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 .لغواست شان جوازنامه و حذف دفترثبت از شان نام قانون  مطابق بوردبررس ی از مختلف عوامل بنابر که های جمعیت جدول 

ه ر
ما

ش
 

 

 

 جمعیتموقعیت  رئیس جمعیت اسم جمعیتاسم 
 صدور  تاریخ

 جوازنامه
 نمبرتیلفون 

 1616396361 11/6/1931 والیت هرات ناحیه هفتم نثار احمد شورای مردمی صداقت مقیم هرات  .1

 1600613600 11/6/1931 والیت پروان شهر چاریکار عبدالولی شورای نخبگان پروان  .1

 19/6/1931 منزل سوم 11والیت هرات ناحیه اول واحد  عاطفه انجمن اجتماعی زنان تجارت پیشه  .9
1630609969 

1633169903 

 حفیظ هللا شورای اجتماعی ترکمن برلشک )همبستگی(  .6
 نګمز ده چهارراهی –کابل 

 
11/6/1931 1606191101 

 19/6/1931 د جالل اباد شار - د ننگرهار والیت  ولی ولنهټوانانو ملی ځد افغان   .9
1601119110 

1661690010 

 1606616199 11/6/1931 دشت برچی 19 - ناحیه  -کابل  مسعود انجمن اجتماعی پیام جوانان  .6

 11/6/1931 قلعه نو -19 ناحیه  - کابل عبدالقدیر مجمع اجتماعی علما وطالب افغانستان  .6
1633916111 

1669966060 

 11/6/1931 9کوجه قلعه وزیر ناحیه  - کارته سه -کابل  احمد سیر سازمان اجتماعی حمایت از جوانان افغانستان  .0
1666910916 

1616610031 

 محمد مهدی سازمان اجتماعی و فرهنگی موفق  .3
مقابل مارکیت محب زاده  - پل سرخ  - کابل

 سنتر
11/6/1931 

1636613903 

1606969916 

 16/6/1931 سیلو مرکزی ته مخامخ -پنجم ناحیه    -کابل  نثار احمد وانانو تولنهو ځد وزیر   .11
1639611160 

1639611160 

  16/6/1931 لب دریا - موسهی - کابل  غالم ربانی شورای مردمی موسهی چهاردهی  .11

 1633911169 16/6/1931 نقاش نو - دشت برچی -کابل  محمد قیوم اندیشانکانون نو   .11

 13/6/1931 جاده سید مهدوی  -  3ناحیه  - هرات  درویش سازمان جوانان عدالت خواه افغانستان  .19
1636006636 

1639111613 

 13/6/1931 د محمد اغه ولسوالی  - لوگر والیت داین الدین د لوگر یون تولنه  .16

1600019631 

1609661196 
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19.  
یزه نولټوانانو ځد  ځد قرغیو ولسوالی د عزیز خان ک

 شورا
 16/6/1931 قرغیو ولسوالی - د لغمان والیت  حفیظ هللا

1611319669 

1609900161 

16.  

 بنیاد علمی فرهنگی و اجتماعی اباسین

 

 

 

 11/6/1931 عقب بالکهای شادابظفر -  9وزه ح-کابل  محمد رفیق
1616611911 

1661113339 

 13/6/1931 ناحیه هفتم - برامان  - هرات  نور هللا بیناد اجتماعی فرهنگی اریا مقیم هرات  .16

1636611606 

1631611636 

 

 13/6/1931 عزیز خان ګځ -  والیت لغمان الب الدینګ ولنهټوانان کلتوری ځد  ځد عزیز خان ک  .10
1606131111 

1666096361 

 11/6/1931 19کابل وزیر اکبر خان سرک  عزیز هللا سراسری تولنیزه شوراد تیاریو دقوم   .13
1666611311 

1666111111 

 0/6/1931 کابل سرک سوم کارته نو ثواب الدین افغان یون تولنه  .11
1633669901 

1611069111 

 19/6/1931 دروازهد کابل والیت د امنتی ملری حوزه الهوری  محمد آجان وانانو شوراځد افغانستان د احمد زیو   .11
1609166131 

1633196916 

 11/6/1931 کندهار والیت دوهمه ناحیه اختر محمد د خان خیلو قومی شورا  .11

1611991106 

1611991006 

 

 0/6/1931 کابل ناحیه پنجم سرک کمبنی سید خیل مجمع اسالمی جوانان افغانستان  .19
1669100319 

1609166111 

16.  
 والیت سرپلبنیاد اجتماعی فرهنگی کوثر 

 
 1/1/1931 والیت سرپل ناحیه دوم 

1636000006 

1636603069 

 16/6/1931 کابل ناحیه چهارم چهارراهی مارکیت میوه محمد عثمان انجمن پرزه و بطری فروشان جاده قوای مرکز  .19
1606136969 

1600369996 

 91/6/1931 کابل کارته سه مقابل لیسه جبیبه فهیم صدیقی ط نوخانجمن اجتماعی   .16
1606660969 

1639919110 
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  16/6/1931 کابل کوته سنگی گوالئی دواخانه محمد اسحق انجمن اجتماعی وحدت و همبستگی جوانان افغانستان  .16

 16/6/1931 سرک کابل جالل اباد جوار کمیسون انتخابات محمد اسعد د عدالت کاروان تولنه  .10
1611113699 

1601111161 

 1633616636 16/6/1931 کابل مکرویان چهارم شاهین مارکیت عبدالشکور  اهالی مکروریان چهارمشورای محیط زیست   .13

 166/1931 د غزنی والیت د مقر ولسوالی گل حبیب وانانو تولنهځد مقر   .91
1601336366 

1666009099 

 16/6/1931 والیت بلخ مرکز شهر مزار شریف غالم نبی انجمن اجتماعی فارغ التحصیالن زراعت والیت بلخ  .91
1630191900 

1636119691 

91.  

 شورای اجتماعی اقوام برچگی ناهور مقیم کابل

 

 

 1/6/1931 کابل دشت برچی مقابل مسجد امام محمد باقر محمد ظاهر
1601660669 

1633669166 

 91/6/1931 پکتیا والیت د سید کرم ولسوالی بازار نعمت هللا وانانو تولنیزه شوراځسید کرم د   .99
1636616661 

1669361606 

 1636619639 91/6/1931 د هلمند والیت مرکز عبدالخالق د بلوچ د سولی او همبستگی شورا  .96

  91/6/1931 والیت نورستان شهد یارون فرید احمد انجمن اجتماعی جوانان والیت نورستان  .99

  91/6/1931 د کنر والیت د مرور ولسوالی محمد ابراهیم وانانو شوراځد مروری ولسوالی   .96

96.  
 شورای اسالمی آریا

 
 1/6/1931 کابل چهارراهی پروان دوم عبدالستار

1669133111 

1661191611 

 1/6/1931 والیت سمنگان ولسوالی دره صوف امیر حمزه انجمن اجتماعی عرفان سمنگان  .90
1669901661 

1666636010 

 9/6/1931 11هرات ناحیه  حسین علی انجمن تجلی افکار  .93
1661066911 

1600313636 

  11/6/1931 کابل پل سوخته دستگاه گوالئی روزماه نهاد اجتماعی زنان پیشگام افغان  .61

 1/6/1931 والیت هرات ناحیه ششم احسان احمد ش ی افغانستانمجمع علمی و ورز   .61
1633339961 

1611611966 

 1/1/1931 ناحیه اول والیت کندز   انجمن مطالعات تحقیقات علمی ادبی و تاریخی کهندژ  .61
1669691019 

1666911116 

 1661911016 1/6/1931 والیت بلخ شهر مزارشریف سید نور  انجمن مردمی هشت بهشت  .69
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 1/6/1931 ولسوالی روی دو اب -والیت سمنگان  شیر احمد شورای اجتماعی مردمی روی دو آب والیت سمنگان  .66
1663161063 

1666116066 

 1/6/1931 والیت بادغیس ناحیه اول  محمد صابر هللا خانانجمن ادبی غازی امان   .69
1633669699 

1669961611 

 1666316613 6/6/1931 کابل احمد شاه بابا مینه نصیب هللا وانانو تولنهځد تنویر د   .66

66.  
صد فامیلی خواجه بغرای نچشورای مردمی شرق پ

 جدید
  6/6/1931 19کابل ناحیه  عبدالفقیر

 1631161601 0/6/1931 کابل دشت برچی عاطفه نگاه زن  انجمن علمی و فرهنگی  .60

 1636963116 6/6/1931 والیت هرات جاده بانک خون  سید فضل مجمع پیمان ملی جوانان  .63

 16/6/1931 کابل کارته سه سرک شورا حلیمه شورای زنان نخبه افغانستان  .91
1606613939 

1606996961 

 9/0/1931 هرات ولسوالی غور ماج احمدگل  انجمن اجتماعی و ادبی جوانان غورماچ  .91
1669991016 

1666699619 

 16/6/1931 والیت میدان قریه دو آبی ذکریا شورای اجتماعی قریه دو ابی والیت میدان وردک  .91
1666001163 

1601619196 

 0/6/1931 والیت هرات کوچه شهید نصر هللا خان فردین شورای بابریان مقیم هرات  .99
1600966390 

1633960610 

96.  
 د سیستان پشتو ادبی تولنه

 
 1633636311 0/6/1931 د نیمروز والیت مرکز زرنج شاه گل

 0/6/1931 والیت تخار ولسوالی مشتاق عبدهللا تحول مجمع ادبی اجتماعی   .99
1616396916 

1666661661 

 0/6/1931 ناحیه 6کابل والیت  شکریه ی ملی تولنهږ د افغان میرمنو د همغ  .96
1609916101 

1610311111 

 11/6/1931 19کابل دشت برچی ناحیه  سید میراغا شورای سبز جوانان افغانستان  .96
1669111166 

1661609669 

 1601639100 10/0/1931 61کابل شهر نو شیرپور خانه  عبید هللا شورای مردمی والیت فاریاب مقیم کابل  .90

93.  
 انجمن اجتماعی تولید و ترویج کننده گان صنعت

 سایبین والیت کندز
 1633991166 11/11/1931 کندز قابریکه  و فروش ارد سایبین عبدالهادی
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 11/6/1931 والیت دایکندی ولسوالی مرکز سیاموی  شورای اجتماعی زنان قریه فتح محمد والیت دایکندی  .61
1616636661 

 

 16/6/1931 والیت بغالن شهر پلخمری  عبدالتسار پی والیت بغالنکانجمن جوانان نی  .61
1633169919 

1633119363 

 1616109119 16/6/1931 کابل کارته سه مقابل لیسه عبدالعلی مستغنی محمد فرید انجمن پرسونل انتخابات فراگیر و دموکراتیک  .61

 1669190161 16/6/1931 د کابل والیت چهاراسیاب ولسوالی عبدالرحمن تولنه ګړندی کاروان   .69

 16/6/1931 والیت کنر ولسوالی خاص کنر خوشحال تولنه بزګرانو کنر د د خاص  .66
1666936111 

1666931661 

 1666616663 16/6/1931 د کنر والیت سرکانو ولسوالی شیراز علی ولسوالی د  بزگرانو تولنه کاڼود سر   .69

66.  
 د مروری ولسوالی د بزگرانو تولنه

 
 1666611699 19/6/1931 د کنر والیت مسروره ولسوالی مجاهدین

 1633610111 16/6/1931 3هرات ناحیه  شفیع محمد مجمع اجتماعی خراسان  .66

 1639199161 16/6/1931 16کابل ناحیه  راضیه انجمن اجتماعی زنان مبتکر ناحیه هفدهم شهر کابل  .60

 16/6/1931 کابل ده افغانان جمیله مجاهد انجمن رادیو های زنان افغانستان  .63
1611169103 

1666161696 

61.  
اجتماعی تولید و ترویج کننده گان صنعت  انجمن

 سایبین والیت کندز
 1633991166 91/6/1931 والیت کندز 

 13/6/1931 6کابل کارته  عبداالحمد شورای قوم نائب خیل مقیم کابل  .61
1600661966 

1609090191 

 19/6/1931 تخار شهر تالقان محمد نواب مجمع نخبگان افغانستان  .61
1611131369 

1611619611 

 1633906696 16/6/1931 متره 66هرات سرک  جالل الدین انجمن پرسونل شرکتهای ترانسپورتی والیت هرات  .69

66.  
انجمن فارغ التحصیالن افغان از کشور های مشترک 

 املنافع
  11/6/1931 کابل خوشحال خان مینه شاه سلطان

 1611966963 16/6/1931 کندهار والیت شهر نو کلمت هللا ولس تولنه افغان  .69

 1611166666 16/6/1931 کابل پچصد فامیلی فیض آغا صد فامیلینچشورای مردم شمال شرق پ  .66

 1630601660 16/6/1931 والیت بادغیس شهر قلعه نو  الت جوانان بادغیسرسانجمن   .66

 1603660611 11/6/1931 شاروالی 1کابل باغباال ناحیه   انجمن اجتماعی الریحان  .60



6 

  

 1661166011 16/6/1931 دشت برچی 19کابل ناحیه  عبدالغفور  پذیری مردم افغانستانشورای هم  .63

 1660069911 16/6/1931 کابل ناحیه یازدهم حبیب هللا انجمن طبابت معیاری افغانستان  .01

 1669661919 16/6/1931 کابل حوزه سیزده هم قلعه نو ابراهیم انجمن پیام سبز  .01

 1633961316 11/6/1931 6کابل ناحیه  حامد چه مقیم کابلبمیر  شورای اجتماعی و فرهنگی قوم  .01

  11/6/1931 0کابل کارته نو ناحیه  ملک خان شورای اقوام بی بضاعت افغانستان  .09

 10/6/1931 د پروان والیت جاریکار دولت زی  ستم خیلو د کوچیانو قومی شورار د   .06
1610199619 

1603136616 

 13/6/1931 دریای چمچه مست 6کابل ناحیه  علی محمد تولنهد افغانستان د ثبات مدنی   .09
1666361696 

1611116161 

 91/6/1931 کابل پل سرخ کوچه گل فروش ی محمد انجمن اندیشه و توسعه ملی  .06
1631991161 

1633931391 

 91/6/1931 د کابل والیت بگرامی ولسوالی شنک هاشم وانانو شوراځد الوخیلو د کلی   .06
1666919911 

1609996919 

 1606161663 91/6/1931 قلعه نو 19کابل ناحیه  محمد تقی انجمن راه عدالت افغانستان  .00

 1609961916 6/11/1931 کابل جاده شهید مزاری  خدا داد انجمن محصلین قلعه نای مقیم کابل  .03

 1666611619 16/3/1931 کابل چهارراهی حاجی یعقوب غالم سخی شورای قوم مغل افغانستان  .31

 1669196691 91/6/1931 کابل ناحیه هشتم ویس محمد شورای معلولین نو اندیش افغانستان  .31

 1633696939 9/0/1931 کابل جاده میوند داود شاه زیو قومی شورانیاپه کابل کی د لوی پکتیا د   .31

  6/0/1931 کابل پل سرخ حسین علی مجمع ورزش ی هنری و ادبی امید  .39

 1611161110 6/0/1931 کابل ناحیه هفتم  طلب افغانستان انجمن روند جوانان اصالح  .36

 1669939616 9/0/1931 بامیان کوچه شفا خانه عارف انجمن پیوند نوین  .39

 1633916603 9/0/1931 د میدان هوائی رود زرجان د قبایلو د بشری حقونو تولنه  .36

 1666601969 6/0/1931 دهبوریکابل چهاراهی شهید  عزیز هللا شورای جوانان قزلباش افغانستان  .36

  11/0/1931 هرات شهر نو الهه امیجانجمن ادبی   .30

 1601366619 1/1/1931 د ننگرهار والیت دریمه ناحیه  ی تولنهږ وانانو د اعتماد او همغځد   .33

 1639111119 6/0/1931 کابل ناحیه چهارم بره کی عبدالشیر انجمن پرسونل انتخابات پاک  .111

 166666969 11/0/1931 کابل مارکیت قالین فروش ی برادران مرتض ی مثبتانجمن تغییر   .111

 1631396969 6/0/1931 والیت فاریاب شهر میمنه سید عبدهللا انجمن رسالت  .111
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 1633109996 0/0/1931 د ننگرهار والیت جالل آباد شار فریدون  قومی شورا ود مومند  .119

 1609113139 6/0/1931 کابل دشت برجی  شورای اجتماعی آزاد گان  .116

  0/0/1931 والیت کندز جاده والیت فقیر محمد شورای اصناف کندز  .119

 11/0/1931 والیت هرات سرک هاشمی آرش مجمع فرهنگی آریانا مقیم هرات  .116
1611666161 

163610166 

 1661060161 11/6/1931 د کنر والیت د اسعد اباد شار ګل نام د کنر د ستروسو تولید ونکو تولنه  .116

 16/6/1931 تخار شهر تالقان مطیع هللا نګیانهاد اجتماعی فرهنگی فرهن  .110
1611610916 

1611611919 

 1633996631 11/6/1931 کابل پل سوخته دستگاه گوالئی روزماه نهاد اجتماعی زنان پیشگام افغان  .113

 1611161910 16/11/1931 ولسوالی سید خیلوالیت پروان  حاجی عبدالظاهر انجمن قوریه داران ولسوالی سید خیل  .111

111.  
انجمن اجتماعی پروسس کننده گان میوه خشک والیت 

 تخار
 11/6/1931 والیت تخار شهر تالقان حبیب هللا

1611616113 

1616961690 

 1611191666 19/6/1931 والیت لغمان شهر مهترالم جمیله انجمن اجتماعی زنان قریه تیگری والیت لغمان  .111

 19/6/1931 کندز ناحیه اول بندر کابل بشیر احمد قوریه داران والیت کندز انجمن  .119
1633663196 

1633161396 

 1661911666 16/6/1931 د لغمان والیت جارباغ کلی فقیر محمد د قرغیو والسوالی د بزگرانو تولینزه تولنه  .116

 1603019916 16/6/1931 والیت د قرعینو ولسوالید لغمان  نسرین تولنه د قرغیو ولسوالی د چارباغ د کوالالنو د کلی  .119

116.  
و تولنیزه ښځد قرغیو ولسوالی د پارباغ د تجارانو د کلی د 

 تولنه
  16/6/1931 د لغمان والیت چارباغ ذکیه

 9/6/1931 والیت پکتیا شهر گردیز صاحب گل اتحادیه معلولین و معیوبین والیت خوست  .116
1633693601 

 

 16/6/1931 کابل ناحیه چهارم تعمیر مارکیت عبدالعزیز کشمیره افغانستان انجمن اجتماعی انکشاف  .110
1633999316 

1639931190 

  16/6/1931 والیت فاریاب شهر میمنه نثارالدین انجمن فرهنگی جوانان میهن والیت فاریاب  .113

111.  
 بنیاد فرهنگی و اجتماعی رسوه

 
  19/6/1931 والیت هرات شهر نو عزیزه

 91/6/1931 ناحیه9کابل شار  محمد رحیم تولنیزه تولنهد ترکیو قومی   .111
1606611101 
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 16/6/1931 هرات تانک مرکز داخل ریاست مواد نفتی حاجی نجیب هللا انجمن اجتماعی پرسونل مواد نفتی هرات  .111
1633161161 

1636669166 

 1/1/1931 گذرگاه هرات ناحیه هشتم سرک عبدالخالق سازمان اجتماعی و فرهنگی جوانان والیت هرات  .119
1633610911 

1636616366 

116.  
انجمن اجتماعی فروشنده گان مواد زراعتی و مالداری 

 خراسان والیت جوزجان
 16361611991 16/6/1931 والیت جوزجان شهر شبرغان بندر اندخوی  حشمت هللا

119.  
انجمن اجتماعی زنان زعفران کار قریه ستونان ولسوالی 

 غوریان والیت هرات
 91/6/1931 هرات ولسوالی غوریان قریه ستونان ماریا

1633199666 

1633190666 

116.  
انجمن اجتماعی مالداران گل سرخ ولسوالی غوریان 

 والیت هرات
 1636919911 91/6/1931 هرات ولسوالی غوریان عبدالحلیم

 91/6/1931 هرات ولسوالی کهسان غالم فاروق انجمن اجتماعی فضای سبز ولسوالی کهسان  .116
1630966616 

1661360166 

 1/6/1931 د کابل والیت د کارته نو دویم سرک محمد عیس ی د سروبی د مجاهدینو دیووالی تولنیزه شورا  .110
1609961161 

1660119666 

113.  
انجمن اجتماعی زعفران کاران قریه دهران ولسوالی 

 غوریان والیت هرات
  91/6/1931 هرات ولسوالی غوریان عصمت هللا

191.  
اجتماعی زنان قریه روشنان ولسوالی غوریان انجمن 

 والیت هرات
 1669161111 91/6/1931 هرات ولسوالی غوریان گاللی

191.  
انجمن اجتماعی زنان قریه گندم منه ولسوالی غوریان 

 والیت هرات
 91/6/1931 91/6/1931 هرات ولسوالی غوریان قریه کندم منه گاللی

191.  
ولسوالی غوریان والیت انجمن اجتماعی زنان قریه سبول 

 هرات
 1606116669 91/6/1931 هرات ولسوالی غوریان قریه سبول  نسیمه

  91/6/1931 والیت هرات ولسوالی غوریان جانان انجمن اجتماعی زنان میرن اباد  .199

196.  
د پکتیکا والیت دارگون ولسوالی د جلغوزیو د تجارو 

 تولنه
 91/6/1931 همدرد مارکیتد پکتیا والیت ارگون ولسوالی  سالم الدین

1666966661 

166191011 

199.  
 انجمن اجتماعی معلولین هلمند

 
 1633166196 1/6/1931 هلمند والیت شهر لشکرگاه محمد ولی

 1636963199 1/6/1931 مرکز والیت بادغیس شهر قلعه نو لطیفه انجمن اجتماعی فرهنگی حسینیه  .196
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1639163166 

 امین هللا ناحیه 9د کابل والیت  امین هللا مرکزد افغان انجینرانو د اریکو   .196
1600611069 

1611196631 

190.  
انجمن اجتماعی صداقت معیوبین ، معلولین و ورثه 

 شهدا
 حاجی امر هللا کابل ولسوالی بگرامی حاجی امر هللا

1611669966 

1663601099 

193.  

شورای تعلیمات فرهنگی اسالمی معیوبین وورثه شهدا 

 افغانستان

 

 11/6/1931 کابل سرای شمالی میر آغامولوی 
1611199106 

166161133 

 6/6/1931 کابل دشت برجی نجیب هللا سازمان فرهنگی و اجتماعی دوبال دانش  .161
1669111931 

1601166939 

 10/3/1931 بامیان ولسوالی یکاولنک سید جواد شورای اجتماعی یگاولنک  .161
1633199116 

1633911930 

161.  
 بنیاد خیریه اسالم

 
 1/1/1931 کابل سرک داراالمان ایوب خان مینه 

1611166661 

1661169919 

169.  
انجمن اجتماعی پروسس کننده گان میوه خشک مزار 

 شریف
 11/6/1931 والیت بلخ شهر مزار شریف جوار روضه شریف احمد جاوید

1666119001 

1611910611 

 19/0/1931 کابل ناحیه دهم عصمت هللا انجمن فرهنگی و اجتماعی افالح  .166
1633116319 

 

 3/6/1931 قصبه -کابل فرزانه د واحد افغانستان تولنیزه تولنه  .169
1636191361 

1663199911 

  3/6/1931 شهرک گلباغ -کابل عبدالقدیر شورای اجتماعی اهالی شهرک گلباغ  .166

 11/6/1931 والیت دایکندی فاطمه شورای اجتماعی اهالی قریه بند باال سر نیلی  .166
1669069109 

1611933166 

  11/6/1931 والیت تخار شهر تالقان سید اسالم مجمع امام بخاری   .160

163.  
شورای اجتماعی آسیب دیده گان و بیجاشده گان 

 افغانستان
 19/6/1931 کابل ناحیه دوم بهارستان شریف هللا

1611113636 

1636636699 

 16/6/1931 هرات سرک بانک خون  شیر احمد انجمن اجتماعی شرکت های ساختمانی والیت هرات  .191
1611610603 

1611616661 
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 16/6/1931 متره 66هرات سرک  شریفه اتحادیه ملی زنان شاغل افغانستان  .191
1633101696 

1611611190 

 16/6/1931 هرات ولسوالی انجیل غالم فاروق بنیاد اجتماعی حضرت امیر حمزه  .191
1630613631 

1611699916 

 19/6/1931 کابل سرک سوم کارته نو عبدالحسیب انصاف مردم افغانستانشورای اجتماعی عدل و   .199

1611160661 

1611161091 

 

 1630196961 19/6/1931 هرات سرک جدید مناره ها بصیره انجمن اجتماعی خواهران حرا  .196

199.  
شورای انسجام معیوبین معلولین و ورثه شهدای 

 افغانستان
 16/6/1931 گذرگاه -کابل شرین آغا

1661116166 

1611113961 

 16/6/1931 والیت کندز  ولسوالی امام صاحب غالم محمد شورای اجتماعی غازی محمد جان خان وردک  .196
1633919963 

1661391611 

196.  
 انجمن اجتماعی کارکنان انتخاباتی افغانستان

 
 1633916101 10/6/1931 پکتیا کوت 3کابل ناحیه  عبدالجبار

190.  
استادان و تحصیل کرده های مجمع علمی فرهنگی 

 مالستان
 1633919166 10/6/1931 9کابل ناحیه  منور شاه

 10/6/1931 11کابل ناحیه  عبداالحمد بنیاد اجتماعی و فرهنگی شیخ علی  .193
1633999663 

1606961196 

 1611101193 91/6/1931 کابل کارته سخی سید رحمت هللا مجمع اهل بیت افغانستان  .161

 91/6/1931 والیت بلخ ولسوالی نهر شاهی ناجیه یاد گارانجمن اجتماعی   .161
1669693106 

1630310161 

 1633911111 1/0/1931 کابل ناحیه دهم شهر نو  انجمن همبستگی ملی اقوام افغانستان  .161

169.  
انجمن اجتماعی پرسونل صادرکنندگان میوه جات 

 خشک افغانستان
 1633001116 1/0/1931 کابل پروان سوم عطامحمد

 6/0/1931 کابل میرویس میدان محمد نسیم اتحادیه صنایع مرمر افغانستان  .166
1666116690 

1633961911 

 11/0/1931 6کابل ناحیه  نیاز محمد شورای همبستگی قریه بهادر خان فرملی  .169
1611166911 

1661961616 
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  6/0/1931 کابل چهارقلعه وزیر آباد  شورای اجتماعی جوانان ناحیه دهم شهرکابل  .166

  6/0/1931 والیت سرپل قریه قراغو حاجی بدل انجمن اجتماعی زنان قریه قراغو مرکز والیت سرپل  .166

 6/0/1931 والیت بلخ شهر مزارشریف عزیزهللا انجمن رفاه اجتماعی آرا  .160
1616969133 

1633116916 

  0/0/1931 هرات جاده بانک خون  حمیدهللا انجمن صنعتگران والیت هرات  .163

 0/0/1931 والیت پنجشیر ولسوالی مرکز روح هللا جوانان پنجشیرانجمن امید   .161
1610366619 

1611619600 

 0/0/1931 والیت بادغیس شهر قلعه نو نبی هللا انجمن ژورنالستان والیت بادغیس  .161
1633161111 

1633696919 

 0/0/1931 کابل دهبوری  انجمن میر  .161
1611119019 

1606119603 

 0/0/1931 کابل ناحیه یازدهم خیرخانه ذبیع هللاسید  انجمن کاروان صحت  .169
1611666913 

1669016190 

 11/0/1931 کابل کارته سه سید ذولفقار انجمن نخبگان جوان افغانستان  .166
1666136611 

1631099916 

 11/0/1931 کابل وزیرمحمد اکبرخان ثریا انجمن خواهران مسلمان افغان  .169
1616119999 

1606616613 

 11/0/1931 والیت تخار چهارراهی شهید داکتر محب هللا اجتماعی تفاهم و انسجامشورای   .166
1611616611 

1633111611 

 1633691691 16/0/1931 هرات جاده باغ آزادی پروانه مجمع اکرام  .166

 16/0/1931 کابل قلعه فتح هللا عطاالرحمن انجمن اتحاد علمای افغانستان  .160
1616060610 

1616036363 

 16/0/1931 والیت بدخشان فیض آباد عبدالصبور  روشنگران بدخشانانجمن   .163
1636111916 

1661191161 

 16/0/1931 کابل کوته سنگی گوالئی دواخانه محمد رضا انجمن طراوت  .101
1636361190 

1633131666 

  16/0/1931 والیت بلخ شهر مزار شریف قندیگل انجمن زنان پیشه ور بلخ  .101

 1633999116 10/0/1931 پکتیا والیت گردیز شار راضیه حوانانو تولنهد لوی پکتیا د سعادت د   .101
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1666661611 

109.  
انجمن جوانان قریه شیرداغ ولسوالی مالستان والیت 

 غزنی مقیم کابل
 16/0/1931 کابل کارته سه سرک دارالمان لیاقت علی

1600696116 

1661616166 

106.  
 شورای مردمی قوم خلیلی

 
 1639333331 16/0/1931 گوالئی مهتاب قلعه کابل ناحیه ششم محمد اشرف

  10/0/1931 کابل جاده شهید مزاری  قربانعلی شورای قوم چولی حصه دوم بهسود والیت میدان وردک  .109

 1633960069 19/0/1931 مرکز والیت سرپل قریه چهار باغ لیتان انجمن اجتماعی کلبه سبز  .106

 19/0/1931 والیت سرپل بی بی نوریه انجمن اجتماعی و فرهنگی راه نوین  .106
1639639699 

1636119939 

 19/0/1931 کابل ناحیه دوم جاده آسمائی عبدالباری  شورای قوم کهگدای  .100
1619693069 

1669669669 

 19/0/1931 19کابل دشت برچی ناحیه  سلیمان انجمن راه ممتاز  .103
1606166919 

1603019161 

 19/0/1931 والیت سرپل ولسوالی مرکز عبدالستار سرپلانجمن زارعین و مالداری قریه بغاوی مرکز   .131
1669061996 

1660696163 

 13/0/1931 کابل شار اتمه ناحیه مجاهد وطن پالنه مدنی تولنه  .131

1600919999 

1661169169 

 

 13/0/1931 والیت کابل ناحیه چهارم محمد همایون  انجمن صلح و تقویت حاکمیت قانون افغانستان  .131
1611110631 

1611136916 

 13/0/1931 والیت هرات ناحیه پنجم عبدالطیف انجمن فقر رازی   .139
1633113611 

1611690161 

  11/0/1931 کابل سرک شهید مزاری  فاطمه 19شورای امور زنان ناحیه   .136

 1661163963 11/0/1931 والیت بامیان مرکز والیت رضا مجمع نخبگان جوان دایکندی مقیم بامیان  .139

 11/0/1931 کابل پارکهای صنعتی عبدالکریم کاران کابلمجمع صنعت   .136
1606616060 

1633916119 

 11/3/1931 کابل تایمنی میزاقل شورای مردمی لعل بدخشان  .136
1630161033 

1636600331 
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 11/0/1931 والیت تخار ناحیه جهارم شریف هللا شورای علمی رباط  .130
1601963139 

1691111031 

 19/3/1931 کابل چهارراهی پل سرخ میرزاحسین مجمع راه نو  .133
1611011661 

1633930911 

  19/11/1931 ناحیه سوم باغ باال مسجد جامع حبیب هللا مجمع اسالمی افغانستان  .111

111.  
 انجمن ندا نوین

 
 161199996 19/0/1931 کابل خیرخانه علی غازی پالزه محمد نذیر

 11/3/1931 19ناحیه کابل دشت برچی  مرضیه شورای هم آهنگی زنان فدا کار  .111
1633116666 

1660316639 

 16/0/1931 کابل ولسوالی بگرامی قریه حسین خیل حاجی زمرک د بابکر خیلو قومی شورا  .119
1661611616 

1661091131 

 16/0/1931 والیت بامیان ولسوالی مرکز بامیان هاشم انجمن ادبی یاور   .116
1616633699 

1619166631 

119.  

 13/11/1931 0شهر مزارشریف ناحیه  محمد اکبر والیت بلخشورای مردمی زحمتگشان   .116
1611919136 

1600139611 

 1/3/1931 د کندهار والیت  د ژری ولسوالی محمد ظاهر د ژری ولسوالی د حوانانو تولنه  .116
1619691301 

1616131699 

 11/3/1931 کابل سرک سیلوی مرکزی  قدرت هللا مجمع جامعه مدنی جوانان افغانستان  .110
1639191661 

1606136363 

 11/3/1931 ناحیه اول شهر کابل کوجه اهنگری  نفس جان انجمن زنان صلح جو افغان  .113
1601139613 

1669663166 

 3/3/1931 کابل حوزه سوم امنیتی جوک پل سرخ محمد آصف انجمن دانشجویی بنجه باز  .111
1639619116 

1660011616 

 1/1/1931 بلخ شهر مزارشریف مارکیت جوزجانوالیت   انجمن ادبی ظهرالدین محمد بابر  .111
1611963611 

1636169116 

111.  
 د حوانانو فکری علمی تولنه

 
 16/3/1931 کابل بل سوخته گوالی دواخانه شمشاد

1600111161 

1666096109 
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 11/3/1931 کابل شهر نو کوجه قصابی مقصود انجمن جوانان مبتکر افغان  .119
1611191616 

1633611919 

  11/3/1931 کابل پل سوخته غالم سخی داد خواهان افغانستانشورای   .116

 11/3/1931 د جالل اباد شار شاروالی ته مخامخ اسدهللا ولسوالی شینگنو تولنه  .119
1611696066 

1611611031 

 11/3/1931 خیرخانه قلعه نجار ها محمد کبیر انجمن روشنگران فردا  .116
1606311161 

1609611306 

 19/3/1931 کابل ناحیه دوم اسمای وات حبیب هللا مردم پنجشیر مقیم کابلانجمن قلم بدستان   .116
1606669191 

1609191619 

 19/3/1931 کابل عقب لیسه حبیبیه سید مرتض ی مجمع نخبگان خراسان  .110
1606161919 

1611999611 

 1661669616 11/3/1931 والیت ننگرهار جالل اباد شار بهارالدین انجمن پیوند جوانان  .113

 11/3/1931 شهر جالل اباد افغان بالزا لیزا غوثی انجمن مشعل صلح زنان افغانستان  .111
1660061113 

1633196196 

 16/3/1931 والیت ننگرهار مارکیت میوه گل مراد اتحادیه اجتماعی تاجران میوه سبزیجادوالیت ننگرهار  .111

1611611661 

1616691666 

 

 19/3/1931 شهر لشکرکاهوالیت هلمند  حلیمه مجمع پیوند افغانان  .111
1669193191 

1633699161 

119.  
انجمن اجتماعی زنان قریه شمس اباد ولسوالی کهسان 

 والیت هرات
 19/3/1931 والیت هرات ضیا گل

1630396996 

1630966611 

 1630396996 19/3/1931 مرکز ولسوالی کهسان والیت هرات رخشانه انجمن اجتماعی زنان ولسوالی کهسان والیت هرات  .116

 1661316199 16/3/1931 والیت هرات ولسوالی کهسان حاجی عبدل انجمن اجتماعی مالداران کوهسار ولسوالی کهسان  .119

 19/3/1931 والیت هرات ولسوالی زنده جان محمد الهام انجمن نگاه فردا  .116
1610669916 

1633661066 

 19/3/1931 میدانکابل کوته سنگی میرویس  محمد حشمت انجمن پاک اندیشان  .116
1606061111 

1606699096 
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 19/3/1931 د کندز والیت د جوک ترحنک اسالم الدین په کندز کی د وپیش حوانانو تولنه  .110
1666119191 

1606693966 

113.  

 په ننگرهار کی د کوجر د قومی شورا

 

 

 19/3/1931 ننکرهار والیت بهسود ولسوالی حضرت رحمن
1666911191 

1660099191 

 19/3/1931 کابل تایمنی سرک جهارم پروزه عظم اجتماعی و مردمی باکس بیپکیشورای   .191
1633111191 

1660391996 

 16/3/1931 کابل دهبوری نزدیک مسجد عبدالرحیم شهید غالم حسین انجمن تقویه دانش  .191
1606601606 

1606606916 

 16/3/1931 شهر هرات سرک فرقه خیر اباد فیض هللا شورای قوم ترین والیت هرات  .191
1631616119 

1636611161 

 16/3/1931 والیت هرات درب ملک مارکیت محمد زبیر انجمن جوانان ایثار گر هرات  .199
1633911013 

1633106001 

 1631110661 16/3/1931 والیت فاریاب ولسوالی قیصار ملکه انجمن زنان کهنه قلعه ولسوالی قیصار والیت فاریاب  .196

199.  
ولسوالی خواجه سبز بوش انجمن زنان قریه غذاری 

 والیت فاریاب
 1661066663 13/3/1931 والیت فاریاب ولسوالی خواجه سبز بوش عبیر شاه

 1636969666 16/3/1931 لغمان والیت قرغیو ولسوالی مکی د قرغیو ولسوالی د قلعتک کلی د شحو تولنیزه تولنه  .196

 19/3/1931 کابل دشت برجی محمد عارف مجمع مدنی بهار سبز  .196
1639191919 

1630336096 

 13/3/1931 د لغمان والیت د قرغیو ولسوالی عبدالرقیب د قلعتکی کلی د شیدو پلورونکو تولنیزه تولنه  .190

1666939161 

1660111111 

 

 1603100396 13/3/1931 والیت لغمان ولسوالی قرغی عقیقه د قرغیو ولسوالی د سورسنگیا نو کلی د سحو تولنه  .193

  13/0/1931 د لغمان والیت  د قرغیو ولسوالی غالم دستکیر اصالح شویو تخمونو پلورونکو تولنهد صوفی کلی د   .161

 10/3/1931 کنر والیت اسعد اباد جهان شاه د کنر والیت د معلولینو او شهدا دور تو تولنه  .161
1660919166 

1666161991 

 11/3/1931 دشت برجی 19کابل ناحیه  علی انجمن دانشجویان نوید نو  .161
1669911161 

1669061663 
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 13/3/1931 کابل بازار بلخمرخی اغا جان شورای قوم صافی مقیم کابل  .169
1631161111 

1669613011 

166.  
د هواتی کلی د اصالح شویو تخمونو پلورونکو تولنیزه 

 تولنه
 1/1/1931 د لغمان والیت د قرغیو ولسوالی 

1611611311 

1663036966 

169.  

 خوستاتحادیه دوکانداران والیت 

 

 

 13/3/1931 والیت خوست جمال
1633199161 

1666611600 

 13/3/1931 خوشحال خان 9کابل ناحیه  سید امین هللا انجمن پیشرفت جوانان افغانستان  .166
1606160196 

1606616991 

 6/11/1931 کابل جهارراهی تایمنی فردین انجمن جامعه مدنی جوانان افغانستان  .166
1631661916 

1606616606 

 13/3/1931 والیت هرات باغجه کلها خدیجه انجمن زنان خبرنگار هریوا  .160
1636360019 

1636016166 

  13/3/1931 د ننگرهار والیت د جالل اباد شار اجمل عقاب علمی تولنه  .163

 11/3/1931 د پکتیکا والیت مدینه مارکیت قطب الدین د پکتیکا د حوانانو د همغری فرهنگی تولنه  .191
1616013696 

1669301966 

 1636911111 11/3/1931 شهر بامیان دشت علی خان  مجمع سبز افغانستان  .191

 11/3/1931 د کابل والیت کلوله بشته  د منورو قومونو شورا  .191
163606199 

1611300133 

 91/3/1931 کابل سرک دوم وزیر محمد اکبر خان یوسف انجمن اجتماعی زرمت  .199
1616619119 

1661066113 

 19/3/1931 د خوست شار د استقالل بارک رحمن هللا د یوالی خوحست د حوانانو  .196
1611161131 

1611600960 

 161113610 16/3/1931 والیت پروان ولسوالی بگرامی حاجی عبداملحفوظ انجمن قوریه داران بگرام  .199

 19/3/1931 کابل خیرخانه سرای هوتل محمد عظیم مجمع اجتماعی هویت ملی  .196
1616360331 

1609116161 

 19/3/1931 والیت غزنی مرکز غزنی  انجمن پیام جوانان  .196
1639101196 

1633696910 
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 19/3/1931 والیت کندز ناحیه چهارم محمد یونس شورای قوم قزلباشان مقیم کندز  .190
1633963661 

1606611911 

 1633666016 16/3/1931 متره 66سرک  والیت هرات حاجی بشیر احمد شورای کوپراتیف های زراعتی و مالداری هرات باستان  .193

 0/11/1931 والیت کابل ناحیه اول  سید امان هللا انجمن باال کوه جند اول   .161
1611101661 

1666990631 

 19/3/1931 ناحیه سوم شهر کابل محمد صادق انجمن امید جوانان افغانستان  .161
1633911001 

1606916691 

 1/1/1931 جالل اباد  افغان حوانانو تولنه  .161
1606311319 

1606901311 

169.  

انجمن زعفران کاران گلمیر باال ولسوالی پشتون زرغون 

 والیت هرات

 

 19/3/1931 والیت هرات ولسوالی پشتون زغون  محمد اکبر
1636101616 

1630131916 

 19/3/1931 فراه والیت سولی حلورالری  لعل محمد د پیر روشان ادبی تولنه  .166
161091999 

1631100691 

 19/3/1931 کندهار والیت شهر نو عبداالحد د لوی کندهار د حوانانو پرمختک تولنه  .169
1616906161 

1630199911 

 19/3/1931 والیت هرات ولسوالی کهسان بلقیس شورای زنان غیور ولسوالی کهسان والیت هرات  .166
1636131196 

1639100119 

 1/11/1931 کابل ناحیه ششم عقب حوزه ششم عزت هللا شورای مردمی قریه گلخانه جهاردهی کابل  .166
1611110610 

1611169193 

 16/3/1931 والیت تخار شهر تالقان محمد ظاهر شورای معلولین و ورثه شهدای حق پرستان والیت تخار  .160
1609113960 

1611619963 

 16/3/1931 والیت تخار شهر تالقان ذبیح هللا مجمع هم جوانان  .163
1631100019 

1633666333 

 16/3/1931 والیت کابل مکرویان اول  محمد قیس حیران اتحادیه ملی ورزشکاران افغانستان  .161
1666116039 

1611116039 

  16/3/1931 والیت بغالن شهر بلخمری  امان هللا انجمن علمی ابراهیم خان گاو سوار  .161

 1666660661 1/1/1931 والیت بامیان ولسوالی ورس  انجمن سرخکاوک  .161
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1669191991 

169.  
انجمن عرصه کننده گان ادویه جات زراعتی مالداری و 

 تخم های اصالح شده افغانستان
 91/3/1931 مارکیت حاجی باینده محمد پل خشتی کابل همایون 

1633999113 

1611910000 

 1639611336 16/3/1931 کابل دشت برجی جاده شهید مزاری  سید محمد مجمع هنری صدای هموطن  .166

 1611611901 16/3/1931 والیت تخار محوطه ریاست زراعت سید غالم محی الدین والیت تخارانجمن قوریه داران   .169

 91/3/1931 والیت غور ولسوالی دوتیار گل احمد شورای اقوام زی حسین مقیم والیت غور   .166
1669111616 

1631630166 

166.  
شورای مردم ده نشین و کوچی های حسین خیل باال 

 والیت بغالن
 1601996119 91/3/1931 بغالن ولسوالی بغالن مرکزی والیت  سلیمان

  1/11/1931 کابل ناحیه هشتم عقب جمن حضوری ذکیه انجمن زنان خود کفای افغان  .160

 1/11/1931 ناحیه 9د کابل والیت  رحمت گل د افغانانو د یووالی تولنه  .163
1606116009 

1609606111 

 1669906601 1/11/1931 والیت بدخشان ولسوالی بهارک هللاسید کرامت  انجمن قوریه داران والیت بدخشان  .101

 0/11/1931 کابل والیت جهارراهی بتخاک غالم فاروق د ریس خیلو قومی شورا  .101
1666166116 

1660063016 

101.  

 بنیاد بنی الرحمه ص

 

 

 1/1/1931 والیت هرات جاده باغ ازادی 
1611616169 

1633399131 

 1/11/1931 کابل والیت ده سبز ولسوالی اسمعیل د شاه نور خیلو د قومونو شورا  .109
1601313191 

1601961619 

 6/11/1931 والیت تخار ولسوالی رستاق عزیز هللا انجمن ادبی ندا و جوانان رستاق  .106
1611969911 

1611101166 

 6/11/1931 د هلمند والیت لشکر گاه بازار محمد نعیم د هلمند والیت قومی شورا  .109
1616011661 

1619911939 

 1611996066 6/11/1931 خوشحال خان مینه احمد یار د افغان محصلینو او زده کونکو تولنه  .106

 1669093616 9/11/1931 والیت بامیان شهر بامیان سید مهدی انجمن تحرک جوانان  .106

 6/11/1931 کابل دشت برچی شاه جهان انجمن هنری راه روشن  .100
1611366999 

1636366191 
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 6/11/1931 والیت کابل دشت برچی ایستگاه شفاخانه زهره اغاز نوین برای بانوانانجمن   .103
1639666110 

1616363919 

 1611139369 11/11/1931 کابل خوشحال خان مینه عقب هوتل باختر اجمل مسعود مجمع پیونتگی جوانان افغان  .131

 6/11/1931 قلعه نوایستگاه  19ناحیه  نثار احمد شورای مردمی قوم درویش علی هلمند  .131
1666919116 

1666693310 

 6/11/1931 والیت جوزجان شهر شبرغان محمد رسول  شورای علماء والیت جوزجان  .131
1633166001 

1609196361 

 11/11/1931 والیت لوگر شهر پل علم نور احمد انجمن جامعه مدنی لوگر  .139
1606969116 

1601661611 

 16/11/1931 والیت بامیان مرکز بامیان عزیز هللا انجمن راهیان اندیشه  .136
1669661611 

1636066699 

 6/11/1931 والیت هرات جاده بهزاد غالم غوث انجمن مالداران مرکز والیت هرات  .139

1611610063 

1633199191 

 

 16/11/1931 والیت جوز جان شهر شبرغان سید علی آغا انجمن دانشجویان ایثارگر والیت جوزجان  .136
1661916911 

1636611600 

 0/11/1931 کابل دشت برچی پل خشک حیات هللا انجمن معلمین افغان  .136
1660611336 

1661061131 

 0/11/1931 کابل دشت برجی سرک شهید مزاری  صیفی هللا انجمن علمی ندای قلم  .130
1669969016 

1606103661 

133.  

 شورای مردم کوه پیرون والیت میدان وردک

 

 

 حیات هللا
ولسوالی بهسود قریه کوه  والیت میدان وردک

 پیرون
0/11/1931 

1663163111 

1666699661 

911.  
شورای اقوام ده مردگان سرخ آباد والیت میدان وردک 

 مقیم کابل
 1666160130 0/11/1931 کابل دشت برجی 

 0/11/1931 والیت هرات ناحیه ششم سید عبدهللا انجمن رستگار  .911
1606663660 

1639111116 

 1611669636 3/11/1931 والیت کابل ناحیه سوم کارته چهارم سید احمد میهن دوستانجمن جوانان   .911
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1616199609 

 0/11/1931 شهر کابل پلخمری  11ناحیه  حاجی فیصل د پلچرخی قومونو شورا  .919
1666116911 

1601616366 

 0/11/1931 پالن سوم مقابل لیسه شمس العارفین محمد نعیم انجمن علمی و حرفوی زنان نخبه افغان  .916
1661366661 

1633663169 

919.  
انجمن زنان قریه عطاء هللا ولسوالی بل چراغ والیت 

 فاریاب
 1669999166 0/11/1931 والیت فاریاب قریه پل چراغ پرمینه

916.  
انجمن زنان قریه سرچکان ولسوالی گرزیوان والیت 

 فاریاب
 3/11/1931 ولسوالی گرزیوان والیت فاریاب بصیره

1666116606 

1660663691 

 0/11/1931 والیت بلخ ناحیه هفتم شهر مزارشریف قربان مراد شورای مردمی قوم خواجه خیران مقیم والیت بلخ  .916
1633190696 

1633616131 

 3/11/1931 والیت هرات ولسوالی زنده جان روهینا انجمن زنان قریه شکیبایی والیت هرات  .910
1669696303 

1606966006 

 1666119161 11/11/1931 والیت بامیان قریه اقرباط مهدی اقرباط مرکز والیت بامیانشورای اهالی قریه   .913

 16/11/1931 کابل ناحیه جهارم کلوله بشته راز محمد شورای مردمی قریه رامک عزنی مقیم کابل  .911
1611111690 

1669191066 

 16/11/1931 متره 01سرک  11کابل ناحیه  ضیاوالرحمن انجمن پیام آوران صلح  .911
1603116911 

1600611911 

 محمد شیرزی د تره خیلو د حوانانو شورا  .911
د کابل والیت د ده سبز ولسوالی د تره خیلو کلی 

 بازار
16/11/1931 

1606911063 

1600666133 

 19/11/1931 کابل دشت برچی ایستگاه قلعه نو محمد تقی شورای قوم پیتاب احسان تیمور مقیم والیت کابل  .919
1661666199 

1600111116 

 11/11/1931 والیت بامیان ولسوالی یکاولنگ حسن شورای سبحان اهل البیت  .916
1660969169 

1660931366 

 16/11/1931 کابل کلوله بشته چهارراهی ترافیک اسلم شورای مرکزی اقوام گمبر افغانستان  .919
1611169113 

1666911191 

916.  
 انجمن علمی و اجتماعی برنا

 
 16/11/1931 ناحیه سومشهر کابل  محمد هادی

1603601161 

1661196661 
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 10/11/1931 کابل کوته سنگی پل سوخته حفیظ هللا شورای دانشجویان راه سبز  .916
1616110611 

1616911669 

 16/11/1931 کابل والیت د بگرامی ولسوالی شیرباد د بگرامی ولسوالی د پشتون آباد کلی د خلکو شورا  .910
1639336661 

1636161069 

 16/11/1931 والیت پکتیا مرکز گردیز عبداملنان مجمع معلمین والیت پکتیا  .913
1633606619 

1666110169 

 16/11/1931 والیت سرپل ناحیه اول  ثریا انجمن علمی جهان ارا بیگیم  .911
1610161613 

1611913196 

 16/11/1931 کابل دشت برچی قلعه نو عوض شورای طلوع نور   .911
1660190111 

1631666616 

 10/11/1931 کابل شاه شهید آزیتا شورای مردمی والیت بادغیس مقیم کابل  .911
1631060111 

1633911911 

 10/11/1931 دشت برچی کوجه امنیت سید هاشم مجمع تفکر  .919
1669911111 

1631611161 

 10/11/1931 جاده شهید مزاری ایستگاه تلگراف ضامن علی مجمع دانشگاهیان افغانستان  .916
1666661611 

1609166116 

 0/11/1931 والیت کندز بندر خان اباد سیدالرحمن انجمن جوانان امید و عدالت مقیم کندز  .919
1609901911 

1669161619 

 10/11/1931 والیت بلخ شهر مزارشریف مارکیت هارتم برات عصمت هللا مجمع اجتماعی نظم نوین  .916
1669916996 

1636113113 

 1/1/1931 دایکندی شهر نیلی کوچه اول والیت   انجمن ادبی شاه ناطق  .916
1633616691 

1669606111 

 19/11/1931 والیت بدخشان ولسوالی کشم حبیب هللا انجمن خروش آهو  .910
1661161013 

1661663163 

 11/11/1931 روبروی لیسه حبیبیه 6کابل ناحیه  هما انجمن اجتماعی هما  .913
1606666163 

1606660166 

 1606119911 11/11/1931 جهارراهی شهید دهبوری کوجه اول  مرتض ی افغانستانمجمع مطالعات صلح   .991
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1666961191 

 19/11/1931 والیت بلخ شهر مزارشریف محمد نظری  انجمن اجتماعی یورت  .991
1610130166 

1611106611 

 19/11/1931 قریه جعارک ولسوالی بلخ والیت بلخ ضیا هللا شورای اجتماعی آریانای نوین  .991
1661161966 

1661991393 

 19/11/1931 والیت هرات ولسوالی انجیل کاظم انجمن اجتماعی هدایت مقیم هرات  .999
1606301631 

1636909011 

 10/11/1931 والیت هرات ناحیه دوازدهم علی جمعه انجمن علمی دانشجویان نخبه مقیم هرات  .996
1601699110 

1601661660 

 19/11/1931 والیت هرات غرب شهر ترک هاشمی جمعه گل شورای اجتماعی حق شناسان 
1666161161 

1633966606 

 19/11/1931 کابل ناحیه سوم جوک دهبوری صاحب نظر سنگین مجمع ملی جامعه مدنی افغانستان  .999
1631111111 

1633963611 

 19/11/1931 شهر کابل  ناحیه دهم عبدالهادی شورای اجتماعی جوانان اصرار  .996
1669013666 

1600131990 

 1/1/1931 والیت لوگر پل علم  انجمن زنان روشنفکر لوگر  .996
1631699616 

1633699309 

 10/11/1931 والیت بغالن شهر پلخمری  امین هللا انجمن اجتماعی مصباح  .990
1603161191 

1616616961 

993.  
شورای اجتماعی بیجا شده گان مناطق مرکزی مقیم 

 غزنی
  1/1/1939 شهر غزنی قلعه شهاده سخی

 13/11/1931 شهر نو مقابل کابل ستی سنتر کابل محمد امیر انجمن تصویر برداران حرفه یی  .961
1633619691 

1603161336 

 1/1/1931 والیت بامیان کوجه شفاخانه نذیر احمد انجمن فریاد ازادی  .961
1660616999 

1666163906 

 13/11/1931 شار د ماکلی مندوی د حاجی بابا مارکیتکندز  محمد رحیم د افغان حوانانو سپیحلی کاروان تولنه  .961
1603611616 

1609630309 

 1630000600 13/11/1931 شیرپور همجوار خانه دوستم غالم فاروق شورای صاحب نظران ملی  .969
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1633691919 

 13/11/1931 والیت هرات متصل فونسل گری امریکا سید عبدالوهاب انجمن اجتماعی منظر ملی حماس مردم افغانستان  .966

1606066396 

 

1636911111 

 11/11/1931 قلعه نجارا کابل نور محمد حشمت انجمن مشعل بیداری   .969
1611363611 

1606111139 

 1/11/1931 دشت برجی ناحیه سیزدهم کابل محمد ظاهر شورای اجتماعی مردم یوسف نیگی  .966
1603331696 

1609196619 

 11/11/1931 والیت پنچشیر ولسوالی حصه اول  پرویق پنچشیرانجمن اجتماعی جوانان حصه اول والیت   .966
1611136311 

1616066696 

960.  

 درونتی د حوانانو تولنه

 

 

 1/11/1931 ننگرهار سرخرود نجیب هللا
1606961366 

1666906910 

963.  

 شورای مردمی قوم بختیار

 

 

 1/11/1931 والیت هرات شهرک عرفان جان محمد
1613113399 

1639163901 

 1633196691 6/11/1931 کابل احمد شاه بابا مینه سوپر مارکیت سید احمد توتاخیلو حوانانو تولنیزه شوراد   .991

 9/11/1931 کابل سرک اول تبه سالم حاجی حسین علی شورای سرتاسری انسجام قزلباشهای افغانستان  .991
1611166336 

1633666311 

 1/11/1931 والیت هرات ولسوالی کهسان شهر اسالم قلعه سراج الدین انجمن اجتماعی جوانان اسالم قلعه  .991
1633666169 

1631916919 

 1/11/1931 والیت هرات احمد ضیاء مجمع مشارکت توسعه و رفاه اجتماعی  .999
1639919199 

1633116919 

 1/11/1931 دشت برچی 19والیت کابل ناحیه  محمد رضا مجمع مدنی داد رس  .996
1600103099 

1661960919 

 9/11/1931 کابل ناحیه هفتم قلعه شیخان میر ذبیح هللا ولی زاده نو اندیشان چهاردهی شورای  .999
1633111116 

1603136161 

 1601111011 11/11/1931 کابل قلعه فتح هللا سرک هفت سهیالشورای سرتاسری اجتماعی خدمت گذاران مردم   .996
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 1669111111 افغانستان

 6/11/1931 کابل ناحیه چهارم کلوله پشتهوالیت  سید مهدی انجمن اجتماعی هاشمی  .996
1611131091 

1633619696 

 1611101696 6/11/1931 والیت کابل ولسوالی بغمان قریه دو ده مست عبدالستار انجمن قوریه داران پغمان  .990

 9/11/1931 د ننگرهار والیت د بهسود ولسوالی میر اعظم په ننگرهار کی د میشبوو گجر قومی شورا  .993
1669096366 

1639939666 

 9/11/1931 کابل ناحیه هفتم گذرگاه محمد عزیز شورای اجتماعی معلولین باختر  .961
1633663610 

1616113169 

 0/11/1931 کابل قلعه فتح هللا سید میرویس مجمع تجلی جوانان افغانستان  .961
1633999199 

1606166611 

 1666061913 1/1/1931 والیت بلخ شهرک حیرتان  انجمن مطالعات نوین بلخ  .961

 0/11/1931 والیت بامیان ولسوالی کلکی قریه ده گل داد حاجی میر اجان انجمن اجتماعی قوریه داران ولسوالی کهمرد  .969
1663119916 

1666990919 

 0/11/1931 متره 91والیت هرات ناحیه اول سرک  معصومه انجمن زنان پویا  .966
1633116199 

1636111003 

969.  
شده گان و مهاجرین والیت فاریاب شورای قوم بیجا 

 مقیم والیت جوزجان
 13/11/1931 والیت فاریاب مرکمز شهر شبرغان سید اکرم

1603161916 

1633196319 

 

 6/11/1931 حوزه 6د هلمند والیت د لشکرکاه شار  محمد سرور د غازی محمد خانجان مدنی تولنه  .966
1616191691 

1616166966 

 0/11/1931 والیت بلخ شهر مزارشریف محمد حسین والیت  بلخ شورای جواجان سیغان مقیم  .966
1661331131 

1630019996 

 6/11/1931 د پکتیا والیت د گردیز شار ضاالحق د خدمت او پرمختیک تولنه  .960
1630311363 

1600169316 

  11/11/1931 کابل ده افغانان سرک اسمائی غالم ایشان انجمن حفاظت افغانستان از خطرات مواد بیولوژیکی  .963

 19/11/1931 کابل کوته سنگی ناحیه سوم ضیاوالدین انجمن علمی جام  .961
1611966699 

1600961916 

 1633119101 3/11/1931 کابل سرک دارالمان عبدالرحمن انجمن فرهنگی جهاندادان غوری  .961
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163311933 

 1663116116 3/11/1931 والیت بلخ شهر مزارشریف محمد رضا انجمن اجتماعی سالم  .961

 3/11/1931 شهر بامیان عقب میوند بانک صادق علی انجمن مردمی مرکز والیت بامیان  .969
1661119601 

1669699991 

966.  
د جالل اباد شار د مارکیتونو او جایدادونو د مالیکونو 

 شورا
 1/1/1931 د ننگرهار والیت سلطان زی مارکیت غالم مصطفی

1611611616 

1633919699 

 3/11/1931 قلعه شهاده سرکاریز ناحیه ششم مصطفی دانشجویان کابلانجمن   .969
1666666969 

1661161391 

 3/11/1931 د ننگرهار والیت د مخابراتو چوک امیر محمد په ننگرهار کی د میشتو کنریانو شورا  .966
1639619061 

1603099136 

 3/11/1931 مولوی سراج الدین شهیدوالیت کندز کوچه  خداینور  انجمن علمی جوانان فدا کار والیت کندز  .966
1663119913 

1636090901 

 16/11/1931 کابل سبا سنک سرک نو محمد نعیم انجمن وارثین شهدا، معلولین و جانبازان افغانستان  .960
1601911031 

1610110163 

963.  

 انجمن اجتماعی ابرار مقیم والیت سرپل

 

 

 1666911610 3/11/1931 والیت سرپل شهر نو کوچه چمن محمدباقر

 19/11/1931 کابل دشت برچی 19ناحیه  محمد حسین مجمع دانشجویان دره ترکمن  .901
1633131111 

1633911169 

 13/11/1931 والیت بلخ شهر مزارشریف ناحیه سوم مرتض ی مجمع علمی دانشجویان دانشکاه بلخ  .901
1606116119 

1636010131 

 11/11/1931 د پکتیا والیت د گردیز شار هللامحمد  د پکتیا والیت د حوانانو د یووالی تولنه  .901
1633961116 

1636609911 

909.  

 مجمع جوانان نبوغ اسالمی افغانستان

 

 

 16/11/1931 شهر غزنی شیرخان

1661169313 

 

1636011133 

 11/11/1931 بادام باغ 16کابل ناحیه  عدبالعظیم انجمن خورشید معارف  .906
1606691369 

1639911611 
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 19/11/1931 کابل لب جر شاه آقا همفکران افغانستانشورای اسالمی   .909
1636666111 

1633110111 

 16/11/1931 شهرک صفا 19کابل ناحیه  یاسین سجادی شورای اهالی شهرک صفا ناحیه سیزدهم کابل  .906
1660113696 

1669363106 

 1611310931 16/11/1931 مرکز والیت تخار عبداملقدر انجمن تولید و ترویج کننده گان صنعت سایبین  .906

 19/11/1931 پلخمری ناحیه دوم محمد صفا شورای هم آهنگی مردم نیکپی والیت بغالن  .900
1633116611 

1639611611 

 19/11/1931 کارته نورخدا کوجه دهم جمعه علی شورای اجتماعی کارته نور خدا والیت بلخ  .903
1633169196 

1633991316 

 1611111363 13/11/1931 کابل ناحیه هفدهم سرکوتل عبدالرقیب شورای متحد شهرک رفاه  .931

 19/11/1931 والیت فاریاب ناحیه هشتم محمد داود شورای اقوام مختلف والیت فاریاب  .931
1600636969 

1600666169 

 1633996610 19/11/1931 والیت بغالن جواز قوماندانی امنیت اسالم الدین انجمن جوانان قطغن زمین  .931

 19/11/1931 19کابل دشت برچی ناحیه  مرضیه اجتماعی قضای خردانجمن   .939
1660696166 

1661119000 

 1611131616 91/11/1931 کابل پل سوخته مقابل حربی شونحی محمد روح هللا شورای اجتماعی قوم اسالم خیل  .936

 1/1/1931 کابل ناحیه سوم پل سوخته  شورای اجتماعی وحدت و تفاهم ساحات مرکزی   .939
1669316911 

1666903909 

 16/11/1931 بالک های سلیم کاروان کابل قلعه فتح هللا محمد نعیم مجمع ملی اسالمی جوانان افغانستان  .936
1606639603 

1616191619 

 11/11/1931 کابل دریمه کارته شپزم سرک نجیب هللا د ناصر و قومی شورا  .936
1633999110 

1611610916 

 13/11/1931 دایکندی قریه کهنه مقابل لیسه ذکور  غیرت دایکندیانجمن رشد معلولین   .930
1669911360 

1663319606 

933.  

 شورای اجتماعی آینه

 

 

 16/11/1931 مرکز والیت غزنی پالن سوم سید احمد شاه
1633911616 

1633966909 

 1666939193 19/11/1931 کابل ناحیه سیزدهم دشت برچی اسد هللا انجمن اجتماعی ستارگان تمدن  .611
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1639166991 

 16/11/1931 والیت هرات ناحیه هفتم بسم هللا مجمع اجتماعی باختر مقیم هرات  .611
1630106169 

1606616119 

 1/1/1931 دشت برچی تانک تیل  انجمن رشد محصلین افغانستان  .611
1666616631 

1616669693 

 13/11/1931 ناحیه سیزدهم شهر رسالتکابل  محمد حسن کابل 19شورای مردمی کوه چهل دختران ناحیه   .619
1661313931 

1636360361 

 11/11/1931 کابل ناحیه هفتم سرک داراالمان مصطفی کمال انجمن اجتماعی یوپک یول راه ابریشم  .616
1636636166 

1111911936 

 11/11/1931 کابل والیت احمد شاه بابا بست محمد انور  حوان حواک مدنی تولنه  .619
1601116109 

1606969303 

 11/11/1931 والیت هرات درب عراق عبدالبصیر مجمع اجتماعی عیاران هرات  .616

1630913630 

1633661116 

 

 11/11/1931 کابل ناحیه سوم دهبوری محمد شاه انجمن علمی دانشجویی نحای نو  .616
1603339011 

1630990119 

 11/11/1931 پروان بهلوی سفارت پاکستانکابل کارته  محمد داود مومند انجمن پرسونل بیمه افغانستان  .610
1611169991 

1630991991 

 1611160131 11/11/1931 کوتل خیر خانه سرک احمد شاه مسعود احسان هللا شورای صلح و ورزش افغانستان  .613

 1633916609 11/11/1931 کابل سرای غزنی عبدالقیوم انجمن اجتماعی نگرش نو  .611

 منگلزمردخان  منگلو حوانانو تولنه  .611
کابل چمن حضوری مارکیت زاهد ولید منزل 

 دوم
11/11/1931 

1633116996 

1611391916 

 11/11/1931 والیت هرات ناحیه ششم حبیب الرحمن انجمن مالداران برادران کروجی  .611
1633969610 

1633619901 

 11/11/1931 والیت هرات ولسوالی انجیل غالم یحی انجمن مالداران برادران احمدی  .619
1669101111 

1666361131 

 11/11/1931 والیت هرات ولسوالی گذره عبدالستار انجمن مالداران برادران محمدی  .616
1633011696 

1636696161 
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 19/11/1931 کابل کارته سه پل سرخ محمد علی انجمن مریضان هموفلیا افغانستان  .619
1633919169 

1660013161 

 19/11/1931 کابل کارته مامورین مقصود انجمن نوین  .616
1666111911 

1633161691 

616.  

 شورای اجتماعی جوانان ولسوالی چهاراسیاب

 

 

 19/11/1931 ولسوالی چهاراسیاب قریه الیاس خیل محمد نور 
1611110611 

1633999101 

 19/11/1931 شهر هرات 6سرک شهید میر عبدالواحد ناحیه  مشتاق احمد شورای هم آهنگی جوانان افغانستان  .610
1633169116 

1633119911 

 11/11/1931 والیت هرات سرک هاشمی نصیر احمد انجمن علمی جهان سبز  .613
1639111166 

1666111166 

 16/11/1931 والیت کابل ناحیه سوم دهبوری مرضیه انجمن اجتماعی زنان مبتکر  .611
1600611666 

1603061191 

 1669961996 10/11/1931 شهر صفاکابل ناحیه یزده کوچه  محمد علی شورای اجتماعی قوم مرک  .611

 1600663199 9/11/1931 کابل خوشحال خان سرک سیلو محمد عارف مجمع مطالعاتی و پژوهش ی سوریان  .611

 19/11/1931 والیت کابل ولسوالی موسهی عزت هللا شورای جوانان قریه سنک نوشته ولسوالی موسهی  .619
1639066319 

1661601636 

 19/11/1931 شهر هرات ناحیه سوم پل زنگینه نجیب هللا معیوبین شهر هراتانجمن اجتماعی معلولین و   .616
1611616901 

1636939166 

 9/11/1931 والیت کابل کارته نو سرک دوم عبداالحمد مجمع اجتماعی ورزشگاران افغان  .619
1661666161 

1636103161 

 16/11/1931 ناحیه سیزده دشت برچی معصومه شورای مردمی چهل دختران  .616
1630163601 

1633110611 

 10/11/1931 کابل ولسوالی قره باغ حضرت هللا عزیزی  په قره باغ ولسوالی کی دمیشتو قومونو شورا  .616
1660069906 

1661699919 

 1663061911 13/11/1931 والیت بغالن ولسوالی خنجان عبدالظاهر شورای جوانان ولسوالی خنجان والیت بغالن  .610

 91/11/1931 جاده شهید مزاری بیش کوجه نهم محمد بشیر هللا العظمی فیاضانجمن اجتماعی ایت   .613
1639131660 

1601661619 
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 91/11/1931 کابل کارته جهار سرک سوم حوزه امنیتی احمد روی غون  انجمن ادبی عالم غوشار  .691
1663399661 

1609990699 

 13/11/1931 والیت بلخ شهر مزارشریف شبنم انجمن اجتماعی صنایع دستی عدالت  .691
1661601110 

1666166996 

 91/11/1931 کابل چهارراهی صدارت مرکز تجارتی فاروق محمد قاسم د قبا اصالحی تولنه  .691
1636111666 

1600601161 

 9/11/1931 کابل شیرپور ناحیه دهم محمد نسیم سروش انجمن فعالین حقوق زن و جامعه  .699
1600969661 

1601961991 

 91/11/1931 والیت هرات ناحیه نهم جاده مهتاب محمد فرید درهای کاوشکران انجمن مشاوره و روان  .696
1630616600 

1636311696 

699.  

 انجمن دانشجویان پروان سبز

 

 

 9/11/1931 والیت پروان شهر چاریکار عابد هللا
1636009091 

1606193161 

 91/11/1931 والیت بلخ ناحیه هفتم رابعه انجمن اجتماعی قدک  .696
1633611196 

1639019660 

 1/1/1931 ایستگاه لیسه مریم 11والیت کابل ناحیه   شورای اجتماعی شهروندان ناحیه یازدهم  .696
1661111666 

1636111111 

 1/1/1931 والیت کابل ناحیه یازدهم بازار لیسه مریم  شورای تاجران و پیشه وران ناحیه یازدهم شهر کابل  .690
1636611611 

1666161961 

 1609116019 91/11/1931 ناحیه 0کابل والیت  ناصر محمد یووالی شورا د جنوبی قومونو  .693

 9/11/1931 سرک سورا کابل کارته سه ایمل انجمن اجتماعی حاصل  .661
1611110111 

1611666666 

661.  
شورای مهاجرین و بیجاشده گان مقیم ناحیه پانزدهم 

 شهر کابل
 9/11/1931 کابل ناحیه پانزدهم شهر کابل افقاض ی

1600116099 

1630361996 

 

 1931 کابل ناحیه هفتم قلعه فتح ریشخور   شورای اتفاق نو آباد قلعه فتح هللا ریشخور   .661
1633961969 

1609636613 

 1616991919. 9/11/1931 والیت دایکندی قریه زردتینی فیروزه شورای زنان مهاجرین قریه زردینی والیت دایکندی  .669



31 

  

1619166111 

666.  
 شورای تتتتتتت

 مقیم والیت هرات
 9/11/1931 والیت هرات ناحیه ششم سید مصطفی

1609116161 

1610693116 

 9/11/1931 والیت هرات درب ملک شیر اغا هوتک د هرات په والیت کی د بادغیس د قومونو شورا  .669
1619916616 

1631666666 

 1666161309 6/11/1931 کوالیی دواخانهکابل کوته سنگی  علی تفکری  انجمن محصالن والیت دایکندی مقیم کابل  .666

 1666366911 6/11/1931 کابل ناحیه یازدهم خالد انجمن فرهنگی و اجتماعی آذرخش  .666

 9/11/1931 کابل ناحیه هفتم چهلستون  عبدالواحد شورای اقوام ساکن در شهر کابل  .660
1636166696 

1633910116 

 9/11/1931 والیت تخار شهر تالقان گذر باجوری ها غریب هللا شورای اندرابیها مقیم والیت تخار  .663
1606061391 

1611619161 

 9/11/1931 والیت هرات سرک س ی متره تاحیه اول  نوریه انجمن آرایشگران طلوع صبح  .691
1636631119 

1633639191 

 1619161116 6/11/1931 د ننگرهار والیت د جالل اباد شار برهان الدین د ننگرهار والیت د خصوص ی شونحیو پرسونل  .691

 19/1/1939 والیت لوگر پل اعلم جوار رادیو زیست نورهللا انجمن علمی محصلین و جوانان والیت لوگر  .691
1661961099 

1661961099 

 11/1/1939 احمد شاه بابا مینه لسمه ناحیه امیر خان د افغانستان د حوانانو شورا  .699
1600666966 

1661661616 

 1669116660 1/1/1939 والیت هرات جاده مراد بخش قول اردو  ظرفیت سازی جوانانانجمن اجتماعی   .696

 10/11/1931 والیت پنچشیر ولسوالی آبشار عبدالبصیر شورای جوانان ولسوالی آبشار والیت پچشیر  .699
1663303991 

1663303913 

 6/11/1931 پل اعم د صیل حدران پمب د لوگر والیت میرویس د لوگر والیت د میوه لرونکو نیالکو د روزو نکو تولنه  .696
1611119611 

1666966601 

696.  
شورای قومی عیدو خیل قریه للندر ولسوالی چهار 

 آسیاب والیت کابل
 6/11/1931 والیت کابل ولسوالی چهار آسیاب حاجی گل محمد

1633691631 

1663110016 

 

690.  
 انجمن علمی جوانان اندیشمند

 
 11/11/1931 تجارتی یارککابل قوای مرکز مرکز  انور شاه

1616161611 

1606669669 
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 11/11/1931 کابل کوته سنگی سرک سیلو زهرا انجمن اجتماعی االمین  .693
1611101119 

1606669669 

 11/11/1931 کابل ناحیه سوم پل سرخ فردوس احمد مجمع جوانان راه نو  .661
1601969919 

1609196639 

 11/11/1931 د پکتیکا والیت مرکز شانه گردیز هللاعزیز  د پکتیکا د حوانانو تولنه تولنه  .661
1630163111 

1669116666 

 11/11/1931 والست سمنگان شهر ایبک عبدالرحیم شورای مشعل العلم جوانان مرکز سمنگان  .661
1666911600 

1661699013 

 11/11/1931 آبادوالیت بلخ شهر مزارشریف شهر علی  محمد صاحب شورای مردمی شهرک علمی اباد شهر مزارشریف  .669
1666196161 

1661616131 

 11/11/1931 د کونر والیت مرکز اسعد اباد شار عبدالواحد د توحید او سنت د حوانانو تولنه  .666
1669999991 

1611669999 

 11/11/1931 د پکتیکا والیت ارگون ولسوالی محمد البر سواد مدنی تولنه  .669
1660063131 

1666119991 

 11/11/1931 د کنر والیت د اسعد اباد شار نظیره او سحو تولنهد کونر و معلولینو   .666
1661669611 

1666119166 

 1639331663 1/1/1931 کابل کوته سنگی گوجه قلعه واحد  انجمن جوانان تاج  .666

 نظام امللک جالله مرسندویه بنیاد  .660
د کنر والیت د اسعد اباد شار د قومندانی 

 ترحنک
11/11/1931 

1616691011 

1633906661 

 19/11/1931 سرک حقوق بشر مارکیت میهن احمد شریف مجمع نخبگان نسل جوان افغانستان  .663
1636161066 

1661661969 

661.  

 د قلعه حیدرخان او جنفردمیشتو قومونو

 

 

 16/11/1931 قلعه حیدرخان قریه چنغر ناحیه جهارم حاجی عبدالغیاث
1611191131 

1666116161 

661.  

 بایانو تولنههلمند د غوشو د کار 

 

 

 11/11/1931 والیت هلمند زره شاروالی 
1636111161 

1619636666 
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 19/11/1931 کابل 0سرک اول کارته نو مربوط ناحیه  سید ولی په کابل  دخوست والیت د تنیو حوم د حوانانو شورا  .661
1660909696 

1666106600 

 19/11/1931 کارته زراعت بالک سومشهر مزارشریف  غالم مصطفی انجمن اجتماعی و مدنی معرفت  .669
1666616116 

1666111166 

 1/1/1931 ناحیه ششم شهرک دوازده کابل  شورای اجتماعی امید زنان افغانستان  .666
1603691666 

1636996366 

 1609911969 19/11/1931 والیت هرات ناحیه ششم شاروالی مولولی فضل احمد شورای اجتماعی قوم قپچاق  .669

 حمید هللا استعدادهای درخشانانجمن   .666
والیت غور مرکز چغچران عقب کوجه سره 

 میاشت
19/11/1931 

1663699003 

1601901130 

 غالم حیدر انجمن زعفران کاران مرکز غزنی  .666
والیت غزنی شهر غزنی تزدیک مارکیت حاجی 

 قربان
16/11/1931 

1661366661 

1661611161 

 10/11/1931 کابل کوته سنگی مقابل هوتل اریانا عبدهللا انجمن ورزشکاران فوتبا فریستایل  .660
1601196119 

1603196916 

 1/1/1931 والیت بنچشیر ولسوالی دره  شورای اتحاد جوانان پنجشیر  .663
1691166011 

1691166636 

 11/11/1931 سرک داراالمان کوجه سناتوریم لیلما انجمن خیاطی حماسه زنان افغان  .601
1606110966 

1666119669 

601.  
شورای اهالی ولسوالی خاش مقیم مهارک والیت 

 بدخشان
 11/11/1931 والیت بدخشان ولسوالی خاش عبدالبشیر

1639961693 

1666996101 

 غالم ربانی شورای اجتماعی جوانان قریه تاواخ پنجشیر  .601
والیت پنچشیر ولسوالی عنابه جوار مسجد 

 جامعه تاواخ
19/11/1931 

1606916196 

1606661166 

 1606960161 16/11/1931 کابل چمن حضوری کلوب جوانان بصیر احمد مجمع مدنی مصلح  .609

 16/11/1931 والیت هرات جاده مهدی سلیار کاکر مجمع اجتماعی فرهنگی کاک نیکه  .606
1633161961 

1609969606 

609.  

 مجمع معلولین ولسوالی زاری والیت بلخ

 

 

 13/11/1931 والیت بلخ ولسوالی زاری  علی جان
1639066690 

1639316131 

 1636611161 16/11/1931 والیت هرات جاده بانک خون  حمید هللا اتحادیه صنعتگران والیت هرات  .606
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1633111096 

 گل محمد د وزیر او مسعود قومی تولنیزه تولنه  .606
د غزنی والیت مرکز دسره میاشت ریاست ته 

 مخامخ
16/11/1931 

1630911166 

1661111391 

 13/11/1931 والیت پروان شهرک مهاجرین رحیمه مسحد جامعهانجمن زن   .600
1600610139 

1606311016 

 10/11/1931 والیت کندهار یولسمه ناحیه هدایت هللا د نوی ژوند تولنه  .603
1616161611 

1616111611 

631.  
شورای بیجا شده گان مردم صفحات شمال افغانستان 

 مقیم هرات
 10/11/1931 والیت هرات ناحیه هشتم مالو

1601919993 

1633969000 

631.  
انجمن علمی و فرهنگی بنیادگر دانشجویان سمنگان 

 مقیم والیت جوزجان
 16/11/1931 والیت جوزجان شهر شبرغان امان هللا زمانی

1669963319 

1639191191 

 10/11/1931 والیت بادغیس قلعه نو شمال دریا جند هللا انجمن علمی اجتماعی اندیشه پویا  .631

1639306066 

1636666161 

 

 10/11/1931 والیت هرات ناحیه اول عقب ریاست امنیت ملی شاه محمد انجمن مدنی و اجتماعی جوانان روشنفکر والیت هرات  .639
1636936169 

1633166066 

 1/1/1931 کابل ناحیه هفتم قلعه فتوح  شورای محل قلعه فتوح ناحیه هفتم شهر کابل  .636
1611161136 

1633119196 

 10/11/1931 والیت کندز زون شرق بندر خان اباد عبدالخلیل انجمن اجتماعی معلولین والیت کندز  .639
1600960916 

1633966613 

 10/11/1931 والیت غور شهر چغجران اقا محمد مجمع اجتماعی و فرهنگی البدر الچشتیه  .636
1660611110 

1636163191 

636.  
والیت شورای مردمی شهرک مهاجرین البیرونی مقیم 

 غزنی
 19/11/1931 والیت غزنی شهرک مهاجرین البیرونی میر افغان

1603116163 

1636969091 

 11/11/1931 شهر کابل 19کابل ناحیه  فاطمه شورای اجتماعی زن و جامعه نوین  .630
1669991166 

1636166616 

 1639116616 16/11/1931 کابل گوالئی مهتاب قلعه کوجه نو اباد محمد فهیمی مجمع علمی فرهنگی موعود  .633

 1601116111 11/11/1931 والیت بامیان جوار مدرسه مهدیه نوروز علی شورای مردمی مقیم معدن حاجیگک  .911
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1633901691 

 13/11/1931 والیت هرات ناحیه دوازدهم نعمت هللا انجمن اجتماعی موتر فروشان هرات  .911
1611616619 

1633191160 

 11/11/1931 والیت جوزجان شهر شبرغان عبدالغفور  انجمن علمی نوید آوران لعل  .911
1669116619 

1669999101 

 11/11/1931 کابل کلوله بشته ناحیه جهارم نوید یوسفی انجمن اجتماعی و هماهنگی جوانان  .919
1636669636 

1666166111 

916.  
انجمن فرهنگی محصلین حوزه بشت بند والیت سمنگان 

 مقیم والیت بلخ
 19/11/1931 شهر مزارشریف کارته نو خداوالیت بلخ  عزیز هللا

1639661166 

1636960916 

 19/11/1931 والیت کابل ولسوالی چهار اسیاب محمد بصیر شورای مردمی ولسوالی چهار اسیاب والیت کابل  .919
1609169161 

1601369116 

 19/11/1931 والیت کابل سرک چهارم سیلو مرکزی   انجمن اجتماعی مکتب خانه مسعود  .916
1630101010 

1633111333 

 19/11/1931 والیت بلخ شهر مزارشریف مارکیت ابراهیم نورالدین مجمع ندای جوانان افغانستان  .916
1616913936 

1619363919 

 19/11/1931 کابل جاده نادر پشتون عنایت مارکیت سرور احمدزی  د سرور احمدزی دستدویه تولنه  .910
1666091916 

1633961999 

 19/11/1931 شهرک طالئی 16کابل ناحیه  جان آقا کوه بند پروانشورای مردمی   .913
1633963636 

1611111166 

 19/11/1931 کابل خیر خانه مقابل ریاست استاک مرکزی  شکیبا بنیاد اموزش ی فرهنگی و حرفوی کمال  .911
1633919136 

1631611011 

 16/11/1931 شیرپور کابل حوزه دوم کوچه  محمد شفیق بشریار انجمن علمی تعقیقاتی تعقلی  .911
1633166603 

1636611166 

 19/11/1931 هلمند والیت لشکرکاه شار عبدالغنی د هلمند د گروند گرو تولنه  .911
1616191116 

1616119066 

 10/11/1931 والیت غزنی ولسوالی جاغوری محمد یونس ی مجمع همسویی اجتماعی  .919
1633061136 

1630119166 

 1631696919 10/11/1931 کابل چهار قلعه وزیر اباد سعیده انجمن اجتماعی بهرمان  .916
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1663061916 

 1/1/1931 کابل کارته سه قلعه وزیر  انجمن تحقیقاتی نهاوند  .919
1639660161 

1609019066 

 10/11/1931 کابل ناحیه دوم کارته پروان محمد یوسف انجمن ماستران تکوندوکاران دلدار  .916
1663993319 

1666111011 

 1611963061 10/11/1931 کابل چهلستون رهنه باغ نصیر احمد اجتماعی قوم کاکه نورخیل چهاردهی کابلشورای   .916

 10/11/1931 کابل دشت برچی محمد ضیا انجمن اجتماعی هماء اندیشه  .910
1663636611 

1669991961 

 11/1/1939 د جالل اباد شار حلورمه ناحیه غزیز الرحمن دولس ی ستوترودحل تولنه  .913
1633111611 

1636691939 

 6/1/1939 کابل ناحیه نهم قریه قابلبای محمد داود شورای اهالی قابلبای ناحیه نهم شهر کابل  .911
1611109019 

1611166609 

 10/11/1931 کابل ولسوالی قره باغ صبر هللا شورای هم آهنگی جوانان ولسوالی قره باغ والیت کابل  .911
1669101639 

1633991616 

 10/11/1931 کابل ولسوالی بگرامی چهارراهی غازی ماللی تیمور شاه قوم تیموری بغالن مقیم کابلشورای   .911
1633961310 

1666601116 

 10/11/1931 کابل کارته سه چهارراهی پل سرخ غالم عباس انجمن ملی پشت بال افغانستان  .919
1616166161 

1609191061 

 1611111199 6/1/1939 والیت تخار ناحیه دوم نجیب هللا شورای مردمی بغالنی های ساکن در والیت تخار  .916

 6/1/1939 کابل خیر خانه ناحیه پانزدهم محمد رسول  انجمن جمناست های افغان  .919
1633919993 

1611930990 

 16/1/1939 دکابل والیت کارته نو دریم سرک عبداکبر د یوسف زیو ادبی فرهنگی او کلتوری تولنه  .916
1666601196 

1611161010 

916.  
 انجمن علمی اجتماعی برلبان

 
 1/1/1939 والیت سمنگان شهر ایبک حبیب هللا

1606660901 

1631916119 

 1600391166 1/1/1939 والیت بغالن ولسوالی بلخمری   شورای مردمی قوم حسین خیل والیت بغالن  .910

 6/1/1939 کابل ده کیبک سرای شمالی عبدالرزاق انجمن معلولین آگاه افغان  .913
1669616196 

1606610919 



36 

  

 6/1/1939 والیت کندز شهر کندز خان محمد شورای متفذین ولسوالی خان اباد والیت کندز  .991
1666610633 

1669391010 

 1611111396 10/11/1931 والیت کندهار شهر کندهار عزیزه انجمن اجتماعی شهید محمد هاشم وطنوال  .991

 3/1/1939 کابل ولسوالی ده سبز والیت محمد هللا د ده سبز معلولینو تولنه  .991
1606191666 

1606111166 

 13/1/1939 کابل ناحیه اول چند اول مسجد حسینه احمد علی انجمن علمی منتظران جعفریه  .999
1611111991 

1611100116 

 1/1/1931 والیت کابل ناحیه سیزدهم دشت برجی  انجمن اجتماعی و مدنی اغاز  .996
1636119699 

1639639639 

 91/9/1939 کابل ناحیه دهم بی بی مهرو  عبدالستار اسالمی و اجتماعی همای سعادتشورای   .999
1630691119 

1666011160 

 11/1/1939 کابل کوته سنگی عبدالحلیم همت افغان ولس ته خدمت تولنه  .996
1633916009 

1633661616 

 1/1/1939 کابل حصه دوم خیرخانه فرید انجمن جوانان بی بضاعت افغانستان  .996
1669919119 

1606131016 

 1/1/1939 کابل کارته سه گوالئی دواخانه  مجمع ملی فعاالن مدنی  .990
1660060166 

1609661616 

 19/9/1939 مرکز والیت بامیان عرش االحمد شورای بیداری مردم والیت بامیان  .993
1630106161 

1666969909 

 9/1/1939 کوته سنگیکابل ناحیه پنجم  لطف هللا انجمن اجتماعی فرهنگی گام سبز  .961
1633111011 

1601910061 

 11/1/1939 کابل ناحیه اول چمن حضوری شیر هللا الدین شورای متفکرین آگاه افغان  .961
1616161301 

1660963196 

 سیما ثمر انجمن همکاران توقف توبرکلوز در افغانستان  .961
کابل تایمنی چهارراهی جماعت خانه کلینک 

 خدمت
11/1/1939 

1666111161 

1611111160 

 19/1/1939 والیت فاریاب ولسوالی اندخوی شهر نو فیروز  انجمن محصالن ولسوالی اندخوی والیت فاریاب  .969
1606611119 

1606111113 

 1666993609 11/1/1931 خوست شار لعل تاور دوهم منزل  احمد شاه د خوست والیت د حوانانو تولنه  .966
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1669361939 

 11/1/1931 کابل ناحیه یازدهم کوجه جهارده پروزه جدید عبدالکریم شورای اتفاق مردمی افغانستان  .969
1633196931 

1619916616 

 11/1/1939 جاده میوند ناحیه اول روبروی جمن حضوری گل خان اکبری  د افغانستان د قومونو اصالح او عمل تولنه  .966
1633119006 

1661101191 

966.  
 شورای اجتماعی بهادر بیک گلبهار

 
  91/1/1939 کابل خیر خانه ناحیه یازدهم عبدالصبور 

 16/1/1939 والیت کندز متصل تعمیر والیت ناحیه اول  ذبیح هللا انجمن فرهنگی و ارتباط رسانی افغانستان  .960
1633111699 

1633111691 

963.  

 د سپیدمی تولنه

 

 

 1633396009 13/1/1931 کابل میرویس میدان ناحیه بنچم عبدالقیوم

 16/1/1939 کابل پروزه خیرخانه حصه سوم حبیب هللا ولسوالی نجرابشورای مردمی   .991
1633969366 

1636110066 

 19/1/1939 کارته سه کابل ناحیه سوم ذبیح هللا انجمن محصلین والیت بغالن مقیم کابل  .991
1611911960 

1600111909 

 19/1/1939 کابل ناحیه دهم عبدالکبیر شورای متحد کابلیان بومی  .991
1611936163 

1633111111 

999.  

 شورای سراسری قوم الکوزی

 

 

 16/1/1939 کابل کوله بشته سرک میوه فروش ی حاجی ابراهیم
1611111119 

1611911119 

996.  
شورای اجتماعی و فرهنگی معلولین پر افتخار 

 افغانستان
 11/1/1939 کابل ناحیه ششم قلعه بختار رحمت هللا

1660696190 

1633619033 

999.  
رود ولسوالی د حصوص ی سونحیو د پرسونل د سره 

 تولنه
 1606699169 16/1/1931 ننگرهار والیت دو سره کی سرو ولسوالی نجیب هللا

 16/1/1939 کابل کارته سه عبدالقیوم انجمن اجتماعی طلیعه  .996
1636611111 

1611616161 

 1633696606 16/1/1939 ناحیه اول باغ علیمردانوالیت کابل  عبدالرحمن شورای اجتماعی تفاهم اقوام سرحدات افغانستان  .996
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1611161690 

990.  

 شورای اجتماعی غوری های بامیان مقیم کابل

 

 

 19/1/1939 کابل ناحیه دوازده سر کوتل صفی هللا
1603391191 

1669193169 

 19/1/1939 شهر کندز متصل ریاست کار و امور اجتماعی شایسته انجمن اجتماعی جوانان و اطفال والیت کندز  .993
1636110961 

1630166169 

 16/1/1939 شهر مزارشریف قریه سید اباد ترکمنیه عبدالکبیر انجمن علمی و اجتماعی ارکین  .961
1630119161 

1606969991 

 19/1/1939 16کابل ناحیه  عبدالوهاب شورای باشندگان شهرک خراسان  .961
1601906691 

1610961931 

 ویس الرحمن انجمن اجتماعی طلوع اندیشه هرات  .961
والیت هرات جوار تاالر خیام ساختمان رادیو 

 باران
16/1/1939 

1631060606 

1633111901 

 

 16/1/1939 والیت بغالن شهر دوستی عبداملزید مجمع اجتماعی پاسداران دوش ی والیت بغالن  .969
1616336339 

1600119191 

 16/1/1939 نیاز بیککابل ناحیه پنجم  هادیه شورای اجتماعی زنان ناحیه پنجم کابل  .966
1633691191 

1601616196 

 91/1/1939 کابل ناحیه سوم کارته جهار رحیم هللا انجمن دوکتوران طب فامیلی افغان  .969
1616916639 

1616111100 

 1666619031 16/1/1939 والیت بلخ شهر مزارشریف ناحیه اول  فهیمه انجمن اجتماعی زنان تجارت پیشه دیار موالعلی  .966

 1/1/1939 والیت کابل باغ باال مقابل مسجد میالد نبی  سرتاسری معلمان افغانستان اتحادیه  .966
1611196006 

1666196006 

 91/1/1939 کابل پل سوخته عذرا انجمن اجتماعی عدل و رفاه  .960
1660036961 

1606609611 

 91/1/1939 والیت بغالن دند غواری  ظاهر انجمن اجتماعی جوانان دند غوری بغالن  .963
1660699916 

1666696106 

961.  
 انجمن ترقی اجتماعی مردم

 
 160001119 91/11/1939 والیت بلخ شهر مزارشریف کوجه کلنیک نجیب هللا
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961.  
 

 شورای جوانان قریه دانشمند ولسوالی شکردره
 1606119119 91/1/1939 کابل ولسوالی شکردره شفیع هللا

 1/1/1939   انجمن اجتماعی جوانان میر سبز  .961
1630199196 

1660611106 

 ذبیح هللا د حوانانو د همغری اسالمی تولنه  .969
کابل حوزه بنچم خوشحال مینه پهلوی مسجد 

 کویتی
91/1/1939 

1660319160 

1696011031 

 رستم علی شورای اجتماعی اهالی قریه قلعه شهاده والیت غزنی  .966
والیت غزنی شهر غزنی ناحیه بنجم قریه قلعه 

 شهاده
1/1/1939 1636963193 

 9/1/1939 کابل مکرویان کهنه مقابل مارکیت محمد تمیم مجمع ابتکار فکر جوانان افغانستان  .969
1606300990 

1633916609 

 9/1/1939 کابل ولسوالی پغمان قریه پراجی بهرام الدین شورای اجتماعی اتحاد مردم پراچی پغمان  .966
1611139333 

1666901361 

 9/1/1939 احمد شاه بابا مینه 11ناحیه  حاجی ماهر حوانانو شوراد خاکجبار ولسوالی د   .966
1606113103 

1639666166 

960.  
انجمن اجتماعی و فرهنگی جوانان ولسوالی بگرامی 

 والیت کابل
 1939 کابل ولسوالی بگرامی قریه شیوه کی 

1666361661 

1601111691 

 

 1/1/1939 اول کوجه سیاه کردشهر مزارشریف ناحیه  سالحه انجمن اجتماعی نداء بانوان  .963
1636669193 

1616111169 

901.  
 انجمن معلولین نیازمند افغانستان

 
 1669999161 19/1/1931 والیت پروان ولسوالی سالنگ اقا محمد

901.  

 بنیاد مارشال فهیم

 

 

 6/1/1939 کابل کارته پروان ناحیه چهارم حاجی ادیب فهیم
1639311611 

1619111911 

 1/1/1939 والیت بلخ شهر مزارشریف جاده کاوه اهنگری  نثار علی دانشجویان سمنگان مقیم بلخانجمن اجتماعی   .901
1666363311 

1669106991 
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 6/1/1939 والیت تخار ناحیه چهارم شریف هللا شورای علمی ردا  .909
1601963139 

1691111031 

 11/1/1939 البیرونیوالیت غزنی شهر  محمد هاشم شورای مردمی شهرک البیرونی والیت غزنی  .906
1636199169 

1633066916 

 6/1/1939 کابل پل سرخ رضا شاه مجمع مشارکت و عدالت  .909
1669011161 

1603111909 

 استاد عدالحکیم احمد اتحادیه صنفی معلمان افغانستان  .906
پروزه جدید بنجصد  11والیت کابل ناحیه 

 فامیلی
16/1/1939 1611191910 

 6/1/1939 کابل سینماپامیر سلیممحمد  مجمع اعتماد افغان  .906
1606911909 

1601011011 

 19/1/1939 کابل چهارراهی پل سرخ داود علی نجفی مجمع خیریه خاوران  .900
1611366666 

1633916101 

 11/1/1939 پالن سوم والیت غزنی عقب مسجد محمد امنه مجمع اجتماعی طلوع غزنین  .903
1631660016 

1630011991 

 11/1/1939 والیت غزنی هده قره باغ سید فضل الحق ملی معلولین غزنهانجمن اجتماعی و  
1633013669 

1630111636 

 11/1/1939 کابل ناحیه سوم چوک دهبوری محمد یاسین همت انجمن دانشجوئی پاتو  .931
1636919066 

1663361603 

 جمیله افغانی انجمن اجتماعی کرامه  .931
کابل شهر نو کوجه قصابی عفب ناحیه دهم 

 شاروالی
19/1/1939 

1661310160 

1633016961 

 16/1/1939 والیت بلخ شهر مزارشریف کمربند بابه یاد گار نفس گل انجمن اجتماعی و فرهنگی بشارت مزارشریف  .931
1633163096 

1603616666 

 19/1/1939 خوستکابل ولسوالی بگرامی قریه والیتی هره  عبدالخالق شورای اهالی قریه والیتی ولسوالی بگرامی کابل  .939
1633663101 

1636111311 

936.  
 مجمع اجتماعی سرنوشت

 
 1610390161 16/1/1939 کابل سرک چهلستون روبرو فابریکه زهره

 19/1/1939 ایستگاه دواخانه 19دشت برچی ناحیه  نوروز علی انجمن اجتماعی قوم بیات های افغانستان  .939
1633009166 

1636119990 



41 

  

 16/1/1939 کابل شهر نو عقب وزارت امور زنان سید نجیب هللا افغانستانانجمن پژوهش ی دیده بان   .936

1631319691 

1669133966 

 

  انجمن علمی و کلتوری جوانان افغانستان  .936
والیت کندز بندر امام صاحب کوجه کهنه 

 فروش ی
1/1/1939 

1606111661 

1633691116 

 1633961311 11/1/1939 سرک سوم کارته نو باالی تبهناحیه هشت  همایون  انجمن ورزش ی و اجتماعی باتوران دود  .930

 16/1/1939 کابل ناحیه پنجم علی احمد شورای اجتماعی جوانان نواحی شهر کابل 
1669639699 

1639161100 

 16/1/1939 مرکز والیت لوگر قریه کلبهار محمود انجمن معلولین والیت لوگر  .933
1611100611 

1663911166 

 11/1/1939 والیت غور شهر فیروز کوه عبداملنان ظهیر هودخشانجمن اجتماعی   .611
1633191666 

1669196111 

 1660011699 11/1/1939 والیت بغالن شهر جدید مارکیت آریانا شاه محمد انجمن قوریه داران امام قتیبه بغالنی  .611

 11/1/1939 کابل دشت برچی ایستگاه اخر کبرا انجمن اتحاد اجتماعی زنان افغانستان  .611
1601061113 

1603691666 

 16/1/1939 والیت ننگرهار ولسوالی سرخرود نفس گل انجمن اجتماعی افغان کریاب  .619
1616666961 

1616191661 

 امیر محمد محمد شورای رفاه و ترقی مردم افغانستان  .616
کابل ناحیه جهارم سرک سینما بهارستان حصه 

 اول  کارته پروان
11/1/1939 

1633111166 

1633936316 

 11/1/1939 والیت غزنی شهر عباس اباد محمد نبی شورای مردمی شهرک عباس اباد و باقر اباد  .619
1606611101 

1661691110 

 11/1/1939 کابل ناحیه یازدهم پروزه بنچم خیرخانه سکندر اصغری  مجمع تشویق ورزشکاران افغانستان  .616
1633691691 

1661111169 

 1630096006 11/1/1939 والیت غزنی ولسوالی جاغوری محمد زمان حسینی مردم افغانستانشورای اسالمی معلمین   .616

610.  
د گرلشک ولسوالی د میوو او سیود کروندکرو 

 سوداکرانو تولنه
 11/1/1939 د هلمند والیت د کرشک ولسوالی حاجی عبدالقیوم

1633666691 

1619991196 

 11/1/1939 دایکندی شهر نیلیوالیت  زینت انجمن حمایت از زنان دایکندی  .613
1611961166 

1611011961 
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 1669161936 11/1/1939 والیت دایکندی ولسوالی مرکز بازار نیلی بومانه شورای فرهنگی امید زنان والیت دایکندی  .611

 19/1/1939 کابل کوته سنگی ناحیه پنچم سید مسکین انجمن پیمان قلم  .611
1611111961 

1603961119 

611.  
 افغانستانانجمن اجتماعی 

 
 1633966669 11/1/1939 کابل قلعه فتح هللا کوجه چهارم محمد اکبر سروری 

619.  

انجمن اجتماعی بازماندگان شهیدا و معلولین ولسوالی 

 ری جاغو

 

 11/1/1939 والیت غزنی ولسوالی جاغوری بازار انگور  عبدالحمید
1636316396 

1630619619 

616.  

 مجمع کاروان مردمی افغانستان

 

 

 1633166999 19/1/1939 کابل خوشحال خان مینه نیاز بیک رنجیال

619.  
 د ختیح زون د خصوص ی شونحیو د پرسونل اتحادیه

 
 19/1/1939 والیت کابل ولسوالی بگرامی برهان الدین

1619161916 

1606699169 

616.  

 د هلمند د میوه او تازه میوو د سودا گرانو تولنه

 

 

 

 13/1/1939 هلمند والیت شکرگاه شار حاجی غمی
1616119166 

1611616006 

 13/1/1939 دشت برچی 19کابل ناحیه  سید جمشید مجمع علمی و اجتماعی ندای اخوت  .616
1639919031 

1636169091 

 10/1/1939 والیت هرات ناحیه پنجم شاروالی نور احمد انجمن روان شناسان هرات  .610
1606091311 

1636366161 

 1/1/1939 ده بوری ناحیه سوم  جهاردهی کابلشورای هماهنگی هزاره های   .613
1633661699 

1633616960 

 13/1/1939 د هلمند والیت دوهم ناحیه محمد کریم افغان زغ مدنی تولنه  .611
1633111611 

1619016601 

 91/1/1939 میدان وردگ والیت د جک ولسوالی سید حضرت شاه د میدان وردگو والیت د معلولینو خدمتگار تولنه  .611
1601391113 

1666696639 

 1606310109 91/1/1939والیت دایکندی شهر نیلی مقابل لیسه ذکور  ملی دوست انجمن جوانان و توسعه  .611
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 1661119996 سنک موم

 1/1/1939 والیت غزنی پالن چهارم  شورای اتحاد مردم والیت غزنی  .619
1606960666 

1633966190 

 6/9/1939 کابل ناحیه هفتم ده دانا محمدفدا  شورای اجتماعی ده دانا و ده قلندر  .616
1611101161 

1633119699 

 1/1/1939 کابل سرک دارالمان مقابل وزارت تجارت  انجمن اجتماعی سپهر  .619
1301096393 

1600103161 

 11/9/1939 کابل قلعه فتح هللا سرک بنچم رضا شریفی مجمع میراث فرهنگی افغانستان  .616
1611116666 

1611131161 

 6/9/1939 کابل دشت برچی ایستگاه نقاش محمد جواد علمی ، فرهنگی و مدنی افغانستان جوان انجمن  .616
1611131611 

1669016910 

 9/9/1939 کابل بهارستان صدیق هللا شورای بزازان و خیاطان کابل  .610
1611191611 

1660010013 

613.  
انجمن اجتماعی و فرهنگی حجت االسالم امام محمد 

 غزالی
 6/9/1939 هرات ناحیه سوم درب خوش ی محبمحمد اسماعیل 

1666961393 

1616161901 

691.  
 شورای اقوام مشرقی مقیم والیت بغالن

 
  6/9/1939 والیت بغالن شهر پلخمری  حاجی محمد یوسف

691.  

 شورای جوانان افغان

 

 

 1666669111 6/9/1939 کابل ناحیه هشتم کارته نو محمد سمع

 9/9/1939 والیت هرات ولسوالی شیندند عبدالولی ولسوالی شیندند انجمن فرهنگی و اجتماعی زنان جوان  .691

1633116699 

1633030396 

 

 9/9/1939 د کنر والیت مرکز اسعداباد عبدالرحمن د کونرونو والیت د معلولیت لرونکو وگرو   .699
166991666 

1666161991 

 6/9/1939 ناحیه 16کابل والیت  نورآغا د داوود زیو قومی شورا  .696
1633661116 

1611116116 

 1661166039 6/9/1939 والیت بامیان محمد امان انجمن جوانان کوه پایه بامیان  .699
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1631166113 

 6/9/1939 9والیت هرات موقق  عبدالقدوس شورای مکاتب خصوص ی هرات  .696
1631601601 

1611601601 

 1611613013 6/9/1939 والیت هرات بازار ملک حاجی قربانعلی شورای زرگران والیت هرات  .696

 6/9/1939 والیت بامیان ولسوالی پنجاب راحله شورای اجتماعی امید فردای زنان پنجاب  .690
1631911963 

1669916661 

 11/9/1939 3کابل ناحیه  محمد رامین انجمن اجتماعی بساط  .693
1666966906 

1636316933 

 6/9/1939 ابوالقتبعمرکز والیت سرپل گذر  اتیال انجمن اجتماعی انبیر "گرام"  .661
1606616311 

1639399190 

 6/9/1939 کابل ناحیه چهارم بره کی شهرارا نجیب هللا نور  انجمن اجتماعی جوانان نیکوکار  .661
1606106191 

1631119699 

661.  
شورای مردمی ولسوالی بشخصلی و پیشر مقیم والیت 

 بلخ
 6/9/1939 والیت بلخ ناحیه دهم غالم رسول 

1633660611 

1666991161 

 6/9/1939 والیت کابل ناحیه سوم کارته سه عبدالصبور  مجمع اجتماعی ملی افغانستان  .669
1611131191 

1633166116 

 1660906990 11/9/1939 والیت بامیان مرکز ولسوالی بنچاب فاطمه انجمن اجتماعی زنان پنجاب والیت بامیان  .666

669.  
 د پکتیکا والیت د حوانانو د یووالی شورا

 
 1661039193 6/9/1939 پکتیکا والیت عیس ی خان پالزه قلندر

 6/9/1939 والیت کندز روبروی قمندانی امینه عبدالطیف شورای اجتماعی مردم بغالن مقیم والیت کندز  .666
1616911933 

1611611111 

 11/9/1939 والیت بلخ ناحیه پنجم ریاست اتاقهای تجارت صفیه انجمن اجتماعی فرهنگی سپیده  .666
1631066696 

1639110301 

 19/6/1939 شهر غزنی نو آباد حوزه بنچم امنیتی قربانعلی شورای مردم دایفوالد  .660
1633916161 

1611916161 

663.  
 انجمن اجتماعی پرند "ابریشم"

 
 11/9/1939 متره 66والیت هرات ناحیه پنجم سرک  محمد طارق 

1633196663 

1630911911 

 1601611696 11/9/1939 کابل کارته پروان ناحیه دوم ذکیه انجمن فعال جوانان افغانستان  .691
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1669666691 

 11/9/1939 والیت غزنی عقب قومندانی امنیه والیت غزنی فهیمه انجمن بانوان مرکز والیت غزنی  .691
1601316969 

1600636069 

 19/9/1939 والیت هرات جاده مصطفیت محمد رفیع شورای متحد مردمی والیت هرات  .691
1666611109 

1611666696 

 1/1/1939 کابل والیت اسمای وات  په کابل کی د میشتو دهلمند ولو تولنه  .699
1603961113 

1616910161 

 19/9/1939 کابل سینما پامیر محمد امین انجمن معلولین فلیع افغانستان  .696
1611611060 

1606191161 

 16/9/1939 چهلستون کابل ناحیه هفتم عقب باغ  کامل انجمن جوانان بینا  .699
1636919101 

1669691196 

 13/9/1939 کابل ناحیه ششم ایستگاه علیمردان رحمت هللا شورای تعهد و عمل  .696
1633111913 

163369991 

 16/9/1939 کابل ناحیه چهارم پروزه تایمنی خواجه اکرام انجمن اجتماعی راه ابریشم کهن  .696
1606933633 

1666166616 

 19/9/1939 د کنروالیت دوسوالی کی وجود سری  محمد رحیم دوشو حوانانو تولنه د خاص کنر ولسوالی  .690
1660611100 

1666966011 

 16/9/1939 مزارشریف شمال روضه شریف سرک شفاخانه کمال الدین بنیاد خیریه اجتماعی نبی زاده  .693
1633113111 

1611111111 

 ضامن حسن شورای اجتماعی مردم قلعه قولخک والیت غزنی  .661
مرکز والیت غزنی قلعه قولخک پشته کشک 

 علی اباد
16/9/1939  

 16/9/1939 والیت فاریاب ولسوالی قیصار سید محوب انجمن مالدران وحدت ولسوالی قیصار والیت فاریاب  .661
1609309039 

1600111319 

661.  

انجمن مالداران عصر نو ولسوالی دولت اباد والیت 

 فاریاب

 

 16/9/1939 ولسوالی دولت ابادوالیت فاریاب  حاجی حبیب هللا
1636196196 

1606611011 

669.  
 انجمن مالداران اتفاق ولسوالی پشتونکوت والیت فاریاب

 
 16/9/1939 والیت فاریاب ولسوالی پشتونکوت مهد هللا

1633063906 

1636116016 
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 16/9/1939 ولسوالی پلچراخوالیت فاریاب  عبدالخلیل انجمن مالداران کامیاب ولسوالی پلچراخ والیت فاریاب  .666
166919663 

1666111336 

 16/9/1939 والیت کندز ناحیه دوم جاده والیت حمید هللا مجمع علمی رسالت  .669
1660966616 

1631109166 

 13/9/1939 1کابل کارته نو سرک  احمد همایون  انجمن جوانان حق پرست  .666
1669669911 

1669010661 

666.  
 سلیمان  غر کلتوری تولنه

 
 هللا عاشق

پکتیا مرکز گردیز د ریاست اطالعات او فرهنگ 

 حیرمه
19/9/1939 

16166619 

16666619 

 13/9/1939 هرات ناحیه اول مقابل پوهنتون دولتی محمد جان شورای اجتماعی قوم الکوزی مقیم هرات  .660

1600666333 

1606610119 

 

663.  
انجمن اجتماعی مالداران دره ستاه ولسوالی کرزیوان 

 فاریابوالیت 
 13/9/1939 والیت فاریاب ولسوالی کرزیون  نور محمد

160690163 

1609161116 

 11/9/1939 کابل ناحیه سوم سرای غزنی سید وحدت موسوی  شورای معلولین و ورثه شهدای خراسان  .661
163690600 

163396111 

 19/9/1939 سرسبزی حلورالری کابل والیت تایمنی وات  هللا محمد صمیم افغانستان د حوانانو ملی خوحست تولنه  .661
1633919396 

1633611336 

 11/9/1939 هرات ناحیه پنجم شاروالی محمد فردین انجمن تکس ی رانان برادران کاظمی هرات  .661
1619916319 

1611991100 

669.  

 شورای اسالمی اجتماعی قوم باقی قمبر علی

 

 

 19/9/1939 دشت برچی 19کابل ناحیه  محمد حسین
1666911113 

1666610996 

 11/9/1939 والیت هرات شهر نو احمد فهیم انجمن اجتماعی پرسونل گردشکری هرات باستان  .666
1696191611 

1611691611 

 91/9/1939 والیت تخار ولسوالی فرخار عبدالرحمن شورای قومی قریه سنگان ولسوالی فرخار والیت تخار  .669
1636161339 

1611611666 

 16/9/1939 والیت بادغیس ناحیه اول  امین هللا جوانان والیت بادغیسانجمن فرهنگی و اجتماعی   .666
1633939633 

1666996303 
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 16/9/1939 63کابل مکرویان اول بالک پرلیکاثریا  اتحادیه سراسری زنان افغانستان  .666
1611169131 

1611119919 

 10/9/1939 کابل ناحیه چهارم چهارراهی بره کی محمد منصور  د داود زیو سراسری تولنه  .660
1633909111 

1666130306 

663.  

 انجمن اجتماعی انکشاف مرغداری اریانا

 

 

 1633166311 10/9/1939 شهر مزارشریف دروازه بلخ حاجی محمد

 91/9/1939 والیت غزنی گذر روضه قریه نو اباد محمد ذکریا انجمن اجتماعی روشنان فلک والیت غزنی  .601
1600131616 

1666606111 

601.  

 موج دانش والیت غزنی انجمن اجتماعی

 

 

 91/9/1939 مرکز والیت غزنی گذر نو اباد غالم مصطفی
1660666363 

1636601613 

 احمد ضیا شورای اجتماعی مردم عالوالدین چهاردهی کابل  .601
کابل قریه عالوالدین ناحیه ششم باغ الحاج 

 پهلوان
91/9/1939 

1611106910 

1633113110 

 1/1/1939 ناحیه خوشحال خان مینه 9کابل   کلتوری او تولنیزه تولنهد حوانانو یووالی علمی،   .609
1611111613 

1669696601 

 91/9/1939 والیت هرات ولسوالی کهسان محمد رسول  انجمن صرافان ولسوالی کهسان  .606
163313601 

163313609 

 91/9/1939 والیت هرات ولسوالی غوریان عبدالکریم انجمن صرافان ولسوالی غوریان والیت هرات  .609

1639111661 

 

 

606.  
 انجمن صرافان ولسوالی شیندند

 
 1633161116 91/9/1939 والیت هرات ولسوالی شیندند محمد لعل

 91/9/1939 والیت غزنی گذر روضه قریه سلطان محمد محمد ابراهیم انجمن اجتماعی مهد اندیشه جوان  .606
1601616636 

1639999911 

 91/9/1939 والیت غزنی گذر حیدر اباد پریکل والیت غزنیانجمن اجتماعی گذر حیدر اباد   .600
1609669316 

1633119966 

 1633699111 91/9/1939 مرکز والیت غزنی گذر نو اباد سیما گل انجمن اجتماعی زنان گذر نو اباد والیت غزنی  .603
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1669396933 

 91/9/1939 کابل شهرنو چهارراهی حاجی یعقوب عبدالجبار تقوی  انجمن والیان افغانستان  .631
1611101601 

1611060606 

 91/9/1939 والیت غزنی ولسوالی خواجه عمری قریه طوری نفیسه انجمن فرهنگی زنان قریه طورمی ولسوالی خواجه عمری   .631
1636601136 

1601663090 

 91/9/1939 والیت بلخ شهر مزارشریف روضه شریف قاری عزیز هللا شورای اجتماعی مردم انصار مقیم والیت بلخ  .631
1611961191 

1633166199 

 1/6/1939 شهر هرات قول اردو جنب مسجد نور  مریم انجمن اجتماعی بانوان توانمند هرات  .639
1630613161 

1666116391 

636.  
 انجمن اجتماعی و حرفوی قالین بافان شمال

 
 1/1/1939 بلخ شهر مزارشریف ولسوالی دهدادی عبدالحمید

1606163316 

1633963010 

 11/6/1939 کابل ناحیه چهارم شهر نو سرک شینواری  بی بی امنه انجمن کاروان افغانان هدفمند  .639
1611916110 

1619999130 

 9/6/1939 کابل ناحیه اول سرچوک عبدالخالد انجمن ادبی سلطان محمود غزنوی   .636
1660916161 

1636996313 

636.  

 شورای حق و عدالت

 

 

 6/6/1939 مارکیتکابل قوای مرکز نصیر  سید محمود
1611101111 

160666999 

 6/6/1939 ننکرهار والیت مرکز میا اسلم پالزه ملک متاخیل د مومند میتا خیلو قومی شورا  .630
1661916666 

1660166696 

633.  
انجمن مالداران و باغداران ولسوالی خاش والیت 

 بدخشان
 1616110119 6/6/1939 ولسوالی خاش والیت بدخشان در محمد

 6/6/1939 کابل پروان سه مقابل لیسه شمس العارفین گل احمد غزنی والیت د قره باغ ولسوالی د حوانانو علمی تولنهد   .611
1666199911 

1666910011 

 6/6/1939 کابل بره کی پروان دوم عقب دوبی فرنیچیر عبدالخلیل بنیاد اجتماعی پیمان  .611
1660361961 

1633063063 

 6/6/1939 کابل شهر نو کوجه شا بوبو جان مونسه ظرفیب های زنان افغانستانانجمن اجتماعی ارتقای   .611
1611111966 

1633919136 
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 شریفه انجمن ادبی فرهنگی کوثر والیت بادغیس  .619
والیت بادغیس شهر قلعه نو ناحیه اول جاده 

 معارف
6/6/1939 

1630119011 

1633961693 

 6/9/1939 والیت بادغیس بازار قلعه نو شمال دریا عزیزه بادغیسانجمن اجتماعی صنعت دستی خواهران والیت   .616
1639616011 

1631116666 

 صفت هللا انجمن مریضان افغانستان  .619
کابل سرک اول پروزه تایمنی شفاخانه کابل 

 سیتی
11/9/1939 

1661191906 

1611191966 

 خان محمد شورای صلح معلولین ناحیه بیستم شهر کابل  .616
ناحیه بیستم مقابل ماموریت والیت کابل 

 بولیس
16/6/1939 

1633990311 

1666339699 

 محمد انور  انجمن ملی معلولین و معیوبین افغانستان  .616
والیت بلخ شهر مزارشریف نزدیک روضه 

 حضرت علی
11/6/1939 

1691199991 

1666069616 

 16/6/1939 والیت غزنی ناحیه پنچم نو اباد قربانعلی مجمع اجتماعی )حیات(  .610
1666119091 

1666090661 

 16/6/1939 والیت هرات شهر هرات چهارراهی باد مرغان حسینه مجمع جوانان افغانستان  .613
1616996131 

1633196611 

 11/6/1939 والیت بلخ شهر مزارشریف یعقوب علی شورای اجتماعی مردم چهارکنت والیت بلخ  .611
1666669999 

1661111366 

 1/1/1939 ناحیه سوم گوالئی دواخانه  اجتماعی عصر علمانجمن علمی و   .611
1611009606 

1601619191 

611.  
 شورای سرتاسری قوم دینار خیل

 
 1633969666 19/6/1939 سرک دهم تایمنی سید عالم شاه

 مسعود هاشمی انجمن سینمای نوین افغانستان  .619
نارسیده به چهارراهی ترافیک برج برق کلوله 

 بشته
16/6/1939 

1611133319 

1636111111 

616.  
شورای مردمی بیجا شده گان ولسوالی املار والیت فاریاب 

 مقیم مزارشریف
 19/6/1939 والیت بلخ شهر مزارشریف چهارراهی محب حیدر

1660013906 

1669111199 

619.  
شهر  16شورای اجتماعی مردم بدخشان مقیم ناحیه 

 کابل
 19/6/1939 زمانخانسرک باالی قلعه  16کابل ناحیه  عبدهللا

1611911911 

1600001960 

 19/6/1939 کابل داراملان شهر امید سبز محمد نسیم شورای اجتماعی مهاجرین  .616
1606919931 

161106610 
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616.  
 بنیاد فرهنگی راه تقوا

 
 1633963696 10/6/1939 والیت بلخ شهر مزارشریف سید حسین

 10/6/1939 بادغیس مرکز بادغیسوالیت  نسرین انجمن اجتماعی رفا والیت بادغیس  .610
1633699911 

1636669396 

 16/6/1939 کابل ولسوالی قره باغ حامد شورای اتفاق جوانان قره باغ  .613
166001116 

1601660166 

 1639311916 10/6/1939 والیت نیمروز وحید انجمن اجتماعی نسیم سبز والیت نیمروز  .611

 11/6/1939 والیت بلخ شهر مزارشریف کارته خراسان مسیح هللا انجمن اجتماعی جوانان صلح جو والیت بلخ  .611
1633111161 

1636101666 

 11/6/1939 6والیت بلخ شهر مزارشریف ناحیه  سمین انجمن اجتماعی بانوان درخش صلح والیت بلخ  .611
1639611660 

1631616116 

 11/6/1939 مزارشریف دشت شور والیت بلخ شهر  شازیه انجمن اجتماعی بانوان ندای صلح والیت بلخ  .619
1631616166 

1631933611 

 11/6/1939 والیت بلخ ولسوالی دهدادی جوار نهر مسعود انجمن اجتماعی جوانان صلح دوست والیت بلخ  .616
1639011016 

1631996666 

619.  

 انجمن اجتماعی پیام آور صلح والیت بلخ

 

 

 

 

 1611991131 11/6/1939 والیت بلخ شهر مزارشریف شهر سخی عید محمد

 19/6/1939 کابل پروزه جدید مارکیت دوم سرک عبدالرقیب شورای مردمی ملی و رفاه عامه  .616
1660161131 

1616161616 

616.  
شورای مردمی ولسوالی سید خیل والیت پروان مقیم 

 کابل
 16/6/1939 گوالئی بارک حصه دوم 11کابل ناحیه  عبدالرزیق

163696116 

1666933913 

 19/6/1939 کابل ناحیه هفتم جهلستون  عبدالواحد مردم اصیل کابلشورای ساکنین   .610
1636166696 

1633910116 

 19/6/1939 19کابل دشت برچی  قلعه نو ناحیه  محمد صالح شورای اسالمی اجتماعی راهیان نور   .613
1666163961 

1636690963 
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691.  
 انجمن یقا و انکشاف افغانستان

 
 16/6/1939 بوهنتون ابن سیناکابل کارته چهار مقابل  عبدالرحمن

1633616069 

1633119666 

 16/6/1939 کابل والیت بگرامی ولسوالی یار محمد د مموزیو د حوانانو تولنه  .691
1661919116 

1666166661 

 19/6/1939 کابل دشت برچی بل خشک محمد مهدی شورای اجتماعی  کوشان  .691
1603166163 

1660393190 

 16/6/1939 والیت هرات ناحیه پنجم جاده بهزاد ضیا الدین شمالشورای ترک تباران صفحات   .699
1633661611 

1636961111 

 16/6/1939 جاده شهید مزاری  19کابل ناحیه  محمد یاسین انجمن نوید فردا  .696
1606631113 

1633106096 

699.  

 شورای مردم یکدتوت ناحیه نهم کابل

 

 

 3/6/1939 کابل ناحیه نهم یکدتوت ملیار
1663909090 

1633111603 

 16/6/1939 کابل شهر نو کوچه مسجد هراتی ها سمیع هللا انجمن علمی سیال افغانستان  .696
1601611611 

1606661639 

 10/6/1939 جاده میوند داکتر ظاهر انجمن کارشناسان افغانستان  .696
1611110303 

1666161119 

 19/6/1939 19کابل ناحیه  محمد موس ی شورای عودت کننده گان افغان از ایران  .690
1666663119 

 

 19/9/1939 شهر فراه قریه ریگی جملیه مجمع اجتماعی زنان توانمند قریه ریگی  والیت فراه  .693
1636666910 

1636660669 

 شهناز انجمن اجتماعی و حرفوی خدیجه الکبری   .661
والیت بلخ شهر مزارشریف دشت شور سرک 

 سوم
13/6/1939 1631619163 

 91/6/1939 کابل والیت دویحمه ناحیه دهمزنگ محمد یونس منابعو د حیرنینوی کیدونکی انرژی د   .661
1633666631 

1611301616 

 91/6/1939 کابل کارته سه مقابل مسجد قندهاری   شورای هماهنگی محصلین والیت بغالن مقیم کابل  .661
1660666061 

1666119613 

 1611111600 16/9/1939 افسوتر افغانستانخیرخانه سرک اول  سردار ولی انجمن صنایع دستی زنان افغان  .669
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1603696061 

 91/6/1939 والیت هلمند گمپ مهاجرین لشکرگاه صالح محمد انجمن اجتماعی نوید جوان مرکز والیت هلمند  .666
1619660166 

1616619119 

669.  
 

 شورای مردم سنگان مقیم شهر مزارشریف
 91/6/1939 والیت بلخ شهر مزارشریف حاجی عبدالحلیم

1660013901 

1666699900 

666.  

 انجمن فرهنگی و اجتماعی  مدثر

 

 

 نورانی
کابل ناحیه دهم چهارقلعه وزیر اباد مسجد 

 محمدیه
91/6/1939 

1661139631 

1639633910 

 91/6/1939 کابل ناحیه اول جاده میوند حاجی دولت محمد شورای اتحاد اسالمی مردم والیت کابل  .666
1666911111 

1606161191 

 6/9/1939 شفاخانه رابعه بلخی -ناحیه دوم  –شهرکابل  شفیقه برشنا بابک انجمن دوکتوران نسائی والدی افغانستان  .660
1611196630 

1633966011 

 19/9/1939 کابل کارته سه چهارراهی سرای غزنی محمد عمر مومند د فالح تولنه  .663
1633611661 

1611616913 

 1661111336 13/9/1939 والیت پنچشیر قریه ابداه احسان هللا انجمن جوانان میهن  .691

 11/9/1939 ناحیه چهارم تایمنی جوار پوهنتون کاروان رحیم هللا جامعه مدنی نسل سوم  .691
1633133100 

1610130690 

 معراج محمد بنیاد اجتماعی و خیریه تعمیر ملت  .691
وزیر  106کابل ناحیه دهم شرک سیزدهم خانه 

 محمد اکبر خان
11/9/1939 1606666166 

699.  
 انجمن علمی و فرهنگی نور 

 
 11/9/1939 کابل فاضل بیک جوار خجیه محمد ایوب

1606691966 

1666111996 

 19/9/1939 جاده شهید مزاری  19کابل ناحیه  شیرین آغا مجمع اجتماعی فرهیختگان عدالت خواه افغانستان  .696
1666610019 

1661191919 

699.  
 کندهار شورای مردمی قوم هزاره مقیم والیت

 
 1666911191 16/9/1939 والیت کندهار ناحیه اول  میرزا محمد

 16/9/1939 والیت بدخشان شهر فیض اباد جمعیت هللا مجمع اجتماعی جامعه مدنی مقیم بدخشان  .696
1666111101 

1633919693 

 1661093666 16/9/1939 19کابل دشت برچی ساحه ریگریشن ناحیه  عبداالحد شورای اجتماعی قوم عطا مقیم کابل  .696
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1601911661 

 10/9/1939 کابل کارته چهار سرک اول روبروی لیسه رابعه شاه محمود انجمن مطالعات زبان و ادبیات  .690
1661116101 

160991163 

  د افغانستان د اسالمی طبی تولنه  .693
د کابل والیت حلورمه ناحیه د تایمنی حلورمه 

 سرک
1/1/1939 

1611163911 

1633936300 

 13/9/1939 کابل خوشحال خان مینه تاجور کاکر انجمن خیریه تاجور کاکر  .661
1611101113 

1611169131 

 1661311611 3/6/1939 د پکتیا والیت د گردیز شار خوست لین عبدهللا د دولت زیو حوانانو تولنه  .661

 11/9/1939 والیت بلخ شهر مزارشریف محمد حارث انجمن یاوان سبز کودک  .661
1661966913 

1633101613 

 11/9/1939 شهر کندز ناحیه اول نو آباد خواجه مشهد مسلمه انجمن اجتماعی زنان تجارت پیشه والیت کندز  .669
1633601660 

1633936099 

666.  
 د مندوزیو د حوانانو د یووالی تولنه

 
 11/9/1939 خوست والیت د مندوزیو ولسوالی شیر نواز خان

1633630191 

1661090609 

 11/9/1939 والیت غزنی جوار مسجد سید احمد مکی عبداملجید شورای اجتماعی قریه خواجه احمد والیت غزنی  .669
1633166319 

1606611366 

666.  
شورای اجتماعی اقوام درویش علی هلمند بهسود مقیم 

 والیت کابل
 16/9/1939 جاده شهید مزاری  19کابل ناحیه  محمد حسن

1633001691160

6116193 

 16/9/1939 11والیت کندهار ناحیه  مدینه علمی تولنه د ماللی  .666
1636331910 

1619669110 

 16/9/1939 کابل ولسوالی پغمان قریه مرغگیران محمد داد انجمن جوانان قوای مرغ گیران و جنغز  .660
1661663031 

1661606663 

663.  
انجمن اجتماعی مالداری و زراعتی قریه آسیا آباد والیت 

 سرپل
  1/1/1939 سرپل ولسوالی مرکز قریهآنیاتا والیت غالم علی

 13/9/1939 د میدان والیت مرکز جاوید د میدان وردگو والیت د تره خیلو قومی شورا  .661
1631911116 

1633606661 

 0/6/1939 کابل ناحیه سوم دهمزنگ سرک اول  سید اکرم افضلی بنیاد عمل  .661
1600166669 

1636196969 
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 1633919016 16/9/1939 کابل کارته پروان متصل مسجد عثمان غنی عبدالسالم عابد شورای مردم غوربند  .661

 13/9/1939 کابل ناحیه هفتم سه راهی عالوالدین حمیرا انجمن اجتماعی حمیرا افغان  .669
1601936636 

1601111610 

 6/6/1939 والیت کابل خوشحال مینه چهارراهی سپین کلی ممتاز آغا بنیاد اجتماعی خیریه رسالت  .666
1660699633 

1616111111 

 6/6/1939 والیت بغالن ولسوالی دوتی دوست محمد مجمع اجتماعی جوانان کیله گی  .669
1663161611 

1669311916 

 6/6/1939 کابل دشت برچی ایستگاه دواخانه روح هللا انجمن اجتماعی و علمی دانشجو  .666
1636161161 

1630666991 

 1/1/1939 جالل اباد د سرخرود ولسوالی  علمی ادبی تولنهد چهار باغ صفا د حوانانو   .666
1601119903 

1611611939 

 1661601191 91/1/1939 کابل ناحیه سوم سرک اول چهارراهی دهبوری ذکیه انجمن انجینران زنان افغان  .660

 13/9/1939 والیت هرات ناحیه هشتم جوار پیر هرات عبدالخالق انجمن ادبی و عرفانی پیر هرات  .663
1633190063 

1633113969 

 9/6/1939 والیت نیمروز شرق مسجد خاتم النبین محمد عارف شورای مردم شمال مقیم والیت نیمروز  .601
1660961116 

1633003361 

 6/6/1939 سرک بیست متره 19کابل دشت برچی ناحیه  باقر مطائی شورای اجتماعی پیام نور   .601
1661616116 

1600600936 

 9/6/1939 کابل ناحیه ششم گوالیی مهتاب قلعه فرزانه زنان معلول "برگ سبز"انجمن اجتماعی   .601
1609690111 

1666661111 

 6/6/1939 هرات شهر نو حسیب مارکیت وحید هللا رسولی مجمع عکاسان و فلمبرداری هرات  .609
1616166366 

1633660663 

 0/6/1939 9کابل کارته مامورین کوچه شماره  عایشه انجمن اموزش ی خیاطی تابش  .606
1633011666 

1600961300 

 16/6/1939 شهر مزارشریف مارکیت تجارتی نور  شیر احمد شورای اجتماعی جوانان آریانا  .609
1669919969 

1631966161 

 11/6/1939 والیت لغمان مهترالم قریه دانش حینف هللا حوانانو متحد تولنه یی د پشه   .606
1666961666 

1666161661 
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 9/6/1939 د کنر والیت د سرکانی ولسوالی بلند اقبال د حوانانو تولنه د سرکانو ولسوالی  .606
1611169996 

1669966969 

600.  

  ۳۱ شورای اجتماعی گذر اتفاق ناحیه

 

 

 6/6/1939 19کابل دشت برچی ناحیه  محمد نسیم
166006316 

1660116933 

603.  
انجمن اجتماعی تولید و ترویج کندگان صنعت سایبن 

 والیت هرات
 9/6/1939 مرکز والیت هرات عبدالواحدسید 

1630966966 

1631699636 

631.  
انجمن اجتماعی تولید کنند گان و ترویج کنده اگان 

 سایبین والیت لغمان
 9/6/1939 والیت لغمان عبداملقیم

1661606001 

1636633106 

631.  
 اتحادیه ملی کارگران "کارکنان" افغانستان

 
 1611161161 6/6/1939 ملی بسکابل مکرویان چهارراهی  عبداملعروف

 0/6/1939 سرک ریگریشن 19کابل ناحیه  شکر هللا مجمع اجتماعی و علمی نخبگان معاصر  .631

1666611016 

1661163666 

 

 0/6/1939 ولسوالی ارگون والیت پکتیکا مارکیت آغا صاحب نجیب هللا د پکتیکا د حق تولنه  .639
1666091911 

1611091911 

 3/6/1939 کابل جاده شهید مزاری پل خشک محمد ایوب ناور  مجمع اعتدال و توسعه  .636
1609616999 

1636363666 

 0/6/1939 شهر املهدی جبرائیل 11والیت هرات ناحیه  کاضم انجمن اجتماعی ترک اعتیاد )رهایی یافته گان(  .639
1606169311 

1606111396 

636.  
 انجمن ائتالف زنان افغان

 
 1611110666 0/6/1939 061 کابل سرک دهم تایمنی خانه نمبر زهره

 0/6/1939 کابل ناحیه هشتم سرک نانوائی حبیب خان شورای اجتماعی جوانان وطن  .636
1603190311 

1606939619 

 داکتر رحمت هللا د هلمند د تخنیکی کارکونکو تولنه  .630
د هلمند والیت د لشکرگاه شار د خان محمد 

 مارکیت
0/6/1939 

1633061919 

1610919961 

 19/6/1939 کابل اقشار دارالمان محمد اکبر محلی اقشار دارالمانشورای   .633
1661916936 

1660190319 
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 11/6/1939 ناحیه دهم کابل چهار قلعه وزیر اباد نورالحق انجمن اندیشه نوین  .011
1636906901 

1661161391 

 3/6/1939 کوچه پنجمکابل ناحیه پنجم کوته سنگی  فدا احمد انجمن پرسونل ترانسپورت باربری سکتور خصوص ی  .011
1631111361 

1631111391 

 3/6/1939 والیت هرات چهارراهی زمان خان حبیبه انجمن اجتماعی ستاره  .011
1601999396 

1636066666 

019.  
 د قلعه وزیر نور اباد د یکه توت د حوانانو شورا

 
 عبدالعزیز

د کابل والیت قلعه وزیر نور اباد دیکه توت نهمه 

 ناحیه
3/6/1939 

1666919991 

1606161699 

 19/6/1939 ناحیه سیزدهم قلعه نو عبدالغفور  مجمع توسعه علمی افگار  .016
1639111666 

1636669169 

 11/6/1939 والیت هرات مارکیت تجارتی نفت گاز سید امان هللا انجمن تانک داران والیت هرات  .019
1611611196 

1633961136 

 11/6/1939 والیت بامیان مقابل مسجد عبدالعلی مرادی محمد علی انجمن طلوع جوانان شاه مردان  .016
1636111669 

1666191111 

 19/6/1939 کابل ناحیه یازدهم خیرخانه جوار برج برق  محمد صدیق شورای اتحاد فارم های مرغداری والیت کابل  .016
1669663333 

1606169163 

 11/6/1939 غازی  مقابل لیسه عالی 6کابل کارته  سید احسان الدین "9انجمن روند "  .010
1611119693 

1600199199 

 11/6/1939 د خوست والیت د ملکی خانه سرک قسمت خان د خوست والیت د حوان فکر تولنه  .013
1633991196 

1669693939 

 1/1/1939 د کابل والیت دهمزنگ چوک  حوان مدنی خوشت تغییر نام ) نور تولنیز بنست(  .011
1611169361 

1606936101 

 سید جالل سیدی ملی جوانمجمع متحد   .011
والیت هرات جوار قوسنلگر هندوستان منزل 

 اول 
9/6/1939 1633161910 

011.  

 د مصلحت تولنیزه او علمی تولنه

 

 

 16/6/1939 د کابل والیت دریمه ناحیه احمد میرویس
1636199611 

1611669116 

 1616091661 16/6/1939 نهم چوک ارغندابوالیت کندهار ناحیه  بی بی خدیجه انجمن معلولین معیوبین و شهدا والیت  .019
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1611161069 

 16/6/1939 کابل ناحیه سوم عبدالغفار مجمع موی تا حرفه ای افغانستان  .016
1633169630 

1609619160 

 1/1/1939 والیت هرات شهرک جبرئل  انجمن خدمات اجتماعی زنان و اطفال نیازمند  .019
1636091090 

1603111966 

 16/6/1939 کابل خوشحال خان مینه کوجه کاینات خان محمد تولنیزه شوراد اسحاق زیو قوم   .016
1630010111 

1639911911 

 16/6/1939 د کابل والیت بنحمه ناحیه جاوید الحق د میدان ولس د پیوستنون تولنه  .016
1661191911 

1611161669 

 19/6/1939 والیت غزنی قریه نو آباد جواد انجمن اجتماعی طوبا  .010
1606331106 

1630161691 

 1/6/1939 کابل ناحیه اول  محمد اسلم شورای اجتماعی ندای حق  .013
1611161661 

1609969911 

 10/6/1939 کابل ناحیه سیزدهم بل خشک عباس شورای مردم دانرنگی  .011
1661609969 

1661166116 

 16/6/1939 ناحیه هفدهم سرکوتل خیرخانه عبدالطیف مجمع خدمات اجتماعی بکه  .011
1611111166 

1616991611 

011.  

 شورای اجتماعی دشت شهرستان

 

 

 طاهره
والیت دایکندی ولسوالی قریه ناف ولسوالی 

 شهرستان
16/6/1939 

166913331 

166069369 

 16/6/1939 خوست کوندن بتی سنتر جاوید خان د قلم بازنو فرهنگی تولنه  .019
1636666063 

1610019119 

 1601619631 91/6/1939 برچی قلعه نو شهر ولی عصردشت  صدیقه شورای جوانان  همگام دشت برچی  .016

 1/1/1939 نو اباد ده خدایداد 16کابل ناحیه   انجمن اجتماعی جوانان ده خدایداد  .019
1601191111 

1631119696 

 سکندر مجمع اجتماعی نگاه نیکپی مقیم بغالن  .016
والیت بغالن انحصارات پلخمری متصل تانک 

 11تیل نمبر 
9/6/1939 

1633100911 

1633190616 

 1666919690 1/6/1939 د کابل شار داوه هم ناحیه ولی جان د للندر د حوانانو شورا  .016
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1633133316 

 1/6/1939 شهر کابل ناحیه هشتم فرهاد اعظم شورای اجتماعی معلولین همنوا  .010
1603331311 

1666169969 

013.  

 انجمن صادر کننده گان سبزیجات و حبوحبات تازه کابل

 

 

 1/6/1939 جاده قوای مرکز ناحیه دوم شهر کابل عطا محمد
1633001116 

1611116063 

 9/6/1939 بنخمه حوزه خوشحال خان مینه ضیاوالرحمن دوردکو حوانانو د اخصالص تولنه  .091
1603163191 

1669191111 

 9/6/1939 والیت پروان مارکیت سید الهام هاشمی مرید احمد شورای اجتماعی جوانان پروان  .091
1611113631 

1666161116 

 6/6/1939 باال ده چهلستون  محمد اجان شورای اجتماعی با اراده چهلستون   .091
1631616616 

1636196639 

 6/6/1939 والیت پروان شهر چاریکار حبیبه عظیمی اتحادیه رشد خدمات اجتماعی زنان والیت پروان  .099
1633116361 

1633901306 

 1/6/1939 6والیت قندهار ناحیه  محمد هاشم تولنه د شهید خان محمد افغان  .096
1619963391 

1610996619 

  6/6/1939 والیت بلخ قریه مندنی لعل محمد انجمن اجتماعی مالداران قریه نوارید مندنی ولسوالی بلخ  .099

 6/1939//6 کابل ناحیه بنچم  خوشحال مینه محمد گل شورای اتفاق شهر و ندای کابل  .096
1666101606 

1606611311 

  13/6/1939 والیت بدخشان شهر فیض آباد ناجیه سروش انجمن اجتماعی زنان توانمند فیض اباد  .096

 1666111196 0/6/1939 ولسوالی ده سبز قریه نو اباد تره خیل لطف هللا ده دسبز ولسوالی د قد کارو حوانانو تولنه  .090

 19/6/1939 کابل پل حسن چهلستون  نوید انجمن کاروان مدنی برگ  .093
1666991360 

1633169111 

061.  

انجمن اجتماعی زنان خواجه غولک قریه مندلتی والیت 

 بلخ

 

 0/6/1939 والیت بلخ قریه خواجه نمولک زبیده
1691616399 

1631066619 

061.  
انجمن اجتماعی زنان سر آسیاب ولسوالی غوریان والیت 

 هرات
 0/6/1939 قریه سر اسیاب ولسوالی غوریان حمیمه

1666161661 

1633163613 
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 1633663366 3/6/1939 کندهار والیت اووهم ناحیه محمد ناصر د شهید احمد ولی خان کرزی تولنه  .061

 محمد یعقوب شورای مردم ولسوالی شتل مقیم کابل  .069
کابل گوالئی جمهوریت سرک سوم خانه نمبر 

31 
0/6/1939 

1611161969 

1619609619 

 3/6/1939 والیت بغالن شهر پلخمری  فصل احمد سرخک والیت بغالنانجمن اجتماعی جوانان قریه   .066
1636616639 

1631699631 

 1611616169 3/6/1939 والیت ننگرهار کوز کونر ولسوالی حاجی ملک د کوز کونر ولسوالی قومی شورا  .069

 کل ناور خان د همکار حوانانو ادبی او فرهنگی تولنه  .066
خوست  سپین حاجی بالزه شمال ولسوالی بازار

 افغانستان
3/6/1939 

1666919696 

1633196911 

 11/6/1939 ناحیه بنچم جهارراهی سپین غر محمد آصف د غازی کریم خان  ولس ی شورا  .066

1661133111 

1636366966 

 

 13/6/1939 والیت پروان ولسوالی سید خیل ضیالرحمن شورای مردمی ولسوالی سید خیل والیت پروان  .060
1606696610 

1636961116 

 11/0/1939 9کابل خوشحال خان مینه ناحیه  احمد فواد د حوان قبادت تولنه  .063
1610169630 

1660316366 

 11/6/1939 والیت هرات ناحیه هشتم ذلیخا انجمن اجتماعی مادر مقیم والیت هرات  .091
1639966909 

1603616119 

  11/6/1939 داالرمان مقابل لیسه حبیبه همایون  د کوچی حوانانو د یووالی تولنه  .091

 1663139191 11/6/1939 والیت کابل ولسوالی بگرامی بشیر احمد انجمن جوانان نوین ولسوالی بگرامی  .091

 1606963616 91/6/1939 والیت ننگرهار شهر جالل اباد  ناحیه سوم حفیظ هللا د حوانانو اصالح او پرمختک تولنه  .099

 91/6/1939 والیت ننگرهار  شهر جالل اباد قریه چکنور  سید ادریس د چکنور جوانانو علمی او فرهنگی تولنه  .096
1661111316 

1633161911 

 19/6/1931 کندهار سرک بنچ عینو مینه نثار احمد د زراعتی کار پوهانو تولنه  .099
1611111161 

1611961613 

 گل محمد شورای اجتماعی معلولین قریه سهاک ولسوالی بگرامی  .096
مربوط ناحیه ولسوالی بگرامی سرک چهل متره 

 اول 
11/6/1939 

1666911669 

1616061660 

096.  
 شورای قومی قریه قلعه مینا خیل شیوه کی

 
 1/1/1939 کابل ولسوالی بگرامی قریه شیوه کی حمید هللا

1666196616 

1611169901 
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 16/6/1939 ننگرهار والیت بهسود ولسوالی محمد سمع د ننگرهار والیت د بهسود د خلکلو شورا  .090
1611611666 

1609061310 

093.  
 د افغان د زراعتی خدمتونو تولنه

 
 1611611696 10/6/1939 د کابل والیت دریمه ناحیه محمد ابراهیم

 16/6/1939 کابل ناحیه هشتم سرک سوم کارته نو حیات هللا مجمع اجتماعی و آموزش ی باور   .061
1633113136 

1606131161 

 داکتر شعیب انجمن زنبور داران انصار والیت هرات  .061
در مقابل ریاست زراعت و آبیاری و مالداری 

 والیت هرات
10/6/1939  

 1611169009 16/6/1939 د کابل والیت جاده میوند سپین زر پالزه وارث خان د افغان معلولین او معیوبینو محلی تولنیزه شورا  .061

 10/6/1939 والیت هرات ولسوالی گذره عبدالناصر انجمن قوریه داران هریوا  .069
1610661611 

1633199633 

 13/6/1939 والیت غزنی پالن سوم ناحیه سوم حمید هللا مجمع علمی و فرهنگی جوانان دیا سنائی رح  .066
1636610099 

1639119611 

069.  

 انجمن مشعل جوانان مبتکر

 

 

 6/0/1939 کابل چهار قلعه وزیر اباد نظر محمد
1601061906 

1600136069 

 13/6/1939 د کندهار والیت اوله ناحیه شکریه بیکریو شحو تولنه د کندهار والیت د  .066
1611396161 

 

 6/0/1939 والیت لوگر پل علم آرزو انجمن زنان فعال لوگر  .066
1601111991 

1609690913 

  1/1/1939 کابل ناحیه چهارم شهرارا سید اعلی هاشمی اتحادیه کوپراتیف های دهقانان  .060

063.  
قریه قدیم ولسوالی شولگره انجمن اجتماعی مالدران 

 والیت بلخ
 13/6/1939 والیت بلخ ولسوالی شولگره قریه قدیم حضرت گل

1691669619 

1669611116 

 16/0/1939 کابل ناحیه هشتم مقابل مسجد رنگه تمیم مدثر انجمن اجتماعی بسیج خانواده ها  .061
1666690999 

1611169691 

 1939 هرات سرک س ی متره باغ ازادیوالیت   شورای مردمی انصار مقیم هرات  .061
163699991 

1633611191 

 161136116 91/6/1939والیت کابل ولسوالی چهار اسیاب واقع بازار  سیف الدینشورای محاسن سفیدان ولسوالی چهار آسیاب والیت   .061
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 1666161391 چهار آسیاب کابل

 91/6/1939 والیت غور شهر چغجران عبدالقدیر مجمع شهید گل احمد غفوری  .069
1636611661 

1666960116 

 1600199399 6/0/1939 کابل شهر نو کوچه مرغ فروش ی نادیه انجمن زنان رضا کار افغانستان  .066

 1939 پکتیا والیت گردیز شار عبدهللا مسلم حیرنیزه علمی تولنه  .069
1669666691 

1666169699 

 6/0/1939 دوم کوجه گل سازی والیت کندز ناحیه  محمد ابراهیم شورای جوانان والیت کندز  .066
1633936166 

1661161161 

 6/0/1939 ننگرهار والیت زیتون فابریکه ترحنک احمد ذ کی ننگرهار د شنوخونو لرونکو تولنه  .066
1669913939 

1606666191 

060.  
 11انجمن حرفوی زنان ناحیه 

 
  6/0/1939 حصه اول خیرخانه 11کابل ناحیه  شکیبا

 6/0/1939 کابل سرک ازران قیمت بشتون مارکیت ضبطا خان او یووالی تولنهد افغان د قومونو اتحاد   .063
1661111663 

1606661316 

 6/0/1939 والیت کابل ولسوالی بگرامی حمید هللا شورای قومی قریه قلعه صیاخیل شیوه کی  .001
1666196616 

1611169901 

 6/0/1939 بزاری مارکیتغزنی والیت شار  نور هللا د غزنی والیت د حوانانو علمی تولنه  .001
1633611119 

1633661316 

 6/0/1939 والیت بامیان مرکز بامیان حبیب هللا انجمن اجتماعی و اموزش ی میچید روشن  .001
1666066169 

1666131613 

009.  
 انجمن اجتماعی و فرهنگی حالند

 
 19/0/1939 کابل سرک بنج تایمنی زرمینه

1609606031 

1611991690 

 11/0/1939 د خوست مرکز د هیواد بالزه دوهم بور  نقیب هللا تولنهد خوست قلم مدنی   .006

1616919363 

1666131119 

 

 11/0/1939 د فراه والیت اوله ناحیه بسم هللا د فراه والیت د غلجیو د قومونو شورا  .009
1633111666 

1616111666 

 1639390911 11/6/1939 6کابل ناحیه جهارم کارته  نظر محمد شورای قومی صریفال بابر میرانی  .006



62 

  

1611916619 

 10/0/1939 والیت پروان ولسوالی شیخ علی ذبیح هللا انجمن فکری و فرهنگی جوانان شیخ علی  .006
1666969691 

1666696000 

 19/0/1939 د کابل والیت اتمه ناحیه نورالدین د تعلیم القران اسالمی تولنه  .000
1606060619 

1631639166 

 11/0/1939 والیت تخار ولسوالی دست قلعه عبدالرشید دشت قلعه والیت تخارشورای مردمی ولسوالی   .003
1610696361 

1616606696 

 19/0/1939 ناحیه هشتم سیاه سنک محمد قادر شورای مردم سیاه سنک ناحیه هشتم شهرکابل  .031
1661191169 

1606161639 

 19/0/1939 افغانستانلسمه ناحیه تایمنی  کابل  ذبیح هللا د افغان طبیعی علوصو تولنه  .031
1633066113 

1616001366 

 10/0/1939 د پکتیا والیت گردیز شار محمد اسماعیل د پکتیا د خلکو د همغری تولنه  .031
1666669611 

166166601 

 10/0/1939 والیت بغالن ولسوالی بغالن مرکزی  عبدالرحمن شورای وحدت مردم بغالن  .039
1633930166 

1619666910 

036.  

 هماهنگی مردم کابلشورای عالی 

 

 

 

 محمد یعقوب
 6کوجه  19کابل وزیر محمد اکبر خان سرک 

 119خانه 
10/0/1939 

1669931160 

1636161966 

 1636196363 10/0/1939 کارته چهار بهلوی بوهنتون ابن سینا فاطمه عزال انجمن حمایت و رقاه زنان افغان  .039

 6/1/1939 ناحیه دسبن کلی حلور الری ته نزدیکابل بنحمه  عبدالسالم د افغان تولنیزه بنست  .036
1616691999 

1610916101 

 19/0/1939 بل سفید لیسه عالی عبدالحی حبیبی محمد نور  شورای مردم لوگر مقیم ناحیه هشتم کابل  .036
1600660161 

1636966661 

030.  
 انجمن جوانان روشن فکر غزنی مقیم کابل

 
 1666111669 1939 مزاری کابل بل سوخته چوک شهید  محمد اشرف یوسفی

033.  
انجمن اجتماعی زنان قریه امام "ابوحنیفه" ولسوالی 

 ستومگر والیت بلخ
  والیت بلخ ولسوالی ستومگره نسیمه

1636131116 

1639169990 
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 13/0/1939 والیت بنچشیر مرکز ولسوالی پریان محمد هالل شورای اجتماعی جوانان ولسوالی بریان والیت بنچشیر  .311
1691116119 

1610116111 

311.  
د مرکزی چهارباغ صفاء د حوانانو یووالی علمی او 

 فرهنگی تولنه
 11/0/1939 د ننگرهار والیت اسد خدود ولسوالی رومل ضغری 

1600909010 

1616119193 

 11/0/1939 د هلمند والیت لشکرگاه وکیل طور خان د هلمند والیت د خلکو شورتی شورا  .311

1633639611 

1611691601 

 

 16/0/1939 کابل والیت بگرامی ولسوالی ثمروز کابل والیت دولی خیلو قومی شوراد   .319
1661010111 

1601631010 

 1939 کابل کارته چهار جاده مخابرات داکتر لیث نوری مجمع فعالن اجماع ملی  .316
1633191996 

1636666111 

319.  
اتحادیه شرکت های سیاهتی، توریستی و خدمات حج و 

 عمره
 16/3/1939 شهر نو چهارراهی شهید کابل عبدالوکیل

1633103619 

1633616161 

 10/0/1939 د هلمند والیت د ستکر شار حنیسه په هلمند والیت کی )دیوه( د میرمنو تولنه  .316
1610169616 

1616919399 

 10/0/1939 والیت نیمروز مارکیت جنبش عبدالرحیم مجتمع موترداران اتفاق والیت نیمروز  .316
1633111313 

1633936616 

 10/0/1939 هلمند والیت لشکرگاه شار عبدالغفار د هلمند والیت دبستان مدنی تولنه  .310
1616660166 

1619906331 

 10/0/1939 والیت نورستان عبدالجبار انجمن ورثه شهدا و معلولین والیت نورستان  .313
1639116911 

 

 1/3/1939 کابل تایمنی ناحیه چهارم  انجمن جوانان اصالح طلب  .311
1601691691 

1631111169 

311.  

 انجمن جوانان مکرویان ها

 

 

 1600191311 9/3/1939 کابل مکرویان اول  علی

 3/3/1939 کابل والیت قلعه فتح هللا لعل گل لعل د افغانستان د بشری حقوقو سازمان  .311
1633661616 

1611119066 
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319.  
اتحادیه شرکت های سیاحتی توریستی و خدماتی حج و 

 افغانستانعمره 
  0/3/1939 کابل شهر نو چهارراهی شهید عبدالوکیل

  انجمن زنان همگام والیت کابل  .316
کابل ناحیه دهم شهرنو سرک سوم کوچه 

 قصابی
1939 

1630031399 

1661191696 

 9/3/1939 والیت هرات درب مسلک غالم ربانی انجمن تاکسیرانان والیت هرات  .319
1633661190 

1639366603 

 11/3/1939 د میدان والیت بازار حنیف بالزا گل محمد د میدان والیت د حوانانو قوانانو د خوحست تولنه  .316
1663119169 

1611066999 

316.  
اتحادیه شرکت های حفر چاه های عمیق "ممتاز" والیت 

 هرات
 9/11/1939 والیت هرات ناحیه چهارم عبدالرزاق

1633161611 

1633969666 

310.  
فرهنگی مردم دره ترکمنی والیت پروان شورای اجتماعی 

 مقیم والیت بلخ
 9/3/1939 والیت بلخ کارته ابو علی سنا حاجی محمد ابراهیم

1606969661 

1661119619 

 1939 ناحیه هفده سرکوتل  خیرخانه  انجمن فرهنگی و اجتماعی زنان ناحیه هفدهم شهر کابل  .313
1610999131 

1606919913 

 1611136619 0/3/1939 کابل ناحیه دهم شهر نو چهارراهی شهید عبدالفقور  حبوبات روغنانجمن اجتماعی زارعین   .311

 1939 کابل کوته سنگی خوشحال خان مینه  د ملر علمی ادبی او کلتوری تولنه  .311
1636193199 

1660060901 

 6/3/1939 والیت هلمند مرکز هلمند عبداملتین په هلمند والیت کی د وزیر محمد اکبر خان مدنی تولنه  .311
1616619661 

1616636330 

 6/3/1939 والیت غزنی نوی شار نقیب هللا د غزنی والیت زوند مدنی تولنه  .319
1639663911 

1666663911 

316.  
 انجمن اجتماعی صداقت هرات باستان

 
 1639163133 1939 والیت هرات شهر هرات 

 6/3/1939 قلعه ناد 19ناحیه  کابل محمد حسن شورای اجتماعی و رفاهی کوهستان بامیان مقیم کابل  .319
166119611 

1661906169 

316.  
شورای اجتماعی جوانان میهن دوست قریه کرزیوان 

 ولسوالی شرین تگاب والیت فاریاب
 3/3/1939 والیت فاریاب ولسوالی شرین تگاب قیام الدین

1661119066 

1606111996 

 1663616313 3/3/1939 والیت فاریاب ولسوالی شرین تگاب عبدهللاشورای جوانان قریه بلوچ ولسوالی شرین تگاب والیت   .316
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 1603666161 فاریاب

310.  

شورای جوانان هدفمند قریه کوزی بای قلعه ولسوالی 

 دولت آباد والیت فاریاب

 

 

 3/3/1939 والیت فاریاب ولسوالی دولت اباد حفیظ هللا
1600669611 

1606169661 

313.  
ولسوالی شرین شورای جوانان باورمند قریه کوه صیاد 

 تگاب والیت فاریاب
 3/3/1939 والیت فاریاب ولسوالی شرین تگاب عباد هللا

1601119960 

1606310661 

391.  
شورای جوانان فعال قریه شگینی قلعه ولسوالی خواجه 

 سبز پوش والیت فاریاب
 3/3/1939 والیت فاریاب ولسوالی خواجه سبز پوش نور احمد

1666610169 

1661191966 

 1606963616 91/6/1939 والیت ننگرهار شهر جالل اباد حفظ هللا حوانانو اصالح او پرمختک تولنهد   .391

 91/6/1939 والیت ننگرهار شهر جالل اباد سید ادریس د جکنوری د حوانانو علمی او فرهنگی تولنه  .391
1661111316 

1633161911 

 19/6/1939 عینو مینهکندهار سرک پنج  نثار احمد د زراعتی کار پوهانو تولنه  .399
1611111161 

1611961613 

 گل محمد شورای اجتماعی معلولین قریه سهاک ولسوالی بگرامی  .396
ولسوالی بگرامی سرک چهل متره مربوط ناحیه 

 اول 
11/6/1939 

1666911669 

1616061666 

 1939 کابل ولسوالی بگرامی قریه شیوه کی حمید هللا شورای قومی قریه قلعه میاخیل شیوه کی  .399
1666196616 

1611169901 

 16/6/1939 ننگرهار والیت بهسود ولسوالی محمد سمع د ننگرهای والیت د بهسود دخلکو شورا  .396
1611611666 

1609061310 

 1611611696 10/6/1939 د کابل والیت دریمه ناحیه محمد ابراهیم د افغان د زراعتی خدمتونو تولنه  .396

 حیات هللا مجمع اجتماعی و آموزش ی باور   .390
کابل ناحیه هشتم سرک سوم کارته نو فیروز 

 کوه پالزه
16/6/1939 

1633113136 

1606131161 

 داکتر شعیب انجمن زنبور داران انصار والیت هرات  .393
در مقابل ریاست زراعت و ابیاری و مالداری 

 والیت هرات
10/6/1939 1633199106 

 1611169009 16/6/1939 د کابل والیت جاده میوند سپین زر پالزه وارث خان شوراد افغان معلولینو او معیوبینو محلی تولنیزه   .361

 10/6/1939 والیت هرات ولسوالی گذره عبدالناصر انجمن قوریه داران هریوا  .361
1610661611 

1633199633 
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 13/6/1939 والیت غزنی بالن سوم ناحیه سوم حمید هللا مجمع علمی و فرهنگی جوانان دیاسنائی رح  .361
1636610099 

1639119611 

 6/0/1939 کابل چهار قلعه وزیر آباد نظر محمد انجمن مشعل جوانان مبتکر  .369
1601061906 

1600136069 

 19/0/1939 9کابل کارته  عبدالواسع شورای اجتماعی صبح امید  .366
1636166601 

1636191966 

369.  
 د کندهار والیت د بیکریو شحو تولنه

 
 1611396161 13/6/1939 ناحیهد کندهار والیت اوله  شکریه

366.  
 انجمن زنان فعال لوگر

 
 6/6/1939 والیت لوگر پل علم آروز

1601111991 

1609690913 

  1939 کابل ناحیه چهارم شهرار سید علی هاشمی اتحادیه کوپراتیف های دهقانان  .366

360.  
انجمن اجتماعی مالداران قریه قدیم ولسوالی شولگره 

 والیت بلخ
 13/6/1939 ولسوالی شولگره قریه قدیم والیت بلخ حضرت گل

1691969619 

1669611116 

 16/3/1939 کابل ناحیه سوم کارته چهار روح افزا انجمن عدالت اسالمی زنان کابل  .363
1601111919 

1603613669 

 1939 والیت هرات ولسوالی انجیل زهرا انجمن فرهنگی و آموزش ی بامچال  .391
1600661319 

1603016009 

 19/3/1939 د پکتیکا والیت د زرغون ولسوالی محمد عمر حوانانو غز مدنی تولنهد پکتیکا   .391
1631366660 

1631191999 

391.  
انجمن مالداران قریه صفرخان پل هاشمی ولسوالی زنده 

 جان والیت هرات
 19/3/1939 ولسوالی زنده جان والیت هرات عبدالرشید

1633969161 

1609999666 

 19/3/1939 .والیت هرات ولسوالی زنده جان  جان والیت هراتانجمن اجتماعی زنان زنده   .399
1666991166 

1666690666 

396.  
شورای اجتماعی فرهنگی دره ترکان ولسوالی جغتوی 

 والیت غزنی مقیم کابل
 16/3/1939 ایستگاه قلعه نو 19کابل ناحیه  عبدالظاهر

1630111360 

1669199919 

 16/3/1939 سهکابل کارته  شریف هللا بنیاد کامه وال  .399
1666696666 

1606000003 

 1606160661 1939 کابل متصل نساجی بگرمی محمد حسن مجمع صنعت کاران کابل  .396
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1666606160 

 16/3/1939 کابل چهارراهی بل سرخ عبدالقاهر انجمن علمی و فرهنگی محصلین کشور   .396
1600311611 

1601113119 

 1939 بلخ شهر مزارشریفوالیت  ایمل جان انجمن ناشنوایان والیت بلخ  .390
1639669611 

1631116113 

 1601130991 11/3/1939 والیت ننگرهار ولسوالی سرخرود قریه چکنوری سید زمان د سرخرود ولسوالی د حوانانو علمی تولنه  .393

361.  
 انجمن حرفوی فعاالن والیت دایکندی

 
 1661693611 11/3/1939 والیت دایکندی ولسوالی مرکز غالم حسین

 19/3/1939 کابل ناحیه سوم کارته چهار احمد فهیم جوانان مبتکر میهن انجمن  .361
1639116110 

1606110133 

 16/3/1939 کابل والیت تایمنی دوهم سرک فضیله د سولی حیرنیز تولنه  .361
1613116666 

1639601169 

 11/3/1939 کابل لسمه ناحیه قلعه فتح هللا سید محمد عمر د نوی پیل تولنه  .369
1661619661 

1606113169 

 11/3/1939 والیت هرات خراسان مارکیت عبد نصیر اتحادیه صرافان والیت هرات  .366
1633966119 

1633966136 

 3/11/1939 د پکتیکا والیت مرکز محمد یار د پکتیکا والیت د معصلینو علمی تولنه  .369
1666991610 

1660600919 

 13/9/1939 والیت غزنی پل حیدری  کاظمسید  انجمن اجتماعی و فرهنگی جوانان رسا لتمنه غزنی  .366
1606966611 

1606101611 

 16/3/1939 مرکز والیت بادغیس ناحیه عزیز هللا انجمن اجتماعی رونق جوانان مرکز والیت بادغیس  .366
1633939961 

1630199191 

 19/3/1939 والیت میدان وردک ولسوالی جلریز صالحه احمدی شورای اجتماعی سحاب جلریز  .360
1616991163 

1610663611 

 13/3/1939 د کابل والیت د سیلو سره مخامخ حاجی جهانزیب په کابل کی د مومند قوم مرکزی شورا  .363
1661391199 

 

 19/3/1939 د ارزگان والیت ترینکوت ولسوالی بی بی مرجانه د ارزگان والیت د ترنیکوت ولسوالی د سحو مدنی تولنه  .361
1630166063 

1610900961 
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 13/3/1939 کابل ناحیه سوم دشت برچی محمد امینی شورای اتفاق اسالمی مردم  .361
1606396161 

1636961991 

 91/3/1939 والیت بلخ شهر مزارشریف صدیق هللا انجمن اجتماعی زعفران کاران مزارشریف  .361
1636119696 

1601919663 

 91/3/1939 کابل جوی شیر بابرشاه سنتر سیف الدین انجمن اجتماعی رهروان قلم  .369

1601991699 

1616136991 

 

 19/11/1939 کابل سالنک هرات مقابل آرشیف ملی سید قاسم انجمن فرهنگی اجتماعی اندیشه عمل در شهر کابل  .366
1611163099 

1633996339 

 6/11/1939 کابل ناحیه دهم شیرپور  محمد امان شورای دانش اموزشگان خوست، فرنک و گذگاه  .369
1611691900 

1633669096 

 1939 کابل سرای شمالی  شورای مردمی ولسوالی خوست فرنک والیت بغالن  .366
1611313111 

1611166661 

 6/11/1939 والیت کابل ناحیه چهارم سرک اول پروژه تایمنی سید جعفر نادری  بنیاد حکیم ناصر خسرو بلخی  .366
1633111119 

1639666666 

 6/11/1939 لغمان والیت د قریغو ای ولسوالی دهمزنگ کلی پریگل سحو تولنهد قرغیو ولسوالی د همزنگ سفلی علی د   .360
1666161669 

1609699133 

 3/11/1939 ننگرهار والیت د جالل اباد شار غوتی په ننگرهار کی زحل مدنی تولنه  .363
1661993660 

1666136191 

301.  

 بنیاد اجتماعی رضاییان

 

 

 

 محمد شفیق
زایشگاه کلوله بشته کوجه عقب شفاخانه 

 ناحیه چهارم والیت کابل
19/11/1939 

1611111111 

1601119111 

 16/11/1939 والیت کابل ناحیه سیزدهم دشت برچی  شورای مردمی والیت مرکزی مقیم کابل  .301
1669169661 

1633111133 

301.  

 انجمن اجتماعی بانوان بلیهکا

 

 

 3/11/1939 والیت بلخ شهر مزارشریف لعل محمد همت
1633699906 

1661613611 
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 0/11/1939 کابل ناحیه سوم فتح هللا بنیاد افغان باور   .309
166669666 

160600003 

 16/11/1939 کابل کارته چهار ناحیه سوم ویسا په کابل کی قلم الر مدنی تولنه  .306
1610111316 

1611961916 

 19/11/1939 کابل ناحیه سوم محمد خالد مجمع اجتماعی سفید  .309
1611199116 

1631319991 

 3/11/1939 والیت بلخ شهر مزارشریف تاج محمد شورای پیام آوران صلح مردم والیت بلخ  .306
1630031663 

1633911111 

 احمد روحید نهاد اجتماعی سهمن مقیم والیت بلخ  .306
والیت بلخ شهر مزارشریف عقب کمیته فاطمه 

 بلخ

11/11/1939 

 

1611911910 

1611991669 

 19/11/1939 والیت هرات ناحیه اول شاروالی عبدالغفار جامعه والیت هراتمجمع عدالت برای   .300
1633116311 

163696666 

303.  
شورای اجتماعی اهالی شهرک مهدیه قلعه شهاده والیت 

 غزنی
 11/11/1939 والیت غزنی قریه قلعه شاده محمد نادر

1666666909 

1606931316 

331.  
دوازدهم شورای اجتماعی معلولین و ورثه شهدا ناحیه 

 شهر کابل
 19/11/1939 11کابل ناحیه  عصمت هللا

1606969399 

1616316061 

 

 جاوید انصار اتحادیه شرکتهای ساختمانی افغان گروپ  .331
والیت بلخ شهر مزارشریف ناحیه سوم گذر 

 سیاه گرد
16/11/1939 

1610610110 

1636339933 

 16/11/1939 والیت هرات ناحیه دوم محمد نعیم انجمن تولید کننده گان کفش والیت هرات  .331
1636191636 

1666911319 

 16/11/1939 والیت هرات شهر هرات ممتاز انجمن اجتماعی زنان هریرا  .339
1611661013 

1666666163 

 16/11/1939 کابل سرک داراالمان مقابل سفارت روسیه انجنیر شیراحمد ځوانانو متحده شوراپه کابل کی د پکتیا والیت د   .336
1666666666 

1611016161 

339.  

 نهاد اجتماعی آموزش ی نوای صلح والیت بامیان

 

 

 16/11/1939 والیت بامیان مرکز بامیان آمنه
1633133611 

1636669109 
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 16/11/1939 والیت غزنی قریه قلعه شاده محمد طاهر شورای اجتماعی رضا کاران قریه قلعه شهاده غزنی  .336
166909106 

1663911960 

336.  

 

ننگرهار والیت د سرخرود ولسوالی نخرک کلی د د 

 خوانانو علمی او کلتوری تولنه

 

 11/11/1939 ننگرهار والیت سرخرود ولسوالی ملر
1663030911 

1666669093 

 11/11/1939 والیت کابل ولسوالی سروبی محمد سالم د سروبی ولسوالی د خوانانو شورا  .330
1611161011 

1666666133 

 1633091001 6/11/1939 والیت هرات مرکز شهر عبداالحمد هراتمجمع محصلین   .333

 1939/   / کابل ناحیه چهارم سرک رستورانت شام پاریس  شورای اجتماعی معلولین و ورثه شهدای وطن  .1111
1611101116 

1666116606 

 11/11/1939 والیت هرات چهارراهی مستوفیت سیما مجمع هماهنگی و اجتماعی زنان والیت هرات  .1111
1636911913 

1631660669 

 0/11/1939 کوتل خیرخانه 16کابل ناحیه  عبدالقادر مجمع جوانان هندوکش  .1111
1619161691 

1619096161 

 11/11/1939 کابل ناحیه سوم چهارراهی شهید مصطفی انجمن  افغانستان  .1119
1600360696 

1600666661 

 11/11/1939 جاده بهزاد والیت هرات روبروی نرگس شورای قوم جمشیدی مقیم والیت هرات  .1116
1636093116 

1633691969 

 13/11/1939 ننګرهار والیت څلورمه ناحیه محمد حنیف ښیګنو بنسټد کپتان غلجی د   .1119
1611616919 

1611161939 

 11/11/1939 والیت دایکندی ولسوالی شهرستان گلجان انجمن اجتماعی نجم نوین مقیم والیت دایکندی  .1116
1669399963 

1660939109 

1116.  

 کانون اجتماعی تفاهم جوانان آگاه

 

 

 19/11/1939 پل خشک 19کابل ناحیه  عبدهللا

1663106669 

1666101619 

 

 

 1633616163 11/11/1939 کابل بره کی شهرارا تعمیر تجارتی گلزاد محمد داود بنیاد اجتماعی خیریه گلزاد در شهر کابل  .1110
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1611699699 

 16/11/1939 کابل ولسوالی بگرامی شمس الرحمن شورای اهالی حسن زی مینه بگرامی  .1113
1661001019 

1601969116 

 1939/    / کابل حصه دوم خیرخانه  شورای صلح سبز والیت کابل  .1111
1636669991 

1601116160 

 1939/   / پکتیکا والیت شاروالی مارکیت  ځښت تولنها د خوانانو د خو کد پکتی  .1111
1669309161 

1663360916 

1111.  
و اجتماعی جوانان قریه کوهیخانه والیت  انجمن فرهنگی

 فاریاب
 9/11/1939 والیت فاریاب ناحیه چهارم فیروز 

1666101616 

1606160911 

 1666696666 16/11/1939 کابل خلورمه ناحیه محمد عارف د افغان باور خوانانو تولنه  .1119

 16/11/1939 والیت لغمان شهر مهترالم مولوی دوست محمد جمعیت علمای والیت لغمان  .1116
1666660663 

1666331916 

 10/11/1939 هلمند والیت لشکرگاه شار محمد اسماعیل د هلمند والیت د کسبه کارانو تولنه  .1119
1616016111 

1619366936 

 1939/   / تایمنی 6کابل سرک   انجمن جوانان مفکر در کابل  .1116
1630106119 

1606116101 

 16/11/1939 ننگرهار والیت د جالل آباد شار محمد عمر شوراپه ننگرهار کی د لوی پکتیا د قومونو   .1116
1611611991 

1609161611 

1110.  
انجمن اجتماعی فرهنگی زنان نیرومند دشت برچی 

 شهرکابل
 11/11/1939 کابل گوالیی دواخانه مهدیه

1636119093 

1601661639 

 13/11/1939 کابل ایستگاه آخر پوهنتون  سیف الدین انجمن مدنی درویش در شهرکابل  .1113
1633669616 

1666960606 

 10/11/1939 والیت بغالن مارکیت شاداب محمد انور  شورای اجتماعی جوانان والیت بغالن  .1111
1633696616 

1666119691 

 13/11/1939 کندز شار دوهمه ناحیه عزت هللا په کندز والیت کی پسرلی ادبی او کلتوری تولنه  .1111
1610130666 

1606961613 

1111.  
 فرهنگی جوانان آگاه افغانستانمجتمع 

 
 13/11/1939 والیت غور کنار مسجد حضرت عمر فاروق نصیراحمد

1630661991 

1636163101 
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1119.  
 د کندز والیت د چرگانو روزنی تولنه

 
 10/11/1939 کندز والیت د غالم حسین سرای عظیم هللا

1669991609 

1603661993 

 91/11/1939 والیت بامیان مرکز بامیان عبدالشکور  شورای اسالمی فرهنگیان بامیان  .1116
1661161116 

1661660111 

 1/11/1939 کابل ناحیه چهارم مقابل مسجد باغ باال دین محمد جرات شورای عالی مردم والیت پنجشیر  .1119
1611666666 

1633666666 

1116.  
شورای اجتماعی و فرهنگی نخبگان نسل سوم والیت 

 غزنی مقیم کابل
 6/11/1939 19کابل ناحیه محمدعلی

1606636190 

1663061930 

 91/11/1939 والیت بدخشان فیض آباد قاری عبدالصمد انجمن معلولین و ورثه شهدای والیت بدخشان  .1116
1639661660 

1633301361 

 6/11/1939 والیت فاریاب   ناحیه سوم انجیال انجمن فرهنگی و اجتماعی زنان والیت فاریاب  .1110
1633190993 

1636690999 

 1611196166 91/11/1939 هرات  مرکز شهر مسجد عیدگاه محمد شریف هرات والیت کی د میرمن ماللی ادبی او کلتوری تولنهپه   .1113

1191.  
 د افغانستان د سوله ایز بدلون تولنه

 
 1669913996 91/11/1939 کابل خوشحال خان مینه فاروق اعظم

 1/11/1939 والیت فاریاب ولسوالی اندخوی  عزیزهللا انجمن اجتماعی فیض عام ولسوالی والیت فاریاب  .1191
1633669196 

1633009639 

 1/11/1939 والیت بادغیس شهر قلعه نو ناحیه سوم عبدالرحیم انجمن اجتماعی و فرهنگی فروغ والیت بادغیس  .1191
1639116661 

1636111069 

 1/11/1939 کندهار والیت نوی ښار سلما ښځو د سولی او یووالی ټولنهد کندهار والیت د   .1199
1616911311 

1611916116 

 انجنیر عبدالبصیر انجمن اجتماعی انجنیران فواید عامه  .1196
 کابل مکروریان اول جوار وزارت فواید عامه

 
11/11/1936 

1611601166 

1633106616 

 19/11/1939 والیت پکتیا شهر گردیز سردارمحمد نهاد اجتماعی نغییر پکتیا  .1199
1633116666 

1619160100 

 1616911691 6/11/1939 والیت بغالن ولسوالی اندرآب بازار ده صالح عبداملنان انجمن قوریه داران اندرآب والیت بغالن  .1196

 11/11/1939 کابل دشت برچی پل خشک غالم عباس شورای عالی قرآنی افغانستان  .1196
1661116691 

1606913169 
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1190.  
شورای اجتماعی اهالی شهرک آریا مربوط ناحیه دهم 

 کابلشهر 
 0/11/1939 کابل شهرک آریا ناحیه دهم امان هللا

1611101991 

1611919661 

 1/11/1939 ارزګان والیت ترینګوت ښار انوشه ښځو ټولنهد ارزگان د   .1193
1631166606 

1633619191 

 11/11/1939 والیت بغالن ولسوالی بغالن مرکزی  سعد الدین شورای مردمی ولسوالی بغالن مرکزی   .1161
1619666116 

1619611366 

 1939/   / ناحیه دهم شیرپور کابل   مجمع معلولین و ورثه شهدا کابل  .1161
1601111611 

1669091699 

 11/11/1939 جاده شهید 19کابل ناحیه  ملکه نهاد شهروند شهرکابل  .1161
1636163009 

1636666090 

 11/11/1939 دوم والیت هلمند شهرلشکرګاه ناحیه عبدهللا ژی مدنی بنستپه هلمند والیت کی د همغ  .1169
1619191999 

1633130066 

1166.  
نهاد فرهنګی اجتماعی مهر ورزان ولسوالی انجیل والیت 

 هرات
 11/11/1939 والیت هرات ولسوالی انجیل عبدالناصر

1636616196 

1611611999 

 11/11/1939 والیت هرات ناحیه هشتم باغ مراد حاجی شیرګل سازمان اجتماعی صدای قلم در والیت هرات  .1169
1611691161 

1633016166 

1166.  

انجمن اجتماعی مالداران چهارسرکه بابه کهنه ولسوالی 

 دهدادی والیت بلخ

 

 11/11/1939 والیت بلخ ولسوالی دهدادی محمد هللا
1611911631 

1636116111 

 11/11/1939 کابل ولسوالی شکردره دل بابا بنیاد کریم هللا در ولسوالی شکردره  .1166
1611110619 

1633066116 

 11/11/1939 والیت هرات سرک هاشمی جلیل احمد انجمن اجتماعی و فرهنګی عضر دانش والیت هرات  .1160
1633169111 

1636010139 

 11/11/1939 والیت بلخ ولسوالی دهدادی شیال انجمن اجتماعی زنان دهدادی کهنه والیت بلخ  .1163
1636169906 

1666636666 

1191.  
ولسوالی  نهر شاهی انجمن اجتماعی زنان قریه یکه توت 

 والیت بلخ
 11/11/1939 والیت بلخ ولسوالی نهرشاهی فاطمه

1631116319 

1601696190 

 1600960961 19/11/1939 11والیت هرات ناحیه  محمد موس ی شورای اجتماعی مردم یکاولنګ مقیم هرات  .1191
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1609913016 

1191.  
انجمن اجتماعی مالداران قریه لنگرخانه ولسوالی 

 بلخنهرشاهی والیت 
 11/11/1939 والیت بلخ ولسوالی نهرشاهی غالم علی

1619161319 

1636631611 

 11/9/1936 کابل ناحیه سوم پل سرخ سیدمحمد انجمن جامعه شناس ی آوا  .1199
1633166961 

1630691619 

 19/11/1939 هلمند والیت لشکرگاه شار مسعود احمد په هلمند والیت کی د فکر او عدالت مدنی تولنه  .1196
1610116116 

1616611191 

1199.  
انجمن اجتماعی پیمان زنان کارته نورخدا شهر 

 مزارشریف
 19/11/1939 والیت بلخ شهر مزارشریف کارته نورخدا شکیال

1661961616 

1631160616 

 16/11/1939 کابل خوشحال خان قسمت الف عبدالرزاق شورای جوانان بلوچ افغانستان  .1196
1616191061 

1611133399 

 16/11/1939 ننگرهار والیت د جالل آباد شار عبدالرقیب افغانستان د زیار ایستونکو تولنهد   .1196
1661161609 

1611961696 

 19/11/1939 پالزه منزل پنجمکابل هیواد  وفی هللا ځوانانو د ترقی ټولنهد افغانستان د   .1190
1600191969 

1609110616 

 16/11/1939 غزنی مرکز نوآبادوالیت  سکینه کانون فرهنگی و اجتماعی ازکیاء  .1193
1630116019 

1631319911 

 19/11/1939 6کندهار والیت ناحیه  سیدعلی شاه پلورنکی تولنهښار کی د لبنیاتو په قندهار   .1161
1611916933 

1616116611 

1161.  
د سرخرود ولسوالی د غوچک د کلی د خلکو علمی او 

 کلتوری تولنه
 11/11/1939 والیت ننگرهار ولسوالی سرخرود سلطان عزیز

1666661609 

1600069691 

 11/11/1939 والیت هرات ناحیه ششم جاوید سازمان اجتماعی عصر تحول والیت هرات  .1161
1636616061 

1633016166 

1169.  
 په هوتخیلو کی د مرحوم مولوی گل عمر قومی شورا

 
 11/11/1939 قریه هوتخیل 3والیت کابل ناحیه  صدیق هللا

1633616911 

1630961616 

 1669666161 10/11/1939 د خوست والیت د خوست ښار ظهور هللا څار مدنی ټولنهپه خوست والیت کی د   .1166

 10/11/1939 کابل ناحیه سوم داکتر شیرآقا بلوچ شورای هماهنگی و اجتماعی بلوچ های افغانستان  .1169
1691111116 

1606611691 
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 16/11/1939 کابل دوهمه ناحیه عبدالقیوم د احمد زیو سراسری شورا  .1166
1666116313 

1633963161 

 1666660636 11/11/1939 والیت میدان وردک پروژه اصالحات اداری  محمد غنی مجتمع فارمداران والیت میدان وردک  .1166

 16/1/1936 کابل کارته پروان محب هللا انجمن اجنیران آریانا  .1160
1619996691 

1606161131 

 11/11/1939 پکتیا والیت کردیز شار محمدنعیم مدنی تولنهپه پکتیا والیت کی د بدلون او سمون   .1163
1666666311 

1636111119 

 11/11/1939 بغالن والیت خان آغا په بغالن والیت کی د شهید غالم محی الدین بنست  .1161
1636919309 

1639909193 

 1631100196 11/11/1939 والیت فاریاب مرکز شهر میمنه نقیب هللا انجمن باغداران شهر میمنه والیت فاریاب  .1161

 1616361191 16/11/1939 کابل ناحیه اول متصل مسجد عیدگاه نعمت هللا انجمن اجتماعی معلولین ناحیه اول شهر کابل  .1161

1169.  
انجمن اجتماعی و فرهنگی عروج قلعه شهاده والیت 

 غزنی
 16/11/1939 والیت غزنی قلعه شهاده محمد صادق

1666616616 

1603166619 

  والیت هرات ناحیه نهم جاده مهدی  جوانان عدالت خواه افغانستانسازمان   .1166
1636006636 

1639111613 

 16/11/1939 کابل ناحیه دهم سرک چهارم قلعه فتح هللا ذکرهللا انجمن دانشجویان گوزل اندخوی مقیم کابل  .1169
1603006661 

1601690096 

 9/11/1939 ناحیه سیزدهم دشت برچیکابل  خادم حسین شورای اجتماعی ارزگانی های مقیم کابل  .1166
1633913961 

1636606161 

1166.  
شورای اجتماعی امید معلولین و ورثه شهدای 

 افغانستان
 1633661009 13/11/1939 کابل ناحیه اول باغ علی مردان توریالی

 16/11/1939 والیت غزنی نوآباد غالم حسین شورای اجتماعی مردمی شهرک نوآباد مرکز غزنی  .1160
1633116661 

1633111013 

 9/11/1939 کابل ناحیه چهارم سرای شمالی عبدالحفیظ شورای اجتماعی نوآباد سرای شمالی کابل  .1163
1633196163 

1663639666 

1101.  
 مجتمع ورزش ی آسمائی در شهر کابل

 
 1619090966 9/11/1939 کابل ناحیه سوم سرک پنجم عبدالستار

 1633161319 13/11/1939 والیت بامیان دانشگاه بامیان فاطمه بامیانانجمن اجتماعی حامیان محیط زیست   .1101
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1666190011 

 13/11/1939 کابل کارته نو دویم سرک محمد یونس فدا د افغانستان د خوانانو علمی او اسالمی تولنه  .1101
1609919636 

1666696191 

 13/11/1939 لشکرگاه شار هلمند والیت احسان هللا په هلمند والیت کی د چرگانو تولیدونکی تولنه  .1109
1610160619 

1619939699 

1106.  
 د پکتیکا والیت د شکین کلی د خوانانو تولنه

 
 1616193919 6/11/1939 پکتیکا والیت گومل ولسوالی آدم میر

1109.  
ر و شورای هماهنگی اقوام جرغی و برجگی ولسوالی نا

 مقیم کابل
 6/11/1939 شهر کابل ناحیه سوم سرای غزنی خدا بخش

1666611631 

1666616616 

 9/11/1939 کابل والیت کارته چهار حبیب هللا ښت علمی او اصالحی تولنهد نو   .1106
1600001906 

1636016161 

 9/11/1939 کابل جاده شهید مزاری  محمد فرید شورای اجتماعی جوانان قوم عبدالخالق مقیم کابل  .1106
1606061991 

1666666619 

 9/11/1939 والیت بامیان مقابل هوتل کوه بابا عبدالحمید حرکت امید والیت بامیان انجمن اجتماعی فرهنګی  .1100
1669699616 

1661191611 

 1633996631 11/11/1939 کابل پل سوخته  ایستگاه گوالیی دواخانه روزماه نهاد اجتماعی زنان پیشگام افغان در شهر کابل  .1103

 9/11/1939 والیت فراه ولسوالی انار دره احمدگل  شورای قوم انار دره والیت فراه مقیم کابل  .1131
1633616616 

1611916991 

 9/11/1939 والیت بلخ شهر مزارشریف ناحیه هشتم علی محمد شورای اجتماعی نخبگان مقیم مزارشریف  .1131
1633606106 

1633936110 

 6/11/1939 والیت بلخ ولسوالی خلم ناحیه اول  نجیب هللا نهاد اجتماعی و فرهنگی خلم نوین  .1131
1631691199 

1630313669 

 3/11/1939 سه راهی خواجه بغرا 19کابل ناحیه  محمد نادر سازمان اجتماعی جوانان آزادمنش کابل  .1139
1606660131 

1609999006 

 3/11/1939 کابل چهارراهی تایمنی ناحیه چهارم نظیفه انجمن صنعت کاران نخبه  .1136
1636999666 

1666991066 

1139.  
کته بلندی شهرک حسن آباد ناحیه  شورای اهالی گذز

 کابل 19
 3/11/1939 شهرک حسن آباد 19کابل ناحیه  عوض

1661391963 

1663990619 
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 13/11/1939 کابل ده افغانان ناحیه دوم گال جان د سولی د مطالعاتو اسالمی مرکز  .1136

1666196301 

 

1633116666 

 11/11/1939 ولسوالی یکه ولنگوالیت بامیان  سیداحمد حسین شورای مردمی بند امیر  .1136
1600196616 

1601969199 

 9/11/1939 والیت سرپل قریه توغن فرزانه نهاد اجتماعی فرهنگی بانوان مرکز والیت سرپل  .1130
1619930016 

1616311911 

 11/11/1939 کابل کارته نو مقابل مسجد احمد محمد نذیر جمعیت العلماء کابل  .1133
1666196611 

1611666103 

 اسدهللا زی مرکزی تولنهمیدان د مدنی فعالینو د همغد   .1111
د میدان شار بازار حاجی حنیف میدانوال 

 مارکیت
11/11/1939 

1611163003 

1601166691 

 1606666661  کابل پل سرخ جوار موسسه طلوع آفتاب هدایت هللا گرانانجمن روشن  .1111

 سمیع هللا نهاد پیام جوان  .1111
دوکتور صدر کابل خیرخانه تعمیر شفاخانه 

 الدین
3/11/1939 

1601113116 

1630999999 

 3/11/1939 کابل ناحیه یازدهم پنجصد فامیلی صفی احمد بنیاد اجتماعی آفتاب  .1119
1636119096 

1609116161 

1116.  
انجمن فرهنگی و اجتماعی ابوریحان البیرونی در والیت 

 غزنی
 11/11/1939 والیت غزنی پالن سوم میثم

1639111911 

1663113131 

 6/11/1939 والیت بلخ شهرمزارشریف غالم حسین شورای مردمی بلخاب والیت سرپل مقیم مزارشریف  .1119
1661166016 

1633696011 

 3/11/1939 کابل کارته چهار خدیجه مرادی سازمان مطالعات و تحقیقات زنان افغانستان  .1116
1636006111 

1619691161 

 عبدالرحمن شورای اجتماعی تمدن مردم غزنه  .1116
والیت غزنی شهر غزنی مقابل قرارگاه شهرک 

 سلطان محمود غزنوی 
19/11/1939 

1633666396 

1633931130 

 11/11/1939 کابل سرای غزنی علی رضا بنیاد مهر  .1110
1606969960 

1606969369 

 16/11/1939 والیت هلمند شهرلشکرگاه علی محمد انجمن علمی و تحقیقاتی آگاهی مقیم والیت هلمند  .1113
1619913199 

1611161111 
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 16/11/1939 والیت غزنی شهر غزنی حمیدهللا شورای روشنفکران والیت غزنی  .1111
1636619999 

1611101611 

 19/11/1939 شهرک عبدهللا انصاری  19والیت کابل ناحیه  محمد اسماعیل شهرکابل 19شورای اجتماعی فضیلت مردمی ناحیه   .1111
1666116119 

1669101619 

 11/11/1939 پکتیا والیت گردیز شار خترعارف پالزه احمد هللا په پکتیا والیت د تیری د خوانانو تولنه  .1111
1663090906 

1611366136 

 11/11/1939 هلمند والیت لشکرگاه شار سمت هللا د هلمند د شاتو د مچیو د ساتنی تولنه  .1119
1616993131 

1611963991 

 1669196916 19/11/1939 پنیځمه ناحیه کمپنښار  کابل  طالب ښار ځوان دریخ تولنهد میدان   .1116

 10/11/1939 کابل ناحیه ششم محمد هللا نهاد فرهنگی و اجتماعی تعهد  و امید شهرکابل  .1119
1661119669 

1666661003 

 16/11/1939 څنګپوهنتون لیلی تر کابل  خواجه محمد زیار ځوان غژ تولنهد   .1116
1603916691 

1600001161 

 19/11/1939 والیت غزنی قره باغ همزه هنرمندان محلی خوان غزنه باستانانجمن   .1116
1633016191 

1639911916 

  فامیلیای ریشخور استګاه سوم 6کابل ناحیه  محمد اسماعیل شورای اجتماعی مردم والیت بغالن مقیم کابل  .1110
1616916199 

1633116336 

  والیت میدان وردک ولسوالی جلریز عبدالخلیل شورای اجتماعی و فرهنګی جوانان ولسوالی جلریز  .1113
1601619106 

1669690119 

 16/11/1939 کابل دهبوری مسجد اهل بیت محمد ضیا شورای امئمه مساجد شعیه و خطبا حسینیه ها  .1111
1633111196 

1633991063 

 16/11/1939 والیت غزنی ناحیه اول  فریدون  مجتمع ورزشکاران غزنه  .1111
1633696996 

1633131331 

 19/11/1939 کابل سرک چهار سیلو حاجی ملنگ شاه اتحادیه کاش ی فروشان اتفاق افغان  .1111
1611196169 

1633113611 

 16/11/1939 والیت غزنی ناحیه اول  همایون  بنیاد اجتماعی فرهنگی و ورزش ی پناه غزنه  .1119
1633166163 

1666166161 

 1619639316 13/11/1939 والیت ترینکوت مرکزارزگان  حمیدهللا د ارزگان والیت د کروندگرو تولنه  .1116
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1636166906 

 19/11/1939 هرات ناحیه هفتم نذیراحمد نهاد اجتماعی و فرهنگی زیتون   .1119
1666116161 

1636911611 

 19/11/1939 19کابل ناحیه کبرا شورای اجتماعی حیات نوین زنان کابل  .1116
1600116016 

1606666119 

 16/11/1939 کابل سرک افشار سیلو کوچه پرورشگاه صدیقه پژوهشگرانجمن علمی فرهنگی بانوان   .1116
1636166116 

1601193311 

 13/11/1939 والیت نیمروز مارکیت جنبش مشتاق احمد انجمن عدالت خواهان نیمروز  .1110
1616313161 

1666111911 

 16/11/1939 والیت میدان وردک ولسوالی سیدآباد محمد داود انجمن قوریه داران سیدآباد وردک  .1113
1633961169166

9319610 

 16/11/1939 کابل شش درک د تولتاکنو شکایتونو ترخنگ حبیب هللا په کابل والیت کی د نوی فکر تولنه  .1191
1666666910 

1636369636 

 19/11/1939 والیت بدخشان ولسوالی خاش محمد داود انجمن اجتماعی نخبگان ولسوالی خاش والیت بدخشان  .1191
1610090103 

1616619666 

 1633111063 19/11/1939 والیت غزنی شهرک نوآباد مارکیت حاجی قربان علی جمعه شورای اجتماعی مردم عالوالدینی غزنی  .1191

1199.  
 ښار د خلکو د همغژی تولنهد مهترالم 

 
 1666911166 16/11/1939 لغمان والیت مهترالم ښار شاه محمود

 19/11/1939 کابل کوته سنگی سیداحمد سروش شهرکابلانجمن فرهنگی و اجتماعی اندیشه سبز   .1196
1600363196 

1633916331 

 16/11/1939 والیت بلخ غرب روضه مبارک عبدالرحمن شورای فرهنگی و اجتماعی جوانان والیت بلخ  .1199
1609116169 

1631916116 

  11هرات ناحیه   نهاد مدنی توانمند سازی زنان هریوا  .1196
1616113139 

1606616660 

 16/11/1939 والیت بادغیس شهر قلعه نو علی محمد انجمن علمی او ادبی اخالص  .1196
1639611666 

1636009916 

 16/11/1939 کابل چهارراهی شهید سرک میدان هوائی سیدکریم انجمن اجتماعی رفاه  .1190
1661611010 

1633111993 
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 حشمت هللا نهاد اجتماعی ملت  .1193
کوچه کابل داراالمان گذشته از وزارت تجارت 

 یازدهم
16/11/1939 

1666669996 

1636069199 

 16/11/1939 پکتیا والیت د لجه منگل ولسوالی ظاهرجان په پکتیا والیت کی د لجه منگل ولسوالی د خوانانو تولنه  .1161
1669361101 

1661661399 

 16/11/1939 د ارزگان والیت مرکز سردار محمد د ارزگان والیت د الکوزیو قوم تولنیز او فرهنگی شورا  .1161
1636111961 

1631691196 

 16/11/1939 پل خشک 19کابل ناحیه عبدهللا انجمن فرهنگی و اجتماعی نسل جوان  .1161
1616961361 

1639911009 

 1606660011 16/11/1939 هرات ولسوالی انجیل محمد رفیق بنیاد علمی و اجتماعی شیخ عبدالقادر جیالنی )رح(  .1169

 16/11/1939 والیت کندز ناحیه سوم بندر امام صاحب سیدغفور  والیت کندزنهاد اجتماعی علمی جوانان   .1166
1630999111 

1633960911 

 1611911331 16/11/1939 کندهار والیت دوهمه ناحیه عبدالواسع د کندهار والیت د دامان او دندو ولسوالی د بزگروه تولنه  .1169

 16/11/1939 دهبوری ناحیه سوم والیت کابل شاهحاجی حمید  نهاد اجتماعی طلوع نوین مردم چهاردهی کابل  .1166
1609161919 

1606116611 

 1639331063 16/11/1939 کابل کوته سنگی عبدالسمع انجمن جوانان تاج افغانستان  .1166

 ذکرهللا شورای جوانان متحد افغان خیرخانه مینه کابل  .1160
کابل ناحیه پانزدهم حصه سوم خیرخانه 

 چهارراهی خواجه بغرا
11/1/1936 1636366666 

 1619010161 16/1/1936 کابل جوی شیر ناحیه دوم احمدزکی نهاد مدنی میهن  .1163

 19/1/1936 والیت پنجشیر ولسوالی آبشار سیداحمد شورای مردمی ولسوالی آبشار والیت پنجشیر  .1191
1633911669 

 

 معصومه انجمن اجتماعی فرهنگی و هنری سمیه  .1191
مارکیت قالین کابل کوته سنگی گوالیئ دواخانه 

 فروش ی
11/1/1936 1609691116 

1191.  
 کابل 1931بنیاد شهدای عاشورای 

 
 1633091033 9/1/1936 کابل کارته سه پل سرخ محمدعلی

1199.  
شورای دنگ سادات ولسوالی ناهور والیت غزنی مقیم 

 کابل
 11/1/1936 کابل ناحیه ششم گوالئی مهتاب قلعه سیدمیرزاحسین

1633910691 

1666119360 

 3/1/1936 زابل والیت ملری ناحیه محمد ابراهیم زابل والیت د سورغر مدنی تولنه د  .1196
1611163131 

1610969166 
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 3/1/1936 کابل بین سرک تایمنی و قلعه فتح هللا فریدون  نهاد خدمتگاران کابل  .1199
1611111911 

1606619616 

 3/1/1936 10ناحیه هشتم شاروالی کوچه والیت هرات  فریدون  مجمع فرهنگی و ادبی رشد افکار والیت هرات  .1196
1636010133 

1633911616 

 3/1/1936 والیت هرات ناحیه دوم جاده محبس عبدالرحمن مجمع مدنی حقوقی رشد اندیشه  .1196
1633166991 

1633119666 

 1661601636 13/1/1936 والیت کابل ولسوالی موسهی عزت هللا شورای علمی جوانان ولسوالی موسهی والیت کابل  .1190

 1936/    / والیت بدخشان شهر فیض آباد ذکرهللا انجمن زارعین و مالداران خوشه والیت بدخشان  .1193
1633669101 

1633611919 

 11/1/1936 والیت غور شهرنو سیدعلی آقا نهاد علمی فرهنگی و اجتماعی تصاعد والیت غور   .1161
1669119616166

1110969 

1161.  
 انجمن شگوفایی میهن

 
 1633666666 11/1/1936 کابل کلوله پشته ناحیه چهارم سیدامیرجان

1161.  
انجمن علمی فرهنگی جوانان منطقه خوش ابدال والیت 

 غزنی مقیم کابل
 16/1/1936 پل خشک کوچه دهم عاشورا 19کابل ناحیه  عبدهللا

1666361003 

1660066669 

 16/1/1936 اول سینما پامیرکابل ناحیه  فرید احمد مجمع اجتماعی صلح و وحدت اقوام  .1169
1666616060160

1063916 

 16/1/1936 والیت ننگرهار شهر جالل آباد ناحیه اول  مسعود شورای اجتماعی مردم جالل آباد  .1166
1611616030161

1109631 

1169.  

انجمن اجتماعی باغداران انگور و کشمش ولسوالی 

 بگرام والیت پروان

 

 

 1661396906 13/1/1936 والیت پروان ولسوالی بگرام برات محمد

 11/1/1936 والیت سرپل ناحیه اول مقابل حمام ستاره مصطفی انجمن اجتماعی جوانان فروردین والیت سرپل  .1166
1639616666 

1636996166 

 19/1/1936 کابل والیت د پوهنتون سرک عبدالقیوم د محصلینو اسالمی تولنه  .1166
1600696960160

9169111 

1601066139160 1936/    / کابل شهرنو کوچه گلفروش ی  نهاد پیام زنان افغان  .1160
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3661999 

1163.  

شورای اجتماعی اهالی قریه قلعه نو ولسوالی خواجه 

 عمری والیت غزنی

 

 6/1/1936 والیت غزنی ولسوالی خواجه عمری  عبدهللا
1631100990163

3931003 

 16/1/1936 مرکز متون مانیوالیت خوست  شهزاده انجمن اجتماعی فروشنده گان جلغوزه والیت خوست  .1161
1633660119 

1630611169 

 16/1/1936 پکتیا کوت 3کابل ناحیه رحیم داد په کابل کی د هوتکو بادین خیلو قومی شورا  .1161
1633969616160

1161961 

1161.  
انجمن اجتماعی سبزی کاران ولسوالی سیدخیل والیت 

 پروان
 13/1/1936 والیت پروان ولسوالی سیدخیل سیدحسین

1611160661161

1609316 

 16/1/1936 والیت بلخ بندر آقچه مریم انجمن اجتماعی پیوند  .1169
1630196691 

1631691169 

1166.  

 بنیاد شهید فرخنده

 

 

 16/1/1936 کابل سرک پنجم تایمنی کوچه مسجد خیرالبشر بی بی حاجره
1633113339 

1636361611 

 16/1/1936 والیت دایکندی قریه کهنه ده چمن شورای اجتماعی زنان قریه کهنه ده والیت دایکندی  .1169
1661136319166

1609660 

 1661319139 11/1/1936 والیت پنجشیر ولسوالی فراج صبرهللا شورای عالی مردم فراج پنجشیر  .1166

 16/1/1936 9کابل کارته  سیدذبیح هللا نهاد روند استقامت  .1166
 

1633111116 

 1936/  /  پالزهکابل والیت کارته چهار عروج  عبدهللا څیرنی مرکزد افغانستان ژباری او   .1160
1636011961 

1610130106 

 10/1/1936 کابل ده بوری ناحیه سوم عبدالصمد نهاد جوانان حامی دموکراس ی  .1163
1611669931 

1666396316 

 16/1/1936 شهرمزارشریف شرق روضه مبارک مختار احمد بنیاد جوانان والیت بلخ  .1101
1666119666 

1611991133 

 سیدمسکین آغا نهاد اجتماعی تفهیم القرآن والحدیث  .1101
والیت بغالن شهر پلخمری بندر کندز سرک 

 حاجی حبیب
16/1/1936 

1609161101 

1609199169 
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1101.  

 انجمن جوانان هوشمند والیت پروان

 

 

 19/1/1936 والیت پروان شهرچاریکار اسماعیل
1611693316 

1619666936 

 19/1/1936 والیت پروان شهر چاریکار چوک میر رحمان پیکی چاریکارانجمن زنان صنعت گر شهر   .1109
1603111303 

1601199631 

1106.  
 د ننگرهار والیت د قومونو د یووالی شورا

 
 19/1/1936 ننگرهار والیت جالل آباد شار اوله ناحیه فواد خان

1611696116 

1666331033 

 19/1/1936 ننگرهار والیت بهسود ولسوالی محمد فواد د ننگرهار والیت د ولسونو د یووالی او پرمختک تولنه  .1109

1611901161 

1669191606 

 

 11/1/1936 ننگرهاروالیت جالل آباد شار سیف الرحمن په ننگرهار والیت د تره خیلو  خوانانو شورا  .1106
1666969696 

1606069111 

 عبدالصمد ماشوم د زده کری د مالتر بنست  .1106
عید گاه جومات ننگرهار والیت جالل آباد شار د 

 ترسنگ
19/1/1936 1666630969 

 11/1/1936 د ارزگان والیت مرکز ترینکوت گالب الدین د ارزگان والیت د کرنیزو توکو پلورونکو تولنه  .1100
1636691619 

1616139969 

 
 بنیاد توانمند سازی زنان روستایی

 
 91/1/1936 کابل ناحیه سوم چوک دهبوری هوس ی

1606116633 

1606016166 

 16/1/1936 کابل ولسوالی بگرامی قریه بتخاک تیمور شاه انجمن اجتماعی وحدت جوانان قریه بتخاک  .1103
1661010101 

1661111191 

 19/1/1936 کابل ناحیه پنجم عقب بالک های شاداب ظفر محمد رفیق بنیاد علمی و اجتماعی اباسین  .1131
1616611911 

1661113339 

1131.  

 انجمن مدنی رشد زنان افغان

 

 

 19/1/1936 قلعه فتح هللا 3کابل سرک  ستوری
1669666691 

1609116063 

 91/1/1936 کابل سرک داراالمان عبدالرحمن بنیاد فرهنگی جهانداران غوری  .1131
1633119101 

1633119133 

 1611111611 19/1/1936کابل والیت د وزیر محمد اکبر خان دیارلسمه  خوشحال خان د افغانستان د سولی او پرمختک تولنه  .1139
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 سرک

 19/1/1936 والیت پروان جوار سرک چاریکار حمیدهللا انجمن اجتماعی تاکداران مرکز والیت پروان  .1136
1636161636 

1633913911 

 13/1/1936 کابل شهرنو سرک حوزه دهم حفیظ هللا شورای اجتماعی مردم ترکمن برلشک )همبستگی(  .1139
1609336191 

1606191101 

 91/1/1936 والیت هرات اتاق تجارت امید فرهنگی کارانجمن اجتماعی و   .1136
1631916696 

1600111199 

1136.  
شورای عودت کننده گان و بیجاه شده گان اقوام 

 مختلف صفحات شمال مقیم والیت هرات
 91/1/1936 والیت نیمروز مرکز نیمروز زرنج شراف الدین

1636111613 

1619116099 

 91/1/1936 ناحیه ششم گوالیی دواخانهکابل  ساجده انجمن زنان آینده نگر  .1130
1601166993 

1601119116 

 19/1/1936 سرک میدان هوایی 3کابل ناحیه  مبین نهاد جوانان حقجو والیت کابل  .1133
1633616316 

1613333169 

 91/1/1936 والیت سرپل گذر بغاچی خانه سمین انجمن زنان فائز مرکز والیت سرپل  .1111
1636996130 

1600919691 

 91/1/1936 کوته سنگی 3ناحیه  محمد یوسف فرهنگی و اجتماعی جوانان راغ نهاد  .1111

1616016611 

1616639666 

 

 16/1/1936 والیت جوزجان مرکز جوزجان جمیله نهاد اجتماعی کمک برای رفاه زنان افغان  .1111
1636691991 

1601336191 

 91/1/1936 والیت کندهار شهر نو غالم محمد سمون مدنی تولنه  .1119
1611191116 

1611911931 

1116.  
 اتحادیه سرتاسری صنایع افغانستان

 
 1633991111 6/1/1936 والیت کابل ناحیه دوم شیرباز

 11/1/1936 د کابل پوهنتون ترخنگ تاج محمد اکبر د کابل پوهنتون د استادانو علمی تولنه  .1119
1611169339 

1611160936 

 9/1/1936 والیت کاپیسا حصه دوم کوهستان نسیمیمحمد زاکر  نهاد انسجام جوانان نوین کاپیسا  .1116
1606631119 

1606661116 
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 9/1/1936 کابل جاده میوند رحمت زاده مارکیت جاوید ځوانانو مدنی ټولنهد موسهی ولسوالی د   .1116
1661196069 

1666993099 

 91/1/1931 والیت غور شهر فیروز کوه گل محمد مجتمع جوانان قلعه چهارم والیت غور   .1110
1631133160 

1600966116 

 9/1/1936 والیت هرات ناحیه پنجم شیرآقا انجمن اجتماعی تاتار های هرات  .1113
1633110631 

1611611319 

 9/1/1936 شهزاده شهر 6دهمزنگ کارته  حسن نهاد دیده بان عدالت افغانستان  .1111
1606663396 

1666993636 

  کابل مارکیت صنایع دستی  انجمن چرم دوزان شهر کابل  .1111
1666191916 

1601901011 

1111.  
شورای مردمی قوم عبدالخالق آبدره ولسوالی حصه اول 

 بهسود
 محمد باقر

کابل ناحیه ششم جاده شهید مزاری ایستگاه 

 گوالیی مهتاب قلعه
91/1/1936 

1606163616 

1631999996 

 91/1/1936 کابل کارته سه سرک پرورشگاه مقابل پارک زهل سازمان اجتماعی زنان مدبر  .1119
1639191113 

1606966363 

 9/1/1936 هلمند والیت عبدالرازق  ځوانانو مدنی او اصالحی ټولنهافغانستان د   .1116
1616666116 

1616161969 

1119.  

 گی و اجتماعی ورسنهاد فرهن

 

 

 91/1/1936 والیت بامیان ولسوالی ورس جواد
1666166369 

1669933969 

 3/1/1936 والیت کندز ناحیه هشتم حشمت هللا کندزنهاد اجتماعی و فرهنگی یولدوز مقیم   .1116
1666669901 

1606916996 

 9/1/1966 والیت نیمروز شهر زرنج امام الدین شورای اجتماعی مردم شمال مقیم والیت نیمروز  .1116
1636601161 

1633961601 

1110.  
په خوست والیت کی شیخ زاید پوهنتون د استادانو 

 تولنه
 11/1/1936 پوهنتون خوست والیت شیخ زاید  مهاجر

1660033391 

1633196611 

 

 بابر شاه انجمن صنعت کاران تاتار  .1113
والین بلخ کاره آریانا کوچه چهارم شهر مزار 

 شریف
6/1/1936 

163116010 

1660600901 
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 9/1/1936 والیت بلخ شهر مزار شریف مارکیت رسول برات غالم حیدر شورای ارزگانی ها مقیم والیت بلخ  .1111
1663319196 

1633916111 

 9/1/1936 والیت بلخ شهر مزار شریف ناحیه دوم سیماګل بنیاد اجتماعی زنان سدید والیت بلخ  .1111
1633166636 

1633199191 

1111.  
پ سخی شهر مزار نهاد اجتماعی روزنه امید مهاجرین کم

 شریف
 9/1/1936 والیت کمپ سخی زهرا

1611961966 

1611916961 

 9/1/1936 کوچه نانوایی 19کابل پل خشک ناحیه  زمان افغانستانانجمن زنان کار آفرین   .1119
1600199696 

1606369169 

 3/1/1936 کابل حصه سوم خیر خانه پنجصد فامیلی شیرعلی نهاد مدنی جوانان برای دموکراس ی  .1116
1631369191 

1601906019 

 6/1/1936 د خوست والیت ازادی مینه داهور جان ښځی غژ ټولنیز بنستد   .1119
1636663006 

1661316630 

 6/1/1936 کابل ناحیه پنجم هوتل آریانا کابل منزل سوم فرید احمد انجمن انجنیران افغانستان نوین  .1116
1661696661 

1666193910 

 3/1/1936 کابل ناحیه پنجم خوشحال خان کوچه اول  عبدالهادی سمسور مدنی تولنه  .1116
163361616 

1610931999 

 6/1/1936 والیت بلخ ولسوالی چمتال سهیال والیت بلخ ثمر مقیم ولسوالی چمتال  .1110
1631661661 

1636901666 

 3/1/1936 کابل سرک اول شاه شهید شریفه انجمن حرفوی زنان سعادتمند کابل  .1113
1669936613 

1601611991 

 1611131309 3/1/1936 کابل قلعه فتح هللا سرک پنجم  انجمن مدنی و حقوقی افغانستان  .1191

 3/1/1936 کابل والیت لوگر تانک باالحصار ثواب الدین والو تولنهدوبندی   .1191
1633669901 

1631111166 

1191.  
 د دوستانو انکشافی تولنه

 
 19/1/1936 کابل اتمه ناحیه د قالین پلورونکو ملری مارکیت محب هللا

1661336160 

1633199113 

 3/1/1936 پالره دریم منزل ننګرهار والیت سیدداود هاشمی  شهیدهللا ځوانانو اصالحی تولنهپه ننگرهار کی ثبات د   .1199
1611913316 

1661166616 

 1639611611 19/1/1936 والیت نیمروز شهر زرنج محمد ظاهر شورای مردم لوگر مقیم والیت نیمروز 
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 19/1/1936 کابل حصه سوم خیرخانه لب جر آثار الحق انجمن خراسانیان  .1196
1633111111 

1633990909 

 19/1/1936 والیت هرات سرک س ی متره باغ آزادی محمد حسن انجمن حمایوی کوچی های بی بضاعت والیت هرات  .1199

1636119161 

 

 

 19/1/1936 کابل وزیرمحمد اکبرخان پهلوی مسجد شیرپور  محمد آصف شورای صلح عیاران افغانستان  .1196
1666111391 

1636609161 

 6/9/1936 کابل جاده میوند مسجد جعفریه ذکیه جعفری  سازمان اجتماعی زنان مهرگان  .1196
1610106960 

1606963991 

 13/1/1936 کابل چهارراهی ملک اصغر همایون شاه آصفی انجمن فارغان و حامیان لیسه عالی استقالل کابل  .1190
1633611611 

1666360136 

 13/1/1936 ناحیهننګرهار والیت جالل آباد ښار دریم  رضوان هللا د جالل آباد ښار د ځوانانو ټولنه  .1193
160661619 

1606966019 

 13/1/1936 پوری ولسوالیننګرهار والیت لعل سلیمان شاه ځوانانو د سولی او ثبات ټولنهپوری ولسوالی د د لعل  .1161
1606961616 

1606166036 

 13/1/1936 والیت غور شهر فیروز کوه سلیمان بنیاد اجتماعی بیدار گران عصر  .1161
1663696611 

1601390196 

 13/1/1936 ننګرهار والیت داچین ولسوالی عزیز هللا ځوانانو د سولی تولنهداچین ولسوالی د   .1161
1636661911 

1609906169 

1169.  
شورای اجتماعی قوم دای کالن ولسوالی شیخ علی والیت 

 پروان مقیم کابل
 13/1/1936 کابل چهار قلعه وزیر آباد کوچه خارا جمعه خان

1666613666 

1639191011 

 13/1/1936 والیت بلخ شهرمزارشریف ناحیه دوم صالمت انجمن حقوقی آریانا  .1166
1611110661 

1611913196 

 11/1/1936 هلمند والیت دگرمیر ولسوالی سلطان محمد د هلمند والیت د کرمیر ولسوالی مدنی تولنه  .1169
1619991619 

1619699691 

 1936/  / والیت غور   سازمان حرکت نوین والیت غور   .1166
1606116663 

1666113119 

 1609611661 11/1/1936 کابل ناحیه چهارم هللا بخش بنیاد اجتماعی آریانا  .1166
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1606133111 

 محمد جلیل شاه مستربل د چرگوور د روزنیزو فارمونو تولنه  .1160
د خوست والیت د کرنی او مالداری پخوانی 

 ریاست
11/9/1936 

1666919961 

1666919913 

 11/1/1936 والیت غزنی ولسوالی گیرو طال خان گیرو والیت غزنی شورای مردمی ولسوالی  .1163
1636113691 

1600909199 

 11/1/1936 16شهر هرات تانک مولوی خیابان هرات گدا محمد انجمن تاجران مبتکر والیت هرات  .1191
1633663699 

1630363116 

 11/1/1936 درب ملک 6شهرهرات ناحیه حاجی گالب شورای اقوام والیات جنوب شرقی مقیم هرات  .1191
1630166666 

1633190116 

 16/1/1936 کابل سرک داراالمان عقب پرورشگاه عالوالدین حبیب هللا نهاد بازمانده کان قربانیان افغانستان  .1191

1636100100 

1631166010 

 

 91/1/1936 19کابل وزیر اکبرخان سرک  عزیز هللا د نیازیو د قوم سراسری تولنیزه شورا  .1199
1666611311 

1666111111 

 16/1/1936 کابل ولسوالی بگرامی جوار شفاخانه کریم زاده محمد ظاهر انجمن اجتماعی و فرهنگی تابناک  .1196
1661063019 

1636111119 

 16/1/1936 والیت بغالن ولسوالی بغالن مرکزی  غالم محمد شورای سعادت مردمی ولسوالی بغالن مرکزی   .1199
1609111991 

1639996166 

 19/1/1936 ننګرهار جالل آباد ښار فرشته افغانستان ټولنهځالند   .1196
1611361111 

1611616660 

 هیله مجتبی زرمتی د ځوان نسل د پرمختک تولنه  .1196
کابل شهرنو د حاجی یعقوب څلور الری د 

 عصمت مسلم کوڅه
19/1/1936 

1606160111 

1666901009 

 16/1/1936 چهارراهی ګل سرخکابل  حکیمه واثق انجمن مدنی و اجتماعی ندا زن   .1190
1606111161 

1606616903 

1193.  
شورای اجتماعی بیجاشدگان مردم ولسوالی ورس مقیم 

 والیت غزنی
 1666916110 19/1/1936 والیت غزنی قلعه شهاده سیداکبر

 19/1/1936 والیت بادغیس قلعه نو ناحیه دوم مونسه قادری  انجمن اجتماعی زنان خیاط والیت بادغیس  .1161
1633619611 

1633161313 
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 16/1/1936 کابل ناحیه ششم چهارقلعه چهاردهی بسم هللا نهاد متفکرین چهاردهی کابل  .1161
1633096161 

1611166160 

 16/1/1936 والیت بدخشان ولسوالی بهارک محمد یوسف نهاد اجتماعی جوانان ولسوالی بهارک والیت بدخشان  .1161
1636613911 

1636119166 

 16/1/1936 والیت ننگرهار ولسوالی سرخ رود قلعه بختان محمد اسحق زارعین گیاه های طبینهاد اجتماعی   .1169
1611636609 

1611619966 

 ا .1166

 انجمن جوانان آرین

 

 

 10/1/1936 کابل نو آباد قلعه زمان خان نصرهللا
1606669611 

1606961196 

 16/1/1936 والیت بلخ شهر مزارشریف جوار دانشگاه بلخ مرتض ی نهاد اجتماعی روند ملی عدالت و آزادی  .1169
1631963109 

1631636369 

 16/1/1936 والیت هرات بازار ولسوالی زنده جان گل محمد انجمن معلولین ولسوالی زنده جان والیت هرات  .1166
1611131161 

1611163311 

1166.  
انجمن بانوان خالق سبز وار ولسوالی شیندند والیت 

 هرات
 16/1/1936 هرات ولسوالی شیندندوالیت  خدیجه

1631106910 

1633619161 

1160.  
نهاد اجتماعی زنان بارز طبق فیصله مجمع عمومی 

 منحل گردید

 نادیه

 
 10/1/1936 1633960169 

 1939/   / پکتیکا والیت شاروالی مارکیت  د پکتیکا د خوانانو د خوځښت تولنه  .1163

1669309161 

1663360916 

 

1161.  
اجتماعی جوانان قریه کوهیخانه والیت انجمن فرهنگی و 

 فاریاب
 9/11/1939 والیت فاریاب ناحیه چهارم فیروز 

1666101616 

1606160911 

1161.  
 د افغان باور خوانانو تولنه

 
 1666696666 16/11/1939 کابل خلورمه ناحیه محمد عارف

 16/11/1939 والیت لغمان شهر مهترالم مولوی دوست محمد جمعیت علمای والیت لغمان  .1161
1666660663 

1666331916 

 10/11/1939 هلمند والیت لشکرگاه شار محمد اسماعیل د هلمند والیت د کسبه کارانو تولنه  .1169
1616016111 

1619366936 
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 1939/   / تایمنی 6کابل سرک   انجمن جوانان مفکر در کابل  .1166
1630106119 

1606116101 

 10/11/1939 بغالن والیت د پلخمری شار مامور  د بغالن والیت د خلکو قومی شورا  .1169
1609696969 

1666191911 

 16/11/1939 ننگرهار والیت د جالل آباد شار محمد عمر په ننگرهار کی د لوی پکتیا د قومونو شورا  .1166
1611611991 

1609161611 

1166.  
انجمن اجتماعی فرهنگی زنان نیرومند دشت برچی 

 شهرکابل
 11/11/1939 کابل گوالیی دواخانه مهدیه

1636119093 

1601661639 

 13/11/1939 کابل ایستگاه آخر پوهنتون  سیف الدین انجمن مدنی درویش در شهرکابل  .1160
1633669616 

1666960606 

 10/11/1939 والیت بغالن مارکیت شاداب محمد انور  شورای اجتماعی جوانان والیت بغالن  .1163
1633696616 

1666119691 

 1611190316 13/11/1939 کابل سه راهی عالوالدین خان جان رستاق در شهر کابل مجتمع جوانان ولسوالی  .1101

 13/11/1939 کندز شار دوهمه ناحیه عزت هللا په کندز والیت کی پسرلی ادبی او کلتوری تولنه  .1101
1610130666 

1606961613 

 13/11/1939 فاروقوالیت غور کنار مسجد حضرت عمر  نصیراحمد مجتمع فرهنگی جوانان آگاه افغانستان  .1101
1630661991 

1636163101 

 10/11/1939 کندز والیت د غالم حسین سرای عظیم هللا د کندز والیت د چرگانو روزنی تولنه  .1109
1669991609 

1603661993 

 91/11/1939 والیت بامیان مرکز بامیان عبدالشکور  شورای اسالمی فرهنگیان بامیان  .1106
1661161116 

1661660111 

 1/11/1939 کابل ناحیه چهارم مقابل مسجد باغ باال دین محمد جرات عالی مردم والیت پنجشیرشورای   .1109
1611666666 

1633666666 

1106.  
شورای اجتماعی و فرهنگی نخبگان نسل سوم والیت 

 غزنی مقیم کابل
 6/11/1939 19کابل ناحیه محمدعلی

1606636190 

1663061930 

 91/11/1939 والیت بدخشان فیض آباد قاری عبدالصمد بدخشانانجمن معلولین و ورثه شهدای والیت   .1106
1639661660 

1633301361 

 1633190993 6/11/1939 والیت فاریاب   ناحیه سوم انجیال انجمن فرهنگی و اجتماعی زنان والیت فاریاب  .1100
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1636690999 

 1611196166 91/11/1939 مرکز شهر مسجد عیدگاههرات   محمد شریف په هرات والیت کی د میرمن ماللی ادبی او کلتوری تولنه  .1103

 1669913996 91/11/1939 کابل خوشحال خان مینه فاروق اعظم د افغانستان د سوله ایز بدلون تولنه  .1131

 1/11/1939 والیت فاریاب ولسوالی اندخوی  عزیزهللا انجمن اجتماعی فیض عام ولسوالی والیت فاریاب  .1131
1633669196 

1633009639 

 1/11/1939 والیت بادغیس شهر قلعه نو ناحیه سوم عبدالرحیم اجتماعی و فرهنگی فروغ والیت بادغیسانجمن   .1131
1639116661 

1636111069 

1139.  

 د کندهار والیت د ښځو د سولی او یووالی ټولنه

 

 

 1/11/1939 کندهار والیت نوی ښار سلما
1616911311 

1611916116 

 11/11/1936 کابل مکروریان اول جوار وزارت فواید عامه انجنیر عبدالبصیر انجمن اجتماعی انجنیران فواید عامه  .1136
1611601166 

1633106616 

 19/11/1939 والیت پکتیا شهر گردیز سردارمحمد نهاد اجتماعی نغییر پکتیا  .1139
1633116666 

1619160100 

 1616911691 6/11/1939 اندرآب بازار ده صالحوالیت بغالن ولسوالی  عبداملنان انجمن قوریه داران اندرآب والیت بغالن  .1136

 11/11/1939 کابل دشت برچی پل خشک غالم عباس شورای عالی قرآنی افغانستان  .1136
1661116691 

1606913169 

1130.  
شورای اجتماعی اهالی شهرک آریا مربوط ناحیه دهم 

 شهر کابل
 0/11/1939 کابل شهرک آریا ناحیه دهم امان هللا

1611101991 

1611919661 

 1/11/1939 ارزګان والیت ترینګوت ښار انوشه د ارزگان د ښځو ټولنه  .1133
1631166606 

1633619191 

 11/11/1939 والیت بغالن ولسوالی بغالن مرکزی  سعد الدین شورای مردمی ولسوالی بغالن مرکزی   .1911
1619666116 

1619611366 

 1939/   / شیرپور کابل ناحیه دهم   مجمع معلولین و ورثه شهدا کابل  .1911
1601111611 

1669091699 

 11/11/1939 جاده شهید 19کابل ناحیه  ملکه نهاد شهروند شهرکابل  .1911
1636163009 

1636666090 

 1619191999 11/11/1939 والیت هلمند شهرلشکرګاه ناحیه دوم عبدهللا په هلمند والیت کی د همغژی مدنی بنست  .1919
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1633130066 

1916.  
مهر ورزان ولسوالی انجیل والیت  نهاد فرهنګی اجتماعی

 هرات
 11/11/1939 والیت هرات ولسوالی انجیل عبدالناصر

1636616196 

1611611999 

 11/11/1939 والیت هرات ناحیه هشتم باغ مراد حاجی شیرګل سازمان اجتماعی صدای قلم در والیت هرات  .1919
1611691161 

1633016166 

1916.  
بابه کهنه ولسوالی انجمن اجتماعی مالداران چهارسرکه 

 دهدادی والیت بلخ
 11/11/1939 والیت بلخ ولسوالی دهدادی محمد هللا

1611911631 

1636116111 

 11/11/1939 کابل ولسوالی شکردره دل بابا بنیاد کریم هللا در ولسوالی شکردره  .1916
1611110619 

1633066116 

 11/11/1939 والیت هرات سرک هاشمی جلیل احمد انجمن اجتماعی و فرهنګی عضر دانش والیت هرات  .1910
1633169111 

1636010139 

1913.  

 انجمن اجتماعی زنان دهدادی کهنه والیت بلخ

 

 

 11/11/1939 والیت بلخ ولسوالی دهدادی شیال
1636169906 

1666636666 

1911.  
انجمن اجتماعی زنان قریه یکه توت ولسوالی  نهر شاهی 

 والیت بلخ
 11/11/1939 والیت بلخ ولسوالی نهرشاهی فاطمه

1631116319 

1601696190 

 19/11/1939 11والیت هرات ناحیه  محمد موس ی شورای اجتماعی مردم یکاولنګ مقیم هرات  .1911
1600960961 

1609913016 

1911.  
انجمن اجتماعی مالداران قریه لنگرخانه ولسوالی 

 نهرشاهی والیت بلخ
 11/11/1939 والیت بلخ ولسوالی نهرشاهی غالم علی

1619161319 

1636631611 

1919.  

 انجمن جامعه شناس ی آوا

 

 

 11/9/1936 کابل ناحیه سوم پل سرخ سیدمحمد
1633166961 

1630691619 

 19/11/1939 هلمند والیت لشکرگاه شار مسعود احمد په هلمند والیت کی د فکر او عدالت مدنی تولنه  .1916
1610116116 

1616611191 

1919.  
انجمن اجتماعی پیمان زنان کارته نورخدا شهر 

 مزارشریف
 19/11/1939 والیت بلخ شهر مزارشریف کارته نورخدا شکیال

1661961616 

1631160616 

 1616191061 16/11/1939 کابل خوشحال خان قسمت الف عبدالرزاق شورای جوانان بلوچ افغانستان  .1916
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1611133399 

 16/11/1939 ننگرهار والیت د جالل آباد شار عبدالرقیب تولنهد افغانستان د زیار ایستونکو   .1916
1661161609 

1611961696 

 19/11/1939 کابل هیواد پالزه منزل پنجم وفی هللا د افغانستان د ځوانانو د ترقی ټولنه  .1910
1600191969 

1609110616 

 16/11/1939 والیت غزنی مرکز نوآباد سکینه کانون فرهنگی و اجتماعی ازکیاء  .1913
1630116019 

1631319911 

 19/11/1939 6کندهار والیت ناحیه  سیدعلی شاه په قندهار ښار کی د لبنیاتوپلورنکی تولنه  .1911
1611916933 

1616116611 

1911.  
د سرخرود ولسوالی د غوچک د کلی د خلکو علمی او 

 کلتوری تولنه
 11/11/1939 والیت ننگرهار ولسوالی سرخرود سلطان عزیز

1666661609 

1600069691 

 11/11/1939 والیت هرات ناحیه ششم جاوید سازمان اجتماعی عصر تحول والیت هرات  .1911

1636616061 

1633016166 

 

 11/11/1939 قریه هوتخیل 3والیت کابل ناحیه  صدیق هللا په هوتخیلو کی د مرحوم مولوی گل عمر قومی شورا  .1919
1633616911 

1630961616 

1916.  
 مدنی ټولنهپه خوست والیت کی د څار 

 
 1669666161 10/11/1939 د خوست والیت د خوست ښار ظهور هللا

 11/11/1939 والیت کابل قلعه فتح هللا سیدادریس بنیاد اجتماعی میر در والیت کابل  .1919
1611119019 

1606119606 

 10/11/1939 کابل ناحیه سوم داکتر شیرآقا بلوچ شورای هماهنگی و اجتماعی بلوچ های افغانستان  .1916
1691111116 

1606611691 

1916.  
 د احمد زیو سراسری شورا

 
 16/11/1939 کابل دوهمه ناحیه عبدالقیوم

1666116313 

1633963161 

 1666660636 11/11/1939 والیت میدان وردک پروژه اصالحات اداری  محمد غنی مجتمع فارمداران والیت میدان وردک  .1910

1913.  

 انجمن اجنیران آریانا

 

 

 16/1/1936 کابل کارته پروان محب هللا
1619996691 

1606161131 
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 11/11/1939 پکتیا والیت کردیز شار محمدنعیم په پکتیا والیت کی د بدلون او سمون مدنی تولنه  .1991
1666666311 

1636111119 

 11/11/1939 بغالن والیت خان آغا په بغالن والیت کی د شهید غالم محی الدین بنست  .1991
1636919309 

1639909193 

 1631100196 11/11/1939 والیت فاریاب مرکز شهر میمنه نقیب هللا انجمن باغداران شهر میمنه والیت فاریاب  .1991

 1616361191 16/11/1939 کابل ناحیه اول متصل مسجد عیدگاه نعمت هللا انجمن اجتماعی معلولین ناحیه اول شهر کابل  .1999

1996.  
شهاده والیت انجمن اجتماعی و فرهنگی عروج قلعه 

 غزنی
 16/11/1939 والیت غزنی قلعه شهاده محمد صادق

1666616616 

1603166619 

  والیت هرات ناحیه نهم جاده مهدی  سازمان جوانان عدالت خواه افغانستان  .1999
1636006636 

1639111613 

 16/11/1939 هللاکابل ناحیه دهم سرک چهارم قلعه فتح  ذکرهللا انجمن دانشجویان گوزل اندخوی مقیم کابل  .1996
1603006661 

1601690096 

 9/11/1939 کابل ناحیه سیزدهم دشت برچی خادم حسین شورای اجتماعی ارزگانی های مقیم کابل  .1996
1633913961 

1636606161 

1990.  
شورای اجتماعی امید معلولین و ورثه شهدای 

 افغانستان
 1633661009 13/11/1939 کابل ناحیه اول باغ علی مردان توریالی

 16/11/1939 والیت غزنی نوآباد غالم حسین شورای اجتماعی مردمی شهرک نوآباد مرکز غزنی  .1993
1633116661 

1633111013 

 9/11/1939 کابل ناحیه چهارم سرای شمالی عبدالحفیظ شورای اجتماعی نوآباد سرای شمالی کابل  .1961
1633196163 

1663639666 

 1619090966 9/11/1939 کابل ناحیه سوم سرک پنجم عبدالستار مجتمع ورزش ی آسمائی در شهر کابل  .1961

 13/11/1939 والیت بامیان دانشگاه بامیان فاطمه انجمن اجتماعی حامیان محیط زیست بامیان  .1961
1633161319 

1666190011 

 13/11/1939 کابل کارته نو دویم سرک محمد یونس فدا د افغانستان د خوانانو علمی او اسالمی تولنه  .1969
1609919636 

1666696191 

 13/11/1939 هلمند والیت لشکرگاه شار احسان هللا په هلمند والیت کی د چرگانو تولیدونکی تولنه  .1966
1610160619 

1619939699 

 1616193919 6/11/1939 پکتیکا والیت گومل ولسوالی آدم میر د پکتیکا والیت د شکین کلی د خوانانو تولنه  .1969
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1966.  

برجگی ولسوالی ناور شورای هماهنگی اقوام جرغی و 

 مقیم کابل

 

 6/11/1939 شهر کابل ناحیه سوم سرای غزنی خدا بخش
1666611631 

1666616616 

 9/11/1939 کابل والیت کارته چهار حبیب هللا د نوښت علمی او اصالحی تولنه  .1966
1600001906 

1636016161 

1960.  
 شورای اجتماعی جوانان قوم عبدالخالق مقیم کابل

 
 9/11/1939 جاده شهید مزاری کابل  محمد فرید

1606061991 

1666666619 

 9/11/1939 والیت بامیان مقابل هوتل کوه بابا عبدالحمید انجمن اجتماعی فرهنګی حرکت امید والیت بامیان  .1963
1669699616 

1661191611 

 1633996631 11/11/1939 دواخانهکابل پل سوخته  ایستگاه گوالیی  روزماه نهاد اجتماعی زنان پیشگام افغان در شهر کابل  .1991

 9/11/1939 والیت فراه ولسوالی انار دره گل احمد شورای قوم انار دره والیت فراه مقیم کابل  .1991
1633616616 

1611916991 

 9/11/1939 والیت بلخ شهر مزارشریف ناحیه هشتم علی محمد شورای اجتماعی نخبگان مقیم مزارشریف  .1991
1633606106 

1633936110 

 6/11/1939 والیت بلخ ولسوالی خلم ناحیه اول  نجیب هللا نهاد اجتماعی و فرهنگی خلم نوین  .1999
1631691199 

1630313669 

 3/11/1939 سه راهی خواجه بغرا 19کابل ناحیه  محمد نادر سازمان اجتماعی جوانان آزادمنش کابل  .1996
1606660131 

1609999006 

 3/11/1939 چهارراهی تایمنی ناحیه چهارمکابل  نظیفه انجمن صنعت کاران نخبه  .1999
1636999666 

1666991066 

1996.  
شورای اهالی گذز کته بلندی شهرک حسن آباد ناحیه 

 کابل 19
 3/11/1939 شهرک حسن آباد 19کابل ناحیه  عوض

1661391963 

1663990619 

 عتیق هللا سازمان اجتماعی جوانان نخبه افغان  .1996
تایمنی و قلعه کابل ناحیه چهارم بین چهارراهی 

 فتح هللا
3/11/1939 

1660606913 

1636990000 

 13/11/1939 کابل ده افغانان ناحیه دوم گال جان د سولی د مطالعاتو اسالمی مرکز  .1990
1666196301 

1633116666 

 11/11/1939 والیت بامیان ولسوالی یکه ولنگ سیداحمد حسین شورای مردمی بند امیر  .1993
1600196616 
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1601969199 

 9/11/1939 والیت سرپل قریه توغن فرزانه نهاد اجتماعی فرهنگی بانوان مرکز والیت سرپل  .1961
1619930016 

1616311911 

 11/11/1939 کابل کارته نو مقابل مسجد احمد محمد نذیر جمعیت العلماء کابل  .1961
1666196611 

1611666103 

 اسدهللا د میدان د مدنی فعالینو د همغزی مرکزی تولنه  .1961
میدان شار بازار حاجی حنیف میدانوال د 

 مارکیت
11/11/1939 

1611163003 

1601166691 

 1606666661  کابل پل سرخ جوار موسسه طلوع آفتاب هدایت هللا انجمن روشنگران  .1969

1966.  
 نهاد پیام جوان

 
 سمیع هللا

کابل خیرخانه تعمیر شفاخانه دوکتور صدر 

 الدین
3/11/1939 

1601113116 

1630999999 

1969.  

 بنیاد اجتماعی آفتاب

 

 

 3/11/1939 کابل ناحیه یازدهم پنجصد فامیلی صفی احمد
1636119096 

1609116161 

1966.  
انجمن فرهنگی و اجتماعی ابوریحان البیرونی در والیت 

 غزنی
 11/11/1939 والیت غزنی پالن سوم میثم

1639111911 

1663113131 

 6/11/1939 والیت بلخ شهرمزارشریف غالم حسین شورای مردمی بلخاب والیت سرپل مقیم مزارشریف  .1966
1661166016 

1633696011 

 3/11/1939 کابل کارته چهار خدیجه مرادی سازمان مطالعات و تحقیقات زنان افغانستان  .1960
1636006111 

1619691161 

 عبدالرحمن شورای اجتماعی تمدن مردم غزنه  .1963
والیت غزنی شهر غزنی مقابل قرارگاه شهرک 

 محمود غزنوی سلطان 
19/11/1939 

1633666396 

1633931130 

 11/11/1939 کابل سرای غزنی علی رضا بنیاد مهر  .1961
1606969960 

1606969369 

 19/11/1939 کابل ناحیه دوم نجیب هللا انجمن مدنی اجتماعی جوانان  .1961
1666113311 

1606111939 

 16/11/1939 والیت هلمند شهرلشکرگاه علی محمد انجمن علمی و تحقیقاتی آگاهی مقیم والیت هلمند  .1961
1619913199 

1611161111 

 1636619999 16/11/1939 والیت غزنی شهر غزنی حمیدهللا شورای روشنفکران والیت غزنی  .1969
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1611101611 

 19/11/1939 شهرک عبدهللا انصاری  19والیت کابل ناحیه  محمد اسماعیل شهرکابل 19شورای اجتماعی فضیلت مردمی ناحیه   .1966
1666116119 

1669101619 

1969.  
 په خوست والیت کی د طاطا خیلو قومی شورا

 
 11/11/1939 خوست والیت جان زوی پالزه محمد رسول 

1666190101 

1636913131 

 11/11/1939 پکتیا والیت گردیز شار خترعارف پالزه احمد هللا په پکتیا والیت د تیری د خوانانو تولنه  .1966
1663090906 

1611366136 

 11/11/1939 هلمند والیت لشکرگاه شار سمت هللا هلمند د شاتو د مچیو د ساتنی تولنهد   .1966
1616993131 

1611963991 

 1669196916 19/11/1939 ښار پنځمه ناحیه کمپنی کابل  طالب د میدان ښار ځوان دریخ تولنه  .1960

 10/11/1939 کابل ناحیه ششم محمد هللا نهاد فرهنگی و اجتماعی تعهد  و امید شهرکابل  .1963
1661119669 

1666661003 

 16/11/1939 کابل پوهنتون لیلی ترڅنګ خواجه محمد زیار د ځوان غژ تولنه  .1901
1603916691 

1600001161 

 16/11/1939 کابل ښار څلورمه ناحیه عصمت هللا مسلم د خوان غبرګون تولنه  .1901
1633111660 

1606106669 

1901.  

 انجمن هنرمندان محلی خوان غزنه باستان

 

 

 19/11/1939 والیت غزنی قره باغ همزه
1633016191 

1639911916 

  فامیلیای ریشخور استګاه سوم 6کابل ناحیه  محمد اسماعیل شورای اجتماعی مردم والیت بغالن مقیم کابل  .1909
1616916199 

1633116336 

  ولسوالی جلریزوالیت میدان وردک  عبدالخلیل شورای اجتماعی و فرهنګی جوانان ولسوالی جلریز  .1906
1601619106 

1669690119 

 16/11/1939 کابل دهبوری مسجد اهل بیت محمد ضیا شورای امئمه مساجد شعیه و خطبا حسینیه ها  .1909
1633111196 

1633991063 

 16/11/1939 والیت غزنی ناحیه اول  فریدون  مجتمع ورزشکاران غزنه  .1906
1633696996 

1633131331 

 1611196169 19/11/1939 کابل سرک چهار سیلو حاجی ملنگ شاه اتفاق افغاناتحادیه کاش ی فروشان   .1906
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1633113611 

 16/11/1939 والیت غزنی ناحیه اول  همایون  بنیاد اجتماعی فرهنگی و ورزش ی پناه غزنه  .1900
1633166163 

1666166161 

 13/11/1939 ارزگان والیت ترینکوت مرکز حمیدهللا د ارزگان والیت د کروندگرو تولنه  .1903
1619639316 

1636166906 

 19/11/1939 هرات ناحیه هفتم نذیراحمد نهاد اجتماعی و فرهنگی زیتون   .1931
1666116161 

1636911611 

 19/11/1939 19کابل ناحیه کبرا شورای اجتماعی حیات نوین زنان کابل  .1931
1600116016 

1606666119 

 16/11/1939 سرک افشار سیلو کوچه پرورشگاهکابل  صدیقه انجمن علمی فرهنگی بانوان پژوهشگر  .1931
1636166116 

1601193311 

 13/11/1939 والیت نیمروز مارکیت جنبش مشتاق احمد انجمن عدالت خواهان نیمروز  .1939
1616313161 

1666111911 

 16/11/1939 والیت میدان وردک ولسوالی سیدآباد محمد داود انجمن قوریه داران سیدآباد وردک  .1936
1633961169 

1669319610 

 16/11/1939 کابل شش درک د تولتاکنو شکایتونو ترخنگ حبیب هللا په کابل والیت کی د نوی فکر تولنه  .1939
1666666910 

1636369636 

 19/11/1939 والیت بدخشان ولسوالی خاش محمد داود انجمن اجتماعی نخبگان ولسوالی خاش والیت بدخشان  .1936
1610090103 

1616619666 

 1633111063 19/11/1939 والیت غزنی شهرک نوآباد مارکیت حاجی قربان علی جمعه اجتماعی مردم عالوالدینی غزنیشورای   .1936

1930.  

 د مهترالم ښار د خلکو د همغژی تولنه

 

 

 1666911166 16/11/1939 لغمان والیت مهترالم ښار شاه محمود

 19/11/1939 کابل کوته سنگی سیداحمد سروش انجمن فرهنگی و اجتماعی اندیشه سبز شهرکابل  .1933
1600363196 

1633916331 

 16/11/1939 والیت بلخ غرب روضه مبارک عبدالرحمن شورای فرهنگی و اجتماعی جوانان والیت بلخ  .1611
1609116169 

1631916116 
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  11هرات ناحیه   نهاد مدنی توانمند سازی زنان هریوا  .1611
1616113139 

1606616660 

 16/11/1939 والیت بادغیس شهر قلعه نو علی محمد اخالصانجمن علمی او ادبی   .1611
1639611666 

1636009916 

 16/11/1939 کابل چهارراهی شهید سرک میدان هوائی سیدکریم انجمن اجتماعی رفاه  .1619
1661611010 

1633111993 

 حشمت هللا نهاد اجتماعی ملت  .1616
کابل داراالمان گذشته از وزارت تجارت کوچه 

 یازدهم
16/11/1939 

1666669996 

1636069199 

 16/11/1939 پکتیا والیت د لجه منگل ولسوالی ظاهرجان په پکتیا والیت کی د لجه منگل ولسوالی د خوانانو تولنه  .1619
1669361101 

1661661399 

 16/11/1939 د ارزگان والیت مرکز سردار محمد د ارزگان والیت د الکوزیو قوم تولنیز او فرهنگی شورا  .1616
1636111961 

1631691196 

 16/11/1939 پل خشک 19کابل ناحیه عبدهللا انجمن فرهنگی و اجتماعی نسل جوان  .1616
1616961361 

1639911009 

 1606660011 16/11/1939 هرات ولسوالی انجیل محمد رفیق بنیاد علمی و اجتماعی شیخ عبدالقادر جیالنی )رح(  .1610

 16/11/1939 والیت کندز ناحیه سوم بندر امام صاحب سیدغفور  نهاد اجتماعی علمی جوانان والیت کندز  .1613
1630999111 

1633960911 

 1611911331 16/11/1939 کندهار والیت دوهمه ناحیه عبدالواسع د کندهار والیت د دامان او دندو ولسوالی د بزگروه تولنه  .1611

 16/11/1939 ناحیه سوم والیت کابلدهبوری  حاجی حمید شاه نهاد اجتماعی طلوع نوین مردم چهاردهی کابل  .1611

1609161919 

1606116611 

 

 1639331063 16/11/1939 کابل کوته سنگی عبدالسمع انجمن جوانان تاج افغانستان  .1611

 ذکرهللا شورای جوانان متحد افغان خیرخانه مینه کابل  .1619
کابل ناحیه پانزدهم حصه سوم خیرخانه 

 چهارراهی خواجه بغرا
11/1/1936 1636366666 

 1619010161 16/1/1936 کابل جوی شیر ناحیه دوم احمدزکی نهاد مدنی میهن  .1616

 1633911669 19/1/1936 والیت پنجشیر ولسوالی آبشار سیداحمد شورای مردمی ولسوالی آبشار والیت پنجشیر  .1619

1616.  
 انجمن اجتماعی فرهنگی و هنری سمیه

 
 معصومه

قالین  کابل کوته سنگی گوالیئ دواخانه مارکیت

 فروش ی
11/1/1936 1609691116 
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 1633091033 9/1/1936 کابل کارته سه پل سرخ محمدعلی کابل 1931بنیاد شهدای عاشورای   .1616

1610.  
شورای دنگ سادات ولسوالی ناهور والیت غزنی مقیم 

 کابل
 11/1/1936 کابل ناحیه ششم گوالئی مهتاب قلعه سیدمیرزاحسین

1633910691 

1666119360 

 3/1/1936 زابل والیت ملری ناحیه محمد ابراهیم والیت د سورغر مدنی تولنهد زابل   .1613
1611163131 

1610969166 

 3/1/1936 کابل بین سرک تایمنی و قلعه فتح هللا فریدون  نهاد خدمتگاران کابل  .1611
1611111911 

1606619616 

 3/1/1936 10هشتم شاروالی کوچه والیت هرات ناحیه  فریدون  مجمع فرهنگی و ادبی رشد افکار والیت هرات  .1611
1636010133 

1633911616 

 3/1/1936 والیت هرات ناحیه دوم جاده محبس عبدالرحمن مجمع مدنی حقوقی رشد اندیشه  .1611
1633166991 

1633119666 

 1661601636 13/1/1936 والیت کابل ولسوالی موسهی عزت هللا شورای علمی جوانان ولسوالی موسهی والیت کابل  .1619

 1936/    / والیت بدخشان شهر فیض آباد ذکرهللا انجمن زارعین و مالداران خوشه والیت بدخشان  .1616
1633669101 

1633611919 

 11/1/1936 والیت غور شهرنو سیدعلی آقا نهاد علمی فرهنگی و اجتماعی تصاعد والیت غور   .1619
16691196161661110

969 

 1633666666 11/1/1936 پشته ناحیه چهارمکابل کلوله  سیدامیرجان انجمن شگوفایی میهن  .1616

1616.  
انجمن علمی فرهنگی جوانان منطقه خوش ابدال والیت 

 غزنی مقیم کابل
 16/1/1936 پل خشک کوچه دهم عاشورا 19کابل ناحیه  عبدهللا

1666361003 

1660066669 

 16/1/1936 کابل ناحیه اول سینما پامیر فرید احمد مجمع اجتماعی صلح و وحدت اقوام  .1610
16666160601601063

916 

 16/1/1936 والیت ننگرهار شهر جالل آباد ناحیه اول  مسعود شورای اجتماعی مردم جالل آباد  .1613
16116160301611109

631 

1691.  
انجمن اجتماعی باغداران انگور و کشمش ولسوالی 

 بگرام والیت پروان
 1661396906 13/1/1936 والیت پروان ولسوالی بگرام برات محمد

 11/1/1936 والیت سرپل ناحیه اول مقابل حمام ستاره مصطفی انجمن اجتماعی جوانان فروردین والیت سرپل  .1691
1639616666 

1636996166 

16006969601609169 19/1/1936 کابل والیت د پوهنتون سرک عبدالقیوم د محصلینو اسالمی تولنه  .1691
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111 

 1936/    / کوچه گلفروش یکابل شهرنو   نهاد پیام زنان افغان  .1699
16010661391603661

999 

1696.  
شورای اجتماعی اهالی قریه قلعه نو ولسوالی خواجه 

 عمری والیت غزنی
 6/1/1936 والیت غزنی ولسوالی خواجه عمری  عبدهللا

16311009901633931

003 

 16/1/1936 والیت خوست مرکز متون مانی شهزاده انجمن اجتماعی فروشنده گان جلغوزه والیت خوست  .1699
1633660119 

1630611169 

 16/1/1936 پکتیا کوت 3کابل ناحیه رحیم داد په کابل کی د هوتکو بادین خیلو قومی شورا  .1696
16339696161601161

961 

1696.  
انجمن اجتماعی سبزی کاران ولسوالی سیدخیل والیت 

 پروان
 13/1/1936 والیت پروان ولسوالی سیدخیل سیدحسین

16111606611611609

316 

 16/1/1936 والیت بلخ بندر آقچه مریم انجمن اجتماعی پیوند  .1690
1630196691 

1631691169 

 16/1/1936 کابل سرک پنجم تایمنی کوچه مسجد خیرالبشر بی بی حاجره بنیاد شهید فرخنده  .1693
1633113339 

1636361611 

 16/1/1936 کهنه دهوالیت دایکندی قریه  چمن شورای اجتماعی زنان قریه کهنه ده والیت دایکندی  .1661
16611363191661609

660 

 1661319139 11/1/1936 والیت پنجشیر ولسوالی فراج صبرهللا شورای عالی مردم فراج پنجشیر  .1661

 16/1/1936 9کابل کارته  سیدذبیح هللا نهاد روند استقامت  .1661
 

1633111116 

 1936/  /  عروج پالزهکابل والیت کارته چهار  عبدهللا د افغانستان ژباری او څیرنی مرکز  .1669
1636011961 

1610130106 

 10/1/1936 کابل ده بوری ناحیه سوم عبدالصمد نهاد جوانان حامی دموکراس ی  .1666
1611669931 

1666396316 

 16/1/1936 شهرمزارشریف شرق روضه مبارک مختار احمد بنیاد جوانان والیت بلخ  .1669
1666119666 

1611991133 

 سیدمسکین آغا القرآن والحدیثنهاد اجتماعی تفهیم   .1666
والیت بغالن شهر پلخمری بندر کندز سرک 

 حاجی حبیب
16/1/1936 

1609161101 

1609199169 
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 19/1/1936 والیت پروان شهرچاریکار اسماعیل انجمن جوانان هوشمند والیت پروان  .1666
1611693316 

1619666936 

 19/1/1936 شهر چاریکار چوک میر رحمانوالیت پروان  پیکی انجمن زنان صنعت گر شهر چاریکار  .1660

1603111303 

1601199631 

 

1663.  

 د ننگرهار والیت د قومونو د یووالی شورا

 

 

 19/1/1936 ننگرهار والیت جالل آباد شار اوله ناحیه فواد خان
1611696116 

1666331033 

1691.  
 د ننگرهار والیت د ولسونو د یووالی او پرمختک تولنه

 
 19/1/1936 والیت بهسود ولسوالیننگرهار  محمد فواد

1611901161 

1669191606 

 11/1/1936 ننگرهاروالیت جالل آباد شار سیف الرحمن په ننگرهار والیت د تره خیلو  خوانانو شورا  .1691
1666969696 

1606069111 

 عبدالصمد ماشوم د زده کری د مالتر بنست  .1691
ننگرهار والیت جالل آباد شار د عید گاه جومات 

 ترسنگ
19/1/1936 1666630969 

 11/1/1936 د ارزگان والیت مرکز ترینکوت گالب الدین د ارزگان والیت د کرنیزو توکو پلورونکو تولنه  .1699
1636691619 

1616139969 

 19/1/1936 کابل ناحیه سوم سرای غزنی سمیه نهاد اجتماعی زنان سائس  .1696
1636999119 

1666916636 

 91/1/1936 کابل ناحیه سوم چوک دهبوری هوس ی روستاییبنیاد توانمند سازی زنان   .1699
1606116633 

1606016166 

 16/1/1936 کابل ولسوالی بگرامی قریه بتخاک تیمور شاه انجمن اجتماعی وحدت جوانان قریه بتخاک  .1696
1661010101 

1661111191 

 19/1/1936 شاداب ظفرکابل ناحیه پنجم عقب بالک های  محمد رفیق بنیاد علمی و اجتماعی اباسین  .1696
1616611911 

1661113339 

 19/1/1936 قلعه فتح هللا 3کابل سرک  ستوری انجمن مدنی رشد زنان افغان  .1690
1669666691 

1609116063 

 91/1/1936 کابل سرک داراالمان عبدالرحمن بنیاد فرهنگی جهانداران غوری  .1693
1633119101 

1633119133 
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 خوشحال خان تولنهد افغانستان د سولی او پرمختک   .1661
کابل والیت د وزیر محمد اکبر خان دیارلسمه 

 سرک
19/1/1936 1611111611 

 19/1/1936 والیت پروان جوار سرک چاریکار حمیدهللا انجمن اجتماعی تاکداران مرکز والیت پروان  .1661
1636161636 

1633913911 

 13/1/1936 شهرنو سرک حوزه دهمکابل  حفیظ هللا شورای اجتماعی مردم ترکمن برلشک )همبستگی(  .1661
1609336191 

1606191101 

 91/1/1936 والیت هرات اتاق تجارت امید انجمن اجتماعی و فرهنگی کار  .1669
1631916696 

1600111199 

1666.  
شورای عودت کننده گان و بیجاه شده گان اقوام 

 مختلف صفحات شمال مقیم والیت هرات
 91/1/1936 زرنجوالیت نیمروز مرکز نیمروز  شراف الدین

1636111613 

1619116099 

 91/1/1936 کابل ناحیه ششم گوالیی دواخانه ساجده انجمن زنان آینده نگر  .1669
1601166993 

1601119116 

 19/1/1936 سرک میدان هوایی 3کابل ناحیه  مبین نهاد جوانان حقجو والیت کابل  .1666
1633616316 

1613333169 

1666.  
 سرپلانجمن زنان فائز مرکز والیت 

 
 91/1/1936 والیت سرپل گذر بغاچی خانه سمین

1636996130 

1600919691 

 91/1/1936 ناحیه هفدهم شفاخانه خصوص ی آریانا عبدالواحد صدیقی انجمن و عایی افغانستان  .1660
1611166611 

1633999966 

 91/1/1936 کوته سنگی 3ناحیه  محمد یوسف نهاد فرهنگی و اجتماعی جوانان راغ  .1663
1616016611 

1616639666 

1661.  

 نهاد اجتماعی کمک برای رفاه زنان افغان

 

 

 16/1/1936 والیت جوزجان مرکز جوزجان جمیله
1636691991 

1601336191 

 91/1/1936 والیت کندهار شهر نو غالم محمد سمون مدنی تولنه  .1661
1611191116 

1611911931 

1661.  
 اتحادیه سرتاسری صنایع افغانستان

 
 1633991111 6/1/1936 کابل ناحیه دوموالیت  شیرباز

 1606631119 9/1/1936 والیت کاپیسا حصه دوم کوهستان محمد زاکر نسیمی نهاد انسجام جوانان نوین کاپیسا  .1669
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1606661116 

 9/1/1936 کابل جاده میوند رحمت زاده مارکیت جاوید د موسهی ولسوالی د ځوانانو مدنی ټولنه  .1666
1661196069 

1666993099 

 91/1/1931 والیت غور شهر فیروز کوه گل محمد مجتمع جوانان قلعه چهارم والیت غور   .1669
1631133160 

1600966116 

 9/1/1936 والیت هرات ناحیه پنجم شیرآقا انجمن اجتماعی تاتار های هرات  .1666
1633110631 

1611611319 

 9/1/1936 شهزاده شهر 6دهمزنگ کارته  حسن نهاد دیده بان عدالت افغانستان  .1666
1606663396 

1666993636 

  کابل مارکیت صنایع دستی  انجمن چرم دوزان شهر کابل  .1660
1666191916 

1601901011 

1663.  
شورای مردمی قوم عبدالخالق آبدره ولسوالی حصه اول 

 بهسود
 محمد باقر

کابل ناحیه ششم جاده شهید مزاری ایستگاه 

 گوالیی مهتاب قلعه
91/1/1936 

1606163616 

1631999996 

 91/1/1936 کابل کارته سه سرک پرورشگاه مقابل پارک زهل سازمان اجتماعی زنان مدبر  .1601
1639191113 

1606966363 

 9/1/1936 هلمند والیت عبدالرازق  افغانستان د ځوانانو مدنی او اصالحی ټولنه  .1601
1616666116 

1616161969 

 91/1/1936 ولسوالی ورسوالیت بامیان  جواد نهاد فرهنگی و اجتماعی ورس  .1601

1666166369 

1669933969 

 

 3/1/1936 والیت کندز ناحیه هشتم حشمت هللا نهاد اجتماعی و فرهنگی یولدوز مقیم کندز  .1609
1666669901 

1606916996 

 9/1/1966 والیت نیمروز شهر زرنج امام الدین شورای اجتماعی مردم شمال مقیم والیت نیمروز  .1606
1636601161 

1633961601 

1609.  
په خوست والیت کی شیخ زاید پوهنتون د استادانو 

 تولنه
 11/1/1936 خوست والیت شیخ زاید پوهنتون  مهاجر

1660033391 

1633196611 

 بابر شاه انجمن صنعت کاران تاتار  .1606
والین بلخ کاره آریانا کوچه چهارم شهر مزار 

 شریف
6/1/1936 

163116010 

1660600901 
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 9/1/1936 والیت بلخ شهر مزار شریف مارکیت رسول برات غالم حیدر والیت بلخشورای ارزگانی ها مقیم   .1606
1663319196 

1633916111 

 9/1/1936 والیت بلخ شهر مزار شریف ناحیه دوم سیماګل بنیاد اجتماعی زنان سدید والیت بلخ  .1600
1633166636 

1633199191 

1603.  
نهاد اجتماعی روزنه امید مهاجرین کمپ سخی شهر مزار 

 شریف
 9/1/1936 والیت کمپ سخی زهرا

1611961966 

1611916961 

 9/1/1936 کوچه نانوایی 19کابل پل خشک ناحیه  زمان انجمن زنان کار آفرین افغانستان  .1631
1600199696 

1606369169 

 3/1/1936 کابل حصه سوم خیر خانه پنجصد فامیلی شیرعلی نهاد مدنی جوانان برای دموکراس ی  .1631
1631369191 

1601906019 

 6/1/1936 د خوست والیت ازادی مینه داهور جان د ښځی غژ ټولنیز بنست  .1631
1636663006 

1661316630 

 6/1/1936 کابل ناحیه پنجم هوتل آریانا کابل منزل سوم فرید احمد انجمن انجنیران افغانستان نوین  .1639
1661696661 

1666193910 

 3/1/1936 پنجم خوشحال خان کوچه اول کابل ناحیه  عبدالهادی سمسور مدنی تولنه  .1636
163361616 

1610931999 

 6/1/1936 والیت بلخ ولسوالی چمتال سهیال ثمر مقیم ولسوالی چمتال والیت بلخظ  .1639
1631661661 

1636901666 

 3/1/1936 کابل سرک اول شاه شهید شریفه انجمن حرفوی زنان سعادتمند کابل  .1636
1669936613 

1601611991 

1636.  
 و حقوقی افغانستان انجمن مدنی

 
 1611131309 3/1/1936 کابل قلعه فتح هللا سرک پنجم 

 3/1/1936 کابل والیت لوگر تانک باالحصار ثواب الدین دوبندی والو تولنه  .1630
1633669901 

1631111166 

1633.  

 د دوستانو انکشافی تولنه

 

 

 

 19/1/1936 کابل اتمه ناحیه د قالین پلورونکو ملری مارکیت محب هللا

1661336160 

1633199113 

 



116 

  

 3/1/1936 ننګرهار والیت سیدداود هاشمی پالره دریم منزل  شهیدهللا په ننگرهار کی ثبات د ځوانانو اصالحی تولنه  .1911
1611913316 

1661166616 

1911.  
 شورای مردم لوگر مقیم والیت نیمروز

 
 1639611611 19/1/1936 والیت نیمروز شهر زرنج محمد ظاهر

 19/1/1936 کابل حصه سوم خیرخانه لب جر آثار الحق خراسانیانانجمن   .1911
1633111111 

1633990909 

 1636119161 19/1/1936 والیت هرات سرک س ی متره باغ آزادی محمد حسن انجمن حمایوی کوچی های بی بضاعت والیت هرات  .1919

 محمد اجمل انجمن حقوقدانان  .1916
کابل شهر نو کوچه قصر بختاور نزدیک مسجد 

 جامع شیر پور 
13/1/1936 

1611163003 

1611606666 

 19/1/1936 کابل وزیرمحمد اکبرخان پهلوی مسجد شیرپور  محمد آصف شورای صلح عیاران افغانستان  .1919
1666111391 

1636609161 

 6/9/1936 کابل جاده میوند مسجد جعفریه ذکیه جعفری  سازمان اجتماعی زنان مهرگان  .1916
1610106960 

1606963991 

 13/1/1936 کابل چهارراهی ملک اصغر همایون شاه آصفی انجمن فارغان و حامیان لیسه عالی استقالل کابل  .1916
1633611611 

1666360136 

 13/1/1936 ننګرهار والیت جالل آباد ښار دریم ناحیه رضوان هللا د جالل آباد ښار د ځوانانو ټولنه  .1910
160661619 

1606966019 

 13/1/1936 ننګرهار والیت لعلپوری ولسوالی سلیمان شاه ځوانانو د سولی او ثبات ټولنهد لعلپوری ولسوالی د   .1913
1606961616 

1606166036 

1911.  

 بنیاد اجتماعی بیدار گران عصر

 

 

 13/1/1936 والیت غور شهر فیروز کوه سلیمان
1663696611 

1601390196 

 13/1/1936 والیت داچین ولسوالیننګرهار  عزیز هللا داچین ولسوالی د ځوانانو د سولی تولنه  .1911
1636661911 

1609906169 

1911.  
شورای اجتماعی قوم دای کالن ولسوالی شیخ علی والیت 

 پروان مقیم کابل
 13/1/1936 کابل چهار قلعه وزیر آباد کوچه خارا جمعه خان

1666613666 

1639191011 

1919.  
انجمن مولدین انگور و کشمش ولسوالی انجیل والیت 

 هرات
 13/1/1936 شهر هرات ولسوالی انجیل عالوالدین

1633131101 

1633666919 
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 13/1/1936 والیت بلخ شهرمزارشریف ناحیه دوم صالمت انجمن حقوقی آریانا  .1916
1611110661 

1611913196 

1919.  

 د هلمند والیت د کرمیر ولسوالی مدنی تولنه

 

 

 11/1/1936 هلمند والیت دگرمیر ولسوالی سلطان محمد
1619991619 

1619699691 

 1936/  / والیت غور   سازمان حرکت نوین والیت غور   .1916

1606116663 

1666113119 

 

 11/1/1936 کابل ناحیه چهارم هللا بخش بنیاد اجتماعی آریانا  .1916
1609611661 

1606133111 

 محمد جلیل شاه مستربل د چرگوور د روزنیزو فارمونو تولنه  .1910
مالداری پخوانی د خوست والیت د کرنی او 

 ریاست
11/9/1936 

1666919961 

1666919913 

 11/1/1936 والیت غزنی ولسوالی گیرو طال خان شورای مردمی ولسوالی گیرو والیت غزنی  .1913
1636113691 

1600909199 

1911.  
 بنیاد زنان رضا کار افغان

 
 1600199399 11/1/1936 کابل شهر نو کوچه مرغ فروش ی نادیه ناشرکریم

 11/1/1936 16شهر هرات تانک مولوی خیابان هرات گدا محمد تاجران مبتکر والیت هراتانجمن   .1911
1633663699 

1630363116 

 11/1/1936 درب ملک 6شهرهرات ناحیه حاجی گالب شورای اقوام والیات جنوب شرقی مقیم هرات  .1911
1630166666 

1633190116 

 16/1/1936 کابل سرک داراالمان عقب پرورشگاه عالوالدین حبیب هللا نهاد بازمانده کان قربانیان افغانستان  .1919
1636100100 

1631166010 

 91/1/1936 19کابل وزیر اکبرخان سرک  عزیز هللا د نیازیو د قوم سراسری تولنیزه شورا  .1916
1666611311 

1666111111 

 16/1/1936 کریم زادهکابل ولسوالی بگرامی جوار شفاخانه  محمد ظاهر انجمن اجتماعی و فرهنگی تابناک  .1919
1661063019 

1636111119 

 16/1/1936 والیت بغالن ولسوالی بغالن مرکزی  غالم محمد شورای سعادت مردمی ولسوالی بغالن مرکزی   .1916
1609111991 

1639996166 



118 

  

 16/1/1936 کنر والیت د اسد آباد ښار استاد توراج د کونر والیت د ښځو یووالی تولنه  .1916
1611669610 

1611116916 

 19/1/1936 ننګرهار جالل آباد ښار فرشته ځالند افغانستان ټولنه  .1910
1611361111 

1611616660 

 هیله مجتبی زرمتی د ځوان نسل د پرمختک تولنه  .1913
کابل شهرنو د حاجی یعقوب څلور الری د 

 عصمت مسلم کوڅه
19/1/1936 

1606160111 

1666901009 

 16/1/1936 کابل چهارراهی ګل سرخ حکیمه واثق انجمن مدنی و اجتماعی ندا زن   .1991
1606111161 

1606616903 

 عبدالرحیم شورای عالی تاجیکان افغانستان  .1991
کابل کارته چهار چهارراهی ترافیک سرک پنجم 

 کوچه پنجم خانه پنجم رنګ کاش ی سرخ
16/1/1936 

1611101116 

1669011999 

1991.  
مقیم شورای اجتماعی بیجاشدگان مردم ولسوالی ورس 

 والیت غزنی
 1666916110 19/1/1936 والیت غزنی قلعه شهاده سیداکبر

1999.  
 انجمن اجتماعی زنان خیاط والیت بادغیس

 
 19/1/1936 والیت بادغیس قلعه نو ناحیه دوم مونسه قادری 

1633619611 

1633161313 

 16/1/1936 کابل ناحیه ششم چهارقلعه چهاردهی بسم هللا نهاد متفکرین چهاردهی کابل  .1996
1633096161 

1611166160 

 16/1/1936 والیت بدخشان ولسوالی بهارک محمد یوسف نهاد اجتماعی جوانان ولسوالی بهارک والیت بدخشان  .1999
1636613911 

1636119166 

 16/1/1936 والیت ننگرهار ولسوالی سرخ رود قلعه بختان محمد اسحق نهاد اجتماعی زارعین گیاه های طبی  .1996
1611636609 

1611619966 

 10/1/1936 کابل نو آباد قلعه زمان خان نصرهللا انجمن جوانان آرین  .1996
1606669611 

1606961196 

 16/1/1936 والیت بلخ شهر مزارشریف جوار دانشگاه بلخ مرتض ی نهاد اجتماعی روند ملی عدالت و آزادی  .1990
1631963109 

1631636369 

 16/1/1936 والیت هرات بازار ولسوالی زنده جان گل محمد هراتانجمن معلولین ولسوالی زنده جان والیت   .1993
1611131161 

1611163311 

1961.  
انجمن بانوان خالق سبز وار ولسوالی شیندند والیت 

 هرات
 16/1/1936 والیت هرات ولسوالی شیندند خدیجه

1631106910 

1633619161 
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 10/1/1936 عقب هوتل سنترال سرک کلوله پشتهکابل  عبدالواحد مرکز تحقیقات علمی و استراتیژیک افغانستان  .1961
1611110303 

1636030303 

1961.  

نهاد اجتماعی زنان بارز طبق فیصله مجمع عمومی 

 منحل گردید

 

 1633960169 10/1/1936  نادیه

1969.  

 بنیاد حامد کرزی

 

 

 91/1/1936 کابل سرک وزارت خارجه مقابل سفارت ترکیه حامد کرزی
1633911911 

1611109916 

1966.  
کابل ښار په پکتیا کوت کی د میشتو قومونو د یووالی د 

 شورا
 3/9/1936 کابل پکتیا کوت حاجی سمندر

1600619013 

1633616910 

 11/9/1936 کابل ناحیه چهارم چهارراهی ګل سرخ محمد عمر عیار اتحادیه شرکت های کاریابی جاکا  .1969
1636666000 

1611160916 

 10/9/1936 کابل سرک دارالامان دوغ اباد شکیال نهاد رضوان زن در جامعه  .1966
1601606109 

1661166161 

 9/9/1936 کابل شهرک میرویس مینه عبدالغفار شورای اهالی شهرک میرویس مینه  .1966
1611111636 

1636196301 

 محمد زمان شورای هماهنګی مناطق مرکزی افغانستان  .1960
کابل گوالیی دواخانه مارکیت قالین فروش ی 

 برادران
1/9/1936 

1616919060 

1666169663 

 1936/  / والیت کابل ولسوالی بگرامی  مجمع اجتماعی جوانان ولسوالی بگرامی  .1963

1661061106 

1666969661 

 

1991.  

 انجمن مشعل داران علم

 

 

 1/9/1936 کابل کوته سنگی گوالیی دواخانه استاد اسمعیل
1606161019 

1603199619 

 1/9/1936 ارزگان والیت مرکز ترینکوت عبدالهادی میوو لرونکو تولنه د ارزگان والیت د وچو او تازه  .1991
1636169699 

1636666619 

 16/9/1936 عقب وزارت دفاع اسدهللا انجمن فارغ التحصیالن جاپان  .1991
1601116691 

1606613191 
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1999.  

 انجمن جراحان حوزه غرب افغانستان

 

 

 عبدالعزیز
هرات جاده قوماندانی امنیه شفاخانه 

 کیمیاتخصص ی 
16/9/1936 

1633691919 

1633111636 

 3/9/1936 کابل ولسوالی بگرامی قلعه نعمان محمد حامد شورای اجتماعی جوانان قلعه نعمان  .1996
160103606 

1601616661 

 3/9/1936 والیت سمنگان کارته خراسان حکمت هللا بنیاد اجتماعی مویتن  .1999
1661690696 

1661161961 

1996.  
 مردم افغانستانشورای جهاد و مقاومت 

 
 1611190166 91/9/1936 کابل سرک پنجم کلوله پشته گدا محمد

 9/9/1936 لغمان والیت د مهترالم شار عبادهللا د لغمان علمی پرمختک تولنه  .1996
1601010116 

1611961101 

 9/9/1936 روضه مبارکوالیت بلخ شهر مزارشریف جنوب  شیخ میر مجمع اجتماعی تانکدارن تیل و گاز مایع شهر مزارشریف  .1990
1633196111 

1633961611 

 10/9/1936 کابل جمال مینه تپه سالم محمود مرهون  کائینات څیرنیز مرکز  .1993
1611906019 

1611991601 

 سازمان جامعه مدنی حقوقی و تحقیقاتی افغانستان  .1961
محمد نادر شاه 

 احمدزی 
 1611131309 11/9/1936 696کابل قلعه فتح هللا سرک نهم خانه نمبر 

 16/9/1936 والیت غور  جمعه خان نهاد اجتماعی شهید فخرالدین شهریار  .1961
1666311166 

1666911910 

1961.  

شورای معلولین و شهدای ولسوالی ده سبز کوه صافی 

 والیت کابل

 

 3/9/1936 کابل ولسوالی ده سبز هده جالل آباد رحم الدین
16636916161 

1666130390 

 9/9/1936 کندهاروالیت دوهمه ناحیه شهرنو احمد کمال وردګو شورا په کندهار کی د میشتو  .1969
1669900339 

1616666113 

 3/9/1936 والیت جوزجان شهر شبرغان بندرآقچه محمد یوسف شورای اجتماعی مردم نجراب مقیم جوزجان  .1966
1633616666 

1639390196 

 19/9/1936 شهرفیروز کوهمرکز والیت غور  قاری احمد انجمن اجتماعی معلولین والیت غور   .1969
1633611099 

1619669191 
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 عطاالرحمن شورای هم آهنگی مردم فرغانه والیت کندز  .1966
مرکز والیت کندز ناحیه دوم گذر مدرسه 

 خیابان
11/9/1936 

1611696311 

1633166909 

 11/9/1936 گوالیی مهتاب قلعه 19کابل ناحیه  محمد عیس ی انجمن ادبی هنر سرای ملی  .1966
1669913113 

1666113699 

 1936/   / کابل سرک داراالمان سه راهی عالوالدین محمد شاکر سازمان اجتماعی هنرهای رزمی هوشارافو  .1960
1111919191 

1669116611 

 10/9/1936 16کابل خیرخانه ناحیه  محمد اسحق شهرکابل 16شورای اهالی وحدت آباد ناحیه   .1963
1633116619 

1666116619 

 16/9/1936 کابل گلبهار سنتر چهارراهی ملک اصغر محمدظاهر اجتماعی صرافان کابلانجمن   .1961
1611160960 

1611163016 

 نورمحمد د کندهار ښار د چرګانو د فارم لرونکو تولنه  .1961
والیت کندهار دندو ولسوالی جاده احمدشاهی 

 مینه
11/9/1936 

1611919916 

1611960613 

 10/9/1936 والیت کابل ولسوالی پغمان بازار خواجه مسافر محمد سمع انجمن اجتماعی استقامت جوانان  .1961
1611161111 

1660933163 

 11/9/1936 والیت بلخ شهر مزارشریف کمپ سخی گل چمن شورای اجتماعی خواهران کمپ سخی شهرمزارشریف  .1969
1633966613 

1661966363 

 19/9/1936 خوست والیت خواجه متون تپه شکرهللا نور تولنیز بهیر  .1966
1666661666 

1661696661 

 نجیب پیکان نهاد مدنی افغانستان  .1969
والیت بلخ شهر مزارشریف عقب لیسه سلطان 

 راضیه
19/9/1936 

1630333000 

1611911911 

 19/9/1936 حمل ناحیه پنجم 13هرات فلکه  غالم محمد بنیاد فرهنگی شیخ زین الدین خافی  .1966
1611611606 

1616111911 

 10/9/1936 پکتیا والیت پکتیا پوهنتون  نذیر خان پوهنتون د استادانو تولنهپکتیا   .1966
1633611631 

1616096109 

1960.  

 بنیاد اجتماعی راه فردا

 

 

 1936/    / والیت جوزجان شهرشبرغان ناحیه دوم 
1636661911 

1633166636 
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 10/9/1936 برامانوالیت هرات ناحیه چهارم  حاجی احمد شاه بنیاد اجتماعی پسران فقیری   .1963
1630111911 

1606391911 

 19/9/1936 والیت نیمروز جاده ریاست معارف عبدالظاهر انجمن حرفوی معلولین والیت نیمروز  .1901
1636166113 

1630106663 

 عبدالرحیم نهاد اجتماعی قلعه شودا  .1901
کابل ناحیه شانزدهم قلعه زمانخان ایستگاه 

 نوآباد
16/9/1936 

1633161331 

1666113666 

 19/9/1936 والیت پکتیا شهرنو گردیز مریم نهاد اجتماعی زنان روستائی والیت پکتیا  .1901

1636609061 

1661610099 

 

 16/9/1936 ننګرهار والیت کامه ولسوالی لعل زاده د کامی د ځوانانو علمی ټولنیزه او ادبی ټولنه  .1909
1669911161 

1606101366 

 16/9/1936 کابل خوشحال خان چهارراهی دیوان بګی عبداالحد سروری  غزنوی انجمن فرهنګی حکسم سنایی   .1906
1633161116 

1630111110 

 3/6/1936 کابل ناحیه چهارم تایمنی سرک هفتم قدرت هللا د سهاک بنیاد  .1909
1611166169 

1630616161 

 16/9/1936 بندروالیت دایکندی ولسوالی سنگ تخت و  معصومه انجمن حرفوی زنان ولسوالی سنگ تخت بندر  .1906
1611611119 

1619116639 

 91/9/1936 کابل احمد شاه بابا مینه سرک نهم ظریف لودین انجمن اجتماعی دست کمک  .1906
1611111961 

1636616166 

 91/9/1936 کابل شهرنو ناحیه دوم کوچه عصمت مسلم داکتر سردار انجمن جوانان پیام و قلم  .1900
1611010139 

1616366619 

1903.  
 مهربان بنیاد دستهای

 
 1631961666 16/9/1936 کابل ناحیه اول  محمد جمشید

 19/9/1936 والیت بلخ شهر مزارشریف سیدمحسن شورای علمای شمال غرب افغانستان  .1931
1660661666 

1663311996 

 1936/   / والیت هرات کوچه گدام  انجمن تحقیقی هنری کهندیار والیت هرات  .1931
1611610619 

1611691911 

 1669963116 91/9/1936 کابل ایستگاه گوالیی مهتاب قلعه کاظمیه محقق مطالعات و تحقیقات زنان ممتازمرکز   .1931
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163010336 

1939.  
نهاد اجتماعی بندجان قره ولسوالی شرین تگاب والیت 

 فاریاب
 1936/   / والیت فاریاب ولسوالی شرین تگاب همایون 

1633619111 

1630113616 

1936.  
 ولسوالی پشتونکوت والیت فاریابنهاد اجتماعی بهار 

 
 1936/   / والیت فاریاب ولسوالی پشتونکوت نورمحمد

1633661696 

1633191199 

1939.  
انجمن حرفوی زنان برومند ولسوالی زنده جان والیت 

 هرات
 91/9/1936 والیت هرات ولسوالی زنده جان عایشه

1666696661 

1669199913 

 91/9/1936 والیت بادغیس شهر قلعه نو جاده دوم مرغاب عبدهللا کانون علمی فرهنگی و اجتماعی اصالح  .1936
1666691161 

1636993101 

 1661111113 91/9/1936 کابل دشت برچی شهرک اتفاق محمد ناصر شورای اجتماعی مردم کوه بابا مقیم کابل  .1936

 6/6/1936 متره 11شهرک مهدیه کابل جدید سرک  حفیظ هللا 10شورای اجتماعی اهالی شهرک مهدیه ناحیه  .1930
1611110096 

163319963 

 0/6/1936 والیت لغمان ولسوالی علینگار قریه کتاخیل محمد نسیم انجمن مشعل جوانان  .1933
1611363310 

1633601669 

 91/6/1936 والیت غزنی متصل مسجد عطامحمد انجمن علمی و اجتماعی جوانان شاه میر والیت غزنی  .1611
1666133909 

1633116913 

 


