولنیز بنست
ښار ننگرهار والیت جالل آباد 

 دویمه ناحیه
7/3/2932 

8888689282 

8888629816 

1144.  

 اجمد جان په کابل والیت د صالحینو شورا
هشتم ایستگاه والیت کابل ناحیه 

 دوم فامیلهای ریشخور
22/7/2932 

8888182228 

8889019028 

1145.  

 پریگل شهر کابل 22انجمن رشد مهارت های زنان ناحیه 
کابل حصه سوم خیرخانه بالک 

 های سره مینه
21/8/2932 

8873863100 

8887269283 

1146.  

 نصرت هللا انجمن ملی صحت عامه افغانستان
والیت کابل ناحیه دهم سرک 

 هفتم قلعه فتح هللا
12/7/2932 

8878062032 

8888128689 

1147.  

 عبدالحکیم شورای محلی چهلستون
کابل ناحیه هفتم واقع دوراهی 

 چهلستون
19/7/2932 8888121013 

1148.  

شورای اجتماعی مردم ولسوالی چرخ والیت لوگر 

 مقیم کابل
 زلمی

کابل جاده میوند هوتل حاجی 

 احمدزی
10/7/2932 8833009329 

1149.  

 شریندل ماهیپر د قومونو د یووالی شوراد 
د سروبی ولسوالی د گوگا مندی 

 د تونل خاکی ترخنگ
3/7/2932 

8889726666 

8881210900 

1150.  

 

 نهاد دست فردشان والیت کابل
 خان محمد

کوچه –کلوله پشته  –کابل 

 کاری برکت هللا سلیم
29/7/2932 

8822188203 

8881789720 
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1151.  

 عظیم هللا دری زبان افغانستانشورای انسجام ترکتباران 
–سرک سوم تایمنی  –کابل 

 ناحیه چهارم
29/7/2932 

8888267682 

8888866862 

1152.  

 29/7/2932 کابل پلچرخی امیرمحمد د پلچرخی د قومونو اصالحی شورا
8833828727 

8881968088 

1153.  

 بنیاد اسدی شهر کابل
حاجی هارون 

 اسدی

کابل چهارراهی بره کی 

المللی افغان جرمن شفاخانه بین 

 منزل پنجم

22/7/2932 
8813222720 

8832020289 

1154.  

  شورای اجتماعی جوانان بتخاک
کابل قریه بتخاک قریب مسجد 

 نوآباد
 

8878888827 

8871870171 

1155.  
 8889190110  کابل والیت خوشحال خان الف  زرغون بنست

1156.  

 عبدالحمید مرکز همکاری های صحی کابل
کابل ناحیه ششم سرک 

 رئیسداراالامان ایستګاه جای 
28/7/2932 

8879612821 

8878828822 

1157.  

 7/3/2932 والیت کابل ناحیه هشتم قیس نهاد اجتماعی جوانان قوم کشمیری مقیم کابل
8878223123 

8879772182 

1158.  

 3/3/2932 کوتل خیرخانه 28کابل ناحیه نورزی نهاد فرایند نو
8886969162 

8872219296 

1159.  

  شورای مردمی قریه رحمان خیل والیت پنجشیر
کابل ناحیه دوم سرک بادام باغ 

 مقابل قصر عطا
 

8889108688 

888182671 

1160.  

 7/3/2932 کابل شهرنو کوچه اتصاالت تمیم احمد انجمن مدنی و اجتماعی صدای نسل جوان
8877808691 

8822822121 
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1161.  

و رستیک انجمن جراحان پالستیک ریکاسترکتیف 

 افغانستان
 

کابل چهارراهی سرسبزی منزل 

 چهارم شفاخانه جراحی همکار
 

8833919981 

8866887799 

1162.  

  بنیاد اجتماعی لیان امیری

کابل چهارراهی حاجی یعقوب 

کوچه عصمت مسلم خانه 

 289نمبر

 8830127888 

1163.  

 بیانی عائل اجتماعی تولنه
څلورم کارته د شیرشاه کابل 

 څیرمهسوری مسجد ته 
2/3/2932 

8889838632 

8888220009 

1164.  

 جمیله بنیاد اجتماعی نور الهدا
کابل ناحیه دهم تایمنی سرک 

21 
9/3/2932 

888138299 

8813191922 

1165.  

  شورای انسجام ترک های افغانستان
کابل ناحیه چهارم سرک کلوله 

 پشته
 

8882097637 

8888388862 

1166.  

 12/3/2932 کابل بلعه فتح هللا سرک ششم محمد هللا ناقد شورای اجتماعی نجات مردم افغانستان
8833280802 

8866678882 

1167.  

 ثریا کانگرس ملی زنان افغانستان
وزیر محمد  20کابل سرک 

 اکبرخان
19/3/2932 

8888128211 

8888210101 

1168.  

  سازمان اجتماعی دنیای بیدون خشونت
کارته سه  21کابل سرک 

 پهلوی پارک عالوالدین
 

8877671910 

8871978982 

1169.  

 روح هللا جمن اجتماعی راه روشنان
کابل ناحیه پنجم خوشحال خان 

 سرک پوهنتون تعلیم و تربیه
8/28/2932 

8887779039 

8888981222 
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1170.  

  نهاد اجتماعی راهیان پویا
خواجه بغرای  20کابل ناحیه

 سابقه
 

8833126872 

8872010083 

1171.  

  بدخشان مقیم کابلشورای هماهنگی جوانان والیت 
کابل دهبوری ایستگاه پوهنتون 

 کابل
 8873231329 

1172.  

 عبدالطیف شورای پشه یی های افغانستان
کابل بالک های تهیه مسکن 

 بالک پنجم امنیت
11/3/2932  

1173.  

 سیدمحمد رشید بنیاد عالمه شهید سید عبدالحمید ناصر
کابل جمال مینه کارته سخی 

 حسینیه 1سرک 
11/3/2932 

8832802790 

8827787286 

1174.  

  بنیاد اجتماعی فرهنگی حنیف بلخی
پروژه پروان سوم چهارراهی 

 ترافیک مقابل پوهنتون سالم
 8870082082 

1175.  

  انجمن جیولوجستان افغانستان
کابل چهارراهی سرسبزی 

 26بالک 
 8833982272 

1176.  

 19/3/2932 چهارراهی شهید شیرپور باتور دوستم بنیاد دوستم
8888678708 

8877600072 

1177.  

  شورای اجتماعی معلولین والیت بغالن مقیم کابل
کابل ناحیه هفتم فامیلی های 

 ریشخور
 

8888868020 

8880380212 

1178.  

 0/28/2932 کابل ناحیه چهارم بادام باغ نعمت هللا جمعیت روند پاسداری از ارزش های ملی
8888109210 

8833070722 

1179.  

 میرآجان بنیاد فرهنگی سحیقی
کابل کلوله پشته مقابل پوهنتون 

 سالم
28/22/2932 

8833988111 

8888180822 
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1180.  

 2/28/2932 کابل شهرنو کوچه گل فروشی بی بی درانی بنیاد بی بی درانی
8889999777 

8889999778 

1181.  

 سیدفضل هللا د ساداتو اجتماعی شورا
کابل والیت لسمه ناحیه د هراتی 

 ږدیجمات ن
23/28/2932 

8883202288 

8833917833 

1182.  

 حاجی عبدالغفار شورای مردمی واصل آباد ناحیه هشتم شهرکابل
کابل ناحیه هشتم متصل مسجد 

 جامع واصل آباد
18/28/2932 

8888820270 

8833997690 

1183.  

 فیروز شورای اجتماعی جوانان ناحیه هفدهم شهرکابل
کابل ناحیه هفدهم سرکوتل 

 خیرخانه کوچه عزیزی بانک
11/21/2932 

8876626187 

8877272638 

1184.  

شورای اجتماعی حفاظت از ارزشهای جهاد  و 

 مقاومت
 محمدتمیم

کابل کارته پروان مقابل شفاخانه 

 وهاج
16/28/2932 

8822002222 

8888888882 

1185.  

 شمس انجمن اجتماعی سبزافغانستان
کابل ناحیه سه بازار کارته 

 چهار
12/22/2932 

8879667282 

8886220728 

1186.  

  پیام جوانان افغانستانانجمن 
کابل چهارراهی پروان دوم 

 جوار هوتل الجورد
 8873873370 

1187.  

 یاسر نهاد اجتماعی صلح
وزیرمحمد اکبر خان مینه سرک 

 126خانه نمبر 6کوچه  20
13/1/2930 

8888116166 

8887237128 

1188.  

  سازمان اجتماعی شهامت
کابل چمن حضوری برج 

 فردوس
 

8870888837 

8878206061 

1189.  

 26/28/2932 کندهار والیت خوارلسمه ناحیه ولی شاه آغا د لوی کندهار د ګدو قومونو د همغږی تولنه
8888882291 

8832778869 



 

 
135 

1190.  

 حیات هللا د خوږیانیو سراسری شورا
کابل ښار قوای مرکز د صنعتی 

 پارک پالزه څلورم منزل
16/28/2932 

8887772270 

8833992332 

1191.  

 د مسعودو قوم اسالمی شورا
حضرت ګل 

 غروال

د دهبوری چوک دریمه ناحیه 

 دریمه کوڅه
2/22/2932 

8833966797 

8838869220 

1192.  

 گل مراد بنیاد اجتماعی مولوی خیرمحمد تاتاری
کابل جاده میوند کوچه شفاخانه 

 نزدیک دهن چمن
23/21/2932 

8882719032 

8828128278 

1193.  
     

1194.  

 9/21/2932 کوچه گل فروششهرنو  سحر کانون اجتماعی و هنری احمدظاهر
8888888873 

8830113113 

1195.  

 عبدالناصر نهاد اجتماعی پژوهش
کابل حصه سوم خیرخانه مقابل 

 هوتل خراسان
18/28/2932 

8877360862 

8889266668 

1196.  
     

1197.  

 حمت هللا ځوانانو ټولنهد احمد شاه بابا مینه د متحد 
کابل ښار دولسمی ناحیه 

 بالکاحمدشاه بابا مینه لمری 
11/28/2932 

8888628878 

887280887 

1198.  

 میراحمد نهاد اجتماعی معلولین ناحیه چهارم شهر کابل
کابل ناحیه چهارم چهارراهی 

 تایمنی
18/28/2932 

8882292280 

883221179 

1199.  

  نهاد اجتماعی روند نجات
کابل ناحیه دوم قوای مرکز 

 مدینه پالزا
 

8870786268 

8830088182 

1200.  

 28/22/2932 شهرنو 20کابل ناحیه  ولی محمد مردم والیت فراه مقیم کابلشورای اجتماعی 
8833233868 

8878600686 
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1201.  

 جمشید انجمن اجتماعی روند انیشه نو
کابل سرک اول کارته چهار 

 کوچه مکتب رابعه بلخی
16/28/2932 

8888866868 

8887778777 

1202.  

 نصیر احمد ، اجتماعی ادبی) سینا لمر(انجمن علمی
باغ باال جوار سینما کابل 

 آریوب
28/22/2932 

8882991880 

8878017008 

1203.  

  بنیاد اجتماعی زریر
کابل ناحیه سوم چهارراهی 

 شهید
 

8888807812 

8888172232 

1204.  

 حاجی عبدالجلیل شورای اجتماعی جوزجانیان مقیم کابل
کابل ناحیه اول چمن حضوری 

 تعمیر اتحادیه قالین
6/22/2932 

8876629029 

8877363888 

1205.  

په کابل کی د کنر والیت د ځوانانو د یووالی او د 

 همغږی شورا
 حاجی اصغ

کابل ښار دولسمی ناحیی دویمه 

 څلور الره
28/22/2932 

8888992702 

887283318 

1206.  

  کابل ناحیه سوم  د ستانیزیو تولنیزه شورا
8882630998 

8878383083 

1207.  

 سردار خان په کابل کی د پکتیا د دریورانو تولنه
کابل والیت اتمه ناحیی شاه 

 شهید
17/22/2932 8828338338 

1208.  

 12/21/2932 کابل پلچرخی قلعه شنواری انعام شاه انجمن اجتماعی پرسونل ترانسپورت شمشاد
8833123839 

8883083602 

1209.  

 حاجی نعمت هللا د اندړو سراسری شورا
کابل والیت لمری ناحیی اخیر 

 جاده
22/22/2932 

8888132966 

8888989223 

1210.  

 کریمه انجمن  اجتماعی زنان ترکمن
احمد شاه بابا  21کابل ناحیه  

 مینه
18/22/2932 

883382721 
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1211.  

 شاه محمود په کابل کی د میشته منگلو قوم تولینزه شورا
کابل والیت لمری ناحیی 

 الهوری  دروازه
27/22/2932 

8888388822 

8833682229 

1212.  

 عزت  هللا بنیاد اجتماعی رحمت
کابل کارته چهار مقابل وزارت 

 تحصیالت عالی
18/22/2932 

8833272766 

8870282880 

1213.  

 مطیع هللا انجمن علمی و اجتماعی فالح
خیرخانه  پروژه   22کابل ناحیه 

 جدید مارکیت دوم
1/21/2932 8837877183 

1214.  

 22/22/2932 پروژه تایمنی 2کابل ناحیه انور منگل بنیاد اجتماعی نغمه
8883687820 

8813781382 

1215.  

 18/22/2932 کابل ناحیه چهارم تایمنی محمد عارف انجمن دوکتوران جلدی و زیبایی افغانستان
8833286209 

8881822879 

1216.  

 محمد متین شورای اجتماعی فرملیان
کابل ناحیه سوم دهبوری 

 چهارراهی شهید
13/21/2932 

8872190719 

8833128008 

1217.  

قریه خارو پنجشیر مقیم  شورای اجتماعی جوانان

 والیت کابل
 امیراحمد

کابل ناحیه پنجم چهارراهی 

 قمبر
10/21/2932 

8887379830 

8877877788 

1218.  

شورای اجتماعی اهالی قریه بتخاک ولسوالی 

 بگرامی
 شیررحمن

والیت کابل ولسوالی بگرامی 

 قریه بتخاک قریب مسجد نوآباد
18/22/2932 

8878888827 

8871870171 

1219.  

ولسوالی کلکان والیت شورای جوانان قریه زمه 

 کابل
 احمدزی

والیت کابل ولسوالی کلکان 

 قریه زمه
0/21/2932 

8833089086 

8878028891 

1220.  

 عبدالحمید نهاد اجتماعی ورزشکاران حرفوی فری فایت
کابل ناحیه سوم سرک چهارم 

 سیلو تیلویزیون نورین
16/21/2932 

8882638886 

8822129688 
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1221.  

 -اجتماعی قلعچه صاحبزاده های شهر کابل شورای

 
 هدایت هللا

شهرکابل ناحیه هشتم قلعچه 

 صاحبزاده ها
10/22/2932 8876838828 

1222.  

شورای اجتماعی اهالی گذر مالبزرگ ناحیه هفتم 

 شهرکابل
 حاجی محمد

کابل ناحیه هفتم سرک عمومی 

 واصل آباد
27/21/2932 8888989838 

1223.  
  18/22/2932 کابل ناحیه سوم کارته چهار خان جان گان سایبین افغانستان نهاد اجتماعی ترویج کننده

1224.  

 عبدالمعروف په کابل میشت د لغمان خلکو تولنیزه شورا
کابل والیت احمد شاه بابامینه 

 دولسمه ناحیی
13/21/2932 

8888621732 

8881082788 

1225.  

د کابل د یویشتمه ناحیی د احمد زیو کلی تولنیزه 

 شورا
 محمد خان

کابل والیت یویشتمی ناحیی د 

 احمدزیو کلی
11/21/2932 8888881913 

1226.  
     

1227.  
 8888772262  کابل تایمنی ناحیه چهارم  نهاد اجتماعی مردم بهزادی ولسوالی شکردره

1228.  

 رقیه نهاد اجتماعی مهرمیهن
کابل کارته چهار ناحیه سوم 

 مقابل تعمیر جدید شرکت برشنا
10/21/2932 

8838292217 

8833262008 

1229.  

نهاد اجتماعی جوانان ولسوالی کهمرد والیت بامیان 

 مقیم کابل
 11/21/2932 کابل ناحیه سوم کوته سنګی معارج الدین

8880283881 

8886212288 

1230.  
 8833926027  کابل شاه شهید تانک لوگر  شورای اجتماعی هزاره های والیت لوګر مقیم کابل

1231.  

 11/21/2932 بازارعنابه والیت پنجشیر محمدخالد پنجشیرشورای اجتماعی وادی دانش والیت 
8883288082 

8876229722 
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1232.  

 سمین انجمن اجتماعی معلمان شهر کابل
کابل ناحیه هفدهم نود فامیلی 

 تهیه مسکن
26/21/2932 

8872620632 

8888630177 

1233.  

  د افغانستان اسالمی طبی تولنه
کابل خوشحال خان مینه د 

 شاتهشاداب ظفر بالکونو 
 

888888391 

8888188913 

1234.  

 آرزو انجمن اجتماعی زنان متحد
شهرکابل ناحیه دوم مقابل سینما 

 ملی قول آبچکان
11/21/2932 

8877020611 

8876606973 

1235.  

 درمحمد سازمان اجتماعی رفاه
کابل ناحیه شانزدهم شهرک 

 خراسان
27/21/2932 

8888183837 

8828260832 

1236.  
 8873927221  واقع سرک داراالمان کابل  نهاد اجتماعی اعتماد

1237.  

 27/21/2932 کابل قلعه فتح هللا هللا دویم سرک غورڅنګ ځوانانو مدنی بهیرافغان 
8886886688 

8872867237 

1238.  

  کابل ښار شش درک  د حقیقت غوښتونکو د ښځو ټولنه
8822289268 

8878803782 

1239.  

 13/21/2932 کابل سرک سوم پروژه تایمنی حکیم هللا خان انجمن اجتماعی دوکتوران روانی افغانستان
8873772287 

8833812661 

1240.  

 شیرهللا نهاد اهدای خون محصلین افغانستان
کابل ناحیه هفتم جوار لیسه 

 حبیبیه
23/21/2932 

8873868988 

8872339839 

1241.  

 10/21/2932 کابل ناحیه هفتم جای ریس احمدهیواد سازمان مدنی جوانان نواندیش
8832262221 

8838118299 



 

 
140 

1242.  

  نهاد اجتماعی زالل اندیشه
مرکز والیت بامیان روبروی 

 کوچه دانشګاه بامیان
 

8889281382 

8883892881 

1243.  

 ملکه بنیاد خلیلزاد

کابل چهارراهی سلیم کاروان 

بالک های سلیم کاروان کوچه 

 اول دروازه سوم

13/21/2932 
8876966661 

8877327938 

1244.  

 ګل محمد مقیم کابل شورای اجتماعی قوم اسالم زی

کابل جاده شهید مزاری دشت 

برچی ګوالیی مهتاب قلعه 

متصل تحصیالت عالی رابعه 

 بلخی

13/21/2932 
8871818909 

8876672269 

1245.  

 مجاهدهللا سیدجمال الدین افغان تولنیز بنست
کابل والیت د احمدشاه بابامینه 

 دولسمی ناحیی
11/21/2932 8886999111 

1246.  
     

1247.  

 فضل الهادی قوریه داران ولسوالی سروبیانجمن 
والیت کابل بازار ولسوالی 

 سروبی
13/21/2932 

8888283138 

8888331762 

1248.  

 محمد ظریف د بازید خیلو د یووالی شورا
د پغمان ولسوالی د کابل والیت 

 ارغندی چوک
13/21/2932 

8888602788 

8833922119 

1249.  
 8878887088 12/21/2932 سومکابل پروان  راز محمد نهاد اجتماعی رفاه

1250.  

 احمدتبریز شورای اجتماعی مردم والیت بلخ مقیم کابل
کابل ناحیه دهم ختم سرک 

 چهارم تایمنی
 

8838291111 

8822829999 
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1251.  

  انجمن اجتماعی جوانان رضا کار مقیم شهر کابل
کابل ناحیه ششم پل سرخ 

 چهاررهی معارف
 

8871800222 

8877612721 

1252.  

اهالی شهرک محمدیه فاز اول  شورای اجتماعی

 کابل جدید ولسوالی ده سبز
 

ولسوالی ده سبز کابل جدید 

 شهرک محمدیه فاز اول
 

8886608338 

8860901188 

1253.  

د افغانستان د جیوتیکل او ساختمانی موادو د 

 البراتوارونو اتحادیه
 محمد اشرف

ځمه ناحیی کابل والیت پن

 خوشحال خان مینه
13/21/2932 

8888812310 

8868676767 

1254.  

شورای اجتماعی مردم خدر دره ترکمن والیت 

 پروان مقیم کابل
 غالم علی

کابل ناحیه ششم جاده شهید 

 مزاری قلعه ناظر
13/21/2932 

8822827228 

8833198218 

1255.  

 زیدهللا د زرمت د ځوانانو تولنه
کابل والیت شش درک اوله 

 کوڅه پنځمه نمبر کور
13/21/2932 8888876328 

1256.  

 عبدالمتین افغانستان phd انجمن دوکتوران
کابل ناحیه چهارم چهارراهی 

 گل سرخ
6/1/2930  

1257.  

  اتحادیه اجتماعی مکاتب خصوصی شهرکابل

کابل ناحیه شانزدهم واقع 

مکروریان اول لیسه خصوصی 

 غبار

 
8830888688 

8888666128 

1258.  

  بنیاد فکری تحقیق و انکشاف

کابل شهرنو چهارراهی 

کلوله پشته  انصاری سرک

 کوچه دوم

 8888177776 

1259.  

  بازار ولسوالی چهارآسیاب  سازمان اجتماعی جوانان چهار آسیاب کابل
8877887910 

8886732668 
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1260.  

 شینکی کروخیل د افغان سمون مدنی تولنه
نهم شش درک کابل ناحیه 

 سرک دوم
17/21/2930 

8888197813 

8880088288 

1261.  

 نبی بامیان مقیم کابلشورای علمی و اجتماعی طالب 
دشت برچی قلعه  29کابل ناحیه

 نو شهرک جعفریه
22/2/2930 

8888810830 

88818892272 

1262.  

 حشمت هللا نهاد اجتماعی تکسی دریوران شهرکابل
شهر کابل ناحیه چهارم کلوله 

 پشته
2/1/2930 

8888281212 

8886873328 

1263.  
     

1264.  

 عبدالعلی بنیاد شهروند
لیسه کابل ناحیه سوم عقب 

 غازی
16/1/2930 

8822998800 

8833778966 

1265.  

 عبدالوکیل شورای اجتماعی مردم ولسوالی نجراب مقیم کابل
کابل ناحیه یازدهم پنجصد 

 فامیلی
10/2/2930 

8888190287 

8833710383 

1266.  

د کابل والیت د قره باغ ولسوالی د اکاخیل قومی 

 تولنیزه شورای
  10/2/2930 

8833929322 

8833922622 

1267.  

 حاجی افسرخان   

کابل ښار څلورمه 

ناحیی چهارراهی بره 

کی مقابل شفاخانه 

 افغان جرمن

1268.  

شورای اجتماعی دره کفشان ولسوالی غوربند مقیم 

 کابل
 خالد

چشمه  22کابل خیرخانه ناحیه

 کوتل
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1269.  

  2شهرکابل ناحیه سوم کارته   انجمن علمی اجتماعی اندوکراین
8888112102 

8833927707 

1270.  

کابل په احمد شاه بابا مینه کی د ځوانانو د یووالی د 

 شورا
 

ناحیی پنځمه 21کابل والیت 

 بالک احمدشاه بابا مینه
 

8880890802 

8888606883 

1271.  

 دیانا بنیاد اجتماعی دیانا افغان
کابل ناحیه چهارم شهرنو سرک 

 وزارت امور داخل
2/1/2930 

8836989822 

8878112126 

1272.  

اسعار مارکیت آریانا شهر مجتمع صرافان تبادله 

 کابل
 حاجی نصرهللا

شهر کابل ناحیه دوم مارکیت 

 آریانا
10/1/2930 

8888128783 

8888822006 

1273.  

 نصیراحمد انجمن اجتماعی متخصصین زراعت
شهر کابل ناحیه سوم کارته 

 سخی مقابل پوهنحی انجنیری
13/1/2930 

8888286922 

8878199078 

1274.  

 محمد شفیع زاده هاشورای اجتماعی قلعچه صاحب 
شهرکابل ناحیه هشتم قلعچه 

 صاحب زاده ها
12/1/2930 

8888126181 

8872732729 

1275.  

 حکیم جان انجمن اجتماعی مرغداران الیت کابل
کابل ناحیه هفتم جنګلک سرک 

 عمومی چهلستون
23/1/2930 

8833186171 

8833916172 

1276.  

 امرهللا مجتمع همبستګی ملت افغانستان
چهارراهی حاجی کابل شهرنو 

 یعقوب سرک شش
23/1/2930 

8837738622 

8833992728 

1277.  

شورای اجتماعی مردم حصه دوم قلعه فتوح ناحیه 

 هفتم شهرکابل

حاجی محمد 

 اسحاق
 2/9/2930 شهرکابل ناحیه هفتم قلعه فتوح

8887182171 

8886887089 

1278.  

 حضرت ولی سازمان اجتماعی تبادله دانش
شهر کابل جاده میوند برج 

 فردوس منزل پنج
27/1/2930 

8870901932 

8878897822 
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1279.  

انجمن اجتماعی استادان تربیه معلم سیدجمال الدین 

 افغان
 8833861232  کابل ناحیه سوم پل سرخ 

1280.  

 زلمی شورای اجتماعی اتفاق ناحیه اول شهر کابل
ګابل ناحیه اول ګذر ګاه 

 علیرضا خان
27/1/2930 

8888311329 

8878666222 

1281.  

اجتماعی معلولین همنوای ناحیه هشتم شهر نهاد 

 کابل
 محمد هللا

شهر کابل ناحیه هشتم نوآباد 

 سرک چهل متره
23/1/2930 

8872298218 

8876133108 

1282.  

  شورا ی اجتماع محور اتصال
شهر کابل ناحیه دهم چهاررا 

 هی شهید
 

8828882703 

8877836600 

1283.  

 مژده انجمن اجتماعی زنان معاهد مقیم کابل
کابل ناحیه دوم جاده آسمایی 

 پالزا منزل پنجمهیواد 
9/9/2930 

8833119982 

8813831030 

1284.  

  سازمان اجتماعی جوانان پشه ئی مقیم کابل
شهر کابل ناحیه هفتم سرک 

 چهلستون
 8880026211 

1285.  

  شورای اجتماعی قوم الینا مقیم کابل
والیت کابل ولسوالی ده سبز 

 بختیاران کوچه
 8877281836 

1286.  

 انجمن اجتماعی مربیان معلم
محمد یوسف 

 جبارخیل

کابل ناحیه سوم جوار پوهنتون 

 عروج عقب لیسه غازی
2/9/2930 

8888136261 

8888828868 

1287.  

د ده سبز ولسوالی د خواجه غار د کلی د حوانانو 

 شورا
 احمد شاه

د کابل والیت د ده سبز ولسوالی 

 د خواجه غار کلی
2/9/2930 

8862260806 

8881099197 

1288.  

 2/9/2930 کابل چهاراهی شهید دهبوری سالم نهاد مدنی فکر وعمل
88768888887 

8838828882 
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1289.  

  بنیاد اجتماعی سرباز
شهر کابل ناحیه هشتم چمن 

 حضوری
 

8871281828 

8877228032 

1290.  

  شورای مردم دره شکاری والیت بامیان مقیم کابل
والیت کابل سرک جاده میوند 

 گنامچوک سپاهی 
 

 

8866882378 

1291.  

  نهاد ضرورت صلح
شهر کابل ناحیه پانزدهم سرک 

 پنجم
 

8833228888 

8833882970 

1292.  

  شورای همبستگی اسالمی ترکمن های افغانستان
کابل ناحیه دهم سرک چهارم 

 قلعه فتح هللا
 8832323278 

1293.  

 فریدون شاه بنیاد اجتماعی نظیفه شیرزی
شهر کابل جنوب شر ق لیسه 

 حبیبیه
1/9/2930 8878617808 

1294.  

 محمد داود شورای اجتماعی قوم محمد زائی افغانستان

نزدیک  -خوشحال خان -کابل

زیارت حضرت صاحب رحتمی 

 پالزا

 8833222823 

 س .1295

  سازمان اجتماعی آوازجوان

شهر کابل چهارراهی پل سرخ 

عقب عزیزی بانک جوار 

 شفاخانه حسنی

 8833999736 

1296.  

  انجمن رادیولوژی
ناحیه دوم مارکیت آریانا کابل 

 منزل دوم
 8882288238 

1297.  

  نهاد اجتماعی روند جوانان متعهد مقیم کابل
کابل ناحیه دهم شهرنو 

 چهارراهی شهید
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1298.  

شورای اجتماعی موترداران باربری مشرقی و 

 جنوبی مقیم کابل
 غازی خان

والیت کابل ولسوالی بگرامی 

 مارکیت تجارتی نقیب هللا
9/9/2930 

8881881616 

8877613876 

1299.  

  نهاد اجتماعی سخن مقیم کابل
کابل ناحیه سوم کوته سنگی 

 کوچه مبارک سنتر
 8872983896 

1300.  
 8871018286  کابل ناحیه پانزدهم خواجه بغرا  نهاد اجتماعی جوانان مقیم ناحیه پانزدهم شهر کابل

1301.  

 تسل اتحادیه شرکت های سیاحتی افغانستان
دوم کلوله  کابل ناحیه دهم سرک

 پشته
2/9/2930 

8871808808 

8870008080 

 

1302. A 

شورای اجتماعی اهالی بالکهای شاروالی تهیه 

 مسکن
 

کابل ناحیه هفدهم لب سرک 

 بالک های تهیه مسکن
 

8838696828 

88888129892 

 م .1303
 8833998861  کابل شهر نو سرک کلوله پشته  مرکز هم آهنگی ژورنالیستان

1304.  

حصه اول قلعه فتوح ناحیه شورای اجتماعی اهالی 

 هفتم شهر کابل
 

شهر کابل ناحیه هفتم حصه اول 

 قلعه فتوح
 8833289206 

1305.  

  شهر ناحیه اول ساحه پل آرتل  نهاد اجتماعی زنان مقیم شهر کابل
8876867130 

8830219299 

1306.  

  نهاد روند آبی جوانان مقیم کابل
جاده شهید  29کابل ناحیه 

 مزاری ایستگاه نقاش
 8888219206 

1307.  

 98/9/2930 کابل ناحیه دوم قوای مرکز حبیب الدین اتحادیه شرکت های تجارتی سنگ الجورد رضایان
8888829978 

8888887206 
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1308.  

  نهاد اجتماعی قلم
کابل ناحیه سوم کارته سه 

 بهلوی سر شورا
 

8836809929 

8822381802 

1309.  

شورای اجتماعی معلولین و قربانیان جنگ 

 افغانستان
 

کابل ناحیه دهم شهر نو نزدیک 

 مسجد شیر بور
 8882988727 

1310.  

 0/2/2930 کابل سرک داراالمان سناتوریم قیام  الدین اتحادیه مولدین لبنیات افغانستان
8813839809883

9 

1311.  

  کابل افشارداراالمان  انجمن اجتماعی زنان قالین شهر کابل
883778837 

8836876217 

1312.  

والیت میدان  وردگ شورای اجتماعی معلولین 

 مقیم  ناحیه پنجم شهر کابل
 اسدهللا

شهر کابل ناحیه پنجم 

 چهارراهی سپین کلی
2/2/2930 

8887160078 

8887286827 

1313.  

انجمن اجتماعی ورثه شهدا و مستضعفین ناحیه 

 شانزدهم شهر کابل
 محبوبه

نو آباد سمنت 26کابل ناحیه 

 خانه
1/2/2930 

8832820017 

8886397008 

1314.  

 شالوزی تماس و تفاهم ملت افغانستان جرگه
کابل ناحیه دوم کارته پروان 

 کوچه قصابی
1/2/2930 

8880808623 

8888999333 

1315.  

 قاری محمد نبی انجمن اجتماعی و ملی نابینایان افغانستان

کابل ناحیه هفتم سرک 

داراالمان سه راهی عالوالدین 

 منزل دو مارکیت براداران

1/2/2930 
8837888876 

8833982196 

 ن .1316

  نهاد اجتماعی کاروان نو  ر
شهر کابل ناحیه پانزدهم حصه 

 سوم خیرخانه
 

8822021702 

8833826862 
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1317. `
` 

 ضیاالحق په کابل کی د هڅاندوځوانانو ټولنه
حضوری چمن ته مخامخ د 

 اجمل مارکیت په شپږم  پور
98/9/2930 

8838919038 

8877928106 

1318.  

 غالم نبی انجمن اجتماعی امید مقیم کابل
شهر کابل ناحیه سوم چهار 

 راهی پل سرخ
1/2/2930 

8882022067 

882887378 

1319.  

 زهره بنیا داجتماعی عبدالرزاق
شهر کابل چهارراهی انصاری 

 مقابل پارک شهر نو
1/2/2930 

8833619761 

8833989882 

 ش .1320

شورای اجتماعی اهالی ساحه الف خوشحال خان 

 مینه
 انورجان

خوشحال خان کابل ناحیه پنجم 

 ساحه الف
1/2/2930 8833810873 

1321.  

  شهر کابل کارته سه  سازمان صلح وتوسعه افغانستان
8882320389 

8833901023 

1322.  

شورای اجتماعی مردم ولسوالی تاله و برفک 

 والیت بغالن مقیم کابل
 

 2شهر کابل ناحیه چهارم سرک 

 پروزه تایمنی
 

8881768218 

8882201632 

 ب .1323

  اندیشمندان نوین مقیم کابلبنیاد اجتماعی 
کابل ناحیه یازدهم چهارراهی 

 لب جر
 

8888230001 

8877883987 

 ی .1324
 8877172609  کابل خیر خانه حوزه پانزدهم  بنیاد اجتماعی  سنا

1325.  

شورای اجتماعی اهالی لب جر ناحیه چهارم شهر 

 کابل
 محمد فاروق

شهر کابل ناحیه چهارم ساحه 

 لب جر
3/0/2930 

8887780611 

8888971822 

1326.  

 جمشید انجمن اجتماعی پتالوژستان افغانستان
کابل کارته پروان مقابل لیسه 

 نادریه
18/2/2930 

8831718178 

8888118883 
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1327.  

 خواجه معصوم شورای اجتماعی خواجه گان

گوالیی مهتاب  2کابل ناحیه 

قلعه جوار تانک تیل هبستگی 

 ملی

7/2/2930 
8877878188 

8833988892 

1328.  

 آمنه اجتماعی فاطمه احمدیبنیاد 
شهر کابل چهارراهی انصار ی 

 کوچه مسجد شاه بوبو جان
23/2/2930 

8833922318 

8872018096 

1329.  

بنیاد اجتماعی جوانان همکا ر ولسوالی  بغمان مقیم 

 کابل
 محمد عارف

 29شهر کابل ناحیه دهم سرک 

 وزیر اکبر خان
98/2/2930 

888698290 

8872881623 

1330.  

  صوتی رسنیو اتادیه سییه ییزو. د افغانستان
ښار لسمه ناحیی د تایمنی کابل 

 اتمه سرک
26/2/2930 

8833208888 

8838088866 

1331.  
     

1332.  

 ذبیح هللا نهاد اجتماعی اولو س مردم
ناحیه سوم  کابل کوته سنګی

 سیلو کوچه یخچال 0سرک 
6/0/2930 

8866889118 

8876889718 

1333.  

والیت بامیان شورای اجتماعی مردم قریه آهگران 

 مقیم کابل
 سلمانعلی

شهر کابل ناحیه اول چنداول 

 قلعه هزاره ها
18/2/2930 8881212290 

1334.  

  مرکز تحقیق و  توسعه انجنیری افغانستان

قسمت الف  0کابل ناحیه 

خوشحال خان  مینه نزدیک 

 هوتل باختر

 
8888966827 

8833222222 

1335.  

  وصال تولینزه بنست
دریمه کابل ښار د  خیر خانی 

 حصه یوولسمه ناحیی
 

8877911138 

8872660688 
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 د .1336

 عطاوهللا د طبی متخصصینوداکترانوتولنه
کابل ښار دولسمه ناحیی احمد 

 شاه بابا په سیمه
26/0/2930 

88822237879 

8822377888 

1337.  

 عبدالباقی شورای اجتماعی ناصری های لوگر مقیم  کابل
سرک باال ده 26کابل ناحیه 

 برق خدایداد ایستگاه
27/0/2930 

8833298296 

8833188226 

1338.  

 شینکی کروخیل بنیاد مجادله  علیه  سرطان
عقب تانک تیل 0کابل ناحیه 

 مقاب ل سیلو  مرکز
98/2/2930 

8888197813 

8868808180 

1339.  

  شورای اجتماعی پشه یی یان کاپیسا
شهر کابل ناحیه چهارم کلوله  

 پشته
 

8876738363 

8827777399 

1340.  
     

1341.  

 عبدالواسع بنیاد اجتماعی عرفان مقیم  کابل
کابل سرک کوته سنگی مقابل 

 سیلو مرکز
0/0/2930 

8888170680 

8888128202 

1342.  

 حبیب الرحمن افغانستان ملی ځوانانو ټولنه
سرک   –ناحیه پنجم  –کابل 

 عزت پالزا –عمومی سیلو 
27\0\2930 

8882287220 

8883630172 

1128 

 یوسف شاه ناحیه دقوم دیووالی شورادهود خیلو دپنځمی 
دهود  –کابل ښار پنځمه ناحیه 

 خیلو بازار
19\0\30 

8877332211 

8873821121 

1127 

 سید عتیق هللا شورای همبتګی فرملیان افغانستان
کارته  –ناحیه سوم  –شهرکابل 

 ( متصل حوزه سوم2)
0\0\2930 

8872627262 

8888127939 

1112 

ناحیی ځوانانو دیووالی په کابل کی ددولسمی 

 ټولنیزه بنست
 نصیب هللا

 –دولسمی ناحیی  –کابل ښار 

 احمد شاه –دیارشم بالک 
6\6\2930 

8882892228 

8879280988 
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1117 

  اتحادیه باغداران افغان

 –ناحیه پنجم  –شهر کابل 

مقابل وزارت  –جمال مینه 

 زراعت

 883398718 

1113 

    
8822887296 

8822766218 

1198 

 مژګان انجمن اجتماعی مشعل مقیم ناحیه ششم شهر کابل
 –ناحیه ششم  –والیت کابل 

 جوار هوتل کابل دبی
10\0\2930 

8886272826 

8878382338 

1192 

 2930\0\19 سرک نهم تایمنی –والیت کابل  ایمل بنیاد اجتماعی قادری شهر کابل
8878996929 

8888626880 

1199 

 احمد فرهاد بنیاد قلم برای تغییر

وزیر  –ناحیه دهم  –شهر کابل 

کوچه  –اکبر خان شرپور 

 شاروالی

28\6\2930 
8877612300 

8877222213 

1190 

 عبدهللا اتحادیه شرکت های سرمایه ګذاران خصوصی

 –کابل وزیر محمد اکبر خان 

مقابل نماینده –سرک سیزدهم 

 ګی مرکزی روشن

7\6\2930 
8887788188 

8888883888 

1196 

انجمن اجتماعی خواهران روشنګرافغان مقیم شهر 

 کابل
 یاسمین

بالک  –ارزان قیمت  –کابل 

 کوچه دوم کابل پاک –چهارم 
 

8879933232 

8873212299 

1198 

 سید ذکریا نهاد اجتماعی همدلی مقیم شهر کابل
 –ناحیه سوم  –شهر کابل 

 چهارراهی پل سرخ
6\6\2930 

8837022318 

8832613897 
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1197 

شورای اجتماعی معلولین خواجه حیات ولسوالی ده 

 سبز والیت کابل
 رضاخان

ولسوالی ده سبز  –والیت کابل 

 قریه حواجه حیات –
18\0\2930 

8881898202 

8882237322 

1122 

 بهرام الدین شورای اجتماعی بیجاشده ګان لوګر مقیم کابل
 –ناحیه ششم  –شهر کابل 

 سناتوریم
18\0\2930 

8888233237 

8883388281 

1121 

شورای اجتماعی اتفاق مردم ولسوالی میربچه کوت 

 مقیم شهر کابل
 حاجی عظیم

 –ناحیه چهارم  –شهر کابل 

 (9پروان )
12\0\2930 

888228080 

8833292282 

1120 

 حاجی شیر علم دابراهیم خیلو شورا

 –پنځمه ناحیه  –کابل ښار 

دبرهان الدین پوهنتون مخامخ 

 دریمه کوڅه –سرک ختیځ لور 

18\0\2930 
88661811891 

8880261628 

1126 

 احمد حامد شورای اجتماعی مردم ناحیه دهم شهر کابل
سرک ششم  –ناحیه دهم  –کابل 

 قلعه فتح هللا خان
9\6\2930 

8872183878 

8882288819 

1128 

شورای اجتماعی مردم ولسوالی خاش والیت 

 بدخشان مقیم کابل
 محمد رضا

جوار ریاست  –شهر نو  –کابل 

 حج واوقاف کابل
98\0\2930 

8833923222 

88806871926 

1127 
     

1123 

  شورای اجتماعی معلولین جوان مقیم شهر کابل
 –ناحیه دهم  –شهر کابل 

 چهارراهی ترافیک
 

8838686787 

8830289888 

1102 

شورای اجتماعی اهالی پروژه جدید قلعه زمان خان 

 شهرکابلناحیه شانزده 
 

شهر کابل ناحیه شانزده پروژه 

 جدید قلعه زمانخان
2/6/2930 

8888826109 

8888136260 

1100 

 1/6/2930 کابل ښار اتمه ناحیه شاه شهید ګل محمد په کابل ښار کی میشتو خدر خیلو قومی شورا
8873629286 

8878890899 
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1106 

 98/9/2930 9کابل پل سرخ کارته  حاجی کتور انجمن اجتماعی زارعین سایبین والیت کابل
8889983781 

8887261168 

1107 

 98/0/2930 واقع کارته پروان 2کابل ناحیه  احمدضیا مسعود شورای مقاومت ملی افغانستان
8888898888 

8833188388 

1103 

 اتحادیه ملی شرکت های تخم های بذری
سیدعبدالقادر 

 سادات

نزدیک  2کابل ناحیه سوم کارته

 حوزه سوم
92/0/2930 

8876232628 

8822236808 

1160 

 نسا محمدی انجمن علمی و پژوهشی قابله ها مقیم شهرکابل
شهرکابل ناحیه سوم گوالیی 

 دواخانه
2/8/2930 

8876828298 

8870262221 

1168 

 عبدالواسیع بنیاد اجتماعی صالحی مقیم شهرکابل
کابل سرک هشتم تایمنی کوچه 

 پژواک
6/6/2930 

8888987777 

8822787818 

1167 

 حمیده بنیاد اجتماعی عدالت مقیم کابل

کابل ناحیه سوم کوته سنګی 

داخل کوچه حلبی سازی خانه 

 212نمبر 

6/6/2930 
8837878888 

8877091812 

1163 

شورای اجتماعی مردم ولسوالی قره باغ والیت 

 کابل
 6/6/2930 کابل بازار ولسوالی قره باغ نورهللا

8837883888 

8888116999 

1182 

 7/6/2930 کابل ناحیه دهم قلعه فتح هللا میهن مومن بنیاد اجتماعی دګر جنرال مومن اندرابی
8877877788 

8887719191 

2278 

 3/7/2930 کابل ناحیه پنجم سلمانعلی بنیاد اجتماعی خیر اندیش مقیم شهر کابل
8833278220 

8877678280 
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1183 

 احمد ذکی کابل شورای مردمی دهنه غوری مقیم
شهرکابل مقابل لیسه حبیبیه 

 جوار هول کابل دبی
8/8/2930 

8838212127 

8833698388 

1171 

  ځدرانشورای اجتماعی علما قوم 
شهر کابل ناحیه هشتم سرک 

 3سوم کارته 
 

8888828362 

883322726 

1179 

انجمن اجتماعی آینده سازان مقیم ناحیه سوم شهر 

 کابل
 محمد صبور

کابل چهارراهی ده بوری شهر 

 ناحیه سوم
92/6/2930 

8878720288 

8881038038 

1176 

نهاد اجتماعی جوانان نواندیش مقیم ناحیه پنجم شهر 

 کابل
 امید

کابل کوته  سنگی سرک سوم 

 ناحیه پنجم
9/8/2930 

8879290898 

8889862208 

1177 

 18/8/2930 کابل ناحیه دوم عبدالواحد مجمع مدنی پیوند
8882918918 

8880212217 

1173 

  بغالن ولسوالی بغالن مرکزی  شورای مردمی ولسوالی جلگه مقیم بغالن مرکزی
8888821211 

8871821280 

1131 

 محمد خالد انجمن اجتماعی جوانان فعال

ناحیه ششم جای ریس جوار 

پورتی الیف شرکت ترانس

 ستارالیوسف

28/8/2930 
8872982660 

8876678800 

1130 

شورای اجتماعی مردم سناتوریم ناحیه ششم شهر 

 کابل
 18/6/2930 شهر کابل ناحیه ششم سناتوریم عبدالوکیل

8879120838 

8828083002 

1136 

 میرعلی اتحادیه ملی ژورنالیستان و خبرنگاران افغانستان
کابل شهر نو چهاراهی انصاری 

 تاالرسلطان غزنه منزل دوم
8/8/2930 

8833917219 

8828932976 
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1138 

 گاللی بنیاد اجتماعی نیکوکاران شهر کابل
شهر کابل جاده میوند مقابل 

 چمن حضوری
6/8/2930 

8888139872 

8838838222 

1982 

 محمد مختار شورای اجتماعی معلولین شجاع والیت کابل
سرکوتل خیرخانه 28ناحیه 

 عقب قصر لباس شهر کابل
29/8/2930 

8871288833 

8882067220 

1981 

 6/8/2930 قلعه فتح هللا 3شهر کابل سرک  وحیدهللا اتحادیه ارزه کننده گان خدمات انترنتی
8833231812 

8830882822 

1988 

  انجمن اجتماعی سینما گران جوان افغان
قلعه  2کابل ناحیه دهم سرک 

 فتح هللا
 

8836223737 

8888888832 

1987 

  29کابل ناحیه   کابلشورای مدنی جوانان دایمیرداد مقیم شهر 
8877186883 

8881992733 

1983 

  په کابل کی د تعهد او خدمت بنست
کابل شار پنحمه ناحیه خوشحا 

 ل خان
 8881672022 

2191  

 7/7/2930 کابل څلورمه کارتی  د کابل د علمی څیرنو تولنه
8833887070 

8888988268 

2991  

 محمود فیاض بنیاد حضرت آیت هللا العظمی فیاض
جاده شهید  29شهر کابل ناحیه 

 مزاری
22/8/2930 

8181088879 

8872116308 

2291  

شورا ی اجتماعی قوم قیاد صدیقی چرخ لوګر مقیم 

 شهر کابل
 8887738822 22/8/2930 ګابل ناحیه هفتم محمد سلیم

2091  

انجمن اجتماعی نسل جوان نجا مقیم ناحیه سوم 

 شهر کابل
 هارون

ناحیه سوم مقابل دروازه 

 پوهنحی انجنیری کابل
28/8/2930 

8831038038 

8872287826 
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1926 
     

1928 

  پامیر ناحیه اولکابل سینما   نیز مرکزړڅیپه کابل کی د لید 
8888788822 

8878168168 

1927 

انجمن اجتماعی جوانان اندیشمند ولسوالی کلکان 

 والیت کابل
 اجمل

ولسوالی کابل بازار عمومی 

 کلکان مقابل لیسه امیر حبیب هللا
10/8/2930 

8887209692 

8837171726 

1912 

 نعمت هللا په کابل کی د محب هللا تولنیز بنست
تورانت رسATCکابل شهر نو 

 شاقه
16/8/2930 

8833292707 

8822899622 

1910 

  کابل والیت دریمه ناحیه  ره تولنهګځوانانو نوښتپه کابل کی د 
8833277827 

8873180200 

1918 

 حاجی محمد بنیاد شهید وحدت ملی

کابل ناحیه سوم دهبوری کوچه 

برج برق کوچه رستوران 

 یونیک

1395/7/17 
8872183880 

8888187796 

2328 

شورای اجتماعی مر دمی یکه ولنگ مقیم شهر 

 کابل
 

کابل جاده فیض محمد کاتب 

 مدرسه باقرالعلوم
 

8883902280 

8886613769 

1913 

 16/8/2930 کابل ناحیه پنجم کوته سنگی ابراهیم انجمن اجتماعی امید جوانان دایکندی مقیم کابل
8828136921 

8822278997 

1991 

انجمن اجتماعی معلولین شمال کوهدامن مقیم شهر 

 کابل
 

کابل میبچه کوت قریه 

 دکوسرک باغ والی
 8880962222 

1999 

  دیدبان سبز مقیم کابلشورای اجتماعی 
کابل ناحیه سیزدهم مقابل 

 صالون قصر رویا
 

8836219912 

8828188212 
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1992 

شهر 22شورای اجتماعی جوانان خیر خانه ناحیه 

 کابل
 فواد

کابل چهاراهی سرای شمالی 

مرکز تجارتی هوفیان منزل 

 سوم

17/8/2930 
8870008076 

8878120603 

1990 
 8887886808 12/8/2930 کابل ښار احمد شاه بابا مینه امید تولنهګ اجتماعی دملی پرمخت

1996 
     

1998 

 خلیل هللا انجمن اجتماعی نر سهای کابل
کابل ناحیه دهم داخل انستیتوت 

 غضنفر
3/7/2930 

8888168073 

8833188866 

1993 

بنیاد اجتماعی شهید امیر حبیب هللا خادم دین رسول 

 هللا
 نورالدین

گوالیی حصه کابل ناحیه یازدهم 

 اول
16/8/2930 8888132271 

1922 

  انجمن اجتماعی دانشوران  کابل
کابل ده ولسوالی ده سبز سرک 

 کابل بگرام مارکیت شهید زلمی
 8871383830 

1920 

اتحادیه اجتماعی تاجران و سرمایه گزاران 

 افغانستان
 18/8/2930 تایمنی 22سرک  2کابل ناحیه  عبدالهادی

8877778888 

8870681178 

1928 

نهاد مدنی و اجتماعی اندیشه سبزمقیم ناحیه دوم 

 شهر کابل
 سیده

کابل ناحیه دوم ده افغانان 

 روبروی آرشیف ملی
23/7/2930 

8877223202 

8838222678 

1909 

 1/7/2930 کابل ناحیه دهم ثریا بنیاد اجتماعی هیدا مقیم شهر  کابل
8888727278 

8888686666 

1906 

 محمد فاضل بنیاد اجتماعی توران پوپل در شهر کابل
کابل شهر نو چهاراهی حاجی 

 یعقوب مقابل شرکت اتصاالت
1/7/2930 

8833917907 

8876388137 
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1908 

انجمن علمی اجتماعی جوانان پیشگام مقیم ناحیه 

 چهارم شهر کابل
  تایمنی ناحیه چهارم شهر کابل 

8873222273 

8882228887 

1907 

  مه ناحیه خوشحال خانځپنکابل   ټار کی دفکر او عمل تولنیز بنسښپه کابل 
8873926218 

8833126182 

1903 

 طلوع بنیاد الحاج ستر جنرال سید حسین انوری
پل  9کابل ناحیه ششم کارته 

 سرخ
9/7/2930 

8822976722 

8866976722 

1968 

 جالل الدین اسالمی شوراد افغانستان د شینوارو د قومونو 
څلورمه ناحیه کلوله ار ښکابل 

 پشته
7/7/2930 

8878892899 

8837287829 

1988 

 سید محمد بنیاد اجتماعی آرزو مقیم شهر کابل

کابل جاده شهید مزاری 

روبروی شفاخانه نارسیده به 

 گوالیی مهتاب قلعه

28/7/2930 
8888818722 

8833818722 

1982 

 نعمت هللا تورید ادویه طبی مقیم کابلاتحادیه شرکت های 
خیرخانه مارکیت  22ناحیه

 قادربخشی منزل سوم
26/7/2930 

8887909028 

8833112869 

1981 

شورای اجتماعی موتر فروشان ناحیه پنجم شهر 

 کابل
 21/7/2930 کابل ناحیه پنجم کمپنی محمد

8833902882 

8833909039 

1989 

 عبدالخالق دختیزو والیتونوتولنیزه شورا
کابل ښار لسم ناحیه وزیرمحمد 

 اکبرخان سیمه
27/7/2930 

8838277277 

8870101200 

1980 

شورای اجتماعی مردم شاهی مقیم ناحیه دهم شهر 

 کابل
 

کابل ناحیه دهم وزیر آباد لب 

 جرمسجد مدینه النبی
 

8881082821 

8881882821 
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1983 

 شورای اجتماعی ترکتباران مقیم ناحیه دهم شهر

 کابل
 

وزیر  29کابل ناحیه دهم سرک 

 محمد اکبر خان
 8877777339 

1978 

 عبدالخالق ټد شهید حشمت خان خلیل کرزی بنس

د افغانستان دتولو ورونو  

قومونو د یووالی ارورورګلوی 

په موخه د بیالبیلو الرو 

 څه کولچاروه

27/7/2930 
8888982268 

8888361688 

1979 

  ناحیه یازدهم شهر کابل انجمن اجتماعی اقدس مقیم
کابل ناحیه پانزدهم سرک قصبه 

 18کوچه 
 

88889132076 

8888932236 

1970 

  نهاد اجتماعی و مدنی امید مقیم شهر کابل
پروان دوم کابل ناحیه چهارم 

 عقب هوتل الجورد
 

8873980321 

8888888886 

1973 

 29شورای اجتماعی جوانان قریه کاکور ناحیه 

 شهر کابل
  29کابل ناحیه  شهر 

8880867222 

8882817619 

1938 

شرای اجماعی مردم دره خستک ولسوالی جرم 

 والیت بدخشان مقیم شهر کابل
 

کابل برج برق بین چهاراهی 

 ترافیک چهاراهی بره کی
 

8833121317 

8817290731 

2391 

شورای اجتماعی مردم غوربیند مقیم ناحیه هفتم 

 شهر کابل
 غالم قادر

دهن باغ  –ناحیه هفتم  -کابل

 چهل ستون
6/3/2930 

8887961200 

8839968333 

1931 

 عزیزالرحمن مجمع دانشمندان ومتخصصان افغانستان
شاه ولی  –سالنگ وات  -کابل

 پالزه
22/3/2930 

8822888989 

8833987792 

1932 

 صفی هللا نهاد اجتماعی نوین مقیم ناحیه سوم شهر کابل
غزنی پل ناحیه سوم سرای 

 سرخ شهر کابل
2/3/2930 

8876228271 

8877828772 
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1936 

نهاد اجتماعی جوانان پیشگام مقیم ناحیه چهارم 

 شهر کابل
 محمد ظریف

کابل ناحیه چهارم مقابل شفاخانه 

 زایشگاه ماللی
8/3/2930 

8832288128 

8888833001 

1938 

 عبدالناصر ښار کی دسبا امید تولنهپه کابل 
ناحیه خوشحال نځمه پ -کابل

 خان مینه
22/3/2930 

8888188396 

8872202128 

1933 

  مرکز مطالعات صلح و توسعه اجتماعی
شهر کابل بین چهاراهی برکی 

 وترافیک
 8888687638 

1288 

  کابل والیت شپالسمه ناحیه  پرمختک مدنی تولنهد
888172688 

8872876238 

1282 

ناحیه  شورای اجماعی ورثه شهدا و معلولین مقیم

 اول شهرکابل
 محمد الف

مقابل چمن –ناحیه اول –کابل 

 حضوری
28/3/2930 

8881378738 

8868823889 

1280 

شورای اجتماعی خواجه های افغانستان    

 )تغیرنام(
 

ناحیه چهارم گوالی  -کابل

مهتاب قلعه جوار تانگ تیل 

 همبستگی

 
8877878188 

8833988892 

1286 

 سیدعباس تولیدات افغانستاناتحادیه صادکننده گان 
ناحیه دهم سرک  -کابل

 وزیرمحمداکبرخان28
3/3/2930 

8833226888 

8878202226 

1287 

  ښارکی دبیتنیو قومی شورا په کابل

ناحیی  21په ددکابل ښار 

په سیمه څلور الری دبتخاک 

 کی

 
8888992278 

8878921112 

1229 

روند حفاظت از ارزش های جهاد ومقاومت مردم 

 افغانستان  )تغیرنام(
 تمیم

کارته پروان -ناحیه چهار -کابل

 مقابل شفاخانه وهاج
6/28/2930 

8822002222 

8888888882 
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1227 

  انجمن اجتماعی شارواالن افغانستان
مقابل 9حوزه سوم کارته -کابل

 پوهنتون کابل
  

1212 

سازمان اجتماعی اتفاق جوانان مقیم ناحیه سوم 

 شهر کابل
 فاطمه

گوالیی  -حوزه سوم -کابل

 دواخانه
2/28/2930 

8873318029 

8822881338 

1210 

سازمان اجتماعی زنان توانمند مقیم ناحیه ششم 

 شهرکابل
 حمیده

حوزه ششم پل سوخته  -کابل

 گوالیی دواخانه
0/28/2930 

8827216221 

8828020368 

1298 

دکابل په والیت دخوست والیت دخلکو تولنیزه 

 شورا
 شیرافغان

داتمه ناحیه درحمان مینه  -کابل

 دریمه سرک
7/28/2930 

8882101010 

8832198719 

1299 

 احمد سیر انجن اجتماعی نور مقیم ناحیه دوم شهر کابل
مرکز  –ناحیه دوم  -کابل

 تجارتی داودزی
18/28/2930 

8888813318 

8872626027 

1293 

 تاج محمد بنیاد اجتماعی ایوبی مقیم شهرکابل
سرک داراالمان کوچه  -کابل

 ریاست پاسپورت
22/28/2930 

8817009892 

8838309896 

1228 

  اتحادیه وترنران افغانستان

بادام باغ –سرای شمالی -کابل

مقابل تعمیرواکسین سازی 

 حیوانی

 
8888787822 

8888182813 

1222 

شورای اجتماعی جوانان ولسوالی کلکان والیت 

 کابل
  کلکان والیت کابل مرکز والیت جالد خان

8877370917 

8838287211 

1221 

  اتحادیه شرکت های تولید تخم بزری سویابین
 9کارته –ناحیه سوم  -کابل

 کوچه وکیل صمد
 

887821930188 

8833976228 
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1226 

  نهاد اجتماعی معلولین مقیم ناحیه اول شهر کابل
-جاده میوند -ناحیه اول -کابل

 کوچه آهنګری
 

8822723383 

8822708060 

1208 

  گزر قلعه ملک ولسوالی پغمانشورای 
گزرقلعه –ولسوالی پغمان  -کابل

 ملک
 

8888121721 

8888822882 

1202 

  بنیاد اجتماعی راستین مقیم ناحیه نهم شهر کابل
ناحیه نهم سرک ششم قلعه -کابل

 فتح هللا پهلوی زینبیه
 

8822129988 

8877132831 

1201 

  ناحیه دهم قلعه فتح هللا -کابل  عبداظاهر)قزاق(مقیم شهر کابلبنیاد اجتماهی 
8872199613 

8888321912 

1200 

په کابل کی دننگرهار والیت دحصارک غلجایی 

 ځوانانو تولنیزه شوراولسوالی د
 

په دریم سرک په اتمه کارته نو 

 ناحیه
 

8828618619 

 

1208 

  گوفایی زنان افغان مقیم شهر کابلبنیاد ش
کابل ناحیه چهار تایمنی حاجی 

 محمد داود کوچه ششم
 

8830918809 

8889831618 

1207 

  شهرک حمدیه 29ناحیه-کابل  سازمان اجتماعی روشنگران مقیم شهر کابل
8822622821 

8886868873 

1269 

زده یانجمن اجتماعی آرمان جوانان مقیم ناحیه س

 شهر کابل
  پل خشک ناحیه سیزده شهرکابل 

8881716032 

8822980127 

1260 

  کابل والیت لسمه ناحیه  هیواد اجتاعی بنست
8877632868 

8889228068 

1268 

بنیاد اجتماعی سناتور محمد نادربلوچ مقیم شهر 

 کابل
 محمد نادر

سرک داراالمان -کابل

 جوارشفاخانه استقالل
12/28/2930 8887203220 
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1288 

 27/28/2930 سرای شهزاد منزل اول-کابل نجیب هللا شورای صرافان کابل
88881788223 

8876181828 

1281 

 محمد حکیم نهاد اجتماعی راه حق مقیم ناحیه هفدهم شهر کابل
سرکوتل خیرخانه 28ناحیه 

 مقابل هوتل تاور دوستی
12/28/2930 

8877220889 

8880262308 

1289 

شورای اجتماعی اهالی عقب تصدی مواد نفتی 

 کابل شهر 28ناحیه 
 نعمت هللا

خیرخانه سرکوتل شهرک -کابل

 ذاکرین جوار موترفوشی ها
16/28/2930 

8833888081 

8832182888 

1280 

  ددعوت او رفاه تولنه
پارک ته څلورم ناحیه  -کابل

 مخامخ
 

8839086938 

8888177863 

1288 

  شورای منتخب معلمان افغانستان
ناکیه سوم سرک عمومی  -کابل

 9کارته 
 

8833237812 

8888192298 

1287 

  قلعه فتح هللا 9سرک  -کابل  سازمان جوانان نخبه مقیم شهر کابل
8833880360 

8813681666 

1272 

شهر  21شورای اجتماعی اتفاق مردم مقیم ناحیه 

 کابل
 

چهاراهی  29ناحیه  -کابل

ماموریت بلند منزل حاجی 

 نصیر احمد کوچی

 
8822222998 

8882232827 

2483 

 شمس الرحمان مرکز اسالمی و تحقیقاتی امت وسط در کابل
مکرویان سوم جنب  -کابل

 کلنیک شینوزاده
11/28/2930 

8888812999 

8822122383 

1272 

انجمن اجتماعی استادان مسلکی تربیت بدنی مقیم 

 شهر کابل
 

سرک شش تایمنی سابقه شهر 

 کابل
 

8876228372 

8886212279 
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1270 

 16/28/2930 نصرو کلی بگرام ولسوالی صدیق هللا دنصرو کلی قومی شورادبگرام ولسوالی 
8886902869 

8889889090 

1277 

شورای اجتماعی قوم سادات والیت لوگر مقیم شهر 

 کابل
 

قلعه  21ناحیه دهم سرک -کابل

 فتح هللا
 

8880020062 

8880108898 

1273 

شوارای اجماعی اهالی شهرک ذاکرین ناحیه هفدهم 

 سرکوتل خیر خانه
 

شهرک –ناحیه هفدهم  -کابل

 ذاکرین
 

8887811828 

8887780622 

1239 

شورای اجتماعی مردم سنگالخ میدان وردک مقیم 

 شهرکابل
 محمد یاسین

سرای  -ناحیه پنجم -شهرکابل

 هراتی
18/22/2930 

8833728112 

8833289267 

2494 

انجمن ورزش مشت زنی شیران خراسان در 

 شهرکابل
 رازالدین

پهلوی  –ناحیه سوم  –شهرکابل 

 کمیته امداد امام خمینی
9/22/2930 8888178203 

1236 

 هما عثمانی انجمن اجتماعی کارآفرینان زن مقیم شهرکابل
 –ناحیه چهارم  –شهرکابل 

 چهارراهی سابقه تایمنی
9/22/2930 8831088228 

1238 
 8839928662 23/22/2930 ولسوالی پغمان –کابل  دیدار شورای اجتماعی دره پشه ای ولسوالی پغمان

1237 
 8830700999 2/22/2930 ناحیه دهم –شهرکابل   نهاد اجتماعی کارا مقیم ناحیه دهم شهرکابل

1233 
  2/22/2930 وزیراکبر خان –کابل ښار  محمدنبی دمحمدنبی عسی خیل ټولنیز بنسټ

1082 

 محمدسعید شورای انسجام وهماهنګی مجاهدین پنجشیر

–ناحیه چهارم  –شهرکابل 

چهارراهی ترافیک کلوله پشته 

 کوچه چهارم –

22/21/2903 8888188633 

1082 
 8839222162 6/22/2930 ناحیه هفتم –شهرکاب   شورای اجتماعی صدای زن افغان
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1086 

 سید نصرهللا بنیاد اجتماعی احسان مقیم ناحیه دهم شهرکابل
 –قلعه فتح هللا  –شهرکابل 

 21سرک 
6//22/2930 8827028037 

1028 

  شورای اجتماعی خواجه های افغانستان
 –ناحیه ششم  –شهرکابل 

 ګوالی مهتاب قلعه
3/22/2930 8877878188 

1026 

 محمد یونس په کابل کی د مومندو د یووالی شورا
 –څلورمه کارته  –کابل ښار 

 شیرشاه سوری مسجد ترڅنګ
9/21/2930  

0281  

 عبدالقادر اجتماعی غوری ها افغانستانشورای 
 –ناحیه سوم   -شهر کابل 

 کوچه تلویزون نورین
19/22/2930 8838880262 

1019 

  انجمن علمی دانشمندان ناحیه هفدهم شهرکابل
 –ناحیه هفدهم  –شهرکابل 

 مقابل مسجد جامع الفتح
 8830332289 

1012 

سازمان اجتماعی جوانان پویای ضد تعصب 

 وتبعض
 احمدشاه حلیمی

 –قلعه فتح هللا  –شهرکابل 

 سرک دوم
22/21/2930 8887787788 

1016 
 8836282211 22/21/2930 9کارته  –شهرکابل  محمدنبی انجمن اقتصاددانان افغانستان

1018 

 منصور سازمان اجتماعی دوران مقیم ناحیه دهم شهرکاب
قلعه  –ناحیه دهم  –شهرکابل 

 سوم خانه -21سرک –فتح هللا 
26/21/2930  

1017 

  سازمان جوانان متعهد افغان مقیم شهرکابل
 –ناحیه پنجم  –شهرکابل 

 بازار افشار –خوشحال خان 
 8830370238 

1013 

انجمن اجتماعی پیشگامان صلح وتوسعه مقیم 

 شهرکابل

حبیب هللا 

 یوسفزی

کوچه  –ناحیه ششم  –کابل 

 هشتم شورا
7/21/2930 8888118600 
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1091 

 سید حمزه انجمن مددکاران مقیم شهرکابل
 –ناحیه سوم  –شهرکابل 

 چهارراهی پل سرخ
22/21/2930 8827878888 

1099 
 8878639817 19/21/2930 ناحیه پنجم –شهرکابل  پروین انجمن اجتماعی زنان معلول ناحیه پنجم شهرکابل

1092 

  بنیاد اجتماعی خدایداد کتوازی مقیم شهرکابل
 –ناحیه چهارم  –شهرکابل 

 چهارراهی ترافیک
 8886888307 

1090 
 8872696869 7/211/2930 9کارت  –ناحیه ششم  –کابل  فهیمه بنیاد اجتماعی امیرزاده مقیم شهرکابل

1096 

شورای اجتماعی جوانان توانمند مقیم ناحیه ششم 

 شهرکابل
 8871600826  ناحیه ششم –شهر کابل  

1022 

 کمال حسن ځوانانو مدنی ټولنهپه کابل کی د ځاځیو 
شاه  –اتمه ناحیه  –کابل ښار 

 شهید
3/21/2930 8838281281 

1020 

  بنیاد اجتماعی جوانان متحرک مقیم شهرکابل
عقب  –ناحیه پنجم  –شهرکابل 

 مکتب سپین کلی
 8881872068 

1026 
 8879296839 22/21/2930 کارته چهار –شهرکابل  محمد طارق سازمان اجتماعی نسل مثبت مقیم شهرکابل

1028 

 محمد خالد ځوانانو ټولنهدخاکجبار د 
خاکجبار  –کابل والیت 

 ولسوالی
98/21/2930  

1023 

گام مقیم ناحیه هفتم سازمان اجتماعی جوانان هم

 شهرکابل
 8877828828 21/21/2930 ناحیه هفتم –شهرکابل  محمد سمیم

1001 
 

  شهرکابل سازمان اجتماعی جوانان عصرنوین مقیم
 –ناحیه یازدهم  –شهرکابل 

 سیصدوپانزده
 8878328780 
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1002 

 غالم حبیب شورای ارایه خدمات اجتماعی مردم شهرکابل
کارته  –ناحیه هشتم  -شهرکابل

 فلعچه-نو
21/21/2930 

88222919326 

8888399212 

1006 

شورای اجتماعی مردم شهرک خواجه رواش ناحیه 

 پانزدهم شهرکابل
 الرحمنحبیب 

 -ناحیه پانزدهم -شهرکابل

 شهرک خواجه رواش
22/21/2930  

1003 
 8879811311 20/21/2930 ناحیه دهم –شهرکابل  محمد نادر بنیاد شهد سردار محمد داود خان

1061 

شورای اجتماعی مردم ولسوالی جرم والیت 

 بدخشان مقیم شهرکابل

وثیق هللا )عظمی 

) 

 –ناحیه چهارم  –شهرکابل 

 چهارراهی ګل سرخ
8/21/2930 8837820812 

1069 

گوفه ) نجات ( مقیم ناحیه سوم بنیاد اجتماعی ش

 شهرکابل
 شگوفه

پل  –کارته سه  –شهرکابل 

 سرخ

13/21/

21930 
8827928202 

2564 

 خالد )نور( انجمن ماستران و دوکتوران مقیم شهرکابل

 –ناحیه چهار  –شهرکابل 

متصل برج برق  –ایستګاه برج 

 کلوله پشته

98/21/2930 
8878227777 

8872188822 

1060 

 بنیاد اجتماعی رفاه زنان مقیم شهرکابل
بی بی یلدا 

 )صدیقی(

سرک  -22شهرکابل ـ ناحیه 

920 
19/21/2930 8879067880 

1067 

 سازمان اجتماعی نیروی جوان مقیم شهرکابل
احمد عمر ) 

 عبادی (

 –ناحیه چهارم  –والیت کابل 

 رولکس پالزا
28/21/2930 8871811872 

1081 

انجمن اجتماعی جوانان فعال مقیم ناحیه سیزدهم 

 شهرکابل
 محمد امان

 –ناحیه سیزدهم  –شهرکابل 

 استګاه سرپل
19/21/2930  

2574 

  نهاد اجتماعی نسل متحد درشهرکابل
مارکیت شمال  –کارته چهار 

 پالزا
 8888128387 
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1080 

 کرام الدین انجمن فوتبال افغانستان
 –چهارراهی ملی بس  –کابل 

 مکرویان کهنه
28/21/2930 8833118888 

1087 
 8879892197 11/21/2930 ناحیه هفدهم –شهرکابل  غالم نقشبند سازمان اجتماعی بره کی والیت کابل

2579 
 8888711918 26/21/2930 ناحیه هفدهم –والیت کابل  سید منیر انجمن طبی شفا مقیم شهرکابل

1076 

 عبدالستار شورای اجتماعی مردم هوفیان شریف مقیم کابل
 –حوزه یازدهم  –شهرکابل 

 سیصدوپانزده
12/21/2930 8873982222 

1038 
 8888138296 98/21/2930 سیرک سیزدهم –وزیراکبرخان  سیدعلیشا انجمن دوکتوران اطفال مقیم کابل

1032 

سیاسنګ والیت میدان شورای اجتماعی مردم 

 وردک مقیم کابل
 8881138272 10/21/2930 ناحیه سیزدهم –کابل  محمد مهدی

1031 

 محمد فهیم نهاداجتماعی اهالی  قلعه احمد خان ناحیه شانزدهم
 –ولسوالی بګرامی  –کابل 

 قلعه احمد خان
98/21/2930 8833232022 

1036 

پنجم شورای انسجام وهمآهنګی مردم افشار ناحیه 

 شهرکابل
 فریدون

 –ناحیه پنجم  –شهرکابل 

 کتابخانه جامع صاحب الزمان
98/21/2930 8888132080 

1037 
 8833233837 22/2/2936 سرک کلوله پشته –شهرکابل  فیروز خان انجمن فلبرایت افغانستان

1033 

 درحمن مینی ) قلعه برقی ( دخلکو ټولنیزه شورا
محمود ) رحیمی 

) 
 8878228222 98/21/2930 رحمن مینهاتمه ناحیه ـ 

1688 

 وحیداحمد نهاد اجتماعی محصلین مقیم ناحیه سوم شهرکابل
کارته  –ناحیه سوم  –شهرکابل 

 سرک سوم –چهار 
98/21/2930 8822027880 
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1680 

شورای حمایت از ارزشهای اسالمی وجهادی مقیم 

 شهرکابل
 عبدالقادر

سرک  –ناحیه هفتم  –شهرکابل 

مقابل هوتل کابل  –داراالمان 

 دبی

21/2/2936 8887826189 

1688 

انجمن اجتماعی نوید آګاهی مقیم ناحیه سیزدهم 

 شهرکابل
 

استګاه تانک تیل  –شهرکابل 

 دشت برچی
 8889692688 

1687 
 8888182321 98/21/2930 باغ باال –کابل  عبدالرازق دافغان باور دنالوستو ټولنه

1622 

اجتماعی نگاه نو جوانان دایکندی مقیم  سازمان

 ناحیه سوم شهرکابل
   ناحیه سوم –شهرکابل  

1621 

  انجمن اجتماعی هیپنوتیزم مقم شهرکابل
 –ناحیه سوم  –شهرکابل 

 گوالیی دواخانه
 8832727272 

1629 

سازمان اجتماعی نگاه نو جوانان دایکندی مقیم 

 ناحیه سوم شهرکابل
 8880088222  ناحیه سوم –شهرکابل  مرتضی

1622 

انجمن اجتماعی حمایت ازجوانان مقیم ناحیه دهم 

 شهرکابل
 8878771718  ناحیه دهم –شهرکابل  سمیع هللا

2615 

 تابش ناصری بنیاد حمایت از مریضان کلیوی مقیم شهرکابل
کارته  –ناحیه ششم  –شهرکابل 

9 
19/2/2936 8888386888 

1626 

ومحصوالت صحی  اتحادیه صنعت دوائی

 افغانستان
 8888922997  -بګرامی  –والیت کابل  

1627 
 8873332832 22/2/2936 ناحیه یازدهم –شهرکابل  عبدالحکیم نهاد اجتماعی معرفت مقیم ناحیه یازدهم شهرکابل
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1617 

  نهاد اجتماعی کار ساز مقیم شهرکابل
 –کوته سنگی  –شهرکابل 

 گوالیی دواخانه
 8878198780 

2635 

 میرزا محمد نهاداجتماعی جوانان قریه بتخاک علیا شهر کابل
ولسوالی بګرامی  –والیت کابل 

 قریخ بتخاک
18/2/2936 8872888172 

 


