رؼّل روؼیت ُای فؼال
شماره

اسم جمعیت

اسم رئیس
جمعیت

موقعیت جمعیت

شماره
جواز

تاریخ صدور جواز

.1

نهاد اجتماعی معلولین ولسوالی
خوست فرنگ والیت بغالن

محمدزمان

والیت بغالن ولسوالی
خوست فرنگ

.1663

1374/5/11

.2

بنیاد اجتماعی مریم

مریم

کابل کارته  3ناحیه ششم

.1664

1374/4/20

.3

انجمن مدنی فکر نو

نصرهللا

.1665

1374/4/10

.4

شورای مدنی سرکوتل ناحیه 15

سخی محمد

.1666

1374/4/15

کابل ولسوالی ده سبز

.1665

1374/4/23

والیت جوزجان عقب سرپل

.1666

1374/ /

.1667

1374/5/5

.1670

1374/4/15

.5
.6
.5

د ده سبز خاص کلی د متفذینو
شورا
نهاد اجتماعی مهد افکار جوانان
والیت جوزجان
سازمان اجتماعی نوابی

عبدالروف

پرویز نوابی

.6

اتحادیه مطابع افغانستان

عزیزهللا

.7

انجمن جوانان ولسوالی کوهستان
بندر ارس والیت فاریاب

محمد نبی

.10

د تنگی د کلی د ځوانانو تولنه

محمد خالد

.11
.12
.13
.14
.15

شورای اجتماعی معلولین و
معیوبین غیور افغانستان
شورای جوانان کوچی آباد
ولسوالی بگرامی والیت کابل
نهاد برابری اجتماعی زنان
والیت هرات
انجمن علمی جوانان والیت
نیمروز
د میدان وردک والیت د مالخیلو

کابل گوالیی دواخانه جوار
شفاخانه موالعلی
کابل ناحیه  15شهرک
کامیاب

والیت بلخ دروازه بلخ عقب
شرکت اتصاالت
کابل جاده والیت بالل
مارکیت
والیت فاریاب جاده لودین
کوچه چهارم
ننګرهار والیت جالل آباد
ښار
کابل ناحیه اول باغ علی
مردان

.1671
.1672

1374/4/23

.1673

1374/4/15

بتو عیسی خیل

والیت کابل ولسوالی بگرامی

.1674

1374/4/23

عزیزه

والیت هرات جاده مخابرات

.1675

13774/4/15

احمد هللا

والیت نیمروز ناحیه اول

.1676

1374/6/15

گل حبیب

د میدان وردک والیت میدان

.1675

1374/4/27

عبدالرشید

1

نمبرتیلفون
0500550272
0505646305
0565155562
0500274534
0570474347
0576365660
0545626770
0575336051
0554221553
0566003545
0565456330
0570707115
0575522542
0577430151
0577444761
0505252614
0506666321
0557011150
0565025167
0500050536
0500065775
0565656550
055605560
0500402261
0577444447
0576000045
0576562361
0500171164

شار

تولنیزه شورا

0506636374
0555410047

.16

په پکتیا کی د سمون کلتوری
تولنه

محمد داود

پکتیا والیت ګردیز ښار

.1676

1374/4/14

.15

انجمن زنان تجارت پیشه والیت
هرات مقیم کابل

شرین

کابل باغ زنانه

.1677

1374/4/15

.16

شورای هم آهنگی وفاق مردم

عبدالمنیر

کابل چنداول قلعه هزاره ها

.1500

1374/5/11

.17

غازی مال نقیب هللا اخند ښیګنی
بنسټ

صفی هللا

کندهار ناحیه ششم

.1501

1374/4/15

.1502

1374/6/6

.1503

1374/5/3

.1504

1374/5/5

.1505

1374/5/3

.1506

1374/4/22

.1505

1374/4/20

0544755077

.1506

1374/5/5

0576256156
0500501165

.20

انجمن روند هفتم

نورهللا

.21

د خوست والیت د سپیثن ژیرو
تولنه

خزان ګل

.22

انجمن اجتماعی و ادبی نور

زمان

کابل کارته چهار عقب حوزه
سوم
خوست والیت مرکز متون
شاه زارخان میرزا مارکیت
والیت غزنی ولسوالی
جاغوری

نوید احمد

والیت هلمند لښکرګاه ښار

.23
.24
.25
.26

په هلمند والیت کی د انصاف
مدنی تولنه
انجمن تولید کننده گان لبنیات
قریه حصارک
شورای اجتماعی مردم تایمن ها
مقیم والیت هرات
بنیاد اجتماعی عبدالرحمن ابو
مسلم خراسانی مقیم والیت بلخ

.25

شورای مردمی افغانستان

.26

مجتمع حقوق دانان افغانستان

.27

نهاد اجتماعی پیکار جویان

.30
.31
.32

شورای ایمه مساجد و تکایای
چهار قلعه وزیر آباد
شورای اجتماعی جوانان والیت
بغالن
په هلمند والیت کی دشنو خونو

نیک محمد
محمد ایوبی
محمد هللا

هوشنگ مدثر
ایوبی

والیت بلخ ولسوالی بلخ قریه
حصارک
والیت هرات حوزه سوم
امنیتی اسپین اده
والیت بلخ شهر مزارشریف
کارته باختر
کابل چهارراهی ترافیک
صمیم پالزا
کابل دفتر مرکزی  aibبانک
منزل ششم
والیت کابل ناحیه  13دشت
برچی

.1507
.1510

0544743602
1374/6/14

.1511

چمن علی

کابل قلعه موسی ناحیه دهم

.1512

1374/5/20

عبدالوکیل

والیت بغالن شهر پلخمری

.1513

1374/5/4

جمعه ګل

په هلمند والیت لښکرګاه ښار

.1514

1374/4/24

2

0577556747
0577077225
0565462316
0500205623
050030660
0505744356
0576141114
0553677736
0576675016
0556155660
0573665354
0564423250
0506616120
0504274414
0567705151
0561550355

0556006313
0566500554
0560040652
0545641533
0567615607
0577535004
0500010745
0565516105
0503225733

لرونکو تولنه
.33
.34
.35
.36
.35
.36

شورای اجتماعی مردم ولسوالی
دره صوف مقیم والیت بلخ
انجمن جوانان سرآسیاب مرکز
والیت بامیان
بنیاد اجتماعی شهید داکتر
سیداحمدشاه سادات
اتحادیه روسای انستیتوت های
خصوصی علوم صحی
افغانستان
په هرات والیت کی د لوی
کندهار د خلکو تولنیزه شورا
په ارزګان والیت کی د افغان
ځواک مدنی تولنه

حسین علی
محمدظریف
سید داود
عبدالحمید
محمد داود
حبیب الرحمن

.37

د وردک تولنیزه شورا

ضیاءالدین

.40

د افغانستان د مخورو تولنه

مطیع هللا

.41

شورای اجتماعی هزاره های
اهل سنت

محمد یونس

.42

رسا علمی تحقیقاتی مرکز

ایمل

.43

انجمن علوم سیاسی و روابط بین
المللی افغانستان

فرامرز تمنا

.44

انجمن زنان نخبه افغانستان

.45
.46
.45
.46

نهاد کانون علمی و تحقیقانی
افغانستان
شورای اجتماعی مردم سیغان
مقیم والیت کابل
شورای اجتماعی غازی امان هللا
مقیم والیت بلخ
د ځاځیو د قومونو تولنیزه شورا

والیت بلخ شهر مزارشریف
مارکیت سنما
والیت بامیان مرکز بامیان
سرآسیاب
والیت فاریاب شهر میمنه
ناحیه هشتم
کابل احمدشاه بابا مینه
چهارراهی نوروز آباد
د هرات والیت پنځمه
ناحیه64متره جاده
ارزګان والیت ترینکوت
مرکز د سفید ښار کلی
کابل خوشحال خان سپین
کلی
د کابل والیت  6ناحیه د شاه
شهید لمری سرک
کابل ناحیه پنجم
کابل والیت لمری ناحیه
پامیر سینما
کابل شهر نو چهارراهی
شهید بطرف لیسه زرغونه
قلعه فتح هللا مقابل شرکت
هرات المونیم ناحیه دوم
والیت کابل ناحیه چهارم
غرب پارک شهر نو

.1515

1374/4/23

.1516

1374/5/13

.1515

1374/5/6

.1516

1374/6/1

.1517

1374/5/5

.1520

1374/6/15

.1521

1374/5/11

.1522
.1523

1374/5/21

.1524

1374/5/12

.1525

1374/5/21

0574100505
0554047116
0566260000
0552367015
0560603745
0500000464
0500400314
050505505
0570005500
0561666545
0551262651
0567523757
0561630575
0560656262
0577314731
0567015162
0566057503
0575134051
0576673536

.1526

0560226575

.1525

0555616162

غالم سخی

کابل جاده میوند

.1526

1374/5/12

حاجی سیدگل

والیت بلخ شهر مزارشریف

.1527

1374/5/5

عبدالصمد

کابل والیت کارته نو د
رزاخان نیازی مارکیت

.1530

1374/5/17

3

0504563074
0556352713
0566557357

0557551555
0556670777
055070002
0554756766
0577362765
0577300656

بغالن والیت د کندز او
مزار دوه الری د معدن
کلوپ ته مخامخ

.1531

1374/5/6

.50

سازمان اجتماعی جوانان ترقی
خواه

صفی هللا

کابل سرک داراالمان

.1532

1374/6/2

.51

انجمن زنان تولید کننده پارچه
های ابریشمی والیت هرات

صدیقه

والیت هرات درب قندهار
جاده محله نو

.1533

1374/5/5

.52

نهاد بانوان کار آفرین والیت بلخ

مرضیه

والیت بلخ گذر حاجت روا

.1534

1374/5/20

.53

دافغانستان در غون سازمان

.54

بنیاد اجتماعی االبرای

.47

د بغالن والیت د ځوانانو
همغژی تولنه

عبدالکبیر

.55
.56

سازمان اجتماعی بی سرپتاهان
افغانستان
نهاد دموکراسی مشارکتی برای
افغانستان

پکتیا والیت گردیز ښار
ښاوالی تاالر ته مخامخ
والیت کندز شهر کندز جاده
والیت

اسدهللا

.55

د افغان علمی کاروان تولنه

صالح الدین

.56

انجمن علمی همگان جوانان
والیت جوزجان

قاری حمیدهللا
مسرور

.57

انجمن ملی روشندالن

.60
.61

انجمن محصلین و جوانان والیت
نورستان
انجمن ادبی و اجتماعی سرخ آبا
میدان وردک مقیم کابل

.62

انجمن جوانان مبارز وطن

.63

د هوتخیلو د قوم تولنیزه شورا

.64

انجمن اجتماعی پروسس کننده
گان میوه خشک والیت تخار

شمس الرحمن

امید

حسیب هللا

.1535

0560771140
0554360521
0562677633
0506607560
0577242456
057157563
0577450747
0555115106
0555641500
050061034

.1536

0572772454

کابل ناحیه اول چنداول

.1535

0577155062

کابل ناحیه ( )13پل خشک

.1536

1374/5/25

.1537

1374/5/25

.1540

1374/5/16

کارته سه  .دهبوری .
چهارراهی شهید
والیت جوزجان شهر
شبرغان بندر آقچه
هارت ناحیه هشتم گازرگاه
شریف مقابل مقبره میرویس
صادق
والیت نورستان مرکز والیت
جوار مسجد جامع بارون
کابل ناحیه  13گوالیی
دواخانه
کابل خوشحال خان مینه
متصل پارک خوشحال خان
کابل نهمه ناحیه د هوتخیلو
دوسرکه
والیت تخار شهر تالقان
پروژه شرقی
4

0577140566
0577356460

.1541
.1542

1374/5/20

.1543
.1544

1374/5/26

.1545
.1546

0560642150
0565626633
0576752322
0561276140
05657371514
0556261041

1374/5/15

05063.66660
0505565561
0503634655
0566315032
0576475506
0553135205
056666444
0560466572
0500504117
0506561436

.65
.66
.65
.66
.67
.50
.51
.52
.53
.54
.55
.56
.55

شورای اجتماعی آینده سازان
افغانستان
شورای مردم غور مقیم والیت
کندهار
شورای جوانان پروژه احمدشاه
بابا مینه ناحیه12
شورای اجتماعی قوم میزه
ولسوالی مرکز بهسود والیت
میدان وردک مقیم کابل
بنیاد عارفه انوری
د کندهار د یخی د فابریکو
اتحادیه
انجمن قوریه داران والیت
هرات
انجمن علمی و اجتماعی فرزانه
گان
انجمن اجتماعی عیاران مقیم
کابل
شورای مردمی مروی های
والیت هرات
د لغمان والیت د قرغه یی
ولسوالی اتفاق د مالداری او
شیدو تولولو تولنه
شورای اجتماعی قوم
ملیکی"ملکزائی"
شورای معلولین و ورثه شهدای
والیت کابل

.56

بنیاد اجتماعی وحدت جوانان

.57

سازمان اجتماعی سعادت

.60

سازمان اجتماعی معلولین با
شهامت

کابل کارته چهار مقابل
وزارت تحصیالت

.1545

حبیب هللا

والیت کندهار ناحیه 7

.1546

1375/12/26

صدیق هللا

کابل پروژه احمدشاه بابامینه
چهارراهی اول

.1547

1374/6/3

کابل ناحیه سیزدهم

.1550

1374/5/15

.1551

1374/5/31

.1552

1374/5/20

.1553

1374/5/21

عارفه
حاجی تورجان
حاجی بصیراحمد
علی سینا
خوشحال

والیت بلخ ولسوالی خلم گذر
نماز گاه
لوی کندهار لمری ناحیه د
عینو مینه
هرات ناحیه ششم
کابل ناحیه  13پل خشک
منزل سوم مارکیت ولی
عصر
کابل ناحیه دوم جاده نادر
پشتون

.1554
.1555

عزیزهللا

هرات سرک  64متره

.1556

صاحب خان

لغمان والیت قرغه یی
ولسوالی

.1555

1374/5/2

عبدالکریم
محمد ذکریا

احمد راشد

5

.1556
.1557

1374/6/2

.1560

1374/6/22

.1561
.1562

0553055031
0556327746
0560754657
0576254527
0500760520
0500000770
0577351650
0553000363
0527445363
0567170521

1374/5/21

کابل سالنگ وات مارکیت
حاجی شاه
کابل ناحیه سوم مقابل
مارکیت رحمن بابا
والیت غزنی پالن سوم مقابل
اده شهرک مهاجرین
کابل سرک سوم کوته سنگی
کوچه ریاست امورمهاجرین
کابل ناحیه  15قصبه خانه
سازی

0575667446
0574653562
0506651605
0505353655
0564120600
0576066004

1374/6/23

0577301560
0575057521
0577035535
0577102006
0565567723
0556677654
0555665015
0577537566
0576441116
0565135601
0557007172
0556166617
0562506757
0545405023
0566606606
0570606606

.61
.62
.63

شورای متحد اجتماعی مردم
کابل
شورای عالی وحدت مردمی و
منورین چهارقلعه چهاردهی
کابل
د غزنی والیت د خلکو مدنی
تولنه

زین الدین

.64

کلیوال ملگری تولنه

.65

همت بنست

سمیع هللا

.66

انجمن اجتماعی فیض

احمدرضا

.65

نهاد اجتماعی جوانان پیشگام

جواد

.66

بنیاد اندیشه
شورای اجتماعی تپه شهید
مزاری و نورآباد قلعه شهاده
غزنی

سرور دانش

.70

انجمن دوکتوران چشم افغانستان

.71

بنیاد اجتماعی یوپک یول "راه
ابریشم"

کابل دشت برچی گوالیی
مهتاب قلعه

.1563

0577505300
0566202141

کابل چهارقلعه چهاردهی
کنار سرک گلباغ

.1564

0506123133
0577353002

والیت غزنی سرک عمومی
کابل کندهار قریه پشتون آباد

.1565

غزنی والیت دریم پالن

.1566

غزنی والیت دریم پالن

.1565

1374/6/15

.1566

1374/6/21

.1567

1374/6/15

کابل ناحیه 13پهلوی مسجد
قرآن و عزت
والیت هرات ناحیه پنجم
جاده لیسه مهری
کابل کارته سوم سرک شورا

0577013623
0577652007
0573517250
0576001652
0503626345

.1551

1374/6/16

0577231176
0577004451

.1552

1374/6/2

0500266504
0500257445

.1553

1375/12/26

0576574165
0202521376

.1554

1374/6/4

.1555

1374/6/15

.1556

1374/6/4

.75

نهاد علمی و اجتماعی بیان

مرتضی

هرات جبرئیل ناحیه12

.1555

1374/6/11

.76

شورای اجتماعی وحدت آباد
ناحیه هفدهم شهر کابل

محمد حنیف

کابل ناحیه 15ساحه وحدت
آباد

.1556

1374/6/23

.67

.72
.73
.74

انجمن کهکشان سبز والیت
هرات
انجمن اجتماعی مرغداران
ولسوالی نهرشاهی والیت بلخ
نهاد اجتماعی جوانان مرکز
والیت فاریاب

غالم رضا
محمدعالم

محمد کبیر
نیک محمد
فضل احمد

مرکز والیت غزنی قلعه
شهاده مارکیت محمد علی

.1550

0570141435
0570153450
0566660356
0574355007
0566660356
0554425560

کابل کارته چهار سینما
بریکوت
کابل ناحیه هفتم سرک
داراالمان متصل وزارت
انرژی و آب
والیت هرات ناحیه 12محله
حاجی عباس
والیت بلخ شهر مزارشریف
کارته سجادیه
والیت فاریاب شهر میمنه
سرک بازار

6

0575056245
0575054415
0561627511
0570523535
0555512512
0575567376
0560534345
0575402615
0571250120
0565054056

.75
.76

د کندهار والیت د دند ولسوالی د
نهال خانو لرونکو تولنه
شورای اجتماعی مردم ولسوالی
ورس

محمد شفیع

کندهار والیت شهرنو د
زرغونه انا ترڅنګ

.1557

1374/6/14

حبیب هللا

والیت بامیان ولسوالی ورس

.1560

1374/6/21

.1561

1374/6/21

.1562

1374/5/5

.1563

1374/6/30

.1564

1374/5/12

.77

د مجیدی بنست

گل بادشاه

.100

انجمن همکاری باجوانان

محمد نعیم

.101

بنیاد اجتماعی متخصصین حوزه
غرب

احمد

.102

نهاد اجتماعی اتحاد و همبستگی

محمد هاشم

.103
.104

په قره باغ ولسوالی کی د موسی
زیو د خلکو شورا
انجمن اجتماعی مرغداری
ولسوالی آقچه والیت جوزجان

حبیبه

کابل والیت وزیرمحمد اکبر
خان
کابل ناحیه چهارم چهارراهی
انصاری
والیت هرات سرک فرقه
جنب کلینیک جام هرات
کابل گلبهار سنتر منزل
یازدهم
کابل والیت قره باغ ولسوالی
اشرف خیل قریه
والیت جوزجان شهرآقجه

.1566

1374/6/15

.1565

1374/6/14

.1566

1374/6/15

.1567

1374/5/6

.1570

1374/6/25

.1571

1374/6/30

.1572

1374/6/12

.1573

1374/5/14

عزیزاحمد

کابل ناحیه  15پنجصد
فامیلی خیرخانه

.1574

1374/6/15

0500266651
0500251007

رقیب هللا

والیت کابل ولسوالی قره باغ
قریه اشرف خیل

.1575

1374/6/15

0554474075

کابل ناحیه چهارم سرک
پنجم تایمنی
والیت هرات ناحیه دوم جاده
محبس
کابل جوار تعمیر سینما پامیر
ناحیه اول

.105

نهاد اجتماعی رشنا

سیرت احمد

.106

انجمن تکنالوژستان طبی والیت
هرات

محمد حامد

.105

شورای متقاعدین افغانستان

عبدالعلی

.106

په کندهار کی د بابرو قومی
شورا

حاجی گران

کندهار والیت نوی شار

.107

بنیاد اجتماعی گلبهار

ذلگی

کابل ناحیه دوم گلبهار سنتر

.110

بنیاد اجتماعی قاضی عبدالمجید
فایز

نظرمحمد

.111

د مهتر الم بابا د بزگرانو تولنه

زلمی

.112
.113

شورای فرهنگی و اجتماعی
محل زیست پنجصد فامیلی
خیرخانه
شورای اجتماعی معلولین
صداقت خواه ولسوالی قره باغ

.1565

0500305406
0500302277
0554202027
0556156520
0577356666
0554156666
0566463220
0563203076
0577554455
0576146200
0500053576
0500257666
0552370340
0500234635
0553625665
0570265505
055533733
0577325366
0577556561
0500446240
0500674761
0500052312
0505001567
0500320014
0571301201
0575606057
0574242301
0573572623
0562017510
0505432656

والیت غور شهر فیروز کوه
بالک های کندک کهنه
والیت لغمان جوار ریاست
زراعت

7

.114
.115

والیت کابل
د خوست والیت د اصالح شویو
نیالگیو لرونکو تولنه
بنیاد اجتماعی آیتن باشاق
(مثمر) مقیم والیت کابل

الجمیر
نجیب هللا

.116

بنیاد اجتماعی الهدا

صدبرگ

.115

شورای خیرالفالح

محمد رسول

خوست والیت مرکز د
زراعت ریاست
کابل -ناحیه هفتم -ایوب خان
مینه
کابل کلوله پشته هوتل
مروارید
کابل قریه ده خدایداد ناحیه
16

.1576

1374/5/6

.1575

1374/5/25

.1576

1374/5/15

.1577

1374/6/25

.116

کانون اجتماعی هما

والیت دایکندی شهرنیلی

.1600

.117

سازمان نخبه گان افغانستان

کابل سرک داراالمان

.1601

.120

شورای مردمی اسماعیلیان
افغانستان

.121
.122
.123
.124
.125
.126
.125

انجمن اجتماعی هدایت والیت
فاریاب
انجمن اجتماعی زنان اندیشمند
والیت هرات
انجمن نیورولوجستان افغان
په کابل کی د سلیمانخیلو
کوچیانو تولنیزه شورا
اتحادیه تورید کننده گان گاز
مایع والیت هرات
نهاد زنان والیت پنجشیر مقیم
کابل
شورای همستگی هزاره های
افغانستان

سیدداود

کابل ناحیه چهارم جوار
مسجد الحاج سید منصور
نادری
والیت فاریاب شهر میمنه
ناحیه اول
والیت هرات ناحیه 13
بهارستان2

0577531474
0555151040
0575664700
0577525656
0500006265
0527547146
0565131563
0500055243
0505473647
0503656101
0560170005
0555155674
0573000006
0576037762

.1602

1374/6/31

.1603

1374/6/30

.1604

1374/6/25

عصمت هللا

کابل ناحیه سوم کارته چهارم

.1605

1374/5/11

سیدرحمن

کابل والیت اتمه ناحیه

.1606

1374/5/11

0566006006

محمد یونس

والیت هرات شهرنو اتاق
های تجارت طبقه سوم

.1605

1374/6/7

0577451045

هنگامه

کابل ناحیه چهارم کلوله پشته

.1606

عبدالقیوم
زینب

عتیق هللا

کابل پل سرخ کوچه مسجد
قندهاری ها
کابل ناحیه  13شهرکابل
شهرک نور

.126

شورای اجتماعی راهیان قله نور

سرور

.127

د وزیرو قومی شورا

محمد اکبر

کابل ناحیه2

.130

اتحادیه نوار سفید افغانستان

شمس هللا

کابل تایمنی نودیک فامیلی
8

.1607

1374/6/6

.1610

1374/5/6

.1611

1374/5/27

.1612

1374/5/17

0550762455
055664552
0566422554
0565747353
0566516051
056655755

0566666621
0565167501
0502111333
0577550327
0577163321
0556401311
0577306535
0577170300
0577226074

.131

ښیګنه ټولنه

محمد قاسم

.132

ټولنیز مثبت بدلون ټولنه

عبدالبصیر

.133

بنیاد اجتماعی ناز

فرزانه ناز

.134

سازمان اجتماعی گام استوار

غالم حیدر

.135

مومند بنست

.136

په کابل کی د کنړ د قومونو د
یووالی شورا

حاجی ممتاز

.135

بنیاد اجتماعی عاجز ناحیه 12
شهر کابل

اجمل خان

.136

انجمن اجتماعی جهیش شهر
کابل ناحیه 13

.137
.140
.141
.142
.143
.144
.145

نهاد معلولین اندیشمند ناحیه
یازدهم شهرکابل
شورای اجتماعی مجاهدین و
لسوالی بګرام والیت پروان
انجمن قوریه داران چنغر والیت
بغالن

حاجی محمد
سرور

دهیلوالی مدنی ټولنه

عبدهللا

شورای محصلین و جوانان
والیت غورمقیم هرات
انجمن البرات های طبی والیت
هرات
شورای رسالت بامیان

غالم ربانی
شاه جهان

محمد نزیرنصرت
فروز احمد
اسدهللا

کابل ښار پنځمه ناحیه
خوشحال خان مینه
جالل آباد ښار دریمه ناحیه د
بی بی حوا لیسه ترڅنګ
کابل مارکیت مکروریان
چهارم مقابل کلینیک
شینوزاده
کابل ناحیه سیزدهم جاده
شهید مزاری پل خشک
مارکیت جمال
کابل والیت ایوب خان مینه
 5ناحیه
کابل والیت نهمه ناحیه د
کابل جالل آباد سړک
والیت کابل – ناحیه -12
احمد شاه بابا مینه –
چهارراهی مجس
والیت کابل – ناحیه -13
دشت برچی استیګاه انجمن
باغبانان
والیت کابل –ناحیه -11
پروژه جدید – مارکیت دوم
والیت پروان – ولسوالی
بګرام – بازار غالم علی
والیت بغالن – ولسوالی
پلخمری – بالک های سمنت
کندهار والیت – چونی
اباسین –پطرول پمپ څنګ
ته
والیت هرات -شهرنو -جاده
عیدګاه
والیت هرات – جنب
شفاخانه حوزوی هرات
مرکز والیت بامیان – اخر
9

.1613

1374/5/25

.1614

1374/5/17

0574454110
0566100154
0577570667
0570111151
0567275346
0544001616

.1615
1374/5/21

.1616

0560542542
0575715625

.1615
.1616

1374/5/12

0500641411
0577406774

.1617

1374/6/5

0570000061
10571000002

.1620

1374\5\6

0565507152
0551276575

.1621

1374/5/6

05736656127

.1622

1374/5/12

.1623

1374/5/12

.1624

1374/5/12

.1625

1374/5/12

.1626
.1625

ا

1374/5/12
1374/5/12

0577315116
0577115377
0577703646
0577535610
0555542525
0505436755
05754127755
0573544765
0576406266
057567414
057606266

.146

انجمن اجتماعی خدمات انترنیتی
سهام والیت هرات

علی هللا حسن

.145

انجمن اجتماعی دانش اموزان
پانیده والیت کابل

شفیق هللا

.146
.147
.150
.151
.152
.153

شورای اجتماعی معلولین ورثه
شهیدا ولسوالی قره باغ والیت
کابل
شواری هم اهنګی جوانان
ولسوالی وردوج والیت بدخشان
شورای زنان مجاهد والیت
پنجشیر
انجمن اجتماعی میزه ولسوالی
حصه دوم بهسود میدان وردګ
کابل
دده سبزه ولسوالیس د ځوانانو
ټولنه
دګنر والیت دڅوګی ولسوالی د
هقانانو ټولنه

شاه محمد
فیض الرحمن

سلطان حسین
سیدهللا
سید عالم

.154

انجمن اجتماعیس زنان تجارت
پیشه والیت بغالن

ناجیه

.155

بنیاد اجتماعی شهید نجفی ناحیه
سوم والیت هرات

روح هللا

.156

نهاد اجتماعی صفت کاران
والیت بلخ

محمد شفا

.155

نهاد فرهنګی ورزشی خواهران
ناحیه  11شهر کابل

ګبرا

.156
.157

د ننگرهار والیت د احساس
تولنیز بنست
نهاد اجتماعی گل بادام والیت

عبدالولی
رسول

بازار
والیت هرات –شهرهرات –
ناحیه پنجم
کابلد -خیرخان – چهارراهی
پنجصد فامیلی –منزل سوم
فردوس مارکیت

0575067414
.1626

1374/5/14

0544056502

.1627

1374/5/16

0575631125
0566363656

والیت کابل -بازارولسوالی
قره باغ

.1630

1374/6/7

والیت بدخشان -ولسوالی
وردوج

.1631

1374/5/26

مرګز والیت پنجشیر

.1632

والیت کابل -دشت برچی –
ناحیه سیزدهم-نرسیده به
استیګاه بسیت متره کوچه
مسجد امام علی(رح)
والیت کابل -ولسوالی ده
سبز قریه علیا
دګنر والیت – د څوکی
ولسوالی
والیت بغالن – شهر
پلخمری
والیت هرات -ناحیه سوم –
بکرآباد – بطرف اسپین اری
والیت بلخ – شهر
مزارشریف – شرق روضه
شریف
کابل – ناحیه ( )11حصه
دوم خیرخانه استیګاه خشت
هوختیف
ننگرهار والیت جالل آباد
ښار دویمه ناحیه
والیت دایکندی بازار نیلی
11

0555151555
0500676666
0577370360
0576656506
056524552
0500700404

.1633

1374/6/25

0556165576
0550523006

.1634

1374/5/27

0557616750
0560414575
05551443557

.1635

0575145171
.1636

1374/5/25

.1635

1374/6/7

.1636

1374/6/5

05516162040
057713065

.1637

1374/6/15

0552250645
0577306654

.1640

1374/7/6

.1641

1374/6/12

0575635650
0571457331
0577171176

0555603454
0500613026
0562125700

دایکندی
.160
.161
.162
.163
.164
.165
.166
.165
.166
.167

په کابل والیت د صالحینو شورا
انجمن رشد مهارت های زنان
ناحیه  11شهر کابل
نهاد اجتماعی مشعل هدایت
والیت هرات
نهاد اجتماعی زنان روشنفکر
والیت کاپیسا
اتحادیه قالین بافان ترکمن
افغانستان
انجمن ملی صحت عامه
افغانستان
شورای محلی چهلستون
شورای اجتماعی مردم ولسوالی
چرخ والیت لوگر مقیم کابل
د ماهیپر د قومونو د یووالی
شورا
نهاد دست فردشان والیت کابل

0561533420
اجمد جان
پریگل
وحید احمد
راضیه سادات
عبدالرحمن
نصرت هللا
عبدالحکیم
زلمی
شریندل
خان محمد

والیت کابل ناحیه هشتم
ایستگاه دوم فامیلهای
ریشخور
کابل حصه سوم خیرخانه
بالک های سره مینه
والیت هرات مرکز ولسوالی
گذره
والیت کاپیسا ولسوالی حصه
اول کوهستان
والیت هرات ناحیه هشتم
غرب مسجد کبیر برامان
والیت کابل ناحیه دهم سرک
هفتم قلعه فتح هللا
کابل ناحیه هفتم واقع
دوراهی چهلستون
کابل جاده میوند هوتل حاجی
احمدزی
د سروبی ولسوالی د گوگا
مندی د تونل خاکی ترخنگ
کابل – کلوله پشته –کوچه
کاری برکت هللا سلیم
دننکرهار والیت دجالل
ښار

.1642

1374/6/11

.1643

1374/5/12

.1644

1374/5/26

.1645

1374/6/20

.1646

1374/6/11

.1645

1374/6/24

.1646

1374/6/23

0500212527

.1647

1374/6/25

0577553743

.1650

1374/6/7

.1651

1374/6/13

.1652

1374/6/6

.1653

1374/6/6
1374/6/13
1374/6/13

.150

دهیواد پانی تولنه

نقیب هللا

.151

نهاد اجتماعی فردای روشن
والیت هرات

عبدالطیف

والیت هرات – ولسوالی
انجیل –قریه حصاره

عظیم هللا

کابل – سرک سوم تایمنی –
ناحیه چهارم

.1654

امیرمحمد

کابل پلچرخی

.1655

.152
.153

شورای انسجام ترکتباران دری
زبان افغانستان
د پلچرخی د قومونو اصالحی
شورا

.154

بنیاد اسدی شهر کابل

حاجی هارون
اسدی

.155

اتحادیه تولید کننده گان و تورید

محمد کبیر

کابل چهارراهی بره کی
شفاخانه بین المللی افغان
جرمن منزل پنجم
والیت هرات جاده بهزاد
11

0500201415
0553523540
0567567255
0556163457
0577356005
0575046566
0552645104
0555241656
0576762676
0576763001
0565564574
0555210603

0553646666
0552125355
0511205457
0552603645
0560565544
0557336757
0556066073
0550466651
0505066061
0577515616
0552360500

.1656

1374/6/11

0527111615
0571545403

.1655

1374/6/11

0577156666

.156
.155
.156
.157

کننده گان مواد غزایی والیت
هارت
انجمن اجتماعی شهروندان
والیت هرات

مارکیت بهزاد
سیداشرف

شورای اجتماعی جوانان بتخاک
نهاد زنان شهرک سعادت والیت
هرات
انجمن دوکتوران متخصص
داخله والیت هرات

ذلیخا

شهر هرات خیابان قهرمان
ملی
کابل قریه بتخاک قریب
مسجد نوآباد
والیت هرات ولسوالی زنده
جان شهرک سعادت

.1656

1374/6/12

.1657
.1660

1374/6/26

محمدنبیل

شفاخانه حوزوی هرات

.1661

1374/6/13

دوست محمد

د پکتیکا والیت مرکز

.1662

1374/6/15

.160

د پکتیکا د ځوانانو د بهیر ټولنه

.161

زرغون بنست

.162

مرکز همکاری های صحی کابل

عبدالحمید

کابل والیت خوشحال خان
الف قسمت
کابل ناحیه ششم سرک
داراالامان ایستګاه جای
رئیس

.1663

0503235225

.1664

1374/6/15

.163

نهاد اجتماعی جوانان قوم
کشمیری مقیم کابل

قیس

والیت کابل ناحیه هشتم

.1665

1374/7/6

.164

نهاد فرایند نو

نورزی

کابل ناحیه 15کوتل خیرخانه

.1666

1374/7/7

کابل ناحیه دوم سرک بادام
باغ مقابل قصر عطا

.1665

کابل شهرنو کوچه اتصاالت

.1666

کابل چهارراهی سرسبزی
منزل چهارم شفاخانه جراحی
همکار

.1667

والیت بدخشان شهر فیض
آباد ناحیه سوم

.1650

والیت ننگرهار مقابل
ریاست گمرک ننگرهار

.1651

1374/6/30

خوست والیت متون تپه

.1652

1374/7/2

.165
.166
.165

شورای مردمی قریه رحمان
خیل والیت پنجشیر
انجمن مدنی و اجتماعی صدای
نسل جوان
انجمن جراحان پالستیک
ریکاسترکتیف و رستیک
افغانستان

تمیم احمد

.166

نهاد اجتماعی عقاب هندوکش

.167

انجمن مالکین وسایط باربری

حاجی عارف هللا

.170

په خوست والیت کی فکری
بدلون تولنیز بنست

عتیق هللا

12

0553020002
0575465565
0560000016
0562065262
0572063566
0577651253
0500436001
0500442073
0566666660
0554554350

1374/7/6

0563624512
0560045014
0560117217
0563661251
0556363261
0564123136
0503255605
055201662
0566050632
0544041212
0577323302
0566556633
0577550710
0576311665
0553606062
0551602536
0505733050
0561336070

.171
.172

انجمن اجتماعی و فرهنگی
اوزگرش
شورای جوانان قریه بنو
ولسوالی اندراب والیت بغالن

.173

بنیاد اجتماعی لیان امیری

.174

عائل اجتماعی تولنه

.175
.176

په جالل آباد ښار کی د ساداتو
ټولنه
نهاد اجتماعی هدایت نور والیت
هرات

.175

بنیاد اجتماعی نور الهدا

.176

انجمن اجتماعی همزیستی

.177
.200
.201
.202
.203
.204
.205
.206
.205

نهاد اجتماعی جوانان آگاه والیت
جوزجان
شورای انسجام ترک های
افغانستان
بنیاد نیکو کاران والیت هرات
شورای جوانان ولسوالی بهارک
والیت بدخشان
شورای اجتماعی قوم چهار
ایماق مقیم والیت غور
د ننگرهار والیت د سرخرود
ولسوالی د غوچک کلی شورا
شورای اجتماعی نجات مردم
افغانستان
د الحاج زمرک پادخوابی تولنیز
بنست
کانگرس ملی زنان افغانستان

محمد بشیر
عبدالشهید

بیانی
صداقت
ضمیره
جمیله

ادریس

غالم رسول

والیت فاریاب شهر میمنه
ناحیه سوم جاده لودین
والیت بغالن ولسوالی
اندراب بازار قریه بنو
کابل چهارراهی حاجی
یعقوب کوچه عصمت مسلم
خانه نمبر103
کابل څلورم کارته د شیرشاه
سوری مسجد ته څیرمه
جالل آباد ښار پنځمه ناحیه
والیت هرات ولسوالی
جبرئیل ناحیه12
کابل ناحیه دهم تایمنی سرک
12
والیت بلخ شهرمزارشریف
جاده احمد شاه مسعود
والیت جوزجان شهرشبرغان
بندرآقچه
کابل ناحیه چهارم سرک
کلوله پشته
هرات ناحیه هفتم جاده
ابریشم

.1653

1374/7/10

.1654

1374/6/25

.1655

0575246550

.1656

1374/7/4

.1655

1374/6/30

.1656

1374/6/26

.1657

1374/7/3

.1660
.1661

1374/6/25

.1662
.1663

61374/25

عبدالقدیر

شهر فیض آباد گذر محکمه

.1664

1374/7/2

عالوالدین

والیت غور مرکز چغچران

.1665

1374/7/3

محمد رفیع

د ننگرهار والیت د سرخرود
ولسوالی د غوچک کلی

.1666

1374/7/5

محمد هللا ناقد

کابل بلعه فتح هللا سرک ششم

.1665

1374/7/24

.1666

1374/7/7

.1667

1374/7/23

زمرک
ثریا

سرک پوهنتون کابل پهلوی
بنیاد دوستم
کابل سرک  15وزیر محمد
13

0555010020
0575615060
0502266400
0505700405

0553070674
0500445553
0575206306
0575434546
0545453621
0571670543
055270133
0527232311
0574434003
0570166075
0565664665
0570271270
0554536676
0555750561
0545220454
0556553417
0576060402
0572100005
0577364566
0556600650
0500600521
0500036356
0577455554
0566660001
0555515515
0566274276
0500210122

.206
.207
.210
.211

شورای جوانان شهرک امام
فخرالدین رازی رح
په ننگرهار والیت کی د
ستروسو د باغدارانو تولنه
د کنروالیت د دره پیچ ولسوالی
د ننگالم کلی اسالحی شورا
سازمان اجتماعی دنیای بیدون
خشونت

.212

انجمن اجتماعی راه روشن

.213

مجمع علمای شمال افغانستان

.214

انجمن طبابت یونانی والیت
غزنی

.215

نهاد اجتماعی راهیان پویا

.216
.215
.216

بنیاد اجتماعی سدید زنان والیت
تخار
نهاد اجتماعی صدای جوان
افغانستان
شورای هماهنگی جوانان والیت
بدخشان مقیم کابل

روح هللا

ارباب ظاهر

.217

بنیاد اجتماعی آوا

لیال

.220

شورای پشه یی های افغانستان

عبدالطیف

نهاد فرهنگی اجتماعی فجر
شهرمزار شریف
نهاد اجتماعی محصلین دره
چاشت ولسوالی یکه ولنگ
والیت بامیان
بنیاد عالمه شهید سید عبدالحمید
ناصر

.221
.222
.223

اکبرخان
والیت هرات ولسوالی کروخ
شهرک امام فخرالدین رازی
والیت ننگرهار پهلوی
ریاست زراعت
کنر والیت دره پیچ ولسوالی
مننگالم بازار
کابل سرک  12کارته سه
پهلوی پارک عالوالدین
کابل ناحیه پنجم خوشحال
خان سرک پوهنتون تعلیم و
تربیه
والیت بلخ شهر مزارشریف
نوآباد یلمرب
شهر غزنی کاله سبز عدالت
مارکیت
کابل ناحیه 15خواجه بغرای
سابقه
والیت تخار ناحیه سوم
سرک تیل فروشی
هارت جاده مهتاب اول جاده
نظر قلوی
کابل دهبوری ایستگاه
پوهنتون کابل
هرات ناحیه نهم حوض
کرباسس
کابل بالک های تهیه مسکن
بالک پنجم امنیت
والیت بلخ شهر مزارشریف
چوک فردوس

0505125252
0566750520
0566525365
0551635712
0566654200
0555657511
0554542160
0566662325
0562365304

.1670
.1671
.1672
.1673
1374/10/5

.1674
.1675
.1676

ا

.1675
.1676

1374/7/15

.1677
.1700

0556520566
0557710355
0571566200
0570705152
0577216061
0564525507
0577055030
0577262566
0577670066
0576330455
0567472743

.1701

1374/7/11

.1702

1374/7/22

0572736732
0573501611
0556164627
0551623535

.1703

جبار

دره چاشت ولسوالی
یکاولنگ والیت بامیان

.1704

1374/7/15

سیدمحمد رشید

کابل جمال مینه کارته سخی
سرک  2حسینیه

.1705

1374/7/22

14

0506663573
0555302141

0571551635
0516656156

.224

بنیاد اجتماعی فرهنگی حنیف
بلخی

.225

انجمن جیولوجستان افغانستان

.226

بنیاد دوستم

.225

بنیاد اجتماعی راه عدالت

.226
.227
.230
.231
.232

مجمع وارد کننده گان مواد
غزایی والیت هرات
شورای اجتماعی معلولین والیت
بغالن مقیم کابل
د ننگرهار والیت د بزازانو
تولنه
د ننگرهار والیت د کامی
ولسوالی د دهقانانو تولنه
جمعیت روند پاسداری از ارزش
های ملی

پروژه پروان سوم
چهارراهی ترافیک مقابل
پوهنتون سالم
کابل چهارراهی سرسبزی
بالک 16
باتور دوستم

غوث الدین

نعمت هللا

چهارراهی شهید شیرپور
والیت هرات ناحیه 12
چهارراهی فرهنگ
والیت هرات شهر نو ناحیه
نهم درب ملک
کابل ناحیه هفتم فامیلی های
ریشخور
جالل آباد شار دوهمه ناحیه
محمد هللا مارکیت
ننگرهار والیت کامی
ولسوالی تعمیر

.1705

0577351164
1374/7/23

.1706
.1707

1374/7/23

.1710
.1711
.1712

د

.1713
.1714

1374/10/5

.1715

1374/11/10

.1716

1374/10/1

.1715

1374/10/17

.1716

1374/10/5

.1717

1374/10/7

.1720

1374/10/13

.237

شورای مردمی واصل آباد ناحیه
هشتم شهرکابل

حاجی عبدالغفار

کابل ناحیه هشتم متصل
مسجد جامع واصل آباد

.1721

1374/10/25

.240

شورای اجتماعی جوانان ناحیه

فیروز

کابل ناحیه هفدهم سرکوتل

.1722

1374/12/22

.233

بنیاد فرهنگی سحیقی

میرآجان

.234

بنیاد بی بی درانی

بی بی درانی

.235

د ساداتو اجتماعی شورا

سیدفضل هللا

.236

بنیاد اجتماعی نور والیت هرات

بشیراحمد

.235
.236

انجمن اجتماعی رهنما های
معامالت والیت هرات
نهاد اجتماعی و مدنی صدای
مردم والیت هرات

غالم سید
عصمت هللا

کابل ناحیه چهارم بادام باغ

.1706

0565501501

کابل کلوله پشته مقابل
پوهنتون سالم
کابل شهرنو کوچه گل
فروشی
کابل والیت لسمه ناحیه د
هراتی جمات نږدی
والیت هرات درب خوش
جنب میدان
والیت هرات شهرنو ناحیه
پنجم
هرات ناحیه 12 13متری
محمدیه

15

0550660650
0566655561
0567656460
0563004575
0577127613
0552065600
0500065515
0505755124
0500615606
0576662002
0551425524
0552657675
0555253425
0577565611
0577300222
0500255014
0553333666
0553333665
0557454400
0577326577
0576202424
0566202424
0577427135
0577252156
0564307006
0562400426
0555515165
0577336635
0566616206

هفدهم شهرکابل
.241

شورای اجتماعی حفاظت از
ارزشهای جهاد و مقاومت

محمدتمیم

.242

انجمن اجتماعی سبزافغانستان

شمس بهار

.243

انجمن پیام جوانان افغانستان

.244

د لوی کندهار د کرنیزو او
خدمتونو ټولنه

وحیدهللا

.245

نهاد اجتماعی صلح

یاسر

.246
.245

د ځوانانو د قوم اسالمی یووالی
شورا
بنیاد اجتماعی الحاج بسم هللا
صدیقی

محمدګل ببرک
الحاج بسم صدیقی

.246

شورای مردمی قوم میرزای

.247

په هرات والیت کی د لوی
کندهار تولنیزه شورا

.250

سازمان اجتماعی شهامت

.251

د لوی کندهار د ګدو قومونو د
همغږی تولنه

ولی شاه آغا

.252

د خوږیانیو سراسری شورا

حیات هللا

.253

د مسعودو قوم اسالمی شورا

حضرت ګل
غروال

.254

شورای تفاهم اجتماعی ولسوالی
نهرین مقیم شهر پلخمری

.255

نهاد اجتماعی آرمان جوانان
والیت بغالن

عبدالرحمن

عبدالواحد
عبدالنصیر

خیرخانه کوچه عزیزی
بانک
کابل کارته پروان مقابل
شفاخانه وهاج
کابل ناحیه سه بازار کارته
چهار
کابل چهارراهی پروان دوم
جوار هوتل الجورد
کندهار والیت صحرای
مارکیت ته مخامخ
وزیرمحمد اکبر خان مینه
سرک  15کوچه  6خانه
نمبر216
د خوست والیت بازار
والیت هرات ناحیه اول جاده
محبس
هرات ناحیه پنجم جاده لیسه
مهری
هرات والیت د منارونو
سرک
کابل چمن حضوری برج
فردوس
کندهار والیت خوارلسمه
ناحیه
کابل ښار قوای مرکز د
صنعتی پارک پالزه څلورم
منزل
د دهبوری چوک دریمه
ناحیه دریمه کوڅه
والیت بغالن شهرپلخمری
جنوب چوک بندر ولسوالی
نهرین
والیت بغالن شهرپلخمری
ریاست سیلو
16

0566161670
.1723

1374/10/26

.1724

1374/11/21

.1725

0544551111
0500555554
0563666104
0556115645
0567567765

.1726

1374/10/20

0500300165
0500307416

.1725

1375/2/27

0500226266
0506176215

.1726

1375/10/1

.1727

1374/10/22

.1730

1374/10/16

.1731
.1732

0500573536
0577555263
0577241234
0577050505
0577433524
0562071741
0500305557
0506722600
0565000076
0565156562
0500554432
0571665563

.1733

1374/10/16

.1734

1374/10/26

0556661465
0577331771

.1735

1374/11/4

0577366636
0570563115

.1736

1374/10/21

0556567241
0505273521

.1735

1374/11/4

0500505156

.256

انجمن اجتماعی محصلین والیت
پکتیا

عبدالحمید

.255

بنیاد اجتماعی مولوی خیرمحمد
تاتاری

گل مراد

.256

نهاد اجتماعی علمای والیت
غزنی

محمد اسماعیل

.257
.260
.261
.262
.263
.264
.265
.266
.265

کانون اجتماعی و هنری
احمدظاهر
نهاد اجتماعی مشعل والیت
هرات
نهاد اجتماعی پژوهش
د خوست والیت د قلم وال مینه د
خلکو تولنیزه شورا
د احمد شاه بابا مینه د متحد
ځوانانو ټولنه
نهاد اجتماعی معلولین ناحیه
چهارم شهر کابل
انجمن اجتماعی جوانان ګذر
سرقول یک ولنګ بامیان
انجمن اجتماعی تولید کننده ګان
صنعت سایبین والیت بلخ
انجمن اجتماعی تولید و ترویج
کننده ګان صنعت سایبین والیت
بغالن

والیت پکتیا مرکز گردیز
روبروی شفاخانه ملکی

0555075451
0555255056

.1736

1374/11/5

.1737

1374/12/17

0554623574
0545210165

.1740

1374/10/27

0577643667
0574662651

.1741

1374/12/3

.1742

1374/10/20

.1743

1374/10/20

.1744

1374/10/23

.1745

1374/10/22

.1746

1374/10/25

.1745

1374/10/20

عبدالمتین

والیت بلخ ریاست زراعت

.1746

1374/11/25

محمدظاهر

والیت بغالن شهر پلخمری
ریاست زراعت نزدیک سیلو

.1747

1374/11/25

.1750

1374/10/22

.1751

1374/10/26

سحر
نجیبه
عبدالناصر
شربت خان
حمت هللا
میراحمد
سیدامین هللا

.266

د کنر والیت د نابینایانو تولنه

نظام الدین

.267

انجمن اجتماعی معلولین ورثه
شهدا والیت خوست

سخی محمود

.250

نهاد اجتماعی روند نجات

کابل جاده میوند کوچه
شفاخانه نزدیک دهن چمن
شهر غزنی پالن سوم مقابل
ریاست امور مهاجرین و
عودت کننده گان
شهرنو کوچه گل فروش
هرات سرک حوز کرباس
پسته آب برده
کابل حصه سوم خیرخانه
مقابل هوتل خراسان
خوست بازار د سپین جومات
سره مخامخ
کابل ښار دولسمی ناحیه
احمدشاه بابا مینه لمری بالک
کابل ناحیه چهارم چهارراهی
تایمنی
والیت بامیان ولسوالی یکه
ولنګ

کنر والیت اسعدآباد ښار
معارف ریاست ته مخامخ
خوست والیت مرکز مرکزی
باغ
کابل ناحیه دوم قوای مرکز
مدینه پالزا
17

.1752

0555000567
0575227227
0574655656
0577547655
0566765061
0503166660
0554624663
0555566615
0500640060
056105006
0554131155
057442263
0552425406
0557174601
0572610406
0553156771
0505404234

0506021340
0577141560
0565656460
0575550251

.251

شورای اجتماعی مردم والیت
فراه مقیم کابل

ولی محمد

کابل ناحیه  15شهرنو

.1753

1374/11/10

.252

انجمن اجتماعی روند انیشه نو

جمشید

کابل سرک اول کارته چهار
کوچه مکتب رابعه بلخی

.1754

1374/10/26

.253

انجمن علمی ،اجتماعی ادبی(
سینا لمر)

نصیر احمد

کابل باغ باال جوار سینما
آریوب

.1755

1374/11/10

.1756

1374/11/10

.1755

1374/10/27

.1756

1374/11/15

.254
.255
.256
.255
.256
.257
.260
.261
.262
.263
.264
.265
.266

شورای اجتماعی اهالی ناحیه
دوم شهر فراه
د غزنی والیت د زرکشان
تولنیزه شورا
د ځوانانو سولییزه خوځښت
تولنه

میرعزیز
همایون
قیس احمد

بنیاد اجتماعی زریر
شورای اجتماعی جوزجانیان
مقیم کابل
نهاد اجتماعی اتفاق والیت
هرات
انجمن اجتماعی قوریه داران
والیت کاپیسا
انجمن اجتماعی برنا والیت بلخ
په کابل کی د کنر والیت د
ځوانانو د یووالی او د همغږی
شورا
په هلمند والیت کی د سویابینو د
تولید ،صنعت او ترویجونکی
تولنه
شورای اجتماعی مردم والیت
بادغیس مقیم والیت هرات
انجمن اجتماعی انجنیران والیت
غور
انجمن اجتماعی تولید و ترویج
کنندګان صنعت سایبین والیت

حاجی عبدالجلیل

شهر فراه چهارراهی شهید
جنب کلینیک طبیبان سابق
د غزنی ښار د سره میاشت
جاده
د کندهار والیت د عینو مینه
کابل ناحیه سوم چهارراهی
شهید
کابل ناحیه اول چمن
حضوری تعمیر اتحادیه قالین
والیت هرات ولسوالی ګذره
بریه رباط سلیمان
والیت کاپیسا مرکز محمود
راقی جنوب چوک ګلدان

.1757
.1760

1374/11/6

.1761

1374/11/1

.1762

1374/11/11

والیت بلخ ولسوالی دهدادی

.1763

1374/12/1

حاجی اصغر
محمدنسیم

طیبه
محمدناصر
ابرارلحق

محمد یونس
محمد حنیف
یعقوبی
عبدالسالم

0577177065
0565655606
0555566060
0506665666
0554332005
0560526550
0577350562
0577610020
0577002565
0554656756
0500343063
0500306652
0500056021
0500261471
0566613543
0566767555
0560424011
0565321662
05506666651
0544414265
0577450775
0570563334

کابل ښار دولسمی ناحیی
دویمه څلور الره

.1764

1374/11/15

0555331651
056157720

هلمند والیت لشکرگاه ښار

.1765

1374/12/27

0556450423

.1766

1374/11/5

.1765

1374/11/16

.1766

1374/12/27

والیت هرات ناحیه 15نوآباد
فرقه
والیت غور شهر فیروز کوه
جوار لیسه عالوالدین غوری
والیت جوزجان شهر
شبرغان بندرسرپل
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0545604773
0544074537
0575125732
0576404664
0556450423

جوزجان
.265

د ستانیزیو تولنیزه شورا

.266

په کابل کی د پکتیا د دریورانو
تولنه

سردار خان

.267

انجمن اجتماعی پرسونل
ترانسپورت شمشاد

انعام شاه

.270

بلخ ادبی خوځښت تولنه

ذبیح هللا

.271

شورای اجتماعی قوم الکوزی
مقیم والیت لغمان

.272

د اندړو سراسری شورا

.273
.274
.275

د ننګرهار والیت د دریورانو
تولنه
شورای اجتماعی شیعیان والیت
هلمند
شورای اجتماعی مردم خیرآباد
شهر مزار شریف

کابل ناحیه سوم

حاجی نعمت هللا
حاجی شاه آغا
محمد قاسم
سیدنعمت هللا

.276

انجمن اجتماعی معرفت

انجنیرسنګر

.275

انجمن اجتماعی زنان ترکمن

کریمه

.276

په کابل کی د میشته منگلو قوم
تولینزه شورا

شاه محمود

.277

بنیاد اجتماعی رحمت

عزت هللا

.300

انجمن علمی و اجتماعی فالح

مطیع هللا

.301

د کونر د چپی در ی د خلکو
تولینیزه شورا

شیر علم

.302

بنیاد اجتماعی نغمه

انور منگل

کابل والیت اتمه ناحیی شاه
شهید
جالل آباد – تورخم – عقب
دروازه خروجی دامنه کوه
شمشاد – حویلی نمبر 10

0551675335
0565757557

.1767
.1750

1374/11/26

0545770770

.1751

1374/12/24

0577217073
0557507651

مزارشریف ښار د نجدی
کارتی عمومی سرک

.1752

1374/12/7

والیت لغمان شهر مهترالم

.1753

کابل والیت لمری ناحیی
اخیر جاده
ننګرهار والیت جالل آباد
ښار د کابل هده
والیت هلمند شهر لشکرګاه
ناحیه دوم کارته لګان
والیت بلخ ولسوالی
نهرشاهی قریه خیرآباد
والیت جوزجان شهرشبرغان
مقابل ریاست صحت عامه
کابل – شهر نو –
چهارراهی صدارت
کابل والیت لمری ناحیی
الهوری دروازه
کابل کارته چهار مقابل
وزارت تحصیالت عالی
کابل ناحیه  11خیرخانه
پروژه جدید مارکیت دوم
کونر والیت د چپی در ی
کنددی مارکیت
کابل ناحیه 4پروژه تایمنی
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.1754

1374/11/14

.1755

1374/11/25

.1756

1374/11/12

.1755

1374/11/25

.1756

1374/11/26

.1757

1374/11/25

.1760

1374/11/16

.1761

1374/11/25

.1762

1374/12/2

.1763

1374/11/14

.1764

1374/11/14

0577633336
0566351500
0566303365
0560053316
0500274366
0500303117
0560015027
0553545555
0503777477
0503777446
0556056664
0552564761
0566100170
0566524457
057754642
0500700044
0577601143
0577161666
0565401005
0576566207
0557656545
0527602704
0557656545
0527602704

.303

انجمن اجتماعی رحمت مقیم
والیت هرات

.304

مجمع مشورتی هرات

صبرالدین

والیت هرات ناحیه پنجم پای
منارها
والیت هرات قول اردو جاده
مکتب امیرشیرنوای

.1765

1374/12/16

.1766

0577550566
0575117165
0570706000
0577354317
0577406153
0552014063
0564235623
0577215555
0506763575
0566566600

.305

انجمن دوکتوران جلدی و زیبایی
افغانستان

محمد عارف

کابل ناحیه چهارم تایمنی

.1765

1374/11/25

.306

شورای اجتماعی فرملیان

محمد متین

کابل ناحیه سوم دهبوری
چهارراهی شهید

.1766

1374/12/27

.305

شورای اجتماعی جوانان قریه
خارو پنجشیر مقیم والیت کابل

امیراحمد

کابل ناحیه پنجم چهارراهی
قمبر

.1767

1374/12/25

.306

نهاد اجتماعی حرمت

عبدالقادر

.1770

1374/11/24

0577510151
0577435565

.307

شورای اجتماعی اهالی قریه
بتخاک ولسوالی بگرامی

شیررحمن

.1771

1374/11/25

0560000016
0562065262

.1772

1374/12/5

.1773

1374/12/26

.310
.311

شورای جوانان قریه زمه
ولسوالی کلکان والیت کابل
نهاد اجتماعی ورزشکاران
حرفوی فری فایت

.312

انجمن اجتماعی ازهر

.313

شورای اجتماعی قلعچه
صاحبزاده های شهر کابل-

احمدزی
عبدالحمید

هدایت هللا

.314

انجمن اجتماعی دهقانان ولسوالی
آقچه والیت جوزجان

عبدالروف

.315

انجمن اجتماعی باغداران مرکز
والیت جوزجان

عبدالطیف

.316

د هلمند والیت بست مدنی تولنه

سمیع هللا

.315
.316

شورای اجتماعی اهالی گذر
مالبزرگ ناحیه هفتم شهرکابل
نهاد اجتماعی فیروز کوه والیت

حاجی محمد
محمدخان

والیت جوزجان شهرشبرغان
ناحیه چهارم
والیت کابل ولسوالی بگرامی
قریه بتخاک قریب مسجد
نوآباد
والیت کابل ولسوالی کلکان
قریه زمه
کابل ناحیه سوم سرک چهارم
سیلو تیلویزیون نورین
شهر هرات ناحیه دوم واقع
درب قندهار
شهرکابل ناحیه هشتم قلعچه
صاحبزاده ها
والیت جوزجان ولسوالی
آقچه جوزجان سوپرمارکیت
منزل اول
والیت جوزجان شهر
شبرغان
هلمند والیت لشکرگاه شار
کارته لگن
کابل ناحیه هفتم سرک
عمومی واصل آباد
والیت غور مرکز فیروز
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.1774

0577553556
0565510032
0551670556
0544213605
0566152535

.1775

1374/11/25

0566575040

.1776

1374/11/25

0577462765
0575205003

.1775

1374/11/26

.1776

1374/11/26

.1777

1374/12/16

0555303070

.2000

1374/12/1

0577410562

0552735165
0577455551
0546236064
0503074731

.317

غور
انجمن اجتماعی جوانان سرپل
مقیم مزارشریف

.2001

1374/12/3

0566140164

.320

بنیاد اجتماعی قانع والیت هرات

عبدالقیوم

هرات سرک باغ آزادی

.2002

1374/12/27

0577366735
0577412525

.321

شورای اجتاعی مردم آیبیک
مرکزوالیت سمنگان

نوید احمد

والیت سمنگان شهر ایبک
کارته صلح مقابل ریاست
امنیت

.2003

1374/11/26

0573211530
0576565656

خان جان

کابل ناحیه سوم کارته چهار

.2004

1374/11/25

.2005

1374/12/27

.2006

1374/12/27

.2005

1374/12/5

.2006

1374/12/24

.322
.323
.324

نهاد اجتماعی ترویج کننده گان
سایبین افغانستان
انجمن اجتماعی مشعل والیت
سرپل
په کابل میشت د لغمان خلکو
تولنیزه شورا

سیداسماعیل

کوه مقابل مسجد جامع شهدا
شهر مزار شریف چوک
شمع

0577506521

شفیقه
عبدالمعروف

.325

پکتیکا ځوان خوځښت تولنه

عبدالحق

.326

د ننګرهار والیت د امن تولنیزه
بنست

محمد اکبر

.325
.326

انجمن اجتماعی باغداران
ولسوالی فیروز نخچیر والیت
سمنګان
د کابل د یویشتمه ناحیی د احمد
زیو کلی تولنیزه شورا

.327

د زرنج ښار د ځوانانو تولنه

.330

نهاد اجتماعی مردم بهزادی
ولسوالی شکردره

.331

نهاد اجتماعی مهرمیهن

.332
.333

سازمان اجتماعی
تیریلیش(میالد)
په غزنی والیت میشت وردګو
تولنیزه شورا

نصرت هللا
محمد خان
محمد عوض

جوار ریاست زراعت والیت
سرپل
کابل والیت احمد شاه بابامینه
دولسمه ناحیی
پکتیکا والیت شرنه مرکز د
ارګون سرک په لویه الر
د جالل آباد ښار اومه ناحیی
د نور عمر مارکیت په
دوهمه منزل
والیت سنګان ولسوالی
نخچیر قریه چهار سوق
کابل والیت یویشتمی ناحیی
د احمدزیو کلی
نیمروز والیت د زرنج ښار
د تیمور شاهی مارکیت
کابل تایمنی ناحیه چهارم

رقیه
محمدناصر
نعیم جان

کابل کارته چهار ناحیه سوم
مقابل تعمیر جدید شرکت
برشنا
شهرمیمنه ناحیه چهارم
چهارراهی سبز مندوی
والیت غزنی مارکیت ادویه
فروشی طال سبز
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0576651567
0577500473
0500642671
0502501600
0552063016
0556755010
0563335631
0567070066

.2007

1374/12/23

0556653627
0553650047

.2010

1374/12/22

0555002327

.2011

1374/12/27

0577515455
0576154061
0500661461

.2012
.2013

1374/12/25

.2014

1374/14/17

.2015

1374/12/24

0575434426
0577461555
0575201772
0566544524
0577420275
0552664756

.334
.335

.336
.335
.336
.337
.340
.341
.342

انجمن اجتماعی باغداران والیت
کندز
شورای اجتماعی رفاه زنان
ولسوالی یکاولنګ والیت بامیان
د پکتیا والیت د دره مالقدرت د
خلکو تولنیزه شورا
نهاد اجتماعی جوانان ولسوالی
کهمرد والیت بامیان مقیم کابل
سازمان جوانان دره سرخ
ولسوالی سرخ پارسا
شورای اجتماعی هزاره های
والیت لوګر مقیم کابل
شورای اجتماعی وادی دانش
والیت پنجشیر
نهاد اجتماعی روشنگر والیت
بادغیس
نهاد اجتماعی و حرفوی زنان
والیت هرات
انجمن اجتماعی معلمان شهر
کابل

عبدالحکیم

قطب شاه

شهرکندز مقابل شفاخانه
دوکتور شهید عزیزهللا
والیت بامیان ولسوالی
یکاولنګ بازار نیک
ګردیز ښار د حیات هللا ګاز
مایع شرکت ترڅنګ

.2016

1374/12/3

.2015

0556533527

.2016

1374/12/25

معارج الدین

کابل ناحیه سوم کوته سنګی

.2017

1374/12/22

محمد بریالی

والیت پروان دره غوربند
ولسوالی سرخ پارسا

.2020

1374/12/5

کابل شاه شهید تانک لوگر

.2021

محمدخالد

بازارعنابه والیت پنجشیر

.2022

1374/12/22

ذبیح هللا

والیت بادغیس ناحیه دوم
سرک دوم باالمرغاب

.2023

1374/12/10

.2024

1374/12/17

.2025

1374/12/16

.2026

1374/12/27

فوزیه
سمین

.343

انجمن اجتماعی مشعل والیت
بلخ

.344

د افغانستان اسالمی طبی تولنه

.345

انجمن اجتماعی زنان متحد

آرزو

.346

سازمان اجتماعی رفاه

درمحمد

.345

نهاد اجتماعی اعتماد

.346

افغان ځوانانو مدنی بهیر

.347

د حقیقت غوښتونکو د ښځو
ټولنه

عذرا

غورڅنګ

والیت هرات جاده جوازشهید
صفی هللا افضلی
کابل ناحیه هفدهم نود فامیلی
تهیه مسکن
والیت بلخ شهر مزارشریف
دروازه شادیان گذر لک لک
خانه
کابل خوشحال خان مینه د
شاداب ظفر بالکونو شاته
شهرکابل ناحیه دوم مقابل
سینما ملی قول آبچکان
کابل ناحیه شانزدهم شهرک
خراسان
کابل واقع سرک داراالمان
کابل قلعه فتح هللا هللا دویم
سرک
کابل ښار شش درک
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.2026

1374/12/22

.2027

1374/12/16

.2030

.2032

0572050052
0555457002
0556424455
0566616564
0555524333
0577346546

.2025

.2031

0552125510
0566336647

1374/12/16

0507450504
0566443644
0526535244
0575470271
0500410032
0503173400
0561615674
0500675266
0573641063
0577612546
050005732
0500200327
0566515622
0566656367
0500207076
0545465074
0567346142
0556006600
0564566176
0544403160
0560557651

.350
.351

انجمن اجتماعی دوکتوران
روانی افغانستان
نهاد اهدای خون محصلین
افغانستان

.352

سازمان مدنی جوانان نواندیش

.353

نهاد اجتماعی زالل اندیشه
انجمن اجتماعی تولید و ترویج
کنندگان صیعت سایبین والیت
کنر
د ننگرهار والیت د خوگیانیو
ولسوالی د وزیر قومی شورا
انجمن اجتماعی تولید و ترویج
کنندګان صنعت سایبین والیت
دایکندی
انجمن اجتماعی زنان والیت
هرات

حکیم هللا خان

کابل سرک سوم پروژه
تایمنی
کابل ناحیه هفتم جوار لیسه
حبیبیه

.2033

1374/12/27

.2034

1374/12/17

کابل ناحیه هفتم جای ریس

.2035

1374/12/25

مرکز والیت بامیان روبروی
کوچه دانشګاه بامیان

.2036

عرفان هللا

شیرهللا
احمدهیواد

0567664156
0577521662
0567565350
0561773073
0574464142
0570220133
0553102704
0557531002

والیت کنر شهراسعدآباد
ریاست زراعت

.2035

1374/12/27

0556217614

حاجی اول بیک

ننگرهار والیت د جالل آباد
ښار د کابل هده

.2036

1374/12/27

0555625666
0556255332

محمد

والیت دایکندی شهرنیلی

.2037

1374/12/27

050676312

غالم سخی

والیت هرات سرک سی
متره چهارراهی آمریت

.2040

1374/12/15

0575123000
0526137675

.356

بنیاد خلیلزاد

ملکه

کابل چهارراهی سلیم کاروان
بالک های سلیم کاروان کوچه
اول دروازه سوم

.2041

.357

شورای اجتماعی قوم اسالم زی
مقیم کابل

ګل محمد

.360

سیدجمال الدین افغان تولنیز
بنست

مجاهدهللا

.361

نهاد اجتماعی جوانان غزنه

عنایت هللا

.362

انجمن قوریه داران ولسوالی
سروبی

فضل الهادی

.363

د بازید خیلو د یووالی شورا

محمد ظریف

.354
.355
.356
.355

کابل جاده شهید مزاری دشت
برچی ګوالیی مهتاب قلعه
متصل تحصیالت عالی
رابعه بلخی
کابل والیت د احمدشاه
بابامینه دولسمی ناحیی

1374/12/27

0566366662
0566746375

.2042

1374/12/27

0562525353
0566664463

.2043

1374/12/22

0556333222

.2044

1374/12/22

.2045

1374/12/27

.2046

1374/12/27

.364

پکتیکا نوښت تولنه

خانزاده

پکتیکا والیت شرنه مرکز

.2045

1374/12/26

.365

نهاد اجتماعی رفاه

راز محمد

کابل پروان سوم

.2046

1374/12/24

شهرغزنی پالن سوم
والیت کابل بازار ولسوالی
سروبی
کابل والیت د پغمان ولسوالی
د ارغندی چوک
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0506650723
0506020506
0550457275
0500772664
0500651655
0577344223
0570652626
0554764656
0565006555

.366
.365
.366
.367
.350
.351
.352

شورای اجتماعی میهن مقیم
والیت پنجشیر
انجمن اجتماعی معلولین شهرک
جبرئیل والیت هرات
نهاد اجتماعی جوانان فیض آباد
والیت بدخشان
شورای اجتماعی مردم والیت
بلخ مقیم کابل
انجمن اجتماعی جوانان رضا
کار مقیم شهر کابل
شورای اجتماعی اهالی شهرک
محمدیه فاز اول کابل جدید
ولسوالی ده سبز
نهاد اجتماعی زنان همنوای
غزنه

عبدالحق

والیت پنجشیر بازار
ولسوالی عنابه

.2047

1374/11/25

اسدهللا

والیت هرات شهرک جبرئیل

.2050

1374/12/24

.2051

1374/12/22

معراج الدین
احمدتبریز

ذکیه

.353

انجمن دولت داران محیط زیست
والیت هرات

حبیب هللا

.354

د خوست والیت ځاځی میدان د
ځوانانو د همغږی ټولنه

حبیب هللا

.355

انجمن اجتماعی جوانان اصالح
گر والیت هرات

جواد

.356

شورای اجتماعی مردم ولسوالی
مالستان والیت غزنی

عوض علی

.355

انجمن اجتماعی انجنیران والیت
بدخشان

نجیب هللا

.356

د افغانستان د جیوتیکل او
ساختمانی موادو د البراتوارونو
اتحادیه

محمد اشرف

.357

انجمن اجتماعی زنان دیپلومات
افغان

خجسته

.360

شورای اجتماعی جوانان والیت

نذیراحمد

والیت بدخشان شهرجدید
مرکز فیض آباد
کابل ناحیه دهم ختم سرک
چهارم تایمنی
کابل ناحیه ششم پل سرخ
چهاررهی معارف

.2052
.2053

ولسوالی ده سبز کابل جدید
شهرک محمدیه فاز اول

.2054

مرکز والیت غزنی

.2055

والیت هرات سرک باغ
آزادی جنب شفاخانه کادری
غالب
د ځاځی میدان ولسوالی
خوست والیت
شهرهرات خیابان نوائی سی
متره سابقه
والیت غزنی ولسوالی
مالستان سرک نوآباد
والیت بدخشان شهر جدید
فیض آباد ناحیه سوم سرک
عمومی میدان هوایی
کابل والیت پنځمه ناحیی
خوشحال خان مینه
وزارت امور خارجه ریاست
حقوق بشر و امور بین
المللی زنان
والیت هرات واقع جاده
24

0575363432
0502404505
0562277155
0565651106
0575363607
0574646646
0570432222
0544513333
0562055441
0566621612
0506650775
0565352205

1374/12/23

0544666153
0554606505
0573400611
0562765104

.2056

1374/12/23

.2055

1374/12/27

.2056

1374/12/27

.2057

1374/12/27

0577657113
0546555536

.2060

1374/12/27

05570117761
0577046055

.2061

1374/12/27

0500021725
0565666666

0506623515
0504210603
0566661315
0500407315

.2062

1375/2/11

0576225122
0566350364

.2063

1374/12/27

0576703000

هرات
.361

د هلمند د ولس مدنی تولنه

عبدالحق

.362

شورای اجتماعی مردم خدر دره
ترکمن والیت پروان مقیم کابل

غالم علی

.363

د زرمت د ځوانانو تولنه

زاهیدهللا

.364

انجمن دوکتوران phdافغانستان

عبدالمتین

.365

اتحادیه اجتماعی مکاتب
خصوصی شهرکابل

.366

د پکتیا والیت د ژونالیستانو
تولنه

.365

بنیاد فکری تحقیق و انکشاف

.366

سازمان جوانان کاپیسا

.367

سازمان اجتماعی اندیشه جوان
والیت هرات

احمدوحید

.370

انجمن اجتماعی جوانان اندیشمند
مقیم جوزجان

محمدحسن

.371

سازمان اجتماعی جوانان چهار
آسیاب کابل

.372

انجمن اجتماعی مرغداران
ولسوالی بلخ

شیبا

.373

د افغان سمون مدنی تولنه

شینکی کروخیل

.374
.375

شورای علمی و اجتماعی طالب
بامیان مقیم کابل
د کندهار ښار د زعفران کارانو

محبس ناحیه سوم
هلمندوالیت لشکرګاه ښار
دریمه ناحی
کابل ناحیه ششم جاده شهید
مزاری قلعه ناظر
کابل والیت شش درک اوله
کوڅه پنځمه نمبر کور
کابل ناحیه چهارم چهارراهی
گل سرخ
کابل ناحیه شانزدهم واقع
مکروریان اول لیسه
خصوصی غبار
پکتیا والیت گردیز شار

نبی
خدایداد

کابل شهرنو چهارراهی
انصاری سرک کلوله پشته
کوچه دوم
والیت کاپیسا حصه اول
کوهستان جوار لیسه عالی
میر مسجدی خان
والیت هرات جاده مخابرات
خیابان فردوس
والیت جوزجان ناحیه دوم
کوچه شینکوت مقابل لیسنه
نسوان نمبر2

.2064

1374/12/27

.2065

1374/12/27

.2066

1374/12/27

.2065

1375/2/6

.2066
.2067

0506176253

.2050

0500266666

.2051

0567201016

.2052

1375/1/16

0577025435
0577556624

.2053

1375/1/15

0561116336
0566132435

بازار ولسوالی چهارآسیاب
شهرمزارشریف ولسوالی بلخ

.2055

1374/1/22

.2056

1375/12/26

.2055

1375/1/11

.2056

1375/1/16
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0500066740

0575000600
0555666215

.2054

کابل ناحیه نهم شش درک
سرک دوم
کابل ناحیه 13دشت برچی
قلعه نو شهرک جعفریه
د کندهار ښار اتمه ناحیی د

0577577365
0506356652
0506250140
0544046115
0577230120

0566006325
0506674660
0575436506
0565141366
0500236027
0505500100
0555525075
05525534461
0503652657

ټولنه
شورای اجتماعی مردم حوزه
مال شهید ولسوالی جبل السراج
والیت پروان

0500335412

میرویس مینه په سیمه
نجیب هللا

والیت پروان ولسوالی جبل
السراج حوزه مال شهید

.2057

.375

نهاد اجتماعی جوانان شهر
هرات

فیروز احمد

.376

نهاد اجتماعی مردم قریه
سرآسیاب ولسوالی غوریان
هرات

نجیب هللا

.377

د دارلفضل تولنیزه بنست

فضل الکریم

.376

.400
.401

د خوست والیت د متون ځوانانو
تولنیزه شورا
نهاد اجتماعی تکسی دریوران
شهرکابل

اقبال خان
حشمت هللا

.402

انجمن اجتماعی فاطر والیت بلخ

معصومه

.403

بنیاد شهروند

عبدالعلی

.404
.405
.406
.405
.406
.407
.410

شورای اجتماعی مردم ولسوالی
نجراب مقیم کابل
انجمن اجتماعی راهیان دانش
ناحیه  12هرات
د کونر والیت د ځوانانو مدنی
تولنه
د کابل والیت د قره باغ ولسوالی
د اکاخیل قومی تولنیزه شورای
نهاد اجتماعی مردم غرغری
ولسوالی پنجاب والیت بامیان
شورای اجتماعی دره کفشان
ولسوالی غوربند مقیم کابل
بنیاد اجتماعی میرزا اولوغ بیک

عبدالوکیل
خلیل
محمد شعیب
حاجی افسرخان
صادق
خالد

1375/1/16

0506100600
0551335751

والیت هرات ناحیه سوم
عقب مسجد جامع موالنا
آدینه

.2060

1375/1/16

0570027030
0575775060

والیت هرات ولسوالی
غوریان قریه سرآسیاب

.2061

1375/1/21

05754500554
0577602545

.2062

1375/1/24

0566555556

.2063

1375/2/20

0555502226

.2064

1375/2/4

.2065

1375/1/22

.2066

1375/2/26

.2065

1375/1/25

.2066

1375/1/31

.2067

1375/2/6

.2070

1375/1/25

.2071

1375/1/25

.2072

1375/2/4

د ننگرهار والیت د جالل
آبادشار
خوست والیت د افغان تاور
دریم منزل
شهر کابل ناحیه چهارم کلوله
پشته
والیت بلخ شهر مزار شریف
ناحیه نهم
کابل ناحیه سوم عقب لیسه
غازی
کابل ناحیه یازدهم پنجصد
فامیلی
والیت هرات ناحیه 12
کونر والیت اسعد آباد ښار د
عامی روغتیا سرک
کابل ښار څلورمه ناحیی
چهارراهی بره کی مقابل
شفاخانه افغان جرمن
والیت بامیان ولسوالی پنجاب
کابل خیرخانه ناحیه11
چشمه کوتل
والیت جوزجان شهر
شبرغان مارکیت عبدالرحمن
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.2073

0550152124
0556567715
0573443666
0571507173
0544335555
0577665366
0500235156
0577625707
0561426466
0577165615
0565066665
0556254736
0577313714
0577341611
0564634126
0555576512
0506451615
0566606565
0565635250
0554260277

.411
.412

د کندهار والیت د دندو ولسوالی
ځوانانو تولنه
نهاد اجتماعی جوانان ناصری
مقیم شهر کندز

ښایسته خان
ذبیح هللا

سرچنګ
د کندهاروالیت ددندو
ولسوالی صحرایی کلی
شهرکندز جاده والیت کوچه
حاجی امیری

.413

انجمن علمی اجتماعی اندوکراین

شهرکابل ناحیه سوم کارته 4

.414

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

.415

بنیاد اجتماعی دیانا افغان

کابل والیت 12ناحیی پنځمه
بالک احمدشاه بابا مینه
کابل ناحیه چهارم شهرنو
سرک وزارت امور داخل
شهر کابل ناحیه دوم مارکیت
آریانا

.416
.415
.416
.417
.420
.421
.422
.423
.424
.425
.426
.425

مجتمع صرافان تبادله اسعار
مارکیت آریانا شهر کابل
شورای اجتماعی مردم ولسوالی
انجیل والیت هرات
شورای اجتماعی متنفذین مرکز
والیت دایکندی
انجمن اجتماعی اقرا والیت
جوزجان
نهاد اجتماعی جوانان رضا کار
مقیم والیت غزنی
انجمن اجتماعی متخصصین
زراعت
د خوست والیت د مردخیلو د
کلی د ځوانانو تولنیزه شورا
شورای اجتماعی قلعچه صاحب
زاده ها
د خوست والیت د تریزایو او
علیزیو ولسوالی د ځوانانو تولنه
انجمن اجتماعی مرغداران الیت
کابل
شورای اجتماعی مردم مرکز
بامیان مقیم مزار شریف
مجتمع همبستګی ملت افغانستان

دیانا
حاجی نصرهللا
عزت هللا
علی گل
حمیدهللا

نصیراحمد

والیت هرات ولسوالی انجیل
والیت دایکندی مرکز شهر
نیلی
والیت جوزجان بندر آقچه
مارکیت زبیر
مرکز والیت غزنی قلعه
شهاده
شهر کابل ناحیه سوم کارته
سخی مقابل پوهنحی انجنیری
خوست والیت مرکز

محمد شفیع
مدیرخان
حکیم جان
لعل محمد
امرهللا

شهرکابل ناحیه هشتم قلعچه
صاحب زاده ها
خوست والیت مرکز دولس
سوه فامیلی
کابل ناحیه هفتم جنګلک
سرک عمومی چهلستون
شهر مزار شریف ناحیه هفتم
کارته نوشار
کابل شهرنو چهارراهی
حاجی یعقوب سرک شش
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.2074

1375/1/24

.2075

1375/1/26

.2076
.2075
.2076

1375/2/1

.2077

1375/2/25

.2100

ش

1375/2/1

0503260765
0500316062
0570015454
0575066606
0500221254
0577316656
0555035054
0500656507
0576303041
0560221216
0500245657
0500014556
0573116446
0575641544

.2101

1375/2/5

0551660656

.2102

1375/2/11

0566655166

.2103
.2104

0565267353
1375/2/27

.2105
.2106

1375/2/21

.2105

1375/2/24

.2106

1375/2/17

.2107

1375/2/12

.2110

1375/2/17

0500456311
0560233560
0506776077
0502611604
0500246202
0564671643
0555665056
0552606156
0577206262
0577326264
0577601360
0553455051
0576670644
0577331615

.426
.427
.430

شورای اجتماعی مردم حصه
دوم قلعه فتوح ناحیه هفتم
شهرکابل
شورای اجتماعی مردم خوست
فرنگ و گذرگاه نور والیت
بغالن
شورای اجتماعی اهالی قریه
ششقل مرکز بامیان

حاجی محمد
اسحاق

شهرکابل ناحیه هفتم قلعه
فتوح

.2111

1375/3/1

0506254262
0556506503

عبدالغیور

والیت بغالن شهر پلغمری
ناحیه دوم

.2112

1375/2/11

0500505710
0500035023

.431

نهاد اجتماعی آمو والیت تخار

غالم محی الدین

.432

سازمان اجتماعی تبادله دانش

حضرت ولی

.433

د کنروالیت د څوکی ولسوالی د
قندهارو قوم تولنیزه شورا

مولوی بختور شاه

انجمن اجتماعی استادان تربیه
معلم سیدجمال الدین افغان
شورای اجتماعی اتفاق ناحیه
اول شهر کابل
نهاد اجتماعی معلولین همنوای
ناحیه هشتم شهر کابل

زلمی

.434
.435
.436
.435
.436
.437
.440
.441
.442

کابل ناحیه سوم پل سرخ

محمد هللا

شورا ی اجتماع محور اتصال
انجمن اجتماعی زنان معاهد مقیم
کابل
انجمن اجتماعی امید فردای
ولسوالی گرزیوان والیت فاریاب
سازمان اجتماعی جوانان پشه
ئی مقیم کابل
د پکتیا والیت د احمد
خیلوولسوالی د حوانانو د یووالی
تولنه
د ننگرها روالیت د الس

والیت بامیان مرکز بامیان
قریه شش قل
والیت تخار مرکز تالقان
جوار سرک عمومی مارکیت
صرافی
شهر کابل جاده میوند برج
فردوس منزل پنج
د کنر والیت د سوکی
ولسوالی د الحاج خوشحال
مارکیت دوهم منزل

مژده

عمراخان

ګابل ناحیه اول ګذر ګاه
علیرضا خان
شهر کابل ناحیه هشتم نوآباد
سرک چهل متره
شهر کابل ناحیه دهم چهاررا
هی شهید
کابل ناحیه دوم جاده آسمایی
هیواد پالزا منزل پنجم
والیت فاریاب ولسوالی
گرزیوان
شهر کابل ناحیه هفتم سرک
چهلستون

0556276530

.2113
.2114

1375/2/12

0500566115
0505064220

.2115

1375/2/16

0565352374
0565536541

.2116

1375/2/21

0551456625
0552172674
0577062474

.2115
.2116

1375/2/16

.2117

1375/2/17

.2120
.2121

1375/3/3

0500722743
0565666144
0564435120
0566277255
0545004657
0566076655
0577223301
0527072575

.2122

0554150017

.2123

0555546122

د پکتیا والیت مرکز گردیز
شهر

.2124

0566666460

د ننگرهاروالیت د جالل

.2125
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1375/2/26

056210205

آبادښار اول ناحیه کی د
درمسال چوک
شهرکابل – ناحیه دوازدهم –
ارزان قیمت – چهارراهی
مابس

پلورونکو تولنه
.443

شورای اجتماعی قوم الینا مقیم
کابل

.444

نهاد اجتماعی مردم ولسوالی
کشم والیت بدخشان

.445

اسراء مدنی تولنه

.446

انجمن اجتماعی مربیان معلم

محمد یوسف
جبارخیل

.445

د ده سبز ولسوالی د خواجه غار
د کلی د حوانانو شورا

احمد شاه

.446

شورای اجتماعی مردم والیت
بغالن

حاجی محمد آقا

.447

نهاد مدنی فکر وعمل

سالم

.450

بنیاد اجتماعی سرباز

.451
.452

انجمن اجتماعی جوانان ولسوالی
سیا ه گرد غوربند والیت پروان
مقیم شهر چاریکار
شورای مردم دره شکاری
والیت بامیان مقیم کابل

.453

د کنر والیت د اسعد آباد ښا ر د
څوانانو تولنه

.454

نهاد ضرورت صلح

.455
.456

شورای همبستگی اسالمی
ترکمن های افغانستان
نهاد اجتماعی مشعل اندیشه

0500631416
0566102576

.2126

0575063626
ولسوالی کشم والیت بدخشان

سلمان حسین

نثار احمد

زرغونه

خوست والیت په مرکز
متوت تپه
کابل ناحیه سوم جوار
پوهنتون عروج عقب لیسه
غازی
د کابل والیت د ده سبز
ولسوالی د خواجه غار کلی
والیت بغالن شهر پلخمری
ناحیه دوم سرک حاجی
حبیب

.2125
055506505

.2126
.2127

1375/3/1

0500276462
0500040065

.2130

1375/3/1

0564465556
0552533236

.2131

1375/2/26

کابل چهاراهی شهید دهبوری

.2132

1375/3/1

شهر کابل ناحیه هشتم چمن
حضوری

.2133

والیت پروان شهر چاریکا
رجوار قومندانی امنیه

.2134

والیت کابل سرک جاده
میوند چوک سپاهی گنام

.2135

کنر والیت اسعد آباد ښار
شاولی مارکیت دوهم منزل

.2136

شهر کابل ناحیه پانزدهم
سرک پنجم
کابل ناحیه دهم سرک چهارم
قلعه فتح هللا
والیت بادغیس ناحیه اول
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ا

1375/3/1

0555654024
0556674224
0566501765

1375/3/4

.2135
.2136
.2137

05660055006
0570040004
0562102010
0566115571

0556254736
0553365257
0577110050
0577001365
0571717160

ن

1375/2/27

0571607074

0576603006

والیت بادغیس
.455

بنیاد اجتماعی نظیفه شیرزی

فریدون شاه

.456

شورای اجتماعی قوم محمد زائی
افغانستان

محمد داود

.457

سازمان اجتماعی آوازجوان

.460

انجمن رادیولوژی

.461
.462
.463
.464
.465
.466
.465
.466
.467
.450
.451

نهاد اجتماعی روند جوانان
متعهد مقیم کابل
شورای اجتماعی موترداران
باربری مشرقی و جنوبی مقیم
کابل

غازی خان

مرکز هم آهنگی ژورنالیستان
په خوست والیت می د جلغوزی
د سوداگرانو اتحادیه
شورای اجتماعی اهالی حصه
اول قلعه فتوح ناحیه هفتم شهر
کابل

والیت کابل ولسوالی بگرامی
مارکیت تجارتی نقیب هللا
کابل ناحیه سوم کوته سنگی
کوچه مبارک سنتر
کابل ناحیه پانزدهم خواجه
بغرا

نهاد اجتماعی سخن مقیم کابل
نهاد اجتماعی جوانان مقیم ناحیه
پانزدهم شهر کابل
شورای اجتماعی اتفاق هری
مقیم هرات
نهاد اجتماعی زنان ولسوالی
جاغوری والیت غزنی
اتحادیه شرکت های سیاحتی
افغانستان
شورای اجتماعی اهالی بالکهای
شاروالی تهیه مسکن

شهر کابل جنوب شر ق لیسه
حبیبیه
کابل -خوشحال خان -نزدیک
زیارت حضرت صاحب
رحتمی پالزا
شهر کابل چهارراهی پل
سرخ عقب عزیزی بانک
جوار شفاخانه حسنی
کابل ناحیه دوم مارکیت
آریانا منزل دوم
کابل ناحیه دهم شهرنو
چهارراهی شهید

بصیر احمد
مومنه
تسل

شهر هرات ناحیه هفتم
والیت غزنی ولسوالی
جاغوری
کابل ناحیه دهم سرک دوم
کلوله پشته
کابل ناحیه هفدهم لب سرک
بالک های تهیه مسکن
کابل شهر نو سرک کلوله
پشته
د خوست په مرکز د هندوانو
کلی د لکانو عمومی سرک
شهر کابل ناحیه هفتم حصه
اول قلعه فتوح
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1375/3/2

.2140
.2141
.2142

0565626050
0577414517
0577333676

س

0554455475

.2143
.2144
1375/3/3

.2145

0552002626
0566627566

.2146

0561357536

.2145

0562520406

.2146

ش

1375/3/2

.2147

1375/3/2

.2150

1375/3/4

.2151

A

.2152

م

0554162747
0562704713
0577646005
05777250445
0562050050
0565550505
0575636515
05000243031
0577335062

.2153

0556127775

.2154

0577103156

.452

نهاد اجتماعی زنان مقیم شهر
کابل

.453

نهاد روند آبی جوانان مقیم کابل

.454

اتحادیه شرکت های تجارتی
سنگ الجورد رضایان

.455

نهاد اجتماعی قلم

.456

شورای اجتماعی معلولین و
قربانیان جنگ افغانستان

.455

اتحادیه مولدین لبنیات افغانستان

قیام الدین

انجمن اجتماعی زنان قالین شهر
کابل
د کنر والیت د لوی دمکلی
دخلکو تولنیزه شورا
بنیاد اجتماعی رضا کاران مقیم
شهر کابل

عبدالرب

.456
.457
.460
.461
.462
.463
.464
.465

شهر ناحیه اول ساحه پل
آرتل
کابل ناحیه  13جاده شهید
مزاری ایستگاه نقاش
حبیب الدین

کابل ناحیه سوم کارته سه
بهلوی سر شورا
کابل ناحیه سوم کوته سنگی
کوچه نجاری ها
کابل سرک داراالمان
سناتوریم
کابل افشارداراالمان

محمد حسین

شورای اجتماعی نوای صلح
مزار شریف
شورای اجتماعی مردم ولسوالی
دهدادی والیت بلخ
شورای اجتماعی معلولین والیت
میدان وردگ مقیم ناحیه پنجم
شهر کابل
انجمن اجتماعی ورثه شهدا و
مستضعفین ناحیه شانزدهم شهر
کابل
جرگه تماس و تفاهم ملت
افغانستان

کابل ناحیه دوم قوای مرکز

د کنر والیت اسعد آباد شار
جامع مسجد ترحنگ
شهر کابل ناحیه دهم
چهارراهی قلعه وزیر آباد
شهر مزار شریف ناحیه
چهارم سرک ریاست
زراعت
والیت بلخ مرکز ولسوالی
دهدادی گوالیی ویش

.2155

0566566275
0575123133

.2156

0550123456
1375/3/30

.2155
.2156
.2157

0500013365
0500056456
0576553313
0544752051
0551300646

1375/4/5

.2160

05275730530073
057660576
0576066126

.2161
.2162

1375/4/2

0505316776

.2163

1375/4/2

05605455365
0575040606
0560410000
0577076066

.2164
1375/3/12

0500500153
0556777515

اسدهللا

شهر کابل ناحیه پنجم
چهارراهی سپین کلی

.2166

1375/4/1

0556265565
0506106546

محبوبه

کابل ناحیه 16نو آباد سمنت
خانه

.2165

1375/4/2

0574515526
0506736555

.2166

1375/4/2

.2167

1375/4/5

.2150

1375/4/2

خان محمد

شالوزی

.466

انجمن اجتماعی افق سبز هرات

احمد فرید

.465

انجمن اجتماعی و ملی نابینایان
افغانستان

قاری محمد نبی

کابل ناحیه دوم کارته پروان
کوچه قصابی
هرات ولسوالی انجیل سرک
پل ماالن قریه میل دان
کابل ناحیه هفتم سرک
داراالمان سه راهی
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.2165

ش

0555050617
0500333777
0575655143
0554571035
0576050566
0577301236

.466
.467
.470
.471
.472
.473
.474

په ننگرهار والیت ځوان غږ
مدنی تولنه
شورای اجتماعی زنان ولسوالی
انجیل والیت هرات

آمنه

نهاد اجتماعی کاروان نو ر
په کابل کی د هڅاندوځوانانو
ټولنه
د ننګرهار والیت د سرخرود
ولسوالی د غوچک ګلی د خلکو
ټولنیزه شورا
انجمن اجتماعی دستان مهربان
والیت هرات
د جالل آباد ښار د څلورمی
ناحیی د چهل متری سر ک د
خلکو ټولنیزه شورا

ضیاالحق

عبدالوکیل

.475

انجمن اجتماعی امید مقیم کابل

غالم نبی

.476

بنیا داجتماعی عبدالرزاق

زهره

.475

شورای اجتماعی اهالی ساحه
الف خوشحال خان مینه

انورجان

.476
.477
.500
.501

عالوالدین منزل دو مارکیت
براداران
د جالل آباد ښار دو همه
ناحیی
والیت هرات ولسوالی انجیل
جنب شورای انکشافی
شهر کابل ناحیه پانزدهم
حصه سوم خیرخانه
حضوری چمن ته مخامخ د
اجمل مارکیت په شپږم پور
ننګرهاروالیت سرخرود
ولسوالی د غوچک کلی
اوومه ناحیی
شهر هرات ناحیه نهم محله
حاجی عباس
د جالل آباد ښار د څلورمی
نا
شهر کابل ناحیه سوم چهار
راهی پل سرخ
شهر کابل چهارراهی
انصاری مقابل پارک شهر
نو
کابل ناحیه پنجم خوشحال
خان ساحه الف

.2151
1375/3/27

.2152
.2153

ن

.2154

`
`

1375/3/30

0500643076
0566740171
0577255275
057476641
0544542651
0577516564
0575323570
0566310256
05762014510

.2155

0544046620
0574164162

.2156
.2155

1375/4/2

0567655664
0567666554

.2156

1375/4/2

0554544566
054556765

.2157

1375/4/2

0577623662
0577303001

1375/4/2

0577025567

.2160

ش

سازمان صلح وتوسعه افغانستان

شهر کابل کارته سه

.2161

0551745703
0577352517

شورای اجتماعی مردم ولسوالی
تاله و برفک والیت بغالن مقیم
کابل
شورای اجتماعی بانوان همگام
والیت بامیان

شهر کابل ناحیه چهارم
سرک 4
پروزه تایمنی

.2162

0552665425
0551452674

بنیاد جامعه مدنی هرات

مستوره

مرکز شهر بامیان

.2163

1375/4/1

05000353565
0556560603

محمد حنیف

والیت هرات ناحیه اول
پارک ترقی چواز میوند
بانک

.2164

1375/4/1

0575667534
0577346431
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.502
.503
.504
.505
.506

بنیاد اجتماعی اندیشمندان نوین
مقیم کابل
بنیاد اجتماعی سنا
شورای اجتماعی هم آهنگی
اقوام مقیم والیت هرات
شورای اجتماعی اهالی لب جر
ناحیه چهارم شهر کابل
انجمن اجتماعی پتالوژستان
افغانستان

محمد عارف
محمد فاروق
جمشید

.505

شورای اجتماعی خواجه گان

خواجه معصوم

.506

بنیاد اجتماعی فاطمه احمدی

آمنه

.507
.510

بنیاد اجتماعی جوانان همکا ر
ولسوالی بغمان مقیم کابل
د افغانستان سییه ییزو .صوتی
رسنیو اتادیه

محمد عارف

.511

د کنر والیت نوښت یووالی تولنه

میرسالم

.512

نهاد اجتماعی اولو س مردم

ذبیح هللا

.513

شورای اجتماعی مردم قریه
آهگران والیت بامیان مقیم کابل

سلمانعلی

.514

شورای اجتماعی اهالی قریه ذهکن
ولسوالی انار دره والیت فراه
مقیم هرات

محمد موسی

.515
.516

انجمن اجتماعی اشکاشم سبز
والیت بدخشان
نهاد اجتماعی جوانان شهر نیلی
والیت دایکندی

.515

مرکز تحقیق و توسعه انجنیری
افغانستان

.516

د کندز والیت د قومونو

محمد رحیم

احمد یما منشی

کابل ناحیه یازدهم
چهارراهی لب جر
کابل خیر خانه حوزه پانزدهم
والیت هرات شهرنو جاده
صرافی
شهر کابل ناحیه چهارم ساحه
لب جر
کابل کارته پروان مقابل لیسه
نادریه
کابل ناحیه  4گوالیی مهتاب
قلعه جوار تانک تیل
هبستگی ملی
شهر کابل چهارراهی انصار
ی کوچه مسجد شاه بوبو
جان
شهر کابل ناحیه دهم سرک
 13وزیر اکبر خان
کابل ښار لسمه ناحیی د
تایمنی اتمه سرک
کنر والیت خاص کنر
ولسوالی نتر کلی
کابل کوته سنګی ناحیه سوم
سرک  5سیلو کوچه یخچال
شهر کابل ناحیه اول چنداول
قلعه هزاره ها
شهر هرات جاده بهزاد
مارکیت خراسان زمین
والیت بدخشان ولسوالی
اشکاشم جواز مقام ولسوالی
والیت دایکندی شهر نیلی
بازارنیلی
کابل ناحیه  5قسمت الف
خوشحال خان مینه نزدیک
هوتل باختر
د کندز والیت مرکز دریمه
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.2165

ب

.2166

ی

0500175552
0566557306
0566264653
0577571051
0505754307
0556655622
0555362011
0572625265
0500225057

.2165

1375/4/26

.2166

1375/5/7

.2167

1375/4/20

.2170

1375/4/6

0566060200
0577305534

.2171

1375/4/17

0577341725
0564520536

.2172

1375/4/30

.2173

1375/4/26

.2174

1375/5/5

.2175

1375/5/6

.2176

1375/4/20

0552421435

.2175

1375/4/13

0577600431
0504326667

.2176

1375/5/4

.2177

0575356646
0570506055
0565605501
0553344077
0500366046
0577411141

.2200
.2201

050630435
0564502647
0577150055
0570500066
0553403441
0551535627
0566553220
0566553625

د

0577131260

دهمغږی تولنیزه جرګه
.517

وصال تولینزه بنست

.520

د طبی متخصصینوداکترانوتولنه

.521
.522
.523
.524
.525
.526

شورای اجتماعی ناصری های
لوگر مقیم کابل
شورای اجتماعی جوانان
ولسوالی بگرام والیت پروان
د هرات والیت د اسحق زیو قوم
تولنیز شورا
بنیاد مجادله علیه سرطان
نهاد اجتماعی سینا مقیم شهر
شبرغان
شورای اجتماعی پشه یی یان
کاپیسا

عطاوهللا
عبدالباقی
عبدالمتین
حاجی فرامرز
شینکی کروخیل
منیزه

.525

عطا تولنیز بنست

.526

نهاد اجتماعی نواندیشان جوان
مقیم والیت بغالن

.527

بنیاد اجتماعی عرفان مقیم کابل

عبدالواسع

.530

په بلخ والیت کی د افغان میشت
ځوانانو ټولنه
شورای اجتماعی اخوت مقیم
والیت بغالن
انجمن اجتماعی پیام نجات
والیت هرات

جالل

.533

افغانستان ملی ځوانانو ټولنه

.531
.532

.534
.535

دهود خیلو دپنځمی ناحیه دقوم
دیووالی شورا
شورای همبتګی فرملیان

عطاوهللا

عبدالرحمن
حبیب الرحمن
یوسف شاه
سید عتیق هللا

ناحیه د ذاخیل کلی
کابل ښار د خیر خانی
دریمه حصه یوولسمه ناحیی
کابل ښار دولسمه ناحیی
احمد شاه بابا په سیمه
کابل ناحیه 16سرک باال ده
خدایداد ایستگاه برق
والیت پروان دهن میدان
هوایی بگرام
دهرات ښار نهمه ناحیی
ددرب ملک په سیمه
کابل ناحیه 5عقب تانک تیل
مقاب ل سیلو مرکز
والیت جوزجان شهر شبر
غان کارته دوستم
شهر کابل ناحیه چهارم کلوله
پشته
جالل آباد ښا ر د
مخابراتوچوک
والیت بغالن شهر پلخمری
ناحیه اول
کابل سرک کوته سنگی
مقابل سیلو مرکز
بلخ والیت مزارشریف ښار
نوآباد په سیمه کی
والیت بغالن شهر پلخمری
ناحیه دوم
شهرهرات ناحیه دوم نزدیک
شفاخانه نور
کابل – ناحیه پنجم – سرک
عمومی سیلو – عزت پالزا
کابل ښار پنځمه ناحیه –
دهود خیلو بازار
شهرکابل – ناحیه سوم –
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.2202
.2203

د

1375/5/16

.2204

1375/5/16

.2205

1375/5/3

.2206

1375/5/3

.2205

1375/4/30

.2206

1375/5/5

.2207
.2210

1375/5/7

.2211
.2212

1375/5/5

.2213

1375/5/10

.2214
.2215

1375/5/10

.2216

1375\5\16

2215

75\5\23

2216

1375\5\5

0577216222
0566322270
0561665600
05544476063
0544766555
0577430136
0577255446
0576556671
0555236676
0500236027
0565050255
0577040130
0544465666
0566675767
0546666733
0500446655
0566164220
0500042474
0500003556
0500265605
0500210154
0566066554
0566540651
0555506164
0544556555
0577362625
0575126405
0554406445
0557675261
0566774122
0567042242
0561646464

.536
.535
.536
.537
.540
.541
.542
.543

افغانستان
انجمن اجتماعی باغداران
عصری
شورای اجتماعی زنان مرکز
والیت دایکندی
نهاد مدنی اجتماعی (صدای سفید
) والیت نیمروز
بنیاد اجتماعی شهید قوماندان ګل
محمد نادری
بنیاد اجتماعی اهل خیر والیت
فاریاب
په کابل کی ددولسمی ناحیی
ځوانانو دیووالی ټولنیزه بنست
انجمن اجتماعی تولیده کننده ګان
قالین دستی ولسوالی آقچه والیت
جوزجان
انجمن اجتماعی فروشنده ګان
مواد زراعتی مالداری مرکز
والیت غور

.544

انجمن اجتماعی بانوان جوان
والیت بامیان

.545

اتحادیه باغداران افغان

.546
.545
.546
.547
.550

سازمان اجتماعی جوانان
ولسوالی پریان والیت پنجشیر
انجمن اجتماعی مشعل مقیم
ناحیه ششم شهر کابل
بنیاد اجتماعی قادری شهر کابل
دپکتیا والیت دقومونو دیووالی
ټولنیزه شورا
بنیاد قلم برای تغییر

حاجی محمد نعیم
:کریمی:

کارته ( )4متصل حوزه سوم
شهرهرات – درب قندار
اسلمی مارکیت

نازبی بی

والیت دایکندی – شهر نیلی

امید
دین محمد
سید سخی احمد
نصیب هللا
سید الرحمن
عبدالجبار
خدیجه

خیر محمد

والیت نیمروز –مرکز زرنج
– سرک قوماندانی امنیه
شهر غزنی – دستیګاه موتر
های نوآباد
شهر میمنه – جاده هرات
پهلوی سرای حاجی یادګار
– آپارتمان محمد ضیا تعلی
کابل ښار – دولسمی ناحیی
– دیارشم بالک – احمد شاه
والیت جوزجان – ولسوالی
آقچه – شهر اقچه
مرکز والیت غور -شهر
فیروزکوه – جوار ریاست
مخابرات سابق
مرکز شهر بامیان – بازا ر
بامیان – روبروی هوتل
ضحاک
شهر کابل – ناحیه پنجم –
جمال مینه – مقابل وزارت
زراعت
والیت پنجشیر – ولسوالی
پریان قریه کوجان
والیت کابل – ناحیه ششم –
جوار هوتل کابل دبی
والیت کابل – سرک نهم
تایمنی

2217

1375\5\6

2220

1375\5\13

2221

1375\5\12

2222

1375\5\15

2223

1375\5\12

0571421616
0577253503

2224

1375\6\6

0504034410
0563155300

2225

1375\5\16

056705550
0563565511

2226

1375\5\12

0575062615
0565401524

2225

1375\5\24

0553242543
0577175011

2226
2227
2230

1375\5\25

2231

1375\5\23

سید نقیب

دپکتیا والیت – دګردیز ښار

2232

1375\5\16

احمد فرهاد

شهر کابل – ناحیه دهم –

2233

1375\6\15

ایمل

35

0554576646
0573551650
0573666336
0562402305
0576560017

057730625
1375\6\27

مژګان

0500216373
0575503570
0577362471

0544006136
0544666425
0506164046
0560701775
0565336343
0500616555
0553115611
0576645151
0566621755

.551

بنیاد اجتماعی عالمه امام
فخررازی والیت هرات

میرسید هاشم

.552

اتحادیه شرکت های سرمایه
ګذاران خصوصی

عبدهللا

.553

انجمن اجتماعی خواهران
روشنګرافغان مقیم شهر کابل

یاسمین

.554
.555
.556
.555
.556
.557
.560

نهاد اجتماعی همدلی مقیم شهر
کابل
شورای اجتماعی معلولین خواجه
حیات ولسوالی ده سبز والیت
کابل
نهاد اجتماعی آینده روشن مردم
والیت هرات
انجمن اجتماعی راهیان
نوروالیت هرات سرپل
شورای اجتماعی بیجاشده ګان
لوګر مقیم کابل
شورای اجتماعی اتفاق مردم
ولسوالی میربچه کوت مقیم شهر
کابل
انجمن اجتماعی معرفت مقیم
مرکز والیت سمنګان

سید ذکریا
رضاخان

وزیر اکبر خان شرپور –
کوچه شاروالی
والیت هرات – ناحیه
دوازدهم – متصل زیارت
امام فخررازی
کابل وزیر محمد اکبر خان
– سرک سیزدهم –مقابل
نماینده ګی مرکزی روشن
کابل – ارزان قیمت – بالک
چهارم – کوچه دوم کابل
پاک
شهر کابل – ناحیه سوم –
چهارراهی پل سرخ
والیت کابل – ولسوالی ده
سبز – قریه حواجه حیات

محمد یوسف

شهر هرات – ناحیه ششم –
جاده کج
والیت هرات –ولسوالی
سرپل مرکز علوم قرانی
اعجاز
شهر کابل – ناحیه ششم –
سناتوریم

حاجی عظیم

شهر کابل – ناحیه چهارم –
پروان ()3

نور احمد

بهرام الدین

عنایت هللا

.561

نهاد اجتماعی بانوان باهم والیت
جوزجان

فریبا

.562

دابراهیم خیلو شورا

حاجی شیر علم

مرکز والیت سنمګان – شهر
ابیک
والیت جوزجان – شهر
شبرغان – ناحیه دوم
چرمګرخانه
کابل ښار – پنځمه ناحیه –
دبرهان الدین پوهنتون
مخامخ سرک ختیځ لور –
دریمه کوڅه
36

0566141427
2234

1375\5\16

0500416744

2235

1375\6\6

0506600200
0555507000
0563377174
0567424133

2236
2235

1375\6\6

0576541720
0571627536

2236

1375\5\20

0552030151
0554176711

2237

1375\5\17

0566651720
0576126565

2240

1375\6\15

0576452126
0567544660

2241

1375\5\20

0500477176
0557700152

2242

1375\5\24

055110505
0577434104

2243

1375\205

0556005767
0551417136

2244

1375\5\20

0576446550
0566151616

2245

1375\5\20

05662022032
0555162615

.563

شورای اجتماعی مردم ناحیه
دهم شهر کابل

احمد حامد

کابل – ناحیه دهم – سرک
ششم قلعه فتح هللا خان

2246

1375\6\3

.564

شورای اجتماعی مردم ولسوالی
خاش والیت بدخشان مقیم کابل

محمد رضا

کابل – شهر نو – جوار
ریاست حج واوقاف کابل

2245

1375\5\30

2246

1375\5\26

.565
.566
.565
.566
.567
.550
.551
.552
.553
.554
.555
.556
.555
.556
.557

شورای مردمی سرزمین والیت
هرات
شورای اجتماعی معلولین جوان
مقیم شهر کابل
انجمن اجتماعی زنان نو اندیش
والیت هرات
د غزنی والیت نوښت مدنی
ټولنه
شورای اجتماعی علمای والیت
بغالن
انجمن اجتماعی زارعین و
مالداران مرکز والیت کابل
شورای اجتماعی اهالی پروژه
جدید قلعه زمان خان ناحیه
شانزده شهرکابل
په کابل ښار کی میشتو خدر
خیلو قومی شورا
انجمن اجتماعی زارعین سایبین
والیت کابل
انجمن اجتماعی مردم آبکمری
والیت بادغیس

فیصل

فاضله

مولوی معراج
الدین

مرکز والیت هرات –
چهارراهی آمریت
شهر کابل – ناحیه دهم –
چهارراهی ترافیک
شهر هرات ناحیه ششم کوچه
شاه محمد خان
غزنی والیت مرکز دریم
پالن
والیت بغالن شهر پلخمری
ناحیه دوم کوچه صرافی
مرکز والیت سرپل قریه
سرخک

2247
2250

1375/6/15

2251
2252

1375/6/6

2253

1375/6/10

شهر کابل ناحیه شانزده
پروژه جدید قلعه زمانخان

2254

1375/6/1

ګل محمد

کابل ښار اتمه ناحیه شاه
شهید

2255

1375/6/2

حاجی کتور

کابل پل سرخ کارته 3

2256

1375/3/30

2255

1375/6/1

2256

1375/5/30

2257

1375/5/31

2260

1375/6/1

عبدالواحد

محمد رسول

شورای مقاومت ملی افغانستان

احمدضیا مسعود

اتحادیه ملی شرکت های تخم
های بذری
انجمن اجتماعی سعادت والیت
بادغیس
د پکتیا والیت د احمد آباد د
ځوانانو مدنی تولنه
انجمن اجتماعی فالح جوانان

سیدعبدالقادر
سادات
نثار احمد

والیت بادغیس قلعه نو ناحیه
اول جاده سوم
کابل ناحیه  4واقع کارته
پروان
کابل ناحیه سوم کارته4
نزدیک حوزه سوم
والیت بادغیس قلعه نو ناحیه
اول جاده عیدګاه

0564207060
0554455023
0577317441
05056562316
0576616124
0575717161
0570606606
0575103000
0565664405
0572776673
0544562177
0500030063
0505360106
0575105657
0575405675
0500016253
0500276465
0567643156
0560535533
0553307652
0556162265
0576276066
0500030000
0577200700
0566174615
0544176055
0575030203
0576756655

پکتیا والیت ګردیز ښار

2261

0550654746

والیت تخار شهرتالقان

2262

0572555110
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.560
.561
.562
.563
.564
.565
.566
.565
.566
.567
.570
.571
.572

.573

والیت تخار
بنیاد اجتماعی الحاج گل آغا
پروانی
د کنر والیت د صافی قوم
تولنیزه شورا
انجمن علمی و پژوهشی قابله ها
مقیم شهرکابل
د لوی کندهار د فعالو ځوانانو
تولنیزه شورا
بنیاد اجتماعی صالحی مقیم
شهرکابل
بنیاد اجتماعی عدالت مقیم کابل
شورای اجتماعی مردم ولسوالی
قره باغ والیت کابل
شورای اجتماعی مردم نهر
شاهی والیت بلخ
نهاد اجتماعی جوانان نو اندیش
مقیم مرکز والیت بامیان
شورای اجتماعی مردم قریه
شاهی سرخجوی ولسوالی ورس
والیت بامیان مقیم کابل
شورای اجتماعی مردم ولسوالی
انار دره والیت فراه مقیم والیت
هرات
بنیاد اجتماعی دګر جنرال مومن
اندرابی
د کونرونو والیت د ځوانانو
یووالی ټولنه
سازمان اجتماعی بینش نو مقیم
شهر مزار شریف
بنیاد اجتماعی ابو مسلم یوسفی
مقیم والیت هرات

گل آغا

والیت پروان شهر چاریکار
پارچه ششم

2263

1375/6/26

حاجی محمد
عارف

د اسعد آباد په مرکز

2264

1375/6/6

0556006633
0500404602
055400620
057266536
0556105066

نسا محمدی

شهرکابل ناحیه سوم گوالیی
دواخانه

2265

1375/5/4

منوراحمد

لمری ناحیه قندهار ښار

2266

1375/6/30

2265

1375/6/6

0566510135
0565461442
0500306764
0506430034
0500306666
0544606025

2266

1375/6/6

0576565550
0566532524

عبدالواسیع
حمیده

کابل سرک هشتم تایمنی
کوچه پژواک
کابل ناحیه سوم کوته سنګی
داخل کوچه حلبی سازی
خانه نمبر 121
کابل بازار ولسوالی قره باغ

2267

1375/6/6

والیت بلخ ولسوالی نهر
شاهی

2250

1375/6/15

طاهره

بازار والیت بامیان

2251

0576007005
0500226333
0577505053
0570275500
0556165562
0551531663

رضا حسنی

والیت بامیان ولسوالی ورس
قریه شاهی سرخجوی

2252

1375/6/20

0557741720
0555666540

حاجی بسم هللا

هرات چهارراهی مستوفیت
جاده بالک های امنیت

2253

1375/6/30

0577241234
0576400370

میهن مومن

کابل ناحیه دهم قلعه فتح هللا

2254

1375/6/6

2255

1375/6/27

نورهللا

قیام الدین

زلمی یوسفی

د کونرونو والیت د دریا پیچ
کلی
والیت بلخ شهر مزار شریف
دروازه جمهوری
شهر هرات چوک ګلها
مارکیت نوین
38

2256
2255

1375/6/6

0566566600
0506623232
0556300026
0555432674
0570210201
0576565652
0500406765
0577776667

.574
.575
.576
.575
.576
.577
.600
.601

.602
.603
.604
.605
.606
.605
.606
.607

بنیاد اجتماعی خیر اندیش مقیم
شهر کابل
شورای مردمی دهنه غوری مقیم
کابل
شورای اجتماعی مردم خوستها
ی والیت بغالن
په خوست والیت کی ښڅو ملی
ارمان تولنه
شورای اجتماعی علما قوم
ځدران
انجمن اجتماعی آینده سازان مقیم
ناحیه سوم شهر کابل
بنیاد شهید عبدالعلی مزاری مقیم
والیت هرات
شورای مردمی ولسوالی کشک
کهنه درهرات
نهاد اجتماعی جوانان نواندیش
مقیم ناحیه پنجم شهر کابل
انجمن اجتماعی زعفران کاران
قریه دمجوی ولسوالی کرخ.
والیت هرات

سلمانعلی
احمد ذکی
عبدالهادی

کابل ناحیه پنجم
شهرکابل مقابل لیسه حبیبیه
جوار هول کابل دبی
والیت بغالن بالکهای
شاروالی پلخمری
خوست په مرکزکی

2257

1375/5/5

2260

1375/6/6

2261
2262
2263

1375/6/31

2264

1375/6/27

2265

1375/6/15

2266

1375/5/3

رمضان

هرات ولسوالی کرخ قریه
دمجوی

2265

1375/6/13

مجمع مدنی پیوند

عبدالواحد

کابل ناحیه دوم

2266

1375/5/25

شورای مردمی ولسوالی جلگه
مقیم بغالن مرکزی
انجمن اجتماعی رهروان فرخی
سیستانی والیت نیمروز
دکندهار والیت د خواجه قوم د
یووالی تولڼه

مسعود

انجمن اجتماعی جوانان فعال
انجمن اجتماعی نسوان مقیم
والیت هرات
انجمن اجتماعی دهاقین غله کار

محمد صبور

شهر کابل ناحیه هشتم سرک
سوم کارته 7
شهر کابل چهارراهی ده
بوری ناحیه سوم
والیت هرات ناحیه  12شهر
ک جبریل
هرات ناحیه هشتم بلوغ
برایان
کابل کوته سنگی سرک سوم
ناحیه پنجم

2256

1375/6/7

غالم علی
محمد ابراهیم
امید

جاوید احمد
محمد اکبر
عاقله

بغالن ولسوالی بغالن
مرکزی
شهر نیمروز مسجدمرکزی
کوچه صرافی ها
دکندهار والیت دعینو مینی
پر22سرک
ناحیه ششم جای ریس جوار
شرکت ترانسپورتی الیف
ستارالیوسف
هرات ناحیه  13شهرک
جبریل
بغالن شهر پلخمری ناحیه
39

2267
2270

1375/5/4

2271

1375/6/15

2272

1375/5/15

2273

ا1375/5/14

2274

0577160145
0566660105
0575121216
0577630750
05104025650
0500061240
0555575527
0556671026
0555515761
057714646
0560645450
0552570570
0567550066
0561475466
0577425525
0560700421
0563135030
0503061150
0565172244
0573110507
0554320320
0555424426
0555042422
0562042405
0577524540
0577602072
0500656060
0500615000
0561351665
0566660055
0564614463
0576113550
0550515551

.610

مرکز والیت بغالن
شورای اجتماعی مردم سناتوریم
ناحیه ششم شهر کابل

عبدالوکیل

.611

اتحادیه ملی ژورنالیستان و
خبرنگاران افغانستان

میرعلی

.612

بنیاد اجتماعی نیکوکاران شهر
کابل

گاللی

.613

انجمن اجتماعی زنان دارای
معلولیت شهر مزار شریف

پروانه

.614

شورای اجتماعی جوانان
ولسولی دوشی والیت بغالن

.615

د زابل والیت د مجاهدینو شورا

.616
.615
.616
.617
.620
.621
.622
.623
.624
.625

شورای اجتماعی معلولین شجاع
والیت کابل
اتحادیه ارزه کننده گان خدمات
انترنتی
شورای اجتماعی قوم مرزاخیل
ولسوالی بگرام والیت پروان
نهاد اجتماعی ندای جوانان
بغالن
د خوست والیت د مچیو
روزونکو تولنه
د خوست والیت د گزبزو مدنی
تولنه
انجمن اجتماعی سینما گران
جوان افغان
شورای مدنی جوانان دایمیرداد
مقیم شهر کابل
په کابل کی د تعهد او خدمت
بنست
نهاد اجتماعی و مدنی مردم

حمیدهللا خان
محمد مختار
وحیدهللا
محمدانور
خالد

محمد عارف

سوم پل کرکر
شهر کابل ناحیه ششم
سناتوریم
کابل شهر نو چهاراهی
انصاری تاالرسلطان غزنه
منزل دوم
شهر کابل جاده میوند مقابل
چمن حضوری

2275

1375/6/20

2276

1375/5/5

2275

1375/5/6

بلخ شهر مزار شریف
مارکیت رابعه بلخی

2276

1375/5/15

بغالن ولسوالی دوشی

2277

زابل والیت مرکز د سلطان
ملخی توخی کلی
ناحیه 15سرکوتل خیرخانه
عقب قصر لباس شهر کابل
شهر کابل سرک  7قلعه فتح
هللا
پروان والسوالی بگرام قریه
گوجرخیل
والیت بغالن شهر پلخمری
خوست والیت افغان
تاوردوهم منزل
د خوست والیت شار
صرافانو کوچه حاجی امین
مارکیت
کابل ناحیه دهم سرک  4قلعه
فتح هللا
کابل ناحیه 13

عبدالغفور

کابل شار پنحمه ناحیه
خوشحا ل خان
والیت نورستان روبروی
41

2300

1375/5/14

2301

1375/5/13

2302

1375/5/6

2303

1375/5/13

2304

1375/6/3

2305
2306

51375/13

0577326423
0545371366
0500273564
0570570444
0577303600
0506124507
050626164
0500217777
0577262626
0562100577
0551566145
0577472021
0575501011
0557273523
0550026056
0505057005
0576674052
0552667333
0550424471
0550456430
0552212121
0576147676
0500000071
0566206057
0552334677

2305
2306
2307
2310

0545124707
0563215070
0545507554

0552661541
1375/5/14

0506646422

.626
.625
.626
.627

والیت نورستان
د سر پل والیت دځوانانو
همغږی تولنه

چوک شهیدان
د سرپل والیت مرکزقرغان
تپه

د کابل د علمی څیرنو تولنه
بنیاد حضرت آیت هللا العظمی
فیاض
شورا ی اجتماعی قوم قیاد
صدیقی چرخ لوګر مقیم شهر
کابل

کابل څلورمه کارتی

2312

1375/6/6

محمود فیاض

شهر کابل ناحیه  13جاده
شهید مزاری

2313

1375/5/14

محمد سلیم

ګابل ناحیه هفتم

2314

1375/5/14

0506670011

هارون

ناحیه سوم مقابل دروازه
پوهنحی انجنیری کابل

2315

1375/5/15

0572570570
0564406046

2316

0544175606
0567665103

2315

0555600011
0565265265

.630

انجمن اجتماعی نسل جوان نجا
مقیم ناحیه سوم شهر کابل

.631

شورای مردمی پارچه یازدهم
مرکز والیت پروان

پروان شهر چاریکار پارچه
11جوار سرک هوفیان
شریف

.632

په کابل کی د لید څیړنیز مرکز

کابل سینما پامیر ناحیه اول

.633

انجمن اجتماعی جوانان اندیشمند
ولسوالی کلکان والیت کابل

اجمل

.634

د پکتیا والیت دګرده څیری
ولسوالی د ځوانانو یووالی تولنه

شهزاد احمد

.635

خوست هنری ټولنه

ګل ر وف

.636
.635
.636

په کابل کی د محب هللا تولنیز
بنست
نهاد اجتماعی امید آینده سازان
ناحیه هفتم شهر هرات
په ننګرهار والیت کی د عالم
زیب تولییز بنسټ

.637

په ننګرهار والیت کی د ځوان
عزم تولنه

.640

په کابل کی د ځوانانو نوښتګره

2311

0575755045
0575104565
0575660663
0577006565
0500300165
0202550063
0561226750

نعمت هللا
افسانه
رحمت هللا
محمد کریم

کابل بازار عمومی ولسوالی
کلکان مقابل لیسه امیر حبیب
هللا
پکتیا د ګرده څیری ولسوالی
بازار
خوست والیت مرکز دوهمه
ناحی بازاردواخانو لینی
کابل شهر نو
ATCرستورانت شاقه
هرات ناحیه هفتم جاده
ابریشم
ننګرهار جالل آباد ښارلمری
ناحیه
ننګرهار جالل آباد ښار
څلورمه ناحیه د ترفیکو
مدیریت ته مخامخ
کابل والیت دریمه ناحیه
41

0556453631
0576262616

2316

1375/5/25

2317

1375/6/5

2320

1375/5/15

2321

1375/5/26

2322

1375/5/15

2323

1375/5/16

0566173621

2324

1375/5/7

0555205060
0566632772

2325

0566706202
0544121047
0577135012
0500557770
0577134656
0544533611
0574005600
0577017556

0577166546

.641
.642
.643
.644
.645

تولنه
انجمن روانشناسان بالینی والیت
هرات

محدی

بنیاد شهید وحدت ملی

حاجی محمد

شورای اجتماعی مر دمی یکه
ولنگ مقیم شهر کابل
انجمن اجتماعی امید جوانان
دایکندی مقیم کابل
دلغمان والیت علماو یووالی
تولنه

ابراهیم
محمد یونس

کابل ناحیه سوم دهبوری
کوچه برج برق کوچه
رستوران یونیک
کابل جاده فیض محمد کاتب
مدرسه باقرالعلوم
کابل ناحیه پنجم کوته سنگی
دلغمان والیت مرکز یونس
چوک
د بغالن والیت مرکز
رادیوتلویزیون ترڅنګ

.646

دلغمان د ځوانانو یووالی تولنه

.645

انجمن اجتماعی معلولین شمال
کوهدامن مقیم شهر کابل

کابل میبچه کوت قریه
دکوسرک باغ والی

.646

شورای اجتماعی دیدبان سبز
مقیم کابل

.647

شورای اجتماعی جوانان خیر
خانه ناحیه 11شهر کابل

فواد

.650
.651

دملی پرمختګ اجتماعی تولنه
بنیاد عاطفی

امید
عبدهللا

.652

انجمن اجتماعی نر سهای کابل

خلیل هللا

.653

نهاد اجتماعی حوزه ده برنج
والیت بادغیس

شیرمحمد

کابل ناحیه سیزدهم مقابل
صالون قصر رویا
کابل چهاراهی سرای شمالی
مرکز تجارتی هوفیان منزل
سوم
کابل ښار احمد شاه بابا مینه
والیت هرات ناحیه دوم
کابل ناحیه دهم داخل
انستیتوت غضنفر
بادغیس شهر قلعه نو شرق
مسجد جامع مارکیت قیوم
بای
کابل ناحیه یازدهم گوالیی
حصه اول

.654
.655
.656

بنیاد اجتماعی شهید امیر حبیب
هللا خادم دین رسول هللا
انجمن اجتماعی آینده سازان مقیم
ناحیه اول شهر هرات
سازمان اجتماعی جوانان هرا ت
مقیم ناحیه پنجم

اسالم الدین

هرات ناحیه ششم پل انگینه

0567205455
0576756440
0561576030

2326
2325

1375/5/15

2326
2327

1375/5/26

2330

1375/5/25

2331

1375/5/26

0561207005
0500256636
0557354105
0556627663
0545276342
0544460336
0552351065
0555330464
0554360521
0560455524
0555364444

2332
0576123321
0545205424

2333

0565555566
0560245657

2334

1375/5/26

2335
2336

1375/5/24
1375/5/25

2335

1375/6/7

0500265567
0577255066

2336

1375/6/11

0577667503
0576700771

2337

1375/5/26

0500274462

عزیزالدین

شهر هرات ناحیه اول

2340

1375/5/26

سهراب

هرات ناحیه پنجم جاده
مهتاب

2341

1375/5/26

نورالدین

42

0556006050

0500426066
0573676470
0577636353
0571535510

.655
.656
.657
.660
.661
.662
.663
.664

بنیاد علمی شهید استاد عبدالقادر
توانا
انجمن اجتماعی ومدنی تجدد
والیت غور

عبدالروف
عبداالحد

انجمن اجتماعی دانشوران کابل
اتحادیه اجتماعی تاجران و
سرمایه گزاران افغانستان
د هلمند والیت ناوی ولسوالی
دمالوچوکرونګروټولنیزه تولنه
نهاد مدنی و اجتماعی اندیشه
سبزمقیم ناحیه دوم شهر کابل
نهاد اجتماعی جوانان ولسوالی
دولتیار والیت غور
شماره 2347.2350.2351
سفید میباشد

محمدرضا
سیده
قاسم

غور ولسوالی دولتیار

2343

1375/5/26

0562757075

2344
2345

1375/5/25

2346

1375/6/2

2345

1375/6/17

2346

1375/6/1

0566665555
0565602260
0505415575
0572224036
0566147154
0570444660
0572524745
0565562530

4723
بازمحمد

جالل آباد ناحیه دوم شهر
کوچه نمک

2352

1375/5/25

ثریا

کابل ناحیه دهم

2353

1375/6/2

ذاکرالدین

بلخ شهرمزار شریف ناحیه
اول

2354

1375/6/11

.666

په ښار کی د قلعه نظرمحمد هاشم
خلکو تولنیزه شورا

ملک اصیل

جالل آباد ښار دریمه ناحیه

2355

1375/6/4

0577177770

.667

بنیاد اجتماعی توران پوپل در
شهر کابل

محمد فاضل

کابل شهر نو چهاراهی
حاجی یعقوب مقابل شرکت
اتصاالت

2356

1375/6/2

0577326356
0566700276

تایمنی ناحیه چهارم شهر
کابل

2355

.665
.666
.665

.650
.651
.652

دننګرهار والیت دخوراکی توکو
پلورونکو تولنه

عبدالهادی

بلخ شهر مزار شریف
گزرقرغان
مرکز غور مربوط حوزه
اول ناحیه  1والیت غور
کابل ده ولسوالی ده سبز
سرک کابل بگرام مارکیت
شهید زلمی
کابل ناحیه  4سرک 11
تایمنی
هلمند والیت ناوی ولسوالی
بازار
کابل ناحیه دوم ده افغانان
روبروی آرشیف ملی

2342

1375/5/25

0554415051
0500540550
0556450500
0566762056

بنیاد اجتماعی هیدا مقیم شهر
کابل
نهاد علمی و اجتماعی افق مقیم
ناحیه اول شهر مزار شریف

انجمن علمی اجتماعی جوانان
پیشگام مقیم ناحیه چهارم شهر
کابل
په کابل ښار کی دفکر او عمل
تولنیز بنسټ
بنیاد الحاج ستر جنرال سید
حسین انوری

طلوع

کابل پنځمه ناحیه خوشحال
خان
کابل ناحیه ششم کارته  3پل
سرخ
43

0567111167
0551115556

2356
2357

0500616165
0505656666
0577666646
0577202746

1375/6/3

0567316120
0577246201
0544366644
0566366644

.653
.654

د افغانستان د شینوارو د قومونو
اسالمی شورا
انجمن فردای بهتر ولسوالی
دهدادی والیت بلخ

.655

دننګرهارپوهنتون استادانو تولنه

.656

نهاد اجتماعی سبز اندیشان مقیم
والیت هرات

.655

نهاد اجتماعی و مدنی مشعل
جوانان والیت لوگر

.656
.657
.660

د سرخرود ولسوالی د باالده کلی
ځوانانو تولنیزه
نهاد دانشجویی عصرما والیت
غزنی
انجمن اجتماعی قالین دستی
افغان مقیم آقچه

جالل الدین
اجمل
اجمل

عبدالرحیم

.661

دهلمند والیت د ګرمسیرولسوالی
دمالوچو دبزګرانوتولنه

نعمت هللا

.662

دکندهار والیت دساداتو دبختیارو
قومی شورا

عبدالقادر

.663

بنیاد اجتماعی آرزو مقیم شهر
کابل

سید محمد

.664
.665

اتحادیه شرکت های تورید ادویه
طبی مقیم کابل
شورای اجتماعی موتر فروشان
ناحیه پنجم شهر کابل

.666

دختیزو والیتونوتولنیزه شورا

.665

نهاد اجتماعی محصلین
دیپارتمنت تاریخ پوهنتون والیت

نعمت هللا
محمد
عبدالخالق

کابل ښار څلورمه ناحیه
کلوله پشته
بلخ ولسوالی دهدادی قریه نو
آباد
34لمبر کور څلورمه ناحیه
درجالل آباد ښار
سرک لیسه مهری
15ساختمان جبار مجید طبقه
دوم واحد سوم
مرکز والیت لوگر شهر پل
علم جوار لیسه عالی مرکزی
حضرت عمر فاروق رض

2360

1375/6/6

2361

1375/6/3

2362

1375/6/3

2363

0562225444
0562407636

2364

0575665510
0566662655

سرخرود ولسوالی باالده کلی

2365

شهر غزنی پالن 3

2366

جوزجان ولسوالی آقچه
کارته نظامی
هلمند د ګرمسیرولسوالی
دهزار جفت په بازارکی
دقومندانی مخامخ
په کندهار کی د افغانستان
څانګه ته قندهار تجارتی
مارکیت
کابل جاده شهید مزاری
روبروی شفاخانه نارسیده به
گوالیی مهتاب قلعه
ناحیه 11خیرخانه مارکیت
قادربخشی منزل سوم
کابل ناحیه پنجم کمپنی
کابل ښار لسم ناحیه
وزیرمحمد اکبرخان سیمه
مرکز بامیان در همجوار
عزیزی بانک
44

0560531533
0576406543
0577066776
0576165156
0577343651
0500257675

2365

1375/6/12

2366

1375/6/12

2367

1375/6/12

2350

1375/6/15

2351

1375/6/16

2352

1375/6/12

2353

1375/6/16

2354

0500640760
0562776254
0575463660
0576355526
0577205473
0577036502
0503662013
0503035650
0500302230
0504754216
0555020611
0577020611
0556353510
0577221063
0577354001
0577353573
0570466466
0565252155
0555575401
0544666475

.666

بامیان
شورای اجتماعی مردم شاهی
مقیم ناحیه دهم شهر کابل

.667

شورای اجتماعی زنان حصه
اول کوهستان والیت کاپیسا

ذکیه

.670

شورای قومی قریه لتی والیت
سرپل

عصمت هللا

.671
.672
.673
.674
.675
.676
.675
.676
.677
.500
.501
.502

بنیاد اجتماعی سوری مقیم
والیت هرات
شورای اجتماعی ترکتباران مقیم
ناحیه دهم شهر کابل
د شهید حشمت خان خلیل کرزی
بنسټ
شورای اجماعی زنان مرکز
والیت هرات
انجمن اجتماعی استادان تربیه
معلم والیت پروان
انجمن اجتماعی اقدس مقیم ناحیه
یازدهم شهر کابل
په هلمند کی روښانه را تلونکی
مدنی تولڼه
نهاد اجتماعی و مدنی امید مقیم
شهر کابل
انجمن اجتماعی راه نو والیت
هرات
انجمن اجتماعی زنبورداران
والیت لوگر
دننګرهار والیت دبیداره ځوانانو
تولنه
شورای اجتماعی جوانان قریه

غالم سخی

عبدالخالق

کابل ناحیه دهم وزیر آباد لب
جرمسجد مدینه النبی
کاپیسا ولسوالی حصه اول
کوهستان شمال پوهنتون
البیرونی
مرکز سرپل شهر نو سرک
مندوی کوچه اول تعمیر
شماره پنجم مقابل مسجد
جامع
هرات ناحیه هفتم کابل
مارکیت
کابل ناحیه دهم سرک 13
وزیر محمد اکبر خان
د افغانستان دتولو ورونو
قومونو د یووالی
ارورورګلوی په موخه د
بیالبیلو الرو چاروهڅه کول
شهر هرات ناحیه سوم مقابل
شفاخانه حوزوی
شهر چاریکار پارچه  13پل
تالشی
کابل ناحیه پانزدهم سرک
قصبه کوچه 20
هلمند لشکرګاه ښار اوله
ناحیه
کابل ناحیه چهارم پروان دوم
عقب هوتل الجورد
هرات ده میرصد ولسوالی
پشتون زرغون
لوگر جنب دارالمعلمین
ننګرهار اومی ناحیی
ترڅنګه دوه سر که کی
شهر کابل ناحیه 13
45

0552554542
0552054542

2355
2356

1375/6/12

0545063653
0544213402

2355

1375/6/15

0563562575
0566606600

2356

1375/6/24

0567575246
0566101056

2357
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2365
2366
2367

0566666773
1375/6/16

0500304460
0500762600
0577203417
0575145671
0577566354
0577566345
05003271566
0500374476
0503545643
0567305742
0550055006
0577577075
0560660265
0553126165
0556724365
0566574502
0566400536
0555066144

.503
.504
.505
.506
.505
.506
.507

کاکور ناحیه  13شهر کابل
شورای اجماعی مردم دره
خستک ولسوالی جرم والیت
بدخشان مقیم شهر کابل
شورای اجتماعی مردم غوربیند
مقیم ناحیه هفتم شهر کابل
مجمع دانشمندان ومتخصصان
افغانستان
دننګرهار په والیت کی دکنر
والیت دځوانانو شورا
نهاد اجتماعی نوین مقیم ناحیه
سوم شهر کابل
شورای اجتماعی مردمی والیت
بامیان
نهاد اجتماعی جوانان پیشگام
مقیم ناحیه چهارم شهر کابل

0554026623
کابل برج برق بین چهاراهی
ترافیک چهاراهی بره کی
غالم قادر
عزیزالرحمن
هدایت هللا
صفی هللا
سید خان آغا
محمد ظریف

.510

په کابل ښار کی دسبا امید تولنه

عبدالناصر

.511

تخار ولس یووالی کاروان تولنه

محمدکبیر

.512

مرکز مطالعات صلح و توسعه
اجتماعی

کابل -ناحیه هفتم – دهن باغ
چهل ستون
کابل -سالنگ وات – شاه
ولی پالزه
دننګرهار والیت دجالل
آبادده بهسودولسوالی دوچ
تنګی په کلی کی
ناحیه سوم سرای غزنی پل
سرخ شهر کابل
مرکز والیت بامیان -مقابل
هوتل غلغله
کابل ناحیه چهارم مقابل
شفاخانه زایشگاه ماللی
کابل -پنځمه ناحیه خوشحال
خان مینه
تخار -تالقانومرکز -څلومه
ناحیه
شهر کابل بین چهاراهی
برکی وترافیک

2370
2371

1375/7/6

2372

1375/7/14

2373

1375/6/26

2374

1375/7/1

2375

1375/7/1

2376

1375/7/5

2375

1375/7/14

2376

1375/7/14

2377

.513

دپرمختک مدنی تولنه

کابل والیت شپالسمه ناحیه

2400

.514

دارزگان والیت دساختمانی
،لوژستیکی اوسوداگریزو
شرکتونواتحادیه

نظرمحمد

ارزگان -ترینکوت ښار دهمه
ناحیه  122نمبر کور

2401

.515

کریم صادق بنسټ

کریم خان

.516

انجمن اجتماعی (امام
ابوحنیفه)؛رح؛ والیت هرات

دل آقا

ننگرهار -جالل آبادښار-
دننګرهار پوهنتون و
کمپیوتر ساینس پوهنځی
ترڅنګ
هرات -سرک شالیان باالتر
از ماموریت سمت هفتم
پولیس
46

0577212726
0526435672
0556362155
0573360777
0544005303
0577306634
0555555656
0555555250
0566440462
0566015661
0575657657
0564444566
0571400210
0500077552
0500255736
0564151215
0562526720
0505500556
0505606670

1375/7/20

055261655
0561566170
0575167215
0500204142

2402

1375/7/27

0566000777
0566353666

2403

01375/7/5

0565645706
0554030324

.515

شورای اجماعی ورثه شهدا و
معلولین مقیم ناحیه اول شهرکابل

.516

شورای اجتماعی خواجه های
افغانستان (تغیرنام)

.517
.520
.521
.522
.523
.524
.525
.526
.525
.526
.527
.530
.531
.532

اتحادیه صادکننده گان تولیدات
افغانستان
شورای ثبات مردمی والیت
هرات

محمد الف

سیدعباس

په کابل ښارکی دبیتنیو قومی
شورا
انجمن اجتماعی زارعین پنبه در
ولسوالی کلداروالیت بلخ
مرکز انکشاف مهارت های
زندگی "مام"
نهاد اجتماعی جوانان متین
والیت تخار
انجمن اجتماعی دهاقین مرکز
والیت کاپیسا
روند حفاظت از ارزش های
جهاد ومقاومت مردم افغانستان
(تغیرنام)
بنیاد اجتماعی |"اندیشه جوان"
مقیم ناحیه ششم شهر هرات
انجمن اجتماعی وزراعتی آمو
والیت جوزجان
په ننگرهار کی دکنر دقومونو
تولنیزه شورا
انجمن اجتماعی تولید کننده گان
عسل ولسوالی پنجاب والیت
بامیان
انجمن اجتماعی شارواالن
افغانستان
انجمن اجتماعی زارعین کچالو

آقمراد
لینا

کابل –ناحیه اول –مقابل
چمن حضوری
کابل -ناحیه چهارم گوالی
مهتاب قلعه جوار تانگ تیل
همبستگی
کابل -ناحیه دهم سرک
10وزیرمحمداکبرخان
هرات -قول اردو -پهلوی
مکتب امیرعلی شیرنوایی
دکابل ښار په د 12ناحیی
دبتخاک څلور الری په سیمه
کی
قریه قرنطوفی متصل
ولسوالی کلداروالیت بلخ
سرک قول اردوی والیت
هرات

2404

1375/7/10

0566060200
0577305534

2405
2406

0552760675
0565517003

1375/7/7

2405

0577116000
0565151416
0575506666
057735667
0555334460
0565342224

2406
2407

1375/7/14

2410

1375/10/17

0555070554
0576635051
0577424550
0577360606
0506500374
0505400573
0577671565
0577165223

والیت تخار –گوالیی باغ

2411

فریدون

مرکزکاپیسا -شهرک محمود
راقی

2412

1375/7/14

تمیم

کابل -ناحیه چهار-کارته
پروان مقابل شفاخانه وهاج

2413

1375/10/6

شهرهرات -ناحیه ششم

2414

محمد نظر

جوزجان -ولسوالی خمآب

2415

1375/10/6

روح هللا

ننگرهار -جالل آباد

2416

1375/10/11

0572255511

میالد

بامیان -مرکز ولسوالی
پنجاب

2415

1375/10/1

0565124677
0571761546

سید حسین

کابل-حوزه سوم کارته
3مقابل پوهنتون کابل
بامیان -بازارولسوالی
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0544551111
0500555554
0577051414
0576566655
0552507073
056576363

2416
2417

1375/10/1

0554040720

.533
.534
.535
.536
.535
.536
.537
.540
.541
.542
.543
.544
.545
.546
.545
.546

ولسوالی یکاولنگ والیت بامیان

یکاولنگ هوتل سنایی

نهاد اجتماعی اندیشه تخاریان

والیت تخار شهر تالقان

2420

فاطمه

کابل -حوزه سوم -گوالیی
دواخانه

2421

1375/10/4

نجیبه

سرپل -شهرنو -ناحیه اول

2422

101375/11

نعمت هللا

سرپل -شهر نو – ناحیه اول

2423

1375/10/11

کندزښار -لمری

2424

سازمان اجتماعی اتفاق جوانان
مقیم ناحیه سوم شهر کابل
انجمن اجتماعی زنان زعفران
کار ومالدار مرکز والیت سرپل
انجمن اجتماعی زارعین
ومالداران کهکشان مرکزوالیت
سرپل
په کندزوالیت کی دکندهار خلکو
تولنیزه شورا
سازمان اجتماعی زنان توانمند
مقیم ناحیه ششم شهرکابل
نهاد اجتماعی جوانان بغالن
مرکزی
انجمن اجتماعی روز مقیم شهر
شبرغان
دخوست په والیت کی دځدران
قوم تولنیزه شورا
انجمن اجتماعی محصالن والیت
پروان
دکابل په والیت دخوست والیت
دخلکو تولنیزه شورا
انجمن اجتماعی زنبور داران
شهر کندهار
نهاد اجتماعی اتفاق جوانان
والیت بغالن
انجن اجتماعی نور مقیم ناحیه
دوم شهر کابل
انجمن اجتماعی جوانان فعال
والیت لوگر
نهاد اجتماعی فالح مقیم ناحیه

حمیده
محمداکبر
فرزین
حاجی مارک
الماس
شیرافغان
عبدالباری
مبارز
احمد سیر

کابل -حوزه ششم پل سوخته
گوالیی دواخانه
شهر بغالن مرکزی منزل
دوم شیر مارکیت
شهر شبرغان والیت
جوزجان
خوست -ګدام ختیځ لوری
دفدامحمد عالی لیسی ترڅنګ
متون بابا تپه
مرکز والیت پروان شهر
چاریکار
کابل -داتمه ناحیه درحمان
مینه دریمه سرک
کندهار -میرویس مینه ناحیه
5گذر1بالک12دفترنمبر43
بغالن -شهرپلخمری-منزل
دوم شاداب مارکیت
شهرکابل – ناحیه چهارم –
سرک تندورسازی – شهر
آرا

2425

1375/10/5

2426

1375/10/11

2425

13765/7/5

2426

1375/10/11

2427

1375/10/11

2430

1375/10/6

2431

1375/10/20

2432

1375/10/6

2433

1375/10/20

در والیت لوگر

2434

شهر هرات ناحیه ششم

2435

48

0556400015
0500545655
0506544225
0567725513
0544502775
05276624107
0562555614
0544657714
0562336165
0567465607
0574650010
0546426412
0545515760
0500511503
0500522553
0560735166
0577123626
0551564677
0505633645
0573335553
0565202627
0551252525
0571230623
0500367340
0505227066
0544154716
0555577666
0555027720
0564616516
0560475067
0564004557
0574252423

ششم شهر هرات
0577626666
.547
.550
.551
.552
.553
.554
.555
.556
.555
.556
.557
.560
.561
.562
.563
.564

شورای اجتماعی اهالی چشمه
شفا و شیرم ها مرکز والیت
سرپل
انجمن اجتماعی زنبور داران
والیت پنجشیر
انجمن اجتماعی جوانان فندقستان
باستان والیت پروان
بنیاد اجتماعی ایوبی مقیم شهر
کابل

سمیع هللا

تاج محمد

اتحادیه وترنران افغانستان
شورای اجتماعی جوانان
ولسوالی کلکان والیت کابل
اتحادیه شرکت های تولید تخم
بزری سویابین
انجمن اجتماعی زارعین سایبین
والیت پبجشیر
انجمن اجتماعی زارعین سایبین
والیت بادغیس
انجمن اجتماعی زارعین سایبین
والیت بدخشان
نهاد اجتماعی معلولین مقیم ناحیه
اول شهر کابل
بنیاد اجتماعی وفا والیت هرات
دننګرهار والیت دجالل آباد په
ښارکی د شځو دهمغږی تولنه
دهلمند والیت دبست دکورنیو
لبنیاتو تولیدونکو تولنه
شورای گزر قلعه ملک ولسوالی
پغمان
بنیاد اجتماعی راستین مقیم ناحیه

جالد خان

رضا

مرکز والیت سرپل شهرکهنه
گذرشاهان

2436

مرکزوالیت پنجشیر -متصل
ریاست زراعت

2435

والیت پروان -شهر چاریکار

2436

کابل -سرک داراالمان کوچه
ریاست پاسپورت
کابل-سرای شمالی –بادام
باغ مقابل تعمیرواکسین
سازی حیوانی
مرکز والیت کلکان والیت
کابل
کابل -ناحیه سوم –کارته 3
کوچه وکیل صمد
والیت پنجشیر جوارریاست
زراعت
بادغیس -جوارتعمیرریاست
زراعت
بدخشان -جوار تعمیرریاست
زراعت
کابل -ناحیه اول -جاده
میوند-کوچه آهنګری
هرات -ناحیه 14جاده کمال
خان دروازه هرات
ننګرهار والیت لمری ناحیی
هلمند -مقام اودکاردیف
موسسی ترڅنګ
کابل -ولسوالی پغمان –
گزرقلعه ملک
کابل-ناحیه نهم سرک ششم
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2437

0575564555
0574525256
1375/10/13

1375/10/14

0502013615
0552762367
0566333667
0551010506
0526553034
0575753536
0500656044
0500254527

2440

0566765326
0570406122
056012375205
0577366115

2441
2442
2443

0556646416

2444

0555401665

2445

0572260175

2446
2445
2446
2447
2450
2451

1375/10/6

0544617757
0544655565
0574772525
0576240001
0555540467
0555642100
0504370257
0504667553
0500242642
0550544054
0544213355

.565
.566
.565
.566
.567
.550
.551
.552
.553
.554
.555
.556
.555
.556
.557
.560

نهم شهر کابل

قلعه فتح هللا پهلوی زینبیه

بنیاد اجتماهی
عبداظاهر(قزاق)مقیم شهر کابل

کابل -ناحیه دهم قلعه فتح هللا

2452

کندهار -دعینومینه ښارګوته

2453

هرات ناحیه هشتم سرک
گازرگاه

2454

کارته نو په دریم سرک په
اتمه ناحیه

2455

کندهار دطبی بتو دکرونکو او
ترویج کونکو تولنه
شورای اجتماعی بیان والیت
هرات
په کابل کی دننگرهار والیت
دحصارک غلجایی ولسوالی
دځوانانو تولنیزه شورا
دجالل آباد په ښار کی هیله
تولنیزه تولنه
بنیاد شگوفایی زنان افغان مقیم
شهر کابل
سازمان اجتماعی روشنگران
مقیم شهر کابل
نهاد اجتماعی جوانان ولسوالی
پسابند والیت غور
دمیدان وردکو والیت
دمیشتوقومونو دیووالی شورا
انجمن اجتماعی باغداران بادام
ولسوالی دولت آباد مقیم والیت
بلخ
انجمن اجتاعی روشنی زنان
والیت خوست
انجمن اجتماعی آرمان جوانان
مقیم ناحیه سیزده شهر کابل
انجمن اجتماعی شالی کاران
چشمه شیر تالقان
هیواد اجتماعی بنست
شورای اجتماعی قوم سلیمان
خیل والیت بلخ
بنیاد اجتماعی سناتور محمد

فیصل

دجالل آباد په ښار دریمه
اومه جوی
کابل ناحیه چهار تایمنی
حاجی محمد داود کوچه ششم

محمدنسیم

محمد آصف
وزیره
احمد
عبدالمطلب
الحام الحق
فقیر محمد
محمد نادر

1375/10/12

0566271572
0564233627
0500712321
0505254564
0575476740
0570506007
0545625623

2456
0575320053
0503072620
0544644042
0506060567
0575676736
0576347152
0552777666
0564230552

2455

کابل-ناحیه 13شهرک حمدیه

2456

مرکزوالیت غور-حوزه اول

2457

میدان وردکو والیت-میدان
ښار

2460

بلخ -ولسوالی دولت آباد
متصل مارکیت محمد آصف

2461

1375/10/25

2462

1375/11/1

2463

1375/11/10

2464

1375/11/23

2465

1375/12/30

2466

1375/10/15

0556642224

2465

1375/10/21

0506157415

خوست-دمانی کلی د پارک
څنګ ته
پل خشک ناحیه سیزده
شهرکابل
ناحیه دوم چشمه شیرتالقان
والیت تخار
کابل والیت لسمه ناحیه
والیت بلخ ولسوالی چهار
بولک
کابل-سرک داراالمان
51

0565703320
0561507525
0557747672
0573332242
0552626574
0544355246
0563465153
0503565560
0566671060
0553140560

.561

نادربلوچ مقیم شهر کابل
انجمن اجتماعی تولید کننده گان
لبنیات مرکز والیت جوزجان

ذین الدین

جوارشفاخانه استقالل
مرکزشبرغان قریه عیدمحله
مسیرجنگل باغ

2466

1375/10 /25

.562

شورای اجتماعی روشنفکران
هری

غالم حسن

شهر هرات بکر آباد نفش
سرک عمومی

2467

1375/10/22

.563

شورای صرافان کابل

نجیب هللا

کابل-سرای شهزاد منزل اول

2450

1375/10/16

.564

سفید است
نهاد اجتماعی راه حق مقیم ناحیه
هفدهم شهر کابل
شورای اجتماعی اهالی عقب
تصدی مواد نفتی ناحیه  15شهر
کابل
دپکتیا والیت دخروتی ځوانانو
تولنه

0566236325
0566530216
0560136666
0564452211
05002600447
0566202010

2451
2452

1375/10/21

0566445053
0555461750

2453

1375/10/26

0577500502
0571204005

حاجی منګل

پکتیا والیت مرکز

2454

1375/10/27

.566

ددعوت او رفاه تولنه

محمد یعقوب

کابل -څلورم ناحیه پارک ته
مخامخ

2455

1375/11/16

.567

انجمن اجتماعی کارگران معادن
ذغال سنگ ولسوالی دره صوف
باال والیت سمنگان

جاوید

سمنگان ولسوالی دره صوف
باال بازار سوخته

2456

1375/10/22

.570

شورای منتخب معلمان افغانستان

فضل احمد

کابل -ناکیه سوم سرک
عمومی کارته 3

2455

1375/11/25

سازمان جوانان نخبه مقیم شهر
کابل
شورای اجتماعی آریا والیت
فراه
انجمن اجماعی زنان ولسوالی
دره صوف باال والیت سمنگان

کابل -سرک  3قلعه فتح هللا

2456

تازه ګل

.565
.566
.565

.571
.572
.573

محمد حکیم
نعمت هللا

عتیق هللا

.574

شورای اجتماعی اتفاق مردم
مقیم ناحیه  12شهر کابل

عبدهللا

.575

انجمن اجتماعی صنایع دستی
ولسوالی دره صوف پائین والیت

رحمت هللا

ناحیه 15سرکوتل خیرخانه
مقابل هوتل تاور دوستی
کابل-خیرخانه سرکوتل
شهرک ذاکرین جوار
موترفوشی ها

شهر فراه ناحیه چهارم
سرک26
مرکز ولسوالی دره صوف
باال والیت سمنگان
کابل -ناحیه  13چهاراهی
ماموریت بلند منزل حاجی
نصیر احمد کوچی
سمنگان -مرکز ولسوالی دره
صوف پائین
51

0555000075
0576776655
0573506370
0500266567
0552070634
0556255646
0577176021
0500231430
0577005765
0527602666
0577551335
0577615155
0554264510
0555514357

2457

1375/11/2

2460

1375/11/11

2461

1375/11/2

0544411335
0551171516

2462

1375/11/11

0554521067
0555655625

.576
.575
.576
.577
.600
.601
.602
.603
.604
.605
.606
.605
.606
.607
.610

سمنگان
مرکز اسالمی و تحقیقاتی امت
وسط در کابل
انجمن اجتماعی استادان مسلکی
تربیت بدنی مقیم شهر کابل
دبگرام ولسوالی دنصرو کلی
قومی شورا
انجمن اجتماعی راهیان نور
ولسوالی خواجه عمری والیت
غزنی
انجمن اجتماعی صافات "به
صف شده گان"شهر مزار
شریف
شورای اجتماعی قوم سادات
والیت لوگر مقیم شهر کابل
شوارای اجماعی اهالی شهرک
ذاکرین ناحیه هفدهم سرکوتل
خیر خانه
نهاد اجتماعی معلولین شهرتالقان
والیت تخار
انجمن اجتماعی زنبورداران
ولسوالی انجیل هرات
دکنر والیت دره پیچ ولسوالی د
حوانانو علمی تولنه
شورای اجتماعی مردم سنگالخ
میدان وردک مقیم شهرکابل
انجمن ورزش مشت زنی شیران
خراسان در شهرکابل
شورای صلح قومی وانکشاف
والیت کندز
انجمن اجتماعی کارآفرینان زن
مقیم شهرکابل
شورای اجتماعی دره پشه ای
ولسوالی پغمان

شمس الرحمان

کابل -مکرویان سوم جنب
کلنیک شینوزاده
سرک شش تایمنی سابقه
شهر کابل

0505024333
0544244757
0566115764
0506124163
0556354063
0553553535
0576535401
0544600175

2463

1375/10/22

2464

1375/12/26

صدیق هللا

نصرو کلی بگرام ولسوالی

2465

1375/10/26

محمد ایاز

غزنی ولسوالی خواجه
عمری قریه طورمی جوار
لیسه نسوان

2466

1375/11/10

سید حسن

مزارشریف -پل نصری
جنب تانگ تیل جاوید

2465

1375/12/26

0563430460
0567335272

میر احمد شاه

کابل-ناحیه دهم سرک 12
قلعه فتح هللا

2466

1375/11/30

0555545561
0555250035

آقامیر

کابل -ناحیه هفدهم –شهرک
ذاکرین

2467

1376/11/4

0556522540
0556655641

تاج الدین

والیت تخار – شهرتالقان-
ناحیه سوم

2470

1376/11/5

محمد عارف

هرات -ولسوالی انجیل

2471

عبدالخلیل

امین هللا
محمد یاسین
رازالدین
میرویس
هما عثمانی
دیدار

کنروالیت دره پیچ ولسوالی
ننگالم بازار
شهرکابل -ناحیه پنجم -سرای
هراتی
شهرکابل – ناحیه سوم –
پهلوی کمیته امداد امام
خمینی
والیت کندز – سرای ګمرک
– سرک فیروزکوهی
شهرکابل – ناحیه چهارم –
چهارراهی سابقه تایمنی
کابل – ولسوالی پغمان
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0506003525
0500513610
0576666166
0576441721
0555302054
0555606164
0577615221
0577403166

2472

1375/11/5

2473

1375/11/25

2474

1375/11/3

2۹7۲

1375/11/3

2۹7۲

1375/11/3

0572500115

2۹75

1375/11/17

0573345661

0500265157

.611
.612
.613
.614
.615
.616
.615
.616
.617
.620
.621
.622
.623
.624
.625
.626
.625

نهاد اجتماعی کارا مقیم ناحیه
دهم شهرکابل
دمحمدنبی عسی خیل ټولنیز
بنسټ
انجمن اجتماعی مالداری
ولسوالی شورتپه والیت بلخ
شورای انسجام وهماهنګی
مجاهدین پنجشیر
نهاداجتماعی جوانان مرکز
والیت بادغیس
دکنړ والیت په مرکز کی
دمعلولینو ټولنیزه ټولنه
شورای اجتماعی صدای زن
افغان
شورای اجتماعی مردم پروان
مقیم شهر پلخمری
بنیاد اجتماعی احسان مقیم ناحیه
دهم شهرکابل
نهاد اجتماعی جوانان شهرقلعه
نو والیت بادغیس
نهاد اجتماعی ومردمی والیت
لوګر
شورای هم آهنګی اجتماعی
مردم ولسوالی یکاولینګ
شورای اجتماعی خواجه های
افغانستان
انجمن اجتماعی دانشجویان فعال
والیت پروان
انجمن اجتماعی مردم بهارستان
ناحیه ششم شهرهرات
انجمن اجتماعی پیام امید مردم
ولسوالی ادرسکن شهر هرات
انجمن اجتماعی زنبورداران
ولسوالی بهارک والیت بدخشان

شهرکابل – ناحیه دهم

2۹76

1375/11/۹

کابل ښار – وزیراکبر خان

2۹77

1375/11/4

2500

1375/11/11

0562600170

2۲01

1357/12/14

0500255677

2۲02

1375/11/11

0576234420

کنړ والیت – اسعداباد ښار

2۲03

1375/11/11

0551236660

شهرکاب – ناحیه هفتم

2۲0۹

1375/11/6

0573144261

شهرپلخمری – ناحیه سوم

2۲0۲

1376/11/11

05005116636

2۲0۲

1375/11//6

05۹6۲15۲76

2۲05

1375/11/13

0571712616

زاهدهللا

والیت لوګر – شهر پل عالم

2۲06

1375/11/17

0573000666

عبدالکریم

شهر بامیان – لب دریا

2۲07

1375/11/7

0556565513

2۲10

1375/11/7

0566060200

2۲11

1375/11/20

0566551611

2۲12

1375/11/7

05۹5220۹00

2513

1375/11/23

0562450646

2۲1۹

1375/11/25

0576763500

محمدنبی
عبدالشکور
محمدسعید
سید نصرهللا
فریدهللا

محمد احسان
سید نصرهللا
محمد اصف

عبدالقدیر
حامد
عبدالغفور
رامش

والیت بلخ – مرکز ولسوالی
شورتپه
شهرکابل – ناحیه چهارم –
چهارراهی ترافیک کلوله
پشته – کوچه چهارم
والیت بادغیس – شهر قلعه
نو

شهرکابل – قلعه فتح هللا –
سرک 12
والیت بادغیس – شهر قلعه
نو

شهرکابل – ناحیه ششم –
ګوالی مهتاب قلعه
والیت پروان – شهر
چاریکار
شهرهرات – ناحیه ششم
والیت هرات – ولسوالی
ادرسکن
مرکز والیت بدخشان – شهر
فیض اباد
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0575655333

.626

انجمن اجتماعی زنبورداران
مرکز والیت بدخشان

روزی محمد

.627

په کابل کی د مومندو د یووالی
شورا

محمد یونس

.630
.631
.632
.633
.634
.635
.636
.635
.636
.637
.640
.641
.642
.643
.644

شورای اجتماعی غوری ها
افغانستان
انجمن اجتماعی جوانان قریه
چهل تن ولسوالی دره صوف
شورای خدمت گزاران شهر
هرات
انجمن اجتماعی مالداران
ولسوالی کشیزه والیت بلخ
شورای صدای ستم دیده گان
ومظلومان شهرهرات
انجمن اجتماعی اخالق ومعرفت
والیت هرات
انجمن علمی دانشمندان ناحیه
هفدهم شهرکابل
سازمان اجتماعی جوانان پویای
ضد تعصب وتبعض
نهاد اجتماعی همنوایان ناحیه
هفدهم شهر هرات
انجمن اقتصاددانان افغانستان
سازمان اجتماعی دوران مقیم
ناحیه دهم شهرکاب
سازمان جوانان متعهد افغان مقیم
شهرکابل
انجمن اجتماعی پیشگامان صلح
وتوسعه مقیم شهرکابل
نهاد اجتماعی وورزشی بانوان
ناحیه پنجم شهرهرات
انجمن اجتماعی جوانان قریه

مرکز والیت بدخشان – شهر
فیض اباد
کابل ښار – څلورمه کارته
– شیرشاه سوری مسجد
ترڅنګ
شهر کابل  -ناحیه سوم –
کوچه تلویزون نورین
والیت سمنګان – ولسوالی
دره صوف – قریه شیخه

2۲1۲

1375/11/24

2۲1۲

1375/12/3

2515

1375/11/23

0575055164

2516

1375/11/20

0556356563

حاجی وحید

والیت هرات – ناحیه دوم

2۲17

1375/11/13

0577471766

بختیار

والیت بلخ – ولسوالی کشیزه

2520

1375/11/13

055632060

منیره

شهرهرات – ناحیه سیزدهم
– جبریل

2521

1375/11/24

0576234506

عبدالباری

شهرهرات – ناحیه اول -

2522

1375/11/23

عبدالقادر
محمد

0576553066

0565666401

احمدشاه حلیمی

شهرکابل – ناحیه هفدهم –
مقابل مسجد جامع الفتح
شهرکابل – قلعه فتح هللا –
سرک دوم

0575771153

2523
2524

1375/12/11

0506606655

فاطمه

شهرهرات – ناحیه هفتم

2525

1375/11/23

05720736000

محمدنبی

شهرکابل – کارته 3
شهرکابل – ناحیه دهم –
قلعه فتح هللا – سرک -12
خانه سوم
شهرکابل – ناحیه پنجم –
خوشحال خان – بازار افشار
کابل – ناحیه ششم – کوچه
هشتم شورا

2526

1375/12/14

0576404422

2525

1375/12/16

منصور

حبیب هللا یوسفزی

0575765170

2526
2527

1375/12/6

0500220655

عابده جان

والیت هرات – شهرهرات

2530

1375/11/20

057۲۹77۹۹0

حبیبه

شهر بامیان – شهرک ولی

2۲31

1375/11/23

0575037074
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سیاه دره والیت بامیان
.645
.646
.645
.646
.647
.650
.651
.652
.653
.654
.655
.656
.655
.656
.657

انجمن مددکاران مقیم شهرکابل
انجمن اجتماعی زنان معلول
ناحیه پنجم شهرکابل
بنیاد اجتماعی خدایداد کتوازی
مقیم شهرکابل
بنیاد اجتماعی امیرزاده مقیم
شهرکابل
شورای اجتماعی جوانان توانمند
مقیم ناحیه ششم شهرکابل

سید حمزه
پروین

فهیمه

د جالل اباد ښار دیونانی طبیبانو
ټولنه
سفید
دننګرهار والیت د ویښو ځوانانو
ټولنه
نهاد اجتماعی جوانان مقیم
ششصد کوتی
په کابل کی د ځاځیو ځوانانو
مدنی ټولنه
انجمن اجتماعی باغداران تکانه
والیت میدان وردک
دکنر والیت د زورمندی کلی
تولنیزه شورا
انجمن اجتماعی زنبورداران
بغالن مرکزی
بنیاد اجتماعی جوانان متحرک
مقیم شهرکابل
سازمان اجتماعی نسل مثبت مقیم
شهرکابل

عصر
شهرکابل – ناحیه سوم –
چهارراهی پل سرخ
شهرکابل – ناحیه پنجم
شهرکابل – ناحیه چهارم –
چهارراهی ترافیک
کابل – ناحیه ششم – کارت
3

2۲32

1375/12/14

05۹6560050

2۲33

1375/12/23

0565673526

2534
2۲3۲

شهر کابل – ناحیه ششم

2536

جالل اباد ښار – تالشی
چوک – شانزده فامیلی
سرک

2۲35

0506000756
1375/122/6

0561636063
0562655046
0505026360

2۲36
حاجی عزیز

جالل اباد ښار -پنځمه ناحیه

2۲37

1375/12/5

0544460400

نورالدی

والیت بغالن – شهرپلخمری

2۲۹0

1375/12/5

0527133622

کمال حسن

کابل ښار – اتمه ناحیه –
شاه شهید

2۲۹1

1375/12/7

0570452452

فیروز خان

والیت میدان وردک –
بازارتکانه

2542

1376/12/14

مولوی عبدالعزیز

کنروالیت – دره پیچ
ولسوالی – زورمندی کلی

2543

1375/12/5

0550273052

عبدالرب

سرک اول بغالن مرکزی

2544

1375/12/10

0577552510

شهرکابل – ناحیه پنجم –
عقب مکتب سپین کلی

2545

شهرکابل – کارته چهار

2546

1375/12/14

2545

1375/12/30

2۲۹6

1375/12/1

محمد طارق

.660

دخاکجبار د ځوانانو ټولنه

محمد خالد

.661

شورای اجتماعی کوچی های

محمد عارف

کابل والیت – خاکجبار
ولسوالی
والیت هرات – جاده لیسه
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0500272644

0502061565
0563136573

0577571051

.662
.663
.664
.665
.666
.665
.666
.667
.650
.651
.652
.653
.654
.655
.656
.655

زون غرب مقیم والیت هرات
سازمان اجتماعی جوانان همگام
مقیم ناحیه هفتم شهرکابل
انجمن اجتماعی زعفران کاران
ولسوالی ساغر والیت غور
نهاد علمی اواجتماعی محور
مقیم والیت هرات
سازمان اجتماعی جوانان
عصرنوین مقیم شهرکابل
بنیاد اجتماعی مردم قریه ده آغه
ولسوالی شیندند والیت هرات
شورای ارایه خدمات اجتماعی
مردم شهرکابل
شورای اجتماعی ازبیکان والیت
کندز
شورای اجتماعی مردم شهرک
خواجه رواش ناحیه پانزدهم
شهرکابل
دمیدان وردګو والیت دسایبین
کارو بزګرانو ټولنیزه ټولنه
د سرخرود ولسوالی دشمس اغا
دکلی ټولنیزه شورا
بنیاد شهد سردار محمد داود خان
مجمع صنعت ګران مقیم شهر
مزار شریف والیت بلخ
په ننګرهار کی د سبا ستوری
څیړنیزه ټولنه
شورای اجتماعی مردم ولسوالی
جرم والیت بدخشان مقیم
شهرکابل
بنیاد اجتماعی شگوفه ( نجات )
مقیم ناحیه سوم شهرکابل
انجمن ماستران و دوکتوران
مقیم شهرکابل

مهری
محمد سمیم
عبدالحکیم
محمد امین

گل احمد
غالم حبیب
عبدالرشید
حبیب الرحمن
عزت هللا
سلطان محمد
محمد نادر

نورهللا
وثیق هللا (عظمی
)
شگوفه
خالد (نور)

شهرکابل – ناحیه هفتم
والیت غور -ولسوالی ساغر
– قریه ده قاضی
والیت هرات – ناحیه -13
شهرک المهدی
شهرکابل – ناحیه یازدهم –
سیصدوپانزده
والیت هرات-ولسوالی شیندند
فریه ده آغه
شهرکابل -ناحیه هشتم –
کارته نو-فلعچه
والیت کندر –ناحیه اول –
کوچه سوم
شهرکابل -ناحیه پانزدهم-
شهرک خواجه رواش
میدان وردګو والیت –
دکرنی ریاست ترڅنګ
سرخرود ولسوالی – شمس
اغاکلی
شهرکابل – ناحیه دهم
شهرمزارشریف – ناحیه دوم
– عقب شهرداری
ننګرهار والیت – څلورمه
ناحیه
شهرکابل – ناحیه چهارم –
چهارراهی ګل سرخ
شهرکابل – کارته سه – پل
سرخ
شهرکابل – ناحیه چهار –
ایستګاه برج – متصل برج
برق کلوله پشته
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2۲۹7

1375/12/12

0566015515

2550

1375/12/27

0544064345

2551

1375/12/7

0504553061

2552

0560715655
05753464644
0577156653
05444323746
0550733421
0577534666
0563051016

2553

1375/12/7

2554

1375/12/12

2555

1375/12/5

2556

1375/12/14

2555

1375/12/30

0554135341

2556

1375/12/22

0562067331

2۲۲7

1375/12/15

0563022722
0565622127

2۲۲0
2۲۲1

1375/12/21

0555551566

2۲۲2

1375/12/5

0576045024

2۲۲3

12375/12/27

0546315454

2564

1375/12/30

0560146666
0561200011

.656
.657
.660
.661
.662
.663
.664
.665
.666
.665

بنیاد اجتماعی رفاه زنان مقیم
شهرکابل
نهاد اجتماعی مردم قریه شاه کاه
ولسوالی بګرام والیت پروان
په ګردیز ښار کی د وطنپال
زلمی ټولینزه ټولنه
سازمان اجتماعی نیروی جوان
مقیم شهرکابل
نهاد جوانان آبدره پنجشیر

احمد عمر (
عبادی )
ضیاوهللا

نهاد اجتماعی بلخ بامی

محمد عارف

په ننګرهار کی دمعارف
دوستانو ټولنه
انجمن اجتماعی جوانان فعال
مقیم ناحیه سیزدهم شهرکابل
په ننګرهار والیت کی دداخله
متخصصو ډاکترانو ټولنه
نهاد اجتماعی نسل متحد
درشهرکابل

بی بی یلدا
(صدیقی)

شهرکابل ـ ناحیه  -11سرک
31۲

2565

1375/12/23

0563566005

عبدالمجیب

مرکز ولسوالی بګرام

2۲۲۲

1375/12/16

056۲7۹73۲1

پکتیا – مرکز ګردیز

2565
2۲۲6

1375/12/10

2۲۲7

1375/12/25

2۲50

1375/12/21

0560145516

تاج الدین

جالل آبادښار -دریمه ناحیه

2۲51

1375/12/16

0577366561

محمد امان

شهرکابل – ناحیه سیزدهم –
استګاه سرپل

2۲52

1375/12/23

محمدایوب

جالل اباد ښار -شفا روغتیا

2۲53

15/12/1375

.666

انجمن فوتبال افغانستان

کرام الدین

.667

دکندهار والیت دخریاالنو ټولنه

احمد لودین

.670
.671
.672
.673
.674
.675

سازمان اجتماعی صبح آزادی
والیت ننګرهار
سازمان اجتماعی بره کی والیت
کابل
انجمن طبی شفا مقیم شهرکابل
انجمن اجتماعی خدمت ګزاران
قریه بلندشاهی ولسوالی انجل
والیت هرات
انجمن اجتماعی وترنران والیت
هرات
انجمن اجتماعی جوانان قریه

والیت کابل – ناحیه چهارم
– رولکس پالزا
آبدره پنجشیر – قریه غلبلک
والیت بلخ – شهر مزار
شریف

0551547533

کارته چهار – مارکیت شمال
پالزا
کابل – چهارراهی ملی بس
– مکرویان کهنه
دکندهار والیت – عینومینه
– اتم سړک – میلیونوم
کمپلکس
شهر جالل آباد – چوک
پشتونستان

2554

0562022064

0500600057
0505210706

2۲5۲

1375/12/15

0577220000

2۲5۲

1375/12/15

0500306255

2555

1375/12/25

0567541003

غالم نقشبند

شهرکابل – ناحیه هفدهم

2۲56

1375/12/22

0563534236

سید منیر

والیت کابل – ناحیه هفدهم

2557

137۲/12/1۲

0555622320

والیت هرات – ولسوالی
انجل – قریه بلند شاهی

2۲60

137۲/12/1۲

05270۲0۲0۹

شهرهرات – کوچه دهقان
نژاد
مرکز هرات – نوآباد –

2۲61

137۲/12/1۲

057۲2۲۲652

2۲62

137۲/12/1۲

05771۲2330

حشمت هللا

بصیر احمد
عبدالقدیر
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.676
.675
.676
.677
.700
.701
.702
.703
.704
.705
.706
.705

رباط مال عبدهللا ولسوالی انجیل
والت هرات
انجمن اجتماعی وترنران مزار
شریف
شورای اجتماعی مردم بیجاه
شده والیت دایکندی
انجمن اجتماعی زنبورداران
ولسوالی کهمرد والیت بامیان
شورای اجتماعی مردم هوفیان
شریف مقیم کابل
انجمن اجتماعی زراعتی
وحرفوی زنان مقیم ناحیه
سیزدهم شهر هرات
انجمن اجتماعی وترنران ګردیز

شهرمزارشریف – مقابل
احاطه وترنری
مرکز والت هرات – ناحیه
 -۲شهر نو جاده مهری
والیت بامیان – ولسوالی
کهمرد
شهرکابل – حوزه یازدهم –
سیصدوپانزده

2۲63

137۲/12/15

0577۹3۹۲71

2۲6۹

137۲/12/16

0565113360

2۲6۲

137۲/12/21

05532333۲3

2۲6۲

137۲/12/21

056735111۹

شهرهرات – ناحیه سیزدهم
– جبریل اتفاق چهار

2۲65

137۲/12/21

05601۲070۲

سید نصرالدین

انجمن وترنران والیت کندهار

ګل افضل

شهرګردیز – باغ پیر
والیت کندهار – ولسوالی
دند
وزیراکبرخان – سیرک
سیزدهم

2۲66

137۲/12/21

2۲67

137۲/12/21

2۲70

137۲/12/30

050027013۲

محمد مهدی

کابل – ناحیه سیزدهم

2۲71

137۲/12/2۲

0552275۹6۹

کابل – ولسوالی بګرامی –
قلعه احمد خان
مرکز والیت ارزګان – شهر
ترینکوت

2۲72

137۲/12/30

0577۹71۲11

2۲73

137۲/12/27

055000035۹

پکتیا والیت – مرکز ګردیز

2۲7۹

137۲/12/27

0553105233

انجمن دوکتوران اطفال مقیم
کابل
شورای اجتماعی مردم سیاسنګ
والیت میدان وردک مقیم کابل
نهاداجتماعی اهالی قلعه احمد
خان ناحیه شانزدهم
شورای اجتماعی اهل تشیع
مرکز والیت ارزګان
په پکتیا والیت کی دحبیب کلی
ځوانانو ټولنه

کوچه رباط مال عبدهللا
احمدشاه
عبدالمعین
محمد نصرت
عبدالستار
کبرا

سیدعلیشا

محمد فهیم
محمد ظاهر
مجیب الرحمان

.706

بنیاد سلطان راضه

حبیبه

.707

شورای انسجام وهمآهنګی مردم
افشار ناحیه پنجم شهرکابل

فریدون

.710

زرغون هلمند د ځوانانو ټولنه

حبیب هللا

.711

انجمن فلبرایت افغانستان

فیروز خان

والیت غور – مرکز
فیروزکوه – جنوب کوچه
سره میاشت
شهرکابل – ناحیه پنجم –
کتابخانه جامع صاحب
الزمان
دهلمند والیت مرکز – لشکر
ګاه ښار
شهرکابل – سرک کلوله
58

2575

137۲/12/26

057۲16۲232

2۲7۲

137۲/12/30

050027۹۲5۲

2۲75

137۲/12/27

05037۲۲۲7۲

2۲76

137۲/1/1۹

0577177576

پشته
.712
.713
.714

درحمن مینی ( قلعه برقی )
دخلکو ټولنیزه شورا
نهاد اجتماعی محصلین مقیم
ناحیه سوم شهرکابل
انجمن مالداری واجتماعی صفا
ولسوالی فیض آباد والیت
بدخشان
دهلمند دمیوه لرونکو نیالګیو
دروزنکو ټولنه

محمود ( رحیمی )

اتمه ناحیه ـ رحمن مینه

2۲77

137۲/12/30

0565110111

وحیداحمد

شهرکابل – ناحیه سوم –
کارته چهار – سرک سوم

2۲00

137۲/12/30

05۹۹۲۹605۲

مرکز والیت بدخشان – قریه
دشت قرغ

2۲01

0575۹۲۲502

احمدشاه

هلمند والیت -لشکرګاه شار

2۲02

137۲/12/30

0527۲5۲653

.716

انجمن اجتماعی پیشرفت جوانان
والیت ارزګان

نهضت هللا

والیت ارزګان – مرکز
ترینکوت – کوچه ریاست
امنیت ملی

2۲03

137۲/12/26

050513۲032

.715

انجمن اجتماعی دانشجویان
فعال ولسوالی چهارکنت والیت
بلخ

محمد سخی

والیت بلخ – شهر مزار
شریف

2۲0۹

137۲/12/2۹

05566۹0057

.716

شورای حمایت از ارزشهای
اسالمی وجهادی مقیم شهرکابل

عبدالقادر

.715

.717
.720
.721
.722
.723
.724
.725
.726

انجمن اجتماعی دانشجویان
ولسوالی چهارکنت والیت بلخ
انجمن اجتماعی نوید آګاهی مقیم
ناحیه سیزدهم شهرکابل
دافغان باور دنالوستو ټولنه
دزرمت ولسوالی دخلکو دیووالی
،همغږی ټولنیزه ټولنه
انجمن اجتماعی زارعین
سویابین والیت سمنگان
سازمان اجتماعی نگاه نو جوانان
دایکندی مقیم ناحیه سوم
شهرکابل
انجمن اجتماعی هیپنوتیزم مقم
شهرکابل
سازمان اجتماعی نگاه نو جوانان
دایکندی مقیم ناحیه سوم

شهرکابل – ناحیه هفتم –
سرک داراالمان – مقابل
هوتل کابل دبی
شهر مزار شریف – غرب
چوک سنګ چارکی
شهرکابل – استګاه تانک تیل
دشت برچی
کابل – باغ باال

2۲06

137۲/12/30

055525۹712

محمدخان

دپکتیا والیت – ګردیز ښار

2۲07

137۲/12/30

0555556111

محمدهاشم

والیت سمنگان – جوار
تعمیر ریاست زراعت

2۲10

1375/12/30

0556655062

شهرکابل – ناحیه سوم

2611

شهرکابل – ناحیه سوم –
گوالیی دواخانه

2612

0571646464

شهرکابل – ناحیه سوم

2613

0555555144

نیک محمد

عبدالرازق

مرتضی
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2۲0۲

137۲/1/12

050601۲203

2۲0۲

137۲/12/27

057203۲267

2۲05

0503۲3۹۲55

.725
.726
.727
.730
.731
.732
.733
.734
.735
.736
.735
.736
.737
.740
.741

شهرکابل
انجمن اجتماعی حمایت
ازجوانان مقیم ناحیه دهم
شهرکابل
بنیاد حمایت از مریضان کلیوی
مقیم شهرکابل
اتحادیه صنعت دوائی
ومحصوالت صحی افغانستان
انجمن اجتماعی معلمین ولسوالی
شهرستان والیت دایکندی
نهاد اجتماعی معرفت مقیم ناحیه
یازدهم شهرکابل
بنیاد برکه والیت فاریاب
انجمن زراعتی واجتماعی
بهارستان ولسوالی بهارک
والیت بدخشان
انجمن اجتماعی جوانان راه بابه
مزاری شهید مقیم والیت بامیان
په ننګرهار والیت کی افغان
ټولینز بنسټ
شورای اجتماعی زنان شهرک
امام فخر رازی مرکز والیت
هرات
انجمن اجتماعی زنبورداران دره
چرخفلک ولسوالی خوست
والیت بغالن
شورای اجتماعی زنان
شهرکداشخانه مرکزوالیت
هرات
شورای رضاکاران محیط
زیستی بهار بامیکا
انجمن اجتماعی زنبورداران
ولسوالی کلفگان والیت تخار
نهاد اجتماعی کار ساز مقیم

سمیع هللا

شهرکابل – ناحیه دهم

2614

تابش ناصری

شهرکابل – ناحیه ششم –
کارته 3

2615

والیت کابل – بګرامی -

2۲1۲

0500311336

والیت دایکندی – ولسوالی
شهرستان

2۲15

0552077203

عبدالحکیم

شهرکابل – ناحیه یازدهم

2۲16

137۲/1/1۹

عزت هللا

والیت فاریاب – شهراندخو
ی

2۲17

137۲/1/13

آسیه

والیت بدخشان – ولسوالی
کشم

2۲20

137۲/2/10

شهربامیان

2۲21

0553126۲27

جالل آباد ښار – اوله ناحیه

2۲22

0565۹36165

والیت هرات – شهرک امام
فخر رازی

2623

05622674547

والیت بغالن – ولسوالی
خوست – دره چرخفلک

2624

مرکز هرات – شهرک
داشخانه

2625

صالح الدین

مراد علی
قاری عبدهللا

0565662620
137۲/1/23

1376/2/16

055570۲000

056777107۹
056۲۲2323۲
0576107765

0556206612
0565466353

والیت بامیان

2626

1376/2/17

0551325551

والیت تخار – ولسوالی
کلفگان – قریه نذیر شهد
شهرکابل – کوته سنگی –

2625

1376/2/16

0502275564
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2626

0560230655

شهرکابل
.742
.743
.744
.745
.746
.745
.746
.747
.750
.751
.752
.753
.754
.755
.756
.755
.756

دمیدان وردک دمیرمنو تولنه
دارزگان والیت حقپال مدنی
تولنه
پکتیا والیت باور تولنیزه تولنه
سازمان اجتماعی جوانان
سمنگان
نهاد اجتماعی جوانان قریه
یوزباشی ولسوالی بگرام والیت
پروان
انجمن اجتماعی زنبورداران
مرکز والیت دایکندی
نهاداجتماعی جوانان قریه
بتخاک علیا شهر کابل
انجمن مالداری خورشید
ولسوالی کشم والیت بدخشان
سازمان اجتماعی مردم دره
فوالدی والیت بامیان
انجمن مالداری ولسوالی شهدا
والیت بدخشان
انجمن زراعتی گلستان ولسوالی
شهدا والیت بدخشان
انجمن مالداری قالت ولسوالی
یفتل والیت بدخشان
انجمن صنایع دستی زنان مرکز
ایبک والیت سمنگان
انجمن زعفران کاران قریه
خواجه شهاب الدین ولسوالی
گزره والیت هرات
انجمن اجتماعی زنبورداران
ولسوالی چهاردره کندز
شواری اجتماعی قوم مچین خیل
مقیم ناحیه دوازدهم شهرکابل
انجمن مالداران وحدت ولسوالی

گوالیی دواخانه
والیت میدان وردک – مرکز
میدان شار
ارزگان والیت – مرکز
ترینکوت
پکتیا والیت – گردیز شار

2627

1376/1/27

0545576555

2630

1376/1/21

0545000621

2631

1376/1/22

0504636063

صدرالدین

مرکز شهر ایبک

2632

1376/1/23

0551415560

غیرت خان

والیت پروان – ولسوالی
بگرام – قریه یوزباشی

2633

1376/1/23

0556006262

2634

1376/1/26

0566570527

2635

1376/1/25

0564050261

شکیال
نصیب هللا
خالد احمد

مرکز والیت دایکندی –
سرک جدید نیلی
والیت کابل – ولسوالی
بګرامی قریخ بتخاک
والیت بدخشان – ولسوالی
کشم – قریه فرجغانی
بازار بامیان – غرب مسجد
رهبر شهید
والیت بدخشان – ولسوالی
شهدا – قریه میدان
والیت بدخشان – ولسوالی
شهدا – قریه ازریو

2۲۹0

1376/2/11

عوض بی بی

مرکز ولسوای ارگو

2641

1376/2/10

وجیه

والیت سمنگان – شهر ایبک

2642

1376/1/25

امین هللا

ولسوالی گذره – قریه خواجه
شهاب الدین

2643

1376/1/26

0577425670
0577651531

نجیب هللا

والیت کندز – ولسوالی
چهاردره

2644

1376/2/4

0555347066

محمد سلیم

شهرکابل – ناحیه دوازدهم

2645

1376/2/12

مرکز ولسوالی ارگو

2646

مصطفی روشن
میرزا محمد

سلیم

رقیبه

61

2۲3۲
2۲35

0556153515
1376/2/3

2۲37

055002۹۲23
0572051445
0505006156
0504044665
0505504754
0506061654
050515525
0575274656
0571536610

0565465466
0564536653
0505575562

.757
.760
.761
.762
.763
.764
.765
.766
.765
.766
.767
.750
.751
.752
.753

ارگو والیت بدخشان
په کابل ښار کی دښوونی او
پیوستون ټولنیز بنسټ
دخوست والیت دشهیدانو د ورثه
مدنی ټولنه

شفیق هللا
شوکت

دننګرهاروالیت دمحصلینو
دمالتړ ټولنه
انجمن اجتماعی همبستګی
ژورنالیستان مقیم ناحیه پنجم
شهرکابل
شواری اجتماعی قوم یار فوالد
والیت غور
انجمن زراعتی تکسارولسوالی
کشیم والیت بدخشان
انجمن زراعتی کهکشان
ولسوالی درایم والیت بدخشان
شورای اجتماعی جوانان مرکز
والیت غزنی
بنیاد اجتماعی بابا خاموش
والیت غزنی

2646

1376/1/23

0530253576
0564003157

2۲۹7

کابل  -ناحیه پنجم –
خوشحال خان مینه

2650

1376/2/17

والیت غور – مرکز فیروز
کوه
ولسوالی کشیم – قریه
فرخغانی
والیت بدخشان – ولسوالی
درایم

2651

1376/1/26

2652

1376/2/11

26۲3

1376/2/10

منظور احمد

مرکز والیت غزنی

2654

1376/2/25

نذیر احمد

مرکز والیت غزنی

2655

1376/2/24

والیت دایکندی – شهر نیلی

2۲۲۲

خالد

شهرکابل – ناحیه سوم

2655

1376/5/26

غالم سخی

شهرهرات

2656

1376/1/27

لعل پادشاه

جالل آباد – پنځمه ناحیه

2۲۲7

1376/2/23

محمد ناظر

شهرهرات – ناحیه نهم -

2۲۲0

1376/1/52

شهرکابل – ناحیه ششم –
استګاه سابقه

2۲۲1

محمد ابراهیم
سید یحی
فهیمه
معاویه

شورای اجتماعی مردم سنگتخت
وبندر دایکندی
انجمن اجتماعی محققین افغان
مقیم ناحیه سوم شهرکابل
انجمن اجتماعی رفعت ناحیه
اول شهر هرات
دجالل آباد ښار په پنځمه ناحیه
کی د ترقی پیغام ټولنه
مجمع تاجران وارد کننده مواد
ساختمانی والیت هرات
نهاد اجتماعی رضا کاران
محیط زیستی افغان بامیکا مقیم
ناحیه ششم شهر کابل

کابل ښار – دریمه ناحیه –
ددریمی امنیتی حوزی شاته
خوست والیت مرکز –
دولس سوه فامیلی
دجالل آباد ښار – څلورمه
ناحیه – دمستوفیت چوک تر
څنګ

2645

1376/1/25

62

0505545555
0554505004
0500241655
0505340343
0556655766

0566666360
0560451501
0555777532
0551504576
0505734577
0566056416
0562265046
0566176666
0544202605
0577231۲0۲
05772۲0۲27
0502474454
0505056641
0562224560
0565656776
0565776600
0575756363
0555407702
0550666625
0577450502
0566550062
0546420067
0557602041

.754
.755
.756
.755
.756
.757
.760
.761
.762
.763
.764
.765
.766
.765
.766
.767

شورای اجتماعی مردم غور
مقیم والیت نیمروز
بنیاداجتماعی آرزو مقیم ناحیه
چهارم شهرکابل
انجمن اجتماعی جوانان ولسوالی
مردان والیت جوزجان
بنیاد اجتماعی همدرد والیت
ننګرهار
شورای اجتماعی جوانان خواجه
رواش ناحیه نهم شهر کابل
شورای اجتماعی مردم ولسوالی
شینوار ی دره غوربند والیت
پروان
دننګرهار والیت در سرخرود
ولسوالی دخښت ماالنو ټولنه
سازمان اجتماعی امید سبز
والیت دایکندی مقیم ناحیه ششم
شهرکابل
شورای اجتماعی اهالی قریه
اتفاق خواجه جمع ناحیه پنجم
شهرکابل
په کابل ښار کی دخیبر ټولنیز
بنسټ
سازمان اجتماعی جوانان
درخشان والیت بلخ
انجمن محصلین زراعت مقیم
شهرکابل
سازمان اجتماعی جوانان راه
نور مقیم ناحیه پانزدهم شهر
کابل
دکابل په ښار کی دکوچی
ځوانانو تولنه
په ننګرهار ښار کی دسیف الدین
خیلو قوم ټولنیزه شورا
نهاد اجتماعی مدنی خورشید

احمد

مرکز والیت نمیروز –
کوچه والیت

2۲۲2

1376/1/25

فریحه

شهرکابل – ناحیه چهارم

2۲۲3

1376/2/16

حبیب هللا

شهر جوزجان  -ولسوالی
مردیان

2۲۲۹

1376/2/3

مرکز والیت ننګرهار

2665

اجمل

کابل – ناحیه نهم – جوار
لیسه نسوان خواجه رواش

2666

1376/2/25

عبدالرحیم

ولسوالی شینواری

2665

1376/2/31

0551253553
0577326220

عبدالخلیل

سرخرود ولسوالی

2666

1376/2/17

0567235465
0500601524

عصمت هللا

شهر کابل – ناحیه ششم –
جورا چوک

2667

1376/2/13

0505067462
0506557667

نور محمد

شهرکابل – قریه اتفاق
خواجه جمع

2650

1376/2/13

0565625725
0577160406

کابل ښار – لسمه ناحیه –
دوزیر اکبر خان  1۲سرک
والیت بلخ – ناحیه اول
رولیکس – عقب شاروالی
شهرکابل – ناحیه سوم –
کارته چهار

2651

1376/2/16

حمید هللا

2652
2653

057775655
0577706275
0563662030
0562466573
0566052322
0562077455
0577671546
0565150773
0565361035
055566612

0572666662
0553642363
0577510265
0570570527
0561353660
0571264520

محمد سالم

شهرکابل

2654

1376/3/1

0556716255
0505627742

حبیب هللا

کابل ښار – یوولسمه ناحیه
– بت خاک

2655

1376/2/17

05533166055
0553342351

عسکر هللا

جالل اباد – درونته

2۲5۲

1376/5/15

0555350230

نقیب هللا

والیت پکتیا شهر ګردیز

2۲55

1376/2/17

0575175217

63

.770
.771
.772
.773
.774
.775
.776
.775
.776
.777
.1000
.1001
.1002

.1003
.1004

سحر والیت کاپیسا
نهاد اجتماعی کاروان جوانان
مقیم والیت بلخ
انجمن اجتماعی ایشانج (اعتماد )
والیت فاریاب
دکابل والیت دبګرامی ولسوالی
دحسین خیلو ځوانانو دیووالی
شورا
بنیاداجتماعی روشندالن مقیم
شهرکابل
انجمن اجتماعی زنان معلول
مرکز والیت تخار
کندهار پیوند مدنی ټولنه
انجمن زراعتی هزار سیب
ولسوالی یفتل والیت بدخشان
انجمن مالداری شیوه ولسوالی
بهارک والیت بدخشان
انجمن اجتماعی زنان مقیم ناحیه
دوم شهرکابل
دکابل والیت دبګرامی ولسوالی
دګوسفندری ځوانانو شورا
دننګرهاروالیت درودات
ولسوالی دقطرغی کلی قومونو
ټولنیزه شورا
شورای اجتماعی قوم باکس
والیت بغالن مقیم کابل
مرکز اجتماعی اندیشه رنا مقیم
شهرکابل
دننګرهاروالیت په بهسود خاص
ولسوالی کی دوطنی شوولو او
وریځو د بسته بندی او پروسس
کوونکو ټولنه
شورای بلوچ های افغانستان

والیت بلخ – شهر
مزارشریف
مرکز فاریاب – شهر میمنه
– ناحیه چهارم

2۲57

1376/2/24

میر آغا

ولسوالی بګرامی

2660

1376/2/16

سید محمد واعظ

شهرکابل – ناحیه ششم

2661

1376/2/17

فهیمه

شهرتالقان – ناحیه چهارم

2662

1376/2/20

2663

1376/2/15

عبدهللا

2656

0527776665
0526632164
0576761212
057713۲310
057726032۲
0564414064
0565564200
0552040116
0554146132
0560577256
0502567446

کندهاروالیت – لمړی ناحیه
– دشهیدانو څلورالری
ولسوالی یفتل – قریه هزار
سیب
والیت بدخشان – ولسوالی
بهارک
دهن باغ زنانه – مارکیت
تجارتی پنجشیر
دکابل والیت – دولسمه ناحیه
– احمد شاه بابا مینه

2666

1376/5/15

0565161547

2۲65

1376/2/25

0556244274
0555456066

ضیا والحق

دننګرهاروالیت –
دافغانستان بانک تر څنګ

2666

1376/3/26

0565757676

محمد اکبر

شهرکابل – ناحیه چهارم -

2۲67

1376/2/25

محمد رحیم

کابل – ناحیه چهارم – بین
چهارراهی پروان 3
ومارکیت

2670

دننګرهاروالیت – دبهسود
خاص ولسوالی

2۲71

0563366516

شهرکابل – ناحیه سوم –

2672

0564401630

حکمت هللا

فتانه
حضرت علی

64

0400764626

2664

0576656454

2۲6۲

0572551075
0572050154

1376/2/26

0576301414
0554102566
0500166561
0500415556

مقابل ناحیه سوم
.1005
.1006
.1005
.1006
.1007
.1010
.1011
.1012
.1013
.1014
.1015
.1016
.1015
.1016

شورای اجتماعی اهالی گذر
مناره باغ علیمردان ناحیه اول
شهرکابل
انجمن اجتماعی جوانان مقیم
خواجه رواش شهرکابل
دخوست والیت په دویمه ناحیه
کی دژمنو ځوانانو مدنی ټولنه
شورای اجتماعی مردم ولسوالی
جغتو مقیم شهر البیرونی مرکز
غزنی
انجمن زنبورداران قریه
چهاردره ولسوالی سیاه ګرد
غوربند والیت پروان
نهاد علمی واجتماعی دانش مقیم
والیت جوزجان
سازمان اجتماعی مسیر نو ناحیه
پنجم شهرهرات
سازمان اجتماعی بلکا (خرد )
مقیم ناحیه چهارم شهرکابل
انجمن اجتماعی بام دنیای
بدخشان مقیم شهرکابل
شورای اجتماعی اهالی قریه
حاجی آباد مسجد عثمان غنی
(رض )
نهاد مدنی مردم ولسوالی سیغان
والیت بامیان
دکونړ والیت دڅوکی ولسوالی
دخلکو ټولنیزه شورا
دننګرهاروالیت دبهسود
ولسوالی دعرب آباد ځوانانو
ټولنه
دکنړوالیت دسندری کلی
دځوانانو ټولنه

محمدکریم

شهرکابل – ناحیه اول

2673

شهرکابل – ناحیه نهم –
خواجه رواش

2674

خوست والیت – دویمه ناحیه

2675

1376/2/30

0557272130
0556215541
0560000326
0564640025
0566460072
0554616263

سید سخی احمد

مرکز والیت غزنی –
شهرک البیرونی

2۲7۲

1376/5/5

0577225754
0544546450

حبیب هللا

والیت پروان – ولسوالی
سیاه ګرد

2۲75

1376/3/1

0566570641
0552011153

محمد بصیر

والیت جوزجان – شهر
شبرغان – لیسه خدیجه
جوزجانی

2۲76

1376/2/24

عبدالمحمد

شهرهرات – ناحیه پنجم

2۲77

1376/3/6

قدرت هللا

شهرکابل – ناحیه چهارم

2500

1376/3/1

خال محمد

شهرکابل – ناحیه سوم –
چهارراهی شهید

2501

1376/3/21

میر اعطا

مرکز والیت غزنی

2502

1376/2/5

بشیر احمد

ولسوالی سیغان

2503

1376/2/31

سلطان محمد

څوکی ولسوالی – شاد یخلو

250۹

1376/5/3

نجیب هللا

ننګرهاروالیت  -بهسود
ولسوالی – عرب آباد کلی

250۲

1376/3/5

0565143756
0530046661

عبدالبصیر

کنړ والیت – دره پیچ
ولسوالی – سندری کلی

250۲

1376/2/25

0554541561
0555243636

65

0577124۲70
0566۲1۲۲2۲
0573550777
0577362635
0575653155
0526451711
0570000۲05
055۲۲36212
0544650066
05660556667
0554255563
0554335250
055۹5۹3۲۹7
051331۲۲۹0

.1017
.1020
.1021
.1022
.1023
.1024
.1025
.1026
.1025
.1026
.1027
.1030
.1031
.1032
.1033
.1034

سازمان اجتماعی امید جوانان
مقیم ناحیه اول شهرکابل
انجمن اجتماعی ورزشکاران
والیت هرات
شورای اجتماعی مردم والیت
سمنګان مقیم شهرایبک
دکونړ والیت دساداتو قوم
ټولنیزه شورا
نهاد اجتماعی جوانان هدفمند
والیت کاپیسا
انجمن اجتماعی زنبورداران
ولسوالی ورس والیت بامیان
شورای اجتماعی تدبیر والیت
هرات
سازمان رفاه اجتماعی
شهرهرات
سازمان اجتماعی ومدنی جوانان
روشنفکر مقیم ناحیه پانزدهم
شهرکابل
شورای مردمی ولسوالی
پلحصار اندراب مقیم ناحیه
پانزدهم شهرکابل
انجمن متخصصین محیط زیست
افغانستان
شورای اجتماعی مردم قریه
باالباع ولسوالی سرخرود والیت
ننگرهار
شورای اجتماعی مردم جرمتو
ولسوالی جغتو والیت غزنی مقیم
شهرکابل

ذبیح هللا
عبدالمعین
عبدهللا
سید کوثر

محمد جمعه
عبدالشکور

2506

1376/2/25

2507

1376/2/23

2510

1376/5/2

شهرهرات – ناحیه دوم –
جاده مخابرات
والیت سمنګان  -کارته
صلح  -کوچه ()3
دکونړ والیت – دسرکانو
ولسوالی
مرکز والیت کاپیسا –
شهرمحمود راقی
والیت بامیان – بازار
ولسوالی ورس
مرکزوالیت هرات – ناحیه
پنجم

2512

1376/3/2

2513

1376/2/30

مرکزوالیت هرات

251۹

والیت کابل – ناحیه پانزده

251۲

2511

0556255560
0502۲۲577
055200۲000
0557506257
0566507776
0500000۲۲0
057733۹060
0560006270
057۲۹25۹35
0500025473
0576666625

جمال الدین

شهرکابل – ناحیه پانزدهم –
سرک اول

2516

1376/4/11

0505600242
0506620065

مجتبی

شهرکابل

2515

1376/2/25

0565550215
0563750633

محمد معشوق

شهرجالل آباد – ناحیه سوم

2516

1376/3/21

0555515617
050۲01۲2۹

حمیدهللا

شهرکابل – ناحیه ششم

2517

1376/3/3

0577۲1۲۹۲3
055556661۹

دخوست والیت مرکز -

2520

دهلمند والیت – شکرګاه
ښار – اوله ناحیه
شهرکابل – ناحیه دوازدهم –

2521

1376/2/30

2522

1376/5/21

خوست ټولنیز بیسټ
دهلمندوالیت دنادعلی ولسوالی
دپنبی دکروندګرو ټولنه
شورای اجتماعی اهالی پروژه

شهرکابل – ناحیه اول

2505

1376/4/21

0506527707
0500632300
0577107461
0575530520
0555654175
0551453564

میرویس خان
حاجی میرویس

66

055۲1۲۲۹۹0
0550۹07055
0505143546
0503674560
0566255557

.1035
.1036
.1035
.1036
.1037
.1040
.1041
.1042
.1043

نوآباد بګرامی ناحیه دوازدهم
شهرکابل
شورای اجتماعی اهالی مسجد
ابو آیوب انصاری ناحیه
شانزدهم شهرکابل
بنیاد اجتماعی مهر والیت هرات
اتحادیه ملی شرکت های تولید
،پروسس وبسته بندی برنج
وطنی
شورای مردمی چهاردره
دغوربند مقیم ناحیه پانزدهم
شهرکابل
شورای اجتماعی اهالی قریه
شهیدان ولسوالی بګرامی والیت
کابل
نهاد اجتماعی جوانان ماندگار
مقیم ناحیه  13شهرکابل
انجمن اجتماعی صنایع دستی
زنان مقیم مرکزوالیت تخار
انجمن اجتماعی جوانان بارز
مقیم والیت بلخ
دجالل آباد ښار په څلورمه ناحیه
کی دمومند قوم ټولنیزه شورا

پروژه امنیت
سمندر

شهرکابل – ناحیه شانزدهم

2523

1376/3/1

0577671434
0562711574

احمد شفیق

والیت هرات

252۹

1376/3/1

0577555704
0577107053

محمد باز

شهرکابل – کارته چهار –
مقابل ریاست بریشنا

2525

1376/3/3

0555157727
0565361560

عبدالجمیل

شهرکابل – حوزه پانزدهم -
ایستګاه تصدی

2526

1376/3/6

0577325736
0544201615

رستم

والیت کابل – ولسوالی
بګرامی

2525

1376/3/14

0500237563
0505704062

شهرکابل – ناحیه سیزدهم

2526

فریده

مرکز والیت تخار

2527

1376/3/1

بی بی صفورا

شهرمزار شریف – ناحیه
هفتم – کارته صلح

2530

01376/3/10

خان افضل

دجالل آباد قول اردو ترڅنګ

2531

1376/3/25

.1044

دنورستان والیت دخلکو اسالمی
،ټولنیزه او یووالی شورا

نجیب هللا

.1045

شورای مردمی قلعه زمان خان
ناحیه نزدهم شهرکابل

اکرام الدین

.1046

انجمن اجتماعی ایثار والیت
هرات

شجاع الدین

.1045
.1046

شورای انسجام عربهای
افغانستان
شورای اجتماعی مردم ولسوالی

0562425663

عزت هللا
محمد سرور

دنورستان والیت – مرکز
پارون – دمحمدی جماعت
ترڅنګ
شهرکابل – ناحیه نزدهم –
قلعه زمان خان
شهرهرات – سرک قول
اردو – جاده مکتب علی
شیر نوایی
کابل – سرک اول خوشحال
خان مینه
شهرکابل – پروان سوم –
67

0545650004
0573577610
0550566115
0505351660
0565512462
0574755056
0503606055
0577400245

2532

1376/4/13

0502602652

2533

1376/3/23

0564452455
0566556666

253۹

1376/4/12

0575655030
0576441151

253۲

1376/3/24

253۲

1376/3/13

0577334215
0577205066
0565053545

.1047
.1050
.1051
.1052
.1053

کهمرد والیت بامیان مقیم
شهرکابل
دکنړ والیت دشاتو مچیو
روزنکو ټولنه
دلوی کندهار داسحاق زو قومی
شورا
نهاد اجتماعی جوانان آگاه والیت
تخار
بنیا اجتماعی محمد صدیق مقیم
شهرمزار شریف
انجمن اجتماعی زنبورداران
بهاران ولسوالی یکاولنگ والیت
بامیان

مقابل هوتل زرین
برکت خان
جمعه ګل
حیات هللا
محمد صدیق
احمد حسین

.1056
.1057
.1060
.1061
.1062
.1063

شورای اجتماعی اهالی پروژه
سلطان محمود غزنوی ناحیه
پانزدهم شهرکابل
شورای اجتماعی اتفاق مردم
بامیان مقیم ناحیه چهارم
شهرکابل
انجمن اجتماعی معلولین وورثه
شهدا مقیم ناحیه هشتم شهرکابل
دکابل په ښارکی ددولت زیو قوم

2537

1376/3/21

2540

1376/3/14

والیت بامیان –
مرکزولسوالی یکاولنگ

2541

1376/3/27

05563533527
0556764640

2546
25۹5

1376/5/16

0554306233

محمد دین

پروژه سلطان محمود
غزنوی – قصبه

25۹6

1376/3/25

050025557۲
0505056563

محمد یاسین

شهرکابل – ناحیه چهارم

25۹7

1376/3/25

0553136540

زربیګم

شهرکابل

25۲0

1376/4/1۹

05656۲5۲30

نظرګل

دکابل ښار – دولسمه ناحیه ـ

25۲1

1376/4/1۹

.1055

دخوست ولس مدنی ټولنه

هدایت هللا

.1055

2536

1376/3/25

1376/4/11

.1054

انجمن زنان در رادیو و
تلویزیون مقیم شهرکابل

.1056

دکنړ والیت – مرکز اسعد
آباد
دکندهاروالیت – یوولسمه
ناحیه
شهرتالقان – کوچه ریس
حبیب هللا
شهرمزار شریف – ناحیه
سوم

2535

1376/6/20

0564522116
0556255050
0500305305
0504003725
0500503603
0506366557
0577367777
0571446611

شهرکابل – ناحیه سیزدهم –
سرک هفدهم وزیر محمد
اکبرخان
دخوست والیت مرکز – 12
سوه فامیلی
شهرکابل – ناحیه هفتم –
سرک ده مراد خان
دخوست والیت مرکز –
دالمدینه
شهرهرات – ناحیه – 1۹
سرک المهدی
دننګرهاروالیت – دجالل
آباد ښار

نجیبه

نهاد اجتماعی آینده نگر مقیم
ناحیه هفتم شهرکابل
په خوست والیت کی دنور
ټولنیز بنسټ
انجمن اجتماعی زراعتی پیوند
سبز شهرهرات
دننګرهار دمحمدزیو قومی شورا

057360500

عبدالحمید
تیمور شاه

68

2542

1376/3/25

2543

1376/6/4

25۹۹
25۹۲

0577327632
0506323232
0553454515
0553454515
0565765465
0567505663
0506252010
055355511
0565645150
0526143214

دځوانانو ټولنیزه شورا
.1064
.1065
.1066

زابل مدنی ټولنه
شورای اجتماعی جوانان
اندیشمند والیت بنجشیر
په لوی ننګرهار کی دروغتیایی
کارکونکو ټولنه

سلیم کاروان اول منزل
فیض محمد
عبدالرحمن
ډاکتر نوروز

.1065

اتحادیه هماهنگی زنبورداران
افغانستان

عبدالرب

.1066

سازمان اجتماعی جوانان اینده
نگر مقیم ناحیه سیزدهم
شهرهرات

محمد انور

.1067

سازمان اجتماعی صدای نسل
جوان مقیم ناحیه هفتم شهرکابل

.1050

شورای اجتماعی مردم والیت
غزنی

علی جان جمال

.1051

نهاد اجتماعی راه فردا مقیم
ولسوالی انجیل هرات

غالم حضرت

.1052

دافغانستان دملی شورا پخوانی
غړو شورا

انجنیر
محمدعارف

.1053

شورای اجتماعی شهروندان
فیض آباد مرکز والیت بدخشان

فضل احمد

.1054

انجمن ملی ارتباطات جوانان
هرات

صبغت هللا

.1055

نهاد اجتماعی نور مقیم ناحیه
دهم شهرکابل

محمد هللا

.1056

په ننګرهاروالیت دکامه
ولسوالی کی دمجددی قوم
ټولنیزه شورا

مطیع هللا

0500702060
0500362523
054464165
0505362207
05۹5۹73561
0562626500

زابل والیت – مرکز قالت

2552

1376/4/2۲

شهر کابل – ناحیه دوم –
قوای مرکز
جالل آباد ښار – بسم هللا
صحت پالزا
شهرکابل – سرک دارالمان
– کوچه سرک انکشاف
دهات

2553

1376/3/2۹

25۲۹

1376/3/2۹

25۲۲

1376/3/25

0555147150
0577552510

شهرهرات – ناحیه سیزدهم

2556

1376/4/31

0562656661
0555176027

شهرکابل – ناحیه هفتم –
سرک داراالمان – کوچه
پاسپورت

2555

مرکز والیت غزنی

2556

1376/4/11

والیت هرات – ولسوالی
انجیل

2557

1376/4/31

دکابل ښار – شپږمه ناحیه –
دکارته سه – دحقوق بشر
کوچه
والیت بدخشان – مرکز شهر
فیض آباد – حصه اول –
ناحیه پنجم
والیت هرات – جاده ابن
سینا سوم
شهرکابل – سرک ششم قلعه
فتح هللا خان – کوچه
پوهنتون کابورا
دکامه ولسوالی – ګنج کلی

69

0560004430
0576040054
0577333021
0577425427
0566145025
0561571344

2560

1376/4/11

0544203050
0505124545

25۲1

1376/3/26

0577252626
0573615647

25۲2

1376/3/31

0575354565
0575570020

25۲3

1376/5/5

0576757513
0566001030

25۲۹

1376/4/15

.1055

شورا اجتماعی اندیشه نوین مقیم
ناحیه سیزدم شهرکابل

محمد ابراهیم

شهرکابل – ناحیه سیزدهم

25۲۲

.1056

بنیاد علمی واجتماعی غالم نبی
زاهدی والیت غور

غالم سخی

شهر فیروز کوه – کنار
انستیتوت مهارت – سرک
دره قاضی

2566

1376/4/14

سیتاقاسمی

شهرنو – برج عزیزی

2565

1376/3/31

سرک داراالمان – کوچه
انکشاف دهات
والیت غور  -شهر فیرو کوه
 -پشت عیدګاه

2566

1376/4/13

2567

1376/5/22

شهرهرات – ناحیه سیزدهم

2550

شهر جالل آباد – قریه
خوشګمبه
والیت پنجشیر – ولسوالی
حصه اول – دشت ربوت

2551

137۲/۹/1۹

2552

1376/4/21

شهرکابل – ناحیه پنجم

2553

1376/4/21

شهرکابل – ناحیه هشتم –
سرک سوم کارته نو
کابل ښار – لسمه ناحیه –
شیرپور -

2554

1376/4/17

2555

1376/5/16

2556

1376/4/13
1376/4/17

.1057
.1060

بنیاد خیریه سیتا قاسیمی مقیم
شهرکابل
اتحادیه شرکت های تبلیغاتی
مقیم شهردکابل

عبیدهللا

.1061

سازمان امید جوانان والیث غور

عبدالقادر

.1062

انجمن اجتماعی هرات باستان

محمد مهدی

.1063
.1064
.1065
.1066

شورای سرتا سری عرب های
والیت ننګرهار
نهاد اجتماعی ارفاق مقیم والیت
پنجشیر
بیناد اجتماعی برگ سبز مقیم
ناحیه پنجم شهرکابل
اتحادیه رهنماهای معامالت
شهرکابل

جاوید
عبدالحمید
فضل احمد
غالم محمد

1376/5/16

.1065

فیضان بنسټ

دالور

.1066

اتحادیه هماهنگی شرکت های
تولید ذوب اهن

پرویز

شهرکابل – حوزه نهم –
پارک صنعتی

سید عنایت هللا

مرکز والیت لوګر

2555

شهرکابل – ناحیه ششم – پل
سوخته
شهرکابل – ناحیه پنجم –
خوشحال خان مینه

2556

1376/5/25

2557

1376/4/24

کابل والیت – دبګرامی
ولسوالی بازار

2560

1376/4/25

.1067
.1070
.1071
.1072

دلوگروالیت دزراعتی اونسلی
چرگانو دروزنکو ټولنه
انجمن اجتماعی زنان همنوای
افغان مقیم شهرکابل
نهاد اجتماعی جوانان متحد مقیم
شهرکابل
دکابل والیت دبګرام ولسوالی په
شین ښارګوټی کی دمیشتوخلکو
ټولنیزه شورا

خدیجه
سلطان محمد
نجیب هللا

71

0505734004
0576405664
0566605547
0506505555
0506515555
0567566610
0574553471
0557427155
0557266140
0530241646
0546420422
0566331154
0555555115
0573523333
0544445214
0570001620
0505757460
0500274275
0565176233
0566450544
0567130055
0505005334
0572007001
0555065665
0505151737

.1073

دخاکجبار دولسوالی دخوردکابل
دکلی دآدم خیلو قومی شورا

محیب هللا

.1074

بنیاد اجتماعی راه سوم (اعتدال)
جوانان مقیم ناحیه ششم

مسعود

.1075
.1076
.1075
.1076
.1077
.1100
.1101
.1102
.1103
.1104
.1105
.1106
.1105

انجمن اجتماعی عصرتغییرمقیم
ناحیه ششم شهرکابل
انجمن اجتماعی جوانان همنوای
مقیم والیت بلخ

زهرا

نهاداجتماعی سخنوران افغان
مقیم ناحیه سوم شهرکابل
نهاداجتماعی صلح وهمپذیری
مقیم والیت بلخ
دهلمند والیت دقلعه بست دشاتو
مچیو دروزنکو ټولنه
دلغمان والیت دنوره کلی د
محمدخیلو قوم ټولنه شورا
نهاد اجتماعی جوانان نیرومند
مقیم ناحیه اول شهرکابل
د پکتیا والیت دسایبین کارو
بزګرانو ټولنه
سازمان اجتماعی جوانان
راهیاب مقیم کابل
سازمان اجتماعی جوانان
ابرارمقیم شهرکابل
نهاد اجتماعی پیام نو مرکز
والیت نیمروز
شورای اجتماعی پراچی پغمان
والیت کابل
انجمن اجتماعی تولید و ترویج
کننده گان سایبین والیت فاریاب

کابل والیت – اتمه امنیتی
حوزه – دریمه کوچه
شهرکابل –ناحیه ششم-سرک
دارالمان -سه راهی
عالوالدین
شهرکابل – ناحیه ششم – پل
سرخ -چهارراهی شهید
والیت بلخ – دروازه بلخ –
مارکیت مالسلطان
کابل – کوته سنګی – سرک
چهارم سیلو – مقابل
تلویزیون نورین
والیت بلخ – شهر
مزارشریف
هلمند والیت – لشکر ګاه
ښار
د لغمان والیت -دمهترالم
ښار -دسلطان غازی
ښارګوتی

2561

1376/4/25

057733۲۲۲۲
05000۹52۲3

2562

137۲/۹/2۲

0556626171
0504504505

2563

1376/4/26

2564
2565

1376/4/15

2566

0574016076
0546712546
0576755755
0576465655
0506070556
050533520
0577166552
0575055555
0546061474
0506645550

2565

1376/4/25

2566

1376/5/7

شهرکابل -ناحیه اول

2567

1376/5/24

د پکتیا والیت – وترنری او
مالداری ریاست ترڅنګ
شهر کابل – کارته چهار-
روبروی تخنیک

2570

1376/5/21

2571

1376/5/1

0563001665
057۹۹32055

عصمت هللا

شهرکابل – ناحیه یازدهم

2572

137۲/5/11

05755۹5525

راضیه

والیت نیمروز – شهر زرنج
– شهرک سیستان

2573

41376/24

0575704500
0571540011

عبدالخالق

کشکک پغمان

2574

1376/4/21

0500011503
0506622707

قدرت هللا

جوار ریاست زراعت والیت
فاریاب

2575

1376/5/21

0553571600
0575116526

عتیق هللا
ننګیالی
عزت هللا
محمدخان
انیسه جان

71

0561702752
0560550213
0555175054
0566655510
0552356631

.1106
.1107
.1110
.1111
.1112
.1113
.1114
.1115
.1116
.1115
.1116
.1117

نهاد اجتماعی معلولین و ورثه
شهدا آینده نگر مقیم ناحیه سوم
شهر کابل
د کندهار والیت د سایبین کارو
بزګرانو ټولنه
انجمن اجتماعی تولید و ترویج
کننده گان سایبین والیت سرپل
شورای اجتماعی قوم سرداران
شنسبی غوری مقیم شهر هرات
اتحادیه شرکت های وارد کننده
گازمایع غرب هرات
نهاد اجتماعی جوانان هندوکش
مقیم ناحیه دهم شهر کابل
انجمن اجتماعی زراعتی
زعفران کاران ولسوالی کروخ
والیت هرات
شورای اجتماعی قلعه علی
مردان یکه توت ناحیه نهم شهر
کابل
شورای اجتماعی ایماق های
قطغن مقیم شهرکابل
انجمن اجتماعی آیدا ( مهتاب )
شهرهرات
اتحادی مرغداران مرکز والیت
بغالن
اتحادیه تولید ادویه وتجهزات
طبی

0577333127

کارته سخی – جمال مینه

2576

1376/5/22

وترنری او مالداری ریاست
ترڅنګ
جوار ریاست زراعت والیت
سرپل
شهر هرات – روبروی لیسه
فتخ – منزل دوم مارکیت
انوری

2575

1376/5/21

0500311716
0500300645

2576

1376/5/21

0526645703

2577

1376/5/6

0505370505

عبدالظاهر

شهر هرات

2600

1376/4/24

فرهاد

شهر کابل – ناحیه دهم –
شهرنو

2601

1376/6/5

کشمیر

مرکز ولسوالی کروخ والیت
هرات

2602

1376/4/31

تاج الدین

قلعه علی مردان – یکه توت
– ناحیه نهم -شهر کابل

2603

1376/5/7

شهرکابل – چهارراهی
مسجد عیدگاه – ناحیه اول
والیت هرات – سرک باغ
آزادی
شهر پلخمری – مقابل مسجد
جامع پلخمری
شهرکابل – ناحیه یازدهم –
حصه سوم خیرخانه
شهرکابل – ناحیه سوم –
کارته ماموری – مقابل
دروازه پلتخنیک
شهرفیروز کوه – دره قاضی
– کنارمسجد جامع احمد شاه
مسعود
دبغالن والیت – دکیله ګی

2604

1376/5/6

260۲

1376/4/25

محرم علی
محمد داود
محمد
عبدالرحمن

فخرالدین
سراج الدین

سید همایون

.1120

اتحادیه شرکت های تجارتی مقیم
شهرکابل

رسا

.1121

سازمان اجتماعی تعهد و عمل
جوانان والیت غور

محمد گل

.1122

دکیله گی دخلکو خدمتی ټولنه

محمد یعقوب

72

2606

0500401143
0577203255
0530066063
0552532354
0556005551
0570723607
0567627145
0574343477
0555552011
0575452406
0575652563
0577355313

2605

1376/5/3

0572715616
0566106666

2606

1376/5/15

0500255536
0577236630

2607

1376/5/14

0576625045
0577362564

2610

1376/5/3

0566250750

.1123
.1124
.1125
.1126
.1125
.1126
.1127
.1130
.1131
.1132
.1133
.1134
.1135
.1136
.1135

شورای اجتماعی جوانان مقیم
پلچرخی ناحیه  21شهرکابل
دننګرهاروالیت دسپین غر
فارمی چرګوړو دروزنکو
اتحادیه
انجمن اجتماعی واحید مقیم
شهرکابل
نهادعلمی اجتماعی قریه نوناحیه
 13شهرکابل
شورای اجتماعی مردم بیجاشده
والیت بادغیس مقیم شهر هرات
په ننګرهاروالیت کی دسمون
لپاره دځوانانو ټولنه
نهاد اجتماعی جوانان رسالتمند
ولسوالی ده داوی والیت بلخ
نهاد اجتماعی جوانان نوپا
ولسوالی حضرت سلطان والیت
سمنګان
مجمع مدارس عربی افغانستان
انجمن اجتماعی زنبورداران
شهرقدیم بغالن مرکزی
دجالل آباد ښار دکاریز کبیر
کلی دعرب قوم ټولنیزه شورا
انجمن دوکتوران متخصص
جلدی وذهروی والیت هرات
بنیاد اجتماعی عبدالحی گردیزی
مقیم شهرکابل
انجمن اجتماعی جوشن ( سپر)
مقیم شهرشبرغان والیت
جوزجان
انجمن اجتماعی فجر والیت
هرات

حوزه
شهرکابل – ناحیه – 21
قریه نور آباد

2611

1376/5/16

جالل آباد ښار – څلورمه
ناحیه -

2612

1376/5/15

شهرکابل – ناحیه اول –
کچه جلبی سازی

2613

شهرکابل – ناحیه سوم

2614

1376/5/16

انعام الحق احساس

فرقه نوآباد – ناحیه یازدهم
– شهرهرات
دننګرهاروالیت – د صحت
عامه څلور الری
مرکز پل بابو  -ولسوالی
دهداوی والیت بلخ

2615

1376/5/14

2616

1376/5/4

2615

1376/5/4

جمعه خان

ولسوالی حضرت سلطان –
کارته صلح

2616

1376/5/4

حبیب هللا

شهرکابل – ناحیه چهارم –
پروان سوم

2617

1376/6/4

سید مسیح

بغالن مرکزی – شهرجدید

2620

1376/5/16

دجالل آبا دښار – دګمرک
ترڅنګ
والیت هرات – ناحیه دوم –
شهرنو
شهرکابل – ناحیه هفتم
ساحیه عالوالدین

2621

1376/5/7

2622

1376/5/4

2623

1376/5/27

والیت جوزجان –
شهرشبرغان – بندرآقچه

2624

شهرهرات

2625

عبدالرحیم
امیرمحمد

محمد یاسین
بسم هللا

فریدون

حاجی نوروز
ضیاؤالحق
محمد داود

ابراهیم

73

0505025726
0564441016
0555133656
0561567465
0572226۲00
0577430123
0577000345
0560415266
0566555056
0577051645
0562366505
0566664645
0560007172
0575545702
0570765755
0564657705
0555545553
0566557554
0577076605
0566760251
055202461
0573163414
0575053364
0577206176
0500422661

0566770774
1376/5/26

0544565667
0566553522

2626

1376/5/21

2625

1376/5/23

والیت دایکندی – بازار نیلی
– قریه لشکرگاه
ننګرهاروالیت – جالل اباد
ښار – پنځمه ناحیه
دننګرهاروالیت – دکامه
وسوالی
شهر کابل – خوشحال خان
مبنه – عقب لیسه عالی
میرغالم محمد غبار
شهرکابل – ناحیه دوم –
چهارراهی صدارت -مقابل
مارکیت
کندهار ښار – لمری ناحیه
چک مدد

2626

1376/6/6

2627

1376/5/6

2630

1376/5/15

0565655224
0554143045

2631

1376/5/14

0500262767
0566626110

2632

1376/6/1

0555020031
0500245764

2633

1376/6/12

0505701640
0500321610

خیالی

کابل ښار ( )20ناحیه

2634

1376/6/5

0560000045
0552002363

محمد ناصر

شهر هرات – ناحیه دهم –
صوفی آباد

2635

1376/6/14

0503535510
0555567015

عبدالقهار

د مټا خان ولسوالی په بازار

2636

1376/6/4

سیف الدین

ناحیه هفتم – گذرگاه –
چهلستون

2635

1376/5/4

محمد اسلم

کابل – اتمه ناحیه

2636

1376/5/27

جالل آباد ښار

2637

د کابل ښار  -دشپارلسمی
ناحیی  -حضوری چمن

2640

.1136

انجمن دوکتوران روانی هرات

عبدالقدیم

.1137

شورای مدنی اندیشه مردم هرات

محمد حسن

.1140
.1141
.1142

انجمن زنبوردران قریه ده
عروس والیت دایکندی
په جالل آباد ښار کی دوطن پاله
ځوانانو خیریه بنسټ
دننګرهار په کامه ولسوالی کی
دافغان خوځښت مدنی ټولنه

علی شیر
هدایت هللا
سمیع هللا

.1143

بنیاد داوود زی

زمری

.1144

اتحادیه دا رالترجمه شهر کابل

منظورالحق

.1145
.1146
.1145
.1146
.1147
.1150
.1151
.1152

دکندهارښارد دغوښینواوهګیو
چرگانو دفارم لرونکو ټولنه
په چهرآسیاب ولسوالی کی د
ځوانانو د علم او عمل مدنی
ټولنه
شورای مردمی بیجاشده والیت
غور مقیم هرات
د پکتیا والیت په مټا خان
ولسوالی د ځوانانو مدنی ڼولنه
شورای اجتماعی خدمتگاران
معلولین مقیم ناحیه هفتم
شهرکابل
کابل میشتو مسعودو اورمړ قوم
دپیوستون شورا
په ننګرهار والیت کی د ملی
فکرټولنه
دننګرهار والیت دخلکو تولنیزه
شورا

شهرهرات – ناحیه اول –
سرک سه میتره – باغ
آزادی

0577017060
0561555765

ممحمد هاشم

فضل کریم

74

1376/6/5

0566463655
0570260364
0555563100
0551501612

0564025450
0565677323
0577342666
0560202672
0567144001
0563333555
0544500500
0500270365

شمال
.1153

.1154
.1155
.1156
.1155
.1156
.1157
.1160
.1161
.1162
.1163
.1164
.1165
.1166
.1165

انجمن اجتماعی پیام مرکز
ولسوالی غوریان والیت هرات
انجمن اجتماعی جوانان فهمیده
مقیم پروژه جدید احمد شاه بابا
مینه شهر کابل
د خوست والیت د شونو خونو
او
د کابل ښار د دولسمی ناحیی د
پلچرخی د ځوانان شورا
بنیاد علمی اجتماعی نسیم صیات
مقیم شهرکابل
انجمن سغیان تبرکلوز مقیم شهر
کابل
انجمن اجتماعی شفقت مقیم
مرکز والیت جوزجان
شورای اجتماعی ندای آینده
سازان افغانستان
سازمان اجتماعی (افکار نو)
مقیم ناخیه چهارم شهرکابل
نهاد اجتماعی دست دوستی مقیم
شهرکابل
انجمن صحی و اجتماعی فانوس
مقیم شهرکابل
انجمن زنان صلح جو افغان مقیم
ناحیه اول شهرکابل
سازمان علمی و اجتماعی نایب
مقیم مرکز والیت غور
شو رای اجتماعی اهالی گذر
نوآباد واصل آباد ناحیه هفتم
شهرکابل
سازمان اجتماعی آینده سازان

مرکزولسوالی غوریان سرک
شمالی شفاخانه ضبب مسجد
حضرت موسی (ع)

2641

محمد ایوب

شهرکابل -پروژه جدید
احمدشاه بابا مینه

2642

1376/6/4

هدایت هللا

د خوست والیت

2643

1376/6/14

شمالی

کابل ښار – دولسمی ناحیی

2644

1376/6/5

پل سوخته -جاده شهید
مزاری -شهرک ولیعصر –
کوچه مسجد جامع ولیعصر
شهرکابل -کوچه نمبر – ۹
کارته پروان
والیت جوزجان – پهلوی
تانک تیل رسول کریمی

2645

1376/6/14

2646

1376/6/25

2645

1376/5/16

شهرکابل

2646

1376/6/15

2647

عبدالرسول

غالم یحیی
محمد عارف
محمد عالم
امیر جان

1376/5/21

شهرکابل – چهارراهی گل
سرخ
شهرکابل – ناحیه ششم –
کارته سه – سرک دوازدهم

2650

1376/6/14

نجیب هللا

شهرکابل – ناحیه سوم

2651

1376/6/15

معصومه

شهرکابل – ناحیه اول –
کوچه آهنگری

2652

1376/5/15

مرکز والیت غور -

2653

فضل ربی

0566577650
0576156602

0556545210
0554566763

0554334061
0547532355
0577524660
0577524641
0566511467
0564447656
0566475151
0573502600
0565015151
0560100367
0500313660
0552042266
0562313575
0553015621
0565175155
0551570106

فضل هادی

شهرکابل – ناحیه هفتم –
گذر نوآباد واصل آباد

2654

1376/5/24

0500457223
0500205521

عتیق هللا

شهرپلخمری – ناحیه دوم -

2655

1376/6/5

0544175062

75

.1166
.1167
.1150
.1151
.1152
.1153
.1154
.1155
.1156
.1155
.1156
.1157
.1160
.1161
.1162
.1163

سبز مقیم ناحیه دوم شهرپلخمری
په کابل کی ددولت زیو قومی
سراسری شورا
شورای اجتماعی جوانان حبش
والیت سمنگان
دکابل ښار د اولسمی ناحیی
اړوند هزاربزقومی شورا
انجمن اجتماعی وزراعتی
دهاقین والیت تخار
نهاد اجتماعی اتوار مقیم
ولسوالی مالستان والیت غزنی
شورای اجتماعی برای تحکیم
صلح مقیم شهرکابل
انجمن اجتماعی زنبوردارن
ولسوالی چک میدان وردک
اتحادیه ملی سرتاسری صنعت
مرغداری افغاتستان
نهاد اجتماعی جوانان همصدا
مقیم ناحیه سیزدهم شهرکابل
انجمن اجتماعی زنبورداران
قریه گزران ولسوالی خنجان
والیت بغالن

محکم خان

دکابل شار

2656

1376/5/16

عبدالبشیر

والیت سمنگان شهر ایبک

2655

1376/5/21

جعفر

کابل ښار – اولسمه ناحیه –
دمنشی میرغالم شهرک

2656

1376/6/4

شهرتالقان – والیت تخار

2657
2660

1376/5/22

2661

1376/6/1

0556270162
0576145605
0554011050
0550547577
0556022526
0500540124

والیت غزنی – ولسوالی
مالستان
شهرکابل – تایمنی – سرک
شش
بزارولسولی چک – مارکیت
سوم
شهرکابل – ناحیه سوم –
جوارپوهنتون کابل
شهرکابل – ناحیه سیزدهم –
دشت برچی

2663

0577355522

2664

0565626620
0560767535

شهر خنجان – قریه گزران

26۲۲

0555505364
0560066756

دخوست دمنگلو یووالی ټولنه

دخوست والیت مرکز

2666

اتحادیه صرافان سرای شهزاده
شهرکابل
په کابل ښارکی دمشرقی زون
دصرافانو شورا
اتحادیه صرافان سرای شهزاده
شهرکابل

2665

سلطان احمد

0552576367
0557666655
0577166000
0577550500
0577623256

صبر هللا

شورا اجتماعی اقوام وجوانان
ولسوالی چهار آسیاب والیت
کابل (تغییر نام )

سلطان
تاج الدین

میر افغان

2662

0550006501
0505134600
0555517262
0557020533
0561626360

شهرکابل – ناحیه اول –
سرای شهزاده
کابل ښار – سرای شهزاده
– دریم منزل
شهرکابل – ناحیه اول –
سرای شهزاده منزل چهارم

2666

1376/6/6

2667

1376/6/6

0577166000
0577550500

بازارولسوالی چهار آسیاب

2650

1376/5/10

0564361656
0505567665

2651

انجمن مالداران قریه ارضلیک
76

0565571653

0565045571

ولسوالی قیصاروالیت فاریاب
.1164

شورای اجتماعی رسالی قریه
برجک ولسوالی پغمان

میزا محمد

.1165

بنیاد خیریه عاصم مقیم شهرکابل

عبدالرازق

.1166

په ننګرهار والیت کی جمال
تولنیزه بنست

خالد

.1165

.1166

شورای اجتماعی زنان مقیم
مرکز ولسوالی انجیل والیت
هرات
سازمان اجتماعی جوانان ترکان
غزنه مقیم ناحیه سیزدهم
شهرکابل

.1167

سازمان اجتماعی جوانان
ولسوالی کارس والیت بادغیس

.1170

دافغانستان د اسحق زیو قوم
سراسری شورا

قریه برجک

2652

1376/6/17

0557275166
0500062626

شهرهرات – ناحیه چهارم –
کوچه باغچه گلها
د ننګرهار والیت مرکز –
ځلورم ناحیه – جالل آباد
ښار

2653

1376/6/1

0575046242
0575321220

2654

1376/6/21

0566666747
0564644316

دل جان

مرکز ولسوالی انجیل – قریه

2656

رحمت هلل

جاده شهید مزاری –
مارکیت جلیل رجایی

2655

والیت بادغیس

2656

0500417723
0577314531

1376/5/2

0562265526
0575666756
0577172127
1570212335

خان محمد

دمابل ښار -پنځمه ناحیه – د
خوشحال خان په سیمه

2657

1376/6/14

0500016000
0505510300

اجمل

سندری کلی په مرکز

2660

1376/6/25

0550010646
0556510247

.1171

دپکتیا والیت د ارگون ولسوالی
ټولنیز بنسټ

محمد اسحق

دارگون ولسوالی – د
مخابرات مدیریت شاخه

2661

1376/6/26

0550270255
0551111457

.1172

دکنروالیت د دره پیچ ولسوالی د
ځوانانو د هڅو ټولنه

نذیرهللا

د دره پیچ ولسوالی – د
مانوگی کلی

2662

1376/6/25

0554543075
0554543075

.1173

نهاد اجتماعی جوانان همگام
والیت فراه

بریالی

والیت فراه – ناحیه سوم –
مارکبت فراه پالزا

2663

1376/6/22

0575045050
0577510113

دکنروالیت دره پیچ ولسوالی
دمرکزی سندری کلی د
ویښتوځوانانوشورا

77

اسدهلل

ناحیه سوم – سرک ششم
شیرپور

2664

1376/5/4

0563536763
05002567440

غالم دستگیر

ولسوالی دولت آباد

2665

1376/6/20

0577560420
056

.1176

دننگرهار والیت د جالل آباد په
ښارکی د نجارانو ټولنه

صداقت

د جالل آباد ښار -دریمه
ناحیه

2666

1376/6/21

0500106200
0554506474

.1175

انجمن اجتماعی جوانان همگام
مقیم ناحیه هشتم شهر کابل

محمد آجان

شهرکابل – سرک سوم
کارته چهارم

2665

1376/6/3

0567105006
0566205667

.1176

سمسورهلمند مدنی ټولنه

د هلمند والیت مرکز-
لشکرگاه – د فابریکه شاخه

2666

0503160300
0503347253

.1177

په کابل کی د لغمان والیت دنور
کلی سنگرخیلو قوم دځوانانو
شورا

کابل ښار – په 7ناحیه

2667

0555551156
0566715

.1174

.1175

مرکز تحقیقات مطالعاتی مقیم
شهر کابل
انجمن مالداران قریه عبدالمحمد
ولسوالی دولت آباد والیت
فاریاب

.1200

بنیارداجتماعی مهرمقیم مرکز
والیت بامیان

محمدحسن

مرکزبامیان – عقب میدان
هوایی

2670

1376/6/27

1557064301
0566260736

.1201

شورای اجتماعی مردم ولسوالی
جبل السراج

نوراحمد

کلوپ ولسوالی جبل سراج

2671

1376/6/5

0557171151
0500223250

.1202

د پکتیا والیت کی د حماس
ټولنیزخیریه بنسټ

عبدالهادی

د پکتیا والیت  -مرکز
گردیز  -غزنی لین

2672

1376/6/26

0577600624
0555270063

.1203

شورای اجتماعی هزاره های
غور مقیم هرات

محمد

هرات – ناحیه -13جنب
گلزارشهر

2673

1376/5/16

0565647103
0566655002

.1204

انجمن علمی تخصصی تعلیم
وتربیه مقیم شهرکابل

جواد

شهرکابل – ناحیه ششم –
شهرک امید سبز

2674

1376/5/5

0526666176
050005334

.1205

انجمن اجتماعی جوانان پیروز
مقیم ناحیه ششم شهرکابل

عبدالستار

شهرکابل – ناحیه ششم –
بازار دوغ آباد

2675

137۲/12/30

0575554077
0567560177

78

.1206

نهاد اجتماعی لیالمی فروشان
مقیم شهرکابل

امان هللا

شهرکابل – ناحیه سوم –
کارته سوم

2676

.1205

د لوی پکتیا د کابل میشتو
صرافانو شورا

امین هللا

.1206

انجمن اجتماعی نگاه نوین مقیم
ناحیه سیزدهم شهرکابل

1376/6/25

0577126030
0561325045

کابل ښار – ناحیه اول –
سرای شهزاده – د صرفانو
مارکیت

2675

1376/5/5

0555265332
0577550500

محمدجواد

شهرکابل – ناحیه سیزدهم –
دشت برچی

2676

1376/6/17

0550627120
0552112056

چمن علی

حوزه سیزدهم – قلعه ناظر
– جوار دانشگاه رابعه بلخی

2677

1376/6/10

0506045772
0557503321

.1210

د ننگرهار والیت د بهسود
ولسوالی د محمدزیوقوم دیووالی
ټولنیزه شورا

عبدالولی

بهسود ولسوالی – جمالی
کلی دبلتد غر بازار

2700

1376/5/5

0565462552
0565444550

.1211

نهاد اجتماعی قرآنی جامعه
القرآن الکریم و علوم اهل بیت
(ع) شهرهرات

جواد

شهرهرات

2701

1376/6/22

.1212

نهاد اجتماعی موج تحول زنان
مقیم ناحیه سوم شهرکابل

شکیبا

شهرکابل -ناحیه سوم -سرک
شورا

2702

1376/5/5

0546566025
0571232310

.1213

دکنروالیت د څوکی ولسوالی د
سععود قوم ټولنیزشورا

دکنروالیت – دڅوکی
ولسوالی بازار

2703

1376/5/11

0555566400
0550002065

.1214

سازمان اجتماعی هدایت مقیم
ناحیه سیزدهم شهر کابل

محمدعلی

شهرکابل -ناحیه سیزدهم –
دشت برچی

2704

1376/5/2

0563635033
0566346200

.1215

انجمن اجتماعی فضای خرد
شهرکابل

عبدالغفار

شهرکابل – جاده شهید
مزاری – ایستگاه قلعه ناظر

2705

1376/5/4

0566555556
0506044054

رحیمه

شهرمزارشریف -ناحیه سوم

2706

1376/6/1

0560463103
0544600231

.1207

.1216

انجمن اجتماعی جوانان نسل
خرد والیت دایکندی مقیم
شهرکابل

انجمن اجتماعی زنان مقیم
گذرکاریزی ها ناحیه چهارم
شهرمزارشریف

79

0563304755
0566606612

شورای اجتماعی مردم چهارقلعه
(قلعه احمد خان ) ولسوالی
وبگرامی والیت کابل

محمد صدیق

ولسوالی بگرامی –
چهارقلعه – قلعه احمد خان

2705

محبوبه

والیت بدخشان –
مرکزشهرفیض آباد – ناحیه
پنجم

2706

جمشید

شهر کابل – ناحیه پانزدهم

2707

1376/6/25

.1220

شورای اجتماعی اندرابی های
بغالن مقیم والیت کندز

محمدهللا

شهرکندز  -سردوره

2710

1376/5/3

0571250564
0576433615

.1221

اتحادیه اجتماعی تاجران میوه و
سبزیجات والیت ننگرهار

گل مراد

شهرجالل آباد – ناحیه پنجم

2711

1376/5/1

0500601442
055432664

.1222

آگاه تولنیز بنسټ

محمدجواد

کابل ښار – سپیژم ناحیه

2712

1376/6/27

0566207466
0566165011

.1223

بنیاد اجتماعی فعاالن جامعه
مدنی بغالن

محمدعثمان

والیت بغالن – شهرپلخمری
– ناحیه اول

2713

1376/5/11

.1224

نهاد اجتماعی جوانان توانمند
مقیم شهر مزارشریف

شهرمزارشریف – (مرکز
مجیدی)

2714

.1225

شورای اجتماعی خبازان شهر
هرات

عبدالظاهر

.1215

.1216

.1217

انجمن اجتماعی زنان تجارت
پیشه والیت بدخشان (مثنی )
شورای اجتماعی اتفاق اهالی
خواجه بغرا ناحیه پانزدهم
شهرکابل

1376/5/3

0561614324

0577316651

0554255766

0500521456
0500500622
0566360076

شهرهرات – ناحیه سوم –
درب جاده خواجه محمد
تانکی

2715

1376/5/1

0573030202
0577503277

.1226

دخوست والیت دهمفکره
ځوانانو مدنی ټولنه

عبدالنصیر

دخوست والیت مرکز

2716

1376/6/5

0500570066
0555577115

.1225

دهلمند ددرملی خدمتونو ټولنیزه
ټولنه

شیرآقا

دهلمند والیت – دلښکرګاه
ښار

2715

1376/5/26

0504610564
0500554400

.1226

انجمن قوریه داران ام البالد
والیت بلخ

عبدالغنی

والیت بلخ

2716

1376/5/15

0500527415

81

شورای اجتماعی قوم ناصری
ولسوالی امام صاحب والیت
کندز

نجیب هللا

والیت کندز – ولسوالی امام
صاحب

2717

1376/5/22

0570705055
0575777077

.1230

شورای اجتماعی علمای
مرکزوالیت بامیان

محمد یاسین

مرکزوالیت بامیان

2720

1376/5/15

0577351476
0555002103

.1231

مرکز مطالعات استراتیژیک
وتحلیل پالیسی

محمد منصور

شهرکابل – ناحیه هفتم –
جوار کفایت سنتر

2721

1376/5/23

0503055560
0564005555

.1232

انجمن جوانان مسیر نو مقیم
ناحیه یازدهم شهرکابل

حامد

شهرکابل

2722

1376/6/10

0566316731
0552025353

.1233

بنیاد اجتماعی امید نو ولسوالی
یکاولنگ والیت بامیان

سید کاظم

مرکزولسوالی یکاولنگ

2723

1376/5/5

0552545466

.1234

دننگرهار والیت دجالل آباد په
ښار کی دنانوایانو ټولنه

عبدهللا جان

2724

1376/5/16

05652105420
0556416505

1376/5/16

0500216011
0500217514

.1227

.1235

اتحادیه شرکت های استخراج
وپرسونل صنعت سنگ

حیات هللا

شورای اجتماعی مردم بیجاشده
والیت بامیان مقیم

احمد

شهرکابل – ناحیه سوم –
سرک چهارم سیلو

2725

والیت هرات – ناحیه -13
کوچه اتفاق

2726

1376/5/4

0563334266
0562524034

شهرهرات
.1236

انجمن مالداران آریا (در قریه
افغان کوت ) شهر میمنه والیت
فاریاب

.1235

شورای اجتماعی مردم بیجا شده
غزنی مقیم شهرهرات

عبدالطیف

شهر میمنه

2725

والیت هرات – ناحیه -13
کوچه اتفاق

2726

81

0577176361
0553501164
1376/5/4

0566216163
0561636676

.1236

انجمن اجتماعی زنان صنعت
پیشه مقیم شهرکابل

فریحه

شهرکابل – ناحیه هفدهم –
سرکوتل

2727

1376/5/5

0567700635
0567475557

.1237

شورای اجتماعی امید مردم
والیت دایکندی

غالم رضا

مرکزوالیت دایکندی –
شهرنیلی – چوک ګل بادام

2730

1376/5/5

0552050036
055232722

.1240

انجمن حقوقدانان افغانستان

شهرکابل

2731

.1241

بنیاد اجتماعی شهدای  11سنبله
 1367خورشید ی والیت تخار

حبیب هللا

والیت تخار – شهرتالقان

2732

1376/5/15

.1242

دپکتیاوالیت په گردیز ښار کی
دځوانانو دهمغږی ټولنه

رحمت هللا

ګردیز ښار

2733

1376/5/16

.1243

دکونړوالیت دکرهالی دشهیدانو
کلی دځوانانو همغږی ټولنه

اکرام هللا

دکرهالی شهیدانو کلی

2734

1376/5/16

.1244

شورای اجتماعی جوانان پروان
مقیم ناحیه سوم شهرکابل

حبیب الرحمن

شهرکابل – ناحیه سوم –
جاده کوته سنګی

2735

1376/5/22

0564610300
056۹030770

.1245

دلشکرګاه ښار د بوالن ځوانانو
مدنی ټولنه

نقیب هللا

دهلمندوالیت

273۲

1376/5/15

0503776235
0505417541

.1246

انجمن اجتماعی قوریه داران
مرکز والیت بامیان

صفرعلی

مرکزوالیت بامیان

2735

1376/5/16

0567534705
0555735607

.1245

انجمن اجتماعی ماهی پروران
والیت کندهار

عبیدهللا

مرکزوالیت کندهار – ناحیه
هشتم – باغ پل

2736

05002635365
0500235462
0500170012
0527076452

0500324300
0500326650

.1246

دهلمندوالیت دعلیزو قوم
سراسری شورا

محمد فقیر

لښکرګاه ښار – اوله ناحیه

2737

1376/5/22

0500301636
05062۲0513

.1247

دلوی کندهار د ځوانانو
سراسری شورا

محمدشریف

کابل – لسمه ناحیه – قلعه
فتح هللا – پنځم سرک

27۹0

1376/5/16

0575755553
0503245555

.1250

په ننګرهار والیت کی د کتاب

سرور

جالآباد ښار  -دښارترڅنگ

2741

1376/6/3

0562005765
0566776757

82

علمی ټولنه
.1251

شورای اجتماعی قوم عرب
کاریزعلیا ولسوالی شکردره

سیدآقا

.1252

په کابل ښارکی دځوان خوځښت
مدنی ټولنه

هللا محمد

.1253

دسرپل والیت په مرکز کی
ځوانان آند مدنی ټولنه

نورهللا

.1254

انجمن اجتماعی مقیم سالم قلعه
والیت هرات

علی احمد

ولسولی شکردره – قزیه
کاریزعلیا
کابل ښار -ناحیه چهارم –
سرک مسجد حنظله – مقابل
سونای نظری –شهرنو
دسرپل والیت په مرکز –
اول ناحیه – دعمومی چمن
ترڅنگ

2742

1376/5/24

0553103656
0500154233
0555503050
0500051315

2743
2744

1376/5/26

0575700056
0563214466

2745

1376/5/16

0527411776
0576236066

.1255

شورای اجتماعی مردم هزاره
مقیم شهرکابل

سلطان حسین

شهرکابل -ناحیه سوم –
مقابل هوتل الماس

2746

1376/5/22

.1256

شورای اجتماعی جوانان دره
پارسا والیت پروان

قدرت هللا

والیت پروان – دره پارسا

2745

1376/5/24

.1255

انجمن اجتماعی قاموس (دریا)
مقیم والیت بادغیس

دوست محمد

والیت بادغیس -شهرقلعه نو
– جاده قمندانی امنیه –
مارکیت حاجی نصرهللا

2746

.1256

کاپیسا والیت د روښانه ځوانانو
ټولنه

کاپسیا والیت مرکز-
محمودراقی

2747

.1257

دلوګروالیت دناصروقومی ټولنه

د لوګروالیت مرکز -پل علم

2750

.1260

شورای هماهنگی ومشورتی
مجاهدین افغانستان

شهرکابل – ناحیه ششم –
روبروی لو ی څارنوالی

2751

.1261

انجمن استادان دانشگاه هرات

خلیل احمد

شهرهرات _ ناحیه اول –
متصل هوتل ارگ

27۲2

1376/6/6

.1262

نهاد اجتماعی جوانان قریه
انگشت شاه ولسوالی سانچارک

لطف هللا

ولسوالی سانچارک

2753

1376/5/23

محمدغنی

83

1376/6/6

0552326662

0570566611
0555600610
0577662300
0544444611
0527127131

1376/6/5

0577324246
0551546242
0571162116
0555766265
0575552762
0576256002
0566514555
0566522570

والیت سرپل
.1263

دهلمندوالیت دگرشک ولسوالی
دلبنیاتو تولیدکوونکو ټولنه

دګرشک ولسوالی مرکز

2754

.1264

شورای مردمی قوم درویش علی
هلمند مقیم شهرکابل

محمد هادی

شهرکابل – ناحیه – 13
استګاه قلعه نو

27۲۲

1376/6/13

0554742540
0555050174

.1265

انجمن هنری اجتماعی عکاسان
وفلمبرداران شهرهرات

محمد ظاهر

شهرهرات – ناحیه پنجم –
جاده باغ ازادی

2756

1376/5/24

0577212223
0577164565

.1266

انجمن اجتماعی جوانان قریه
ا
شیخان ولسوالی گوسفندی سرپل

ذبیح هللا

قریه شیخان – ولسوالی
گوسفندی

27۲5

1376/5/23

0506450065
0551617262

.1265

شورای اجتماعی قوم سردار
ولسوالی دولت یار والیت غور

نور احمد

ولسوالی دولت یار

2756

1376/6/6

056665013
0554654671

.1266

شورای اجتماعی قوم دامن
راموز ولسوالی مرکز بهسود
میدان وردک مقیم شهرکابل

حسین علی

شهرکابل – ناحیه سیزدهم –
جاده شهید مزاری

2757

1376/6/14

0545667003
0556601460

.1267

بنیاد مدنی جوانان والیت قندهار

والیت قندهار – ناحیه اول

2760

.1250

سازمان مردمی فردای بهتر

محمد جان

مرکز والیت بامیان

27۲1

1376/6/14

.1251

په کابل کی دلغمان دخلکو
دهمغږی ټولنیزه شورا

محمد یعقوب

دکابل ښار – دولسمه ناحیه ـ
احمدشاه بابا مینه

27۲2

1376/6/3

.1252

شورای اجتماعی مهین مقیم
مرکز والیت بغالن

مرکزوالیت بغالن –
شهرپلخمری

27۲3

.1253

شورای اجتماعی زنان ولسوالی
ناوه میش والیت دایکندی

فاطمه

ولسوالی ناوه میش – والیت
دایکندی

2764

1376/6/13

.1254

دمرحم خیریه بنسټ

ثناْ هللا

کابل ښار – دریمه ناحیه

2765

1376/6/13

.1255

انجمن اجتماعی زنان توانمند

والیت لوگر – مرکز پل علم

2766

84

05116323360
0500302760
0552344414
0570706262
0564171760
0564171740
0500003670
0546625057
0504075541
0527300004
0575510000
0572005002
0574451667

مرکز والیت لوگر
.1256

اتحادیه کتابفروشان  ،ناشران
وقرطاسیه فروشان والیت هرات

شهرهرات – قریه مسجد
جامع هرات

2765

0570171616
0575446644

.1255

دفراه والیت دخلکو دهمغږی
ټولنیزه شورا

فراه ښار – شپږمه ناحیه –
دیارلسم سرک

2766

0574400006
0506611604

.1256

دکندز خدمتګارانو ټولنه

اسدهللا

کندز ښار – دازادی واټ

2767

1376/6/6

0570620620
0552255041

.1257

بنیاد اجتماعی حامیان نسل
روشن مقیم والیت بلخ

تاج محمد

شهرمزار شریف – شرق
روضه – بندر تاشقرغان

2750

1376/6/5

0577045202
0577445262

.1260

دکونړوالیت دنوآباد کلی دخلکو
ټولنیزه شورا

حاجی شاه محمود

کونړوالیت – څلورمه ناحیه
– نوآباد کلی

2751

1376/6/14

0552264600
0554032255

.1261

بنیاد اجتماعی قربان سردار
فاریابی مقیم شهرکابل

مرتضی کمال

شهرکابل – ناحیه پانزدهم –
پروژه تامینی

2752

1376/6/7

.1262

سازمان اجتماعی فضای خرد
مقیم شهرکابل

روح هللا

شهرکابل – ناحیه سیزدهم

2753

1376/6/7

0552560155
0564244707

.1263

انجمن اجتماعی دوکتوران اطفال
شهرهرات

عبدالجلیل

والیت هرات – جاده مهتاب

2754

1376/6/10

0577445066
0577656446

.1264

اتحادیه مکاتب خصوصی
شهرهرات

سید اکرام الدین

شهرهرات

2755

1376/6/6

0577152277
0500400166

.1265

دسرپل والیت دخلکو دیووالی
ټولنیزه شورا

دسرپل والیت مرکز –
دوهمه ناحیه -

2756

.1266

اتحادیه شرکت های واردکننده
مواد نفتی شهرهرات

نوید احمد

هرات – شهرنو – روبروی
لیسه مهری

2755

1376/6/15

0502236262
0574165000

.1265

انجمن اجتماعی جوانان ولسوالی
بلخاب والیت سرپل

ناظر حسین

والیت سرپل – ولسوالی
بلخاب

2756

1376/6/7

0544562005
0505503605

85

.1266

سازمان اجتماعی آرمان مقیم
ناحیه یازدهم شهرکابل

سید مسعود

شهرکابل – ناحیه یازدهم

2757

1376/6/10

0550460457
0576665066

.1267

سازمان اجتماعی ارج مقیم
شهرکابل

یاری گل

شهرکابل – ناحیه دهم –
سرک سوم قلعه فتح هللا

2760

1376/6/6

0561736546
0574475565

.1270

بنیاد خیریه صالحی مقیم
شهرکابل

شهرکابل – ناحیه هفدهم
سرکوتل خیرخانه

2761

0576272222
0571565620

.1271

سازمان اجتماعی موافقین مقیم
شهرکابل

شهرکابل – ناحیه سوم

2762

0503256504
0511100523

.1272

شورای اجتماعی اهالی داشهای
جبارخان ناحیه سیزدهم
شهرکابل

شهرکابل

2763

0577570676
0511114565

.1273

شورای اجتماعی قوم بیان زی
مقیم مرکز والیت نیمروز

مرکز والیت نیمروز – شهر
زرنج

2764

.1274

فدراسیون هماهنگی کارگران
مقیم کابل

شهرکابل – ناحیه چهارم

2765

حاجی محمدخان

1376/6/5

0550400046
0576366614
0577215634

.1275

شورای عالی احتماعی خبره
گان والیت پروان

حفیظ هللا عزیزی

والیت پروان  -شهرچاریکار
– جاده چهل متره

2766

1376/6/6

0500225202
0566426636

.1276

بنیاد اجتماعی کرامت مقیم ناحیه
سوم شهرکابل

عبدالغنی

شهرکابل – ناحبه سوم

2765

1376/6/14

0577401666
0503467631

.1275

فدرابیسون کارگران مددکارمقیم
کابل

شهرکابل  -ناحیه چهرم

2766

.1276

شورای اجنتماعی و مردمی
کابل

اکرم الدبن

ناحیه هشتم – یکه توت

2667

1376/6/15

.1277

سازمان اجتماعی انصاف مقیم
شهرکابل

شیبا

شهرکابل – ناحبه دهم –
کوچه انتیک فروشی

2670

1376/6/14

86

0555370046

0567453064
0500603607

د کنروالیت په مرکز – د
دندونه په کلی کی

2671
2772

.1300

د کنروالیت مرکز د دندونه کلی
د ځوانانوتولنیزه شورا

.1301

نهاد اجتماعی بانوان افغان مقیم
شهرکابل

شهر کابل – دشت برچی

.1302

سازمان خیریه دریچه صحت
مقیم شهرکابل

شهرکابل – ناحیه ششم – پل
سرخ

2773

.1303

نهاداجتماعی تکاپو مقیم
شهرکابل

رحیم هللا

1376/6/6

0554245557
0566555423
0573661055
0544705054
0566572700
0570633131

ترانه

شهرکابل ناحیه چهارم –
چهارراهی ترافیک

2774

1376/6/15

0565644062
0566551223

عبدالسمیع

مرکز والیت بادغیس –
ناحیه دوم

277۲

1376/6/13

0577565475
0577555550

.1305

انجمن اجتماعی قوریه داران
مقیم قلعه نو مرکز والیت
بادغیس

ذبیح هللا

والیت بادغیس – شهر قلعه
نو – ناحیه دوم

2776

1376/6/10

.1306

انجمن اجتماعی زنبورداران
مقیم قلعه نو مرکز والیت
بادغیس

داد شاه

والیت بادغیس – شهرقلعه
نو – ناحه دوم

2775

1376/6/14

.1305

انجمن اجتماعی زعفران کاران
مقیم قعله نو مرکزوالیت
بادغیس

محمد ابراهیم

والیت بادغیس – شهرقلعه
نو – ناحه دوم

2776

1376/6/14

احمد شاه

د بګرامی ولسولی دسهاک
په کلی کی موقعیت لری

2777

1376/6/10

د کابل ښار – په اومه ناحیه
کی کارته چهار د تاالر
مجلل کوڅه د کورشمیره
څلورم

300

.1304

.1306

.1307

بنیاد اجتماعی شهید الحاج تورن
جنرال عبدالظاهر نائب زاده
مقیم مرکز والیت بادغیس

د کابل ښار د بګرامی په
ولسوالی کی د افغان ځوانانو
ټولنه
په کابل ښارکی د بشر پالنی
بنسټ

87

0576663367
0577660552

0577053350
0550566227
0577631534

0565436463
0557602765
0555635464
05511764646

شهرهرات – تاحیه پانزدهم
– سرک فرقه صوفی آباد

3001

شورای اجتماعی قوم زی افغان
ولسوالی تورک غور مقیم شهر
هرات

شهرهرات – ساحه درب
خشک

3002

0566325240
0563165100

.1312

د کنړ والیت د اسعد آباد په
ښارکی د امید او بدلون ټولنه

داسعد آباد شار  -منډاکول
سرک کی

3003

0500475103
0552647656

.1313

دخوست والیت د کاروان سرای
کلي د ځوانانو د یووالی ټولنه

دخوست والیت مرکز –
دکاروان سرای کلی

3004

0553150106
0556170310

.1314

انجمن اجتماعی طلوع خورشید
مقیم شهرکابل

.1310

.1311

نهاد اجتماعی صدای صلح
جوانان مقیم شهر هرات

محمد ابراهیم

1376/6/10

0572676253
0572317551

سید اشرف

شهرکابل – سرک داراالمان
– ناحیه ششم

300۲

1376/6/22

0572656660
0550043563

عبدالواسیع

شهرکابل – کارته نو

300۲

1376/6/21

0555212730
0544416405

.1316

انجمن اجتماعی زنبورداری
ولسوالی فرخار والیت تخار

محمدناصر

والیت تخار – ولسوالی
فرخار

3005

1376/6/14

0502536400
0577644746

.1315

سازمان اجتماعی مصباح مقیم
شهرکابل

فخرالدین

شهرکابل – ناحیه دوم قوای
مرکز

3006

1376/6/21

0576057070
0570015005

.1316

شورای اجتماعی مردم باالباغ
ولسوالی سرخرود والیت
ننګرهار مقیم کابل

زرعلم

شهرکابل – ناحیه دوازدهم

3007

1376/6/15

0577310573
0555026633

.1317

انجمن فکری اقتصاد دانان افغان
مقیم شهرکابل

عبدهللا

شهرکابل – ناحیه سوم –
داخل محوطه پوهنتون کابل

3010

1376/6/10

0500261615
0500453505

.1320

نهاد اجتماعی باشنده ګان ناحیه
هفتم شهرمیمنه والیت فاریاب

عبدالرحمان

والیت فاریاب – ناحیه هفتم
-

3011

6*137/6/24

0576545053
0577522032

.1315

سازمان اجتماعی وورزشی
اوسپورت (فری فایت ) مقیم
شهرکابل

88

سید عبدهللا

والیت تخار – شهرتالقان –
دره ګزران

3012

.1322

شورای اجتماعی مردم
عالوالدین ولسوالی ناور غزنی
مقیم شهرکابل

شهرکابل – ناحیه ششم –
دشت برچی

3013

0556161600

.1323

دکندهار د درملی خدمتونو
اتحادیه

دکندهار ښار – اوله ناحیه –
شاه زمان واټ

3014

0500365716

.1324

انجمن اجتماعی جوانان همگام
ولسوالی اشترلی والیت دایکندی

مرکزولسوالی مرکز

3015

0553560355
0504704724

.1325

د زابل په مرکز د نوښت مدنی
ټولنه

په زابل والیت کی

3016

0500077376
0500356102

.1326

اتحادیه صرافان مرکز تجارتی
افغان ناحیه دوم شهرکابل

شهرکابل – ناحیه دوم

3015

0500255506
0577305000

.1325

نهاد اجتماعی میثاق ملی در
حوزه غرب افغانستان

شهر هرات

3016

.1326

انجمن اجتماعی مالداران قریه
گله تیپه مرکزوالیت کندز

قزیه گله تیپه مرکز والیت
کندز

3017

0562502305
0567323343

.1327

دننګرهار والیت په جالل آباد په
ښارکی د کراچیو او شوکیس
لرونکو ټولنه

د جالل آباد ښار – په
څلورمه ناحیه کی

3020

0530011664
0530351230

.1330

شورای مردمی بیجاشده گان
فراه مقیم شهر هرات

شهر هرات – جاده باغ
آزادی

3021

0577141055
0577255351

.1331

اتحادیه تاالرهای عروسی
شهرکابل

شهرکابل – ناحیه چهارم –
متحد پالزا منزل

3022

0500650650
0562533406

.1332

بنیاد اجتماعی

شهرچاریکار – سرک چهل
متره جنوب چهارراهی مقام

3023

0556616573
0544316670

.1321

انجن اجتماعی زنبورداران مقیم
شهرتالقان والیت تخار

عبدالمجید

89

1376/6/16

1376/6/16

0500554746
0553646201

0577025405
057771227

شهرچاریکاروالیت پروان

والیت

.1333

نهاد اجتماعی حمتایت از معلم
مقیم شهر هرات

شهر هرات

3024

0577651652
0564145253

.1334

اتحادیه رهنما های معامالت
زرنج مرکز والیت نیمروز

مرکز والیت نیمروز –
ساحه موترفروشی

3025

0575313330
0570515132

.1335

شورای اجتماعی قوم غلجائی
والیت نیمروز

والیت نیمروز – مرکززرنج
کوچه فرنی

3026

0577652166

.1336

شورای اجتماعی مردم قلعه
حسن خان علیا ولسوالی بگرامی
والیت کابل

قریه حسن خان علیا

3025

.1335

انجمن اجتماعی فردای روشن
زنان مقیم شهر هرات

شهرمزارشریف

3026

0562050231

.1336

مرکز معامالت رفع تبعیض
افغانستان مقیم شهر هرات

شهر کابل – ناحیه دهم -
سرک دوم قلعه فتح هللا

3027

0565444553
0566111356

.1337

جالل آباد کی د سولی غږ ټولنه

قسمت هللا

جالل آباد ښار په جوی هفت
کی

3030

1376/6/21

.1340

نهاد دانشجویی خرد دهکده

علی جان

مرکز والبت بامیان

3031

1376/6/25

.1341

شورای اجتماعی جوانان
بدخشان مقیم شهر کابل

شهر کابل – ناحیه چهارم

3032

0577212726
0565721077

.1342

انجمن اجتماعی زنبورداران
مقیم شهر کابل

شهرکابل  -کارته چهارم –
معارف شهر

3033

0577325706
0556677455

.1343

د افغانستان د اهل سنت و
الجماعت د علماؤ شورا

کابل ښار -یوویشتمه ناحیه

3034

.1344

سازمان اجتماعی همگام قلعه
کوه تنگی سیدان ولسوالی
چهارآسیاب والیت کابل

والبت کابل – ولسوالی
چازآسیاب

3035

محمد داود

الحاج مولوی تره
خیل

91

1376/6/25

1376/6/25

5730577114
0555555563

0555536405
0554601207
0556556066
0552025154

0566202020
0565366215
0530477671
0556310534

.1345

د کندهار دصنعت کارانو اتحادیه

کندهار -صنعتی پارک

3036

0500304345
0500404453

.1346

انجمن مناظره و سخنوران مقیم
شهر کابل

شهر کابل

3035

0547102355
0545030170

.1345

نهاد اجتماعی روند خدمت
گزاران مقیم کابل

شهرکابل – ناحیه یازدهم

3036

0577327604
0563053635

.1346

نهاد اجتماعی جوانان ولسوالی
کلکان والیت کابل

والیت کابل – ولسوالی
کلکان

3037

0565506036
0561635753

.1347

شورای اجتماعی مردمی
ولسوالی اشترلی والیت دایکندی
مقیم کابل

شهرکابل – ناحیه سیزدهم =
دشت برچی

3040

0544644022

.1350

شورای اجتماعی رفا مقیم
شهرکابل

شهرکابل – ناحیه دهم –
عقب مسجد جامع شیرپور

30۹1

0551030613
0566760526

.1351

انجمن اجتماعی پیوند افغانان
مقیم شهرلشکرګاه والیت هلمند

شهرلشکرګاه – ناحیه دوم

30۹2

056604656
0555257032

.1352

دکنړوالیت دبرو ډنډو دکلی
دځوانانو یووالی شورا

دکنړوالیت – څلورمه ناحیه
ـ آسعد آباد ښار

30۹3

0555565651
0556553052

.1353

دهلمندوالیت دلښکرګاه ښار
دبست دمالوچو دکنروندګرو
ټولنه

دهلمند ښار

3044

0506601146
0506675473

.1354

نهاد اجتماعی پیمان جوانان مقیم
ناحیه پانزدهم شهرکابل

شهرکابل – ناحیه پانزدهم

3045

0571751516
0546467214

.1355

نهاد اجتماعی اصالحات مقیم
شهرکابل

شهرکابل

3046

0202214062
0202214061

.1356

انجمن اجتماعی زعفران کاران
برناباد ولسوالی غوریان هرات

3045

0563643440
0575454733

91

.1355

سازمان اجتماعی جوانان آګاه
مقیم ناحیه نزدهم :پلچرخی
:شهرکابل

3046
0446626157
0556305713

مرکز والیت غزنی – قره
خواجه احمد

30۹7
30۲0

0577254435
0555554765

.1356

انجمن اجتماعی جوانان قریه
خواجه احمد والیت غزنی

.1357

مجمع اهل بینت

شهرکابل – ناحیه سوم –
کارته سخی

.1360

دپروان والیت په بګرام ولسوالی
کی دخروټی خلکو شورا

دبګرام ولسوالی – دقلعه ګلی
نو کلی

3051

.1361

اتحادیه شرکت های تولید کننده
صابون مقیم شهرکابل

شهرکابل – ناحیه پنجم

30۲2

0557647164
0567551024

.1362

په کابل ښارکی هیله مدنی ټولنه

3053

.1363

بنیاد خیریه ذهرا مقیم شهرکابل

رهرا

05001۲5721
0567۲۲۹302
0560125334
0571272570

انیتا

دکابل ښار – دویمه ناحیه –
اسمایی واټ
شهرکابل – ناحیه پنجم –
بازارکمپنی

30۲۹

1376/7/6

.1364

انجمن اجتماعی معلولین والیت
لوگر

محمود

والیت لوگر – شهر پل علم

30۲۲

1376/7/14

0500066413
0563076264

.1365

شورای اجتماعی ولسوالی جال
والیت تخار مقیم کابل

عبدالحمید

شهرکابل – ناحیه هفدهم

3056

1376/10/11

0577255306
0575407766

عبدالمالک

بازار ولسوالی سروبی

3055

1376/7/14

0561110625

.1365

شورای زنان همفکر مقیم
شهرکابل

شکیبا

شهرکابل – ناحیه 1۲

3056

1376/10/17

0566166515
0566066764

.1366

دننګرهاروالیت دشیخ مصری
ښارګوټی دځوانانو تولنه

حمیدهللا

ننګرهاروالیت – دشیخ
مصری ښارګوټی –
دحضرت بالل مسجد
ترڅنګ

3057

.1366

شورای اجتماعی مردم پشه ای
مقیم ولسوالی سروبی والیت
کابل

92

1376/7/13

0561476166

.1367

انجمن علمی و اجتماعی قریه
دلخکی مرکز والیت سمنگان

صبر الدین

قریه دلخکی

3060

1376/7/13

0555257676
0554641341

.1350

نهاد اجتماعی اتفاق مقیم ناحیه
پنجم شهرکابل

امان هللا

شهرکابل – ناحیه پنجم –
قسمت دوم خوشحال خان

3061

1376/7/15

0575164575
0562046722

.1351

نهاد اجتماعی امید جوانان مقیم
ناحیه سیزدهم شهرکابلد

شهرکابل – ناحیه سیزدهم

3062

.1352

سازمان اجتماعی جوانان استوار
مقیم شهرکابل

شهرکابل – خیر خانه

3063

.1353

انجمن اجتماعی جوانان نوین
قریه شینه ولسوالی بگرامی
والیت کابل

.1354

بنیاد خیریه اخترمحمد مقیم
شهرکابل

.1355

نهاد خدمت

صمیم

0567035575
0555520057
1376/7/20

0564510045

3064
اختر محمد

شهرکابل – ناحیه سوم –
کارته سخی – عقب وزارت
زراعت

3065

0565665265
0575420530

شهرکابل – ناحیه دهم

3066

0500272656
0565776155

.1356

دکابل ښار په نهمه ناحیه کی د
هوتخیلو ځوانانو د یووالی شورا

حسین

کابل ښار – نهمه ناحیه

3065

1376/7/26

056۹2۹۹۹۹۹

.1355

په احمدشاه بابا مینه کی د محمد
خیلو قومی شورا

فضل الرحمن

دکابل ښار – دولسمه ناحیه
– ارزان قیمت

30۲6

137۲/71/1۹

056۲002621
0562032۹۲7

.1356

په چهارآسیاب ولسوالی کی
دعلی خیلو قومی شورا

حاجی عبدالمنان

والیت کابل – ولسوالی چهار
اسیاب

30۲7

137۲/7/2۲

0577312273
057۲66۲5۲5

.1357

انجمن اصناف مقیم بندر اسالم
قلعه والیت هرات

جلیل احمد

بندر اسالم قلعه

3050

137۲/7/13

056۲212۲2۲
057703307۲

.1360

انجمن مالداران مرکز والیت
بادغیس

سیدامان هللا

والیت بادغیس – سرک
هرات

3051

137۲/10/17

0527۹602۹۲
05731767۹1

93

دلغمان والیت دقرغی ولسوالی
دزیالنی کلی داوریاخیلو قوم
ټولنیزه شورا

حسین خان

دلغمان والیت – دقرغی
ولسوالی په بازار

3052

137۲/7/1۹

057۲05۹6۹5
05621۹577۲

.1362

دکنړ والیت د دره پیچ ماڼوګی
ولسوالی د صافیو قوم متحده
شورا

ممتاز

د کنړوالیت – دره پیچ
ماڼوګی ولسوالی

3053

1375/7/22

0556052526
0554545046

.1363

سازمان اجتماعی طلوع اندیشه
مقیم شهرکابل

سید شفیق هللا

شهرکابل – ناحیه سوم –
کارته چهار

-305۹

1375/7/26

0500643177
0575142644

.1364

انجمن اجتماعی قوریه داران
مقیم والیت جوزجان

عزیزهللا

والیت جوزجان –
شهرشبرغان

3055

1375/7/27

0564613532
0566215545

.1365

شورای اجتماعی بانو مقیم
والیت دایکندی

طاهره

مرکز والیت دایکندی

3056

1375/7/22

0553631626
0551714556

.1366

د لوګر والیت په محمد آغه
ولسوالی کی د بزګرانو او بڼوالو
ټولنه

سیدمحمد

دلوګر والیت – محمد اغه
ولسوالی – سفید سنګ کلی

3055

1376/7/25

0550410465
0556243306

.1365

انجمن اجتماعی دوکتوران
والیت پروان

عبدالخلیل

شهر چاریکار – جاده
هوفیان شریف

3056

1375/7/25

0500236566

.1366

شورای اجتماعی قوم انعام زاده
ولسوالی بگرامی والیت کابل

عبدالقاسم

قلعهه احمد خان

-3057

1376/10/2

0506756536
0563164521

چهان گیر

والیت هرات – ولسوالی
کشک رباط سنگی – شهر
تورغوندی

-3060

1376/7/25

0575554440
0563252640

محمدعارف
مصفی

.1361

.1367
.1370
.1371

ىْؿای ارتواػی رْاًاى همین
ىِـک تْؿغًْؼی
اًزوي ىـکت ُای تـاًنپْؿتی
ّتـاًقیتی ّالیت ُـات همین
کاتل
اًزوي ارتواػی رْاًاى لـیَ
ؿمتن ّلنْالی یکاّلٌگ ّالیت
تاهیاى

شهرکابل – ناحیه چهارم –
حصه دوم کارته پروان

-3061

1375/7/15

0577404650
0577666011

والیت بامیان – ولسوالی
یکاولنگ قریه رستم

-3062

1376/7/20

0545463506
0544654402
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.1372

پَ کاتل ښاؿ کی ػ ځْاى فکـ
هؼًی ټْلٌَ

محمد آصف

کابل – کارته نو – عقب
پوهنتون جهان

-3063

1376/10/5

.1373

ًِاػ ارتواػی فکـی رْاًاى
ّالیت تغاؿ

نبی هللا

مرکز تخار – شهر تالقان –
ناحیه اول

-3064

1376/7/20

حیات هللا

شهر کابل – ناحیه سیزدهم -

-3065

1376/10/4

0554411275
0577026326

عبدالفهیم

شهرقدیم – ولسوالی بغالن
مرکزی

-3066

1376/1/10

0564544064
0500616346

.1376

ػکاتل ښاؿ ػػول ّلنی ټْلٌَ

ګل اقا

دکابل ښار -لسمه ناحیه

-3065

1376/11/3

.1375

اتضاػیَ فؿگـاى ّالیت ُـات

نصار احمد

والیت هرات شهر کهنه –
مارکیت بازارچه

-3066

1376/10/5

سیدعارف

شهرکابل – ناحیه سوم -

-3067

1376/10/16

رستم

شهرکابل – ناحیه هفتم –
سرک نو چهلستون

-3070

1376/10/5

0552015064
055305352

شهرکابل – ناحیه دهم –
قلعه فتح هللا
د جالل آباد ښار -څلورمه
ناحیه
ولسوالی بگرامی – قریه
شینه
شهرکابل – ناحیه سیزدهم –
ایستگاه سرپل

-3071

1376/7/22

0500401150

-3072

1376/10/24

0555626616
0554140466

-3073

1376/10/12

-3074

1376/10/12

عزیزالرحمن

مرکز والیت پنجشیر

-3075

1376/7/27

محمد طاهر خان

شهرکابل – ناحیه هفدهم -

-3076

1376/10/13

مرکز ولسوالی کرخ – قریه
زرغون شا
شهر هرات – ناحیه هفتم

-3075

1376/11/1

-3076

1376/10/2

.1374
.1375

.1376
.1377
.1400
.1401
.1402
.1403
.1404
.1405
.1406
.1405

مافهاى ارتواػی ىِیؼ ّصؼت
هلی همین ىِـکاتل
ًِاػ ارتواػی ػؼالت همین ىِـ
لؼین ّلنْالی تغالى هـکقی
ّالیت تغالى

ىْؿای ارتواػی رْاًاى مـپل
همین کاتل
ىْؿای ارتواػی اًنزام هؼلْلیي
هؼیْتیي ّ ىِؼای هـػم
چِاؿػُی کاتل
هـکق هطالؼات اًکياف ّ صلش
همین ىِـکاتل
ػ رالل آتاػ پَ ښاؿ کی ؿڼا
ټْلٌیق تٌنټ
ىْؿای رْاًاى لـیَ ىیٌَ پائیي
ّلنْالی تگـاهی کاتل
مافهاى ارتواػی ًْاًؼیياى همین
ىِـکاتل
ىْؿای تیي المْهی هـکق ّالیت
پٌزيیـ
ىْؿای ارتواػی رْاًاى
ّلنْالی ىتل ّالیت پٌزيیـ همین
ىِـکاتل
اًزوي ارتواػی هالؼاؿاى
ّلنْالی کـط ّالیت ُـات
ىْؿای ارتواػی صك ىٌاماى

احمد عمر
سادات
نجیب هللا
احمد نوید

سید کبیر
حاجی جمعه گل
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0565560160
0565625603
0506277650
0505374557

0500641411
0506752603
0577364435
057662211
0545466666
0547752766

0552122471
0575767665
0577305252
0555635662
0505054664
0560644640
0575654056
0575106152
0556060142

.1406
.1407
.1410
.1411
.1412
.1413
.1414
.1415
.1416
.1415
.1416
.1417
.1420
.1421
.1422
.1423
.1424

ّالیت ُـات
ىْؿای هـػهی لـیَ رات غافٍ
ّلنْالی ىکـػؿٍ ّالیت کاتل
اًزوي ارتواػی پیيگام ّالیت
فاؿیاب
مافهاى ارتواػی کاؿّاى صلش
رْاًاى ّالیت تؼعياى
تٌیاػ عیـیَ هْهي همین کاتل
اًزوي ارتواػی فًثْؿػاؿاى
لـیَ الوزـ ّلنْالی چِاؿػؿٍ
ّالیت کٌؼف
ًِاػ عیـیَ ىِیؼ لْهٌؼاى ىِیؼ
هضوؼ ػاّػ صك پـمت
تٌیاػ عیـیَ پیواى همین ىِـ کاتل
هزوغ ارتواػی صوایت اف
امتاػاى افغاًنتاى
پَ پکتیا ښاؿ کی ػ ًیافیْ لْم ػ
ځْاًاًْ ىْؿا
اًزوي ارتواػی فـػای تِتـ همین
هـکق ّالیت تاهیاى
مافهاى ارتواػی رْاًاى تـای
تـلی همین ىِـکاتل
پَ کاتل ښاؿ کی ػ ځْاًاًْ ػ
موْى اّ تؼلْى ټْلٌَ
تٌیاػ ارتواػی ّ عیـیَ کـیوقاػٍ
همین ّالیت تلظ
ًِاػ ارتواػی هياؿکت اًؼیيَ
همین ىِـکاتل
اًزوي ارتواػی هؼلْلیي هتضؼ
همین ًاصیَ میقػُن
ىِـکاتل
پَ کاتل ښاؿ کی ػ ىْعیلْ لْم ػ
یّْالی ىْؿا
ىْؿای ارتواػی صٌایغ هؼاػى ّ

0577364666
0500263417
0556517665

قریه غازه

-3077

1376/10/5

والیت فاریاب – شهر نو –
مرکز ولسوالی اندخوی
والیت بدخشان -شهر فیض
آباد – شهر جدید
شهرکابل – کارته پروان

-3100

1376/11/1

-3101

1376/7/22

-3102

1376/7/22

نقیب هللا

قریه المجر ولسوالی
چهاردره

-3103

1376/12/1

عبدالقدوس

شهر تالقان – والیت تخار

-3104

1376/12/2

0566466361
0552434034

شهرکابل – ناحیه سوم –
کارته چهار
کابل – تایمنی – چهار راهی
حاجی محمد داود
د پکتیا والیت – ګردیزښار
– نیازی مارکیت
والیت بامیان – در فوالدی
– قریه سرخ جوی

-3105

1376/7/22

0565161517

-3106

1376/11/23

-3105

1375/10/15

-3106

1376/10/26

مصطفی

شهرکابل

-3107

//

آغا ګل

د کابل ښار – پنځمه ناحیه -

-3110

1376/10/7

عبدالعظیم

شهر مزار شریف

-3111

1376/10/11

محمد شریف

شهرکابل – ناحیه سیزدهم –
چهار راهی حاجی نوروز

-3112

1376/10/13

محمد علی

شهرکابل – ناحیه سیزدهم -

-3113

1376/10/23

د کابل ښار – اتمه ناحیه –
قلعچه – پکتیا مارکیت
شهرکابل – چهار راهی

-3114

1376/10/23

-3115

1376/10/10

محمد اختر
عبدالملک
صبرهللا
حزب هللا

محمدشاه
امان هللا
زرخان
محمد باقر

حاجی تمیز
عبدالجبار

96

05633544020
0556611325
05745446625
0500210406

0500263657
0500257535
0565301735
0555155326
0552361764
0576412573
0500215715
0500065366
0555054033
0564056263
0577555041
0576264661
0563345202
0554404056
0557535347
0550150474
0500256366
0566402266
055000224

.1425
.1426
.1425
.1426
.1427
.1430
.1431
.1432
.1433
.1434
.1435
.1436
.1435
.1436
.1437
.1440

مـهایَ گؾاؿاى افغاًنتاى
ىْؿای ارتواػی رْاًاى لـیَ
کْؿاتَ ّلنْالی ىتل ّالیت
پٌزيیـ
ىْؿای ارتواػی فؿگـاى،
صکاکاى ّ تغٌیکـاى غال ّ ًمـٍ
ىِـکاتل
تٌیاػ عیـیَ اهیؼ همین ىِـکاتل
مافهاى ارتواػی ًگاٍ ًْ همین
ىِـکاتل
پَ کاتل ښاؿ کی ػ افغاى ځْاًاًْ
ػ مْلی ټْلٌَ
تٌیاػ ارتواػی ّ هؼًی لْگـ
ػ ًٌگـُاؿ ّالیت ػ میاٍ مٌگ
ښاؿګْټی ػ ځْاًاًْ ټْلٌَ
ػ کٌؼُاؿ ّالیت ػ صٌایؼْ
تْلیؼاتی ټْلٌَ
تٌیاػ ارتواػی ّ عیـیَ ىفك همین
ىِـکاتل
تٌیاػ ارتواػی هتضؼ همین
ىِـکاتل
ىْؿای ارتواػی هـػم ّلنْالی
تگـاهی ّالیت کاتل
اًزوي ارتواػی رْاًاى لـیَ
لـىغاى کالى ّلنْالی مٌچاؿک
اًزوي ػلوی ّ ارتواػی فـػای
ًْیي همین ىِـکاتل
ًِاػ ارتواػی اُالی لـیَ تکقاؿ
ّلنْالی مٌچاؿک ّالیت مـپل
ىْؿای ارتواػی ػؼالت عْاُاى
همین کاتل
ػ کٌړ ّالیت ػ څْکی ّلنْالی
پَ هـکق کی ػ هنؼْػ لْم ػ
ُوغږی ىْؿا

0566606666

عبدالحق
محمد مدیر

والیت پنجشیر

-3116

1376/11/4

حاجی نور محمد

والیت کابل – حیدری
مارکیت

-3115

1376/10/7

عبدالرحیم

شهرکابل – ناحیه دهم

-3116

1376/12/27

سید جواد

شهرکابل – ناحیه ششم

-3117

1376/11/1

د کابل والیت – داراالمان –
د روسی سفارت ترڅنګ
شهر پل علم – والیت لوگر
د ننګرهار والیت – د سیاه
سنګ ښارګوټی
دکندهار والیت – شپږمه
ناحیه

-3120

1376/10/7

-3121

1376/12/14

-3122

1376/12/17

-3123

1376/11/30

شهرکابل – ناحیه سوم

-3124

1376/11/25

شهرکابل – ناحیه هفتم – ده
مزار خان

-3125

مقابل ولسوالی بگرامی

-3126

1376/10/10

ولسوالی سانچارک – قریه
فرشقان
شهرکابل – ناحیه سوم –
دهبوری
قریه تکزار ولسوالی
سانچارک
سرک داراالمان – مقابل
تلویزیون آریانا

-3125

1376/10/25

-3126

1376/11/4

-3127

1376/10/25

-3130

1376/12/27

د کنړ والیت – د څوکی
ولسوالی

-3131

1376/10/23

محمد جالل
محمد نعیم
سمیع هللا
باریداد
عبدالرحمن

دوست محمد
حکمت هللا
ضیاوالدین
محمد داود
شراب الدین
محمد اجمل
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0556065154
0556657054

0500626610
0564251624
0544616666
0555201175

0565302162
0565434636

0500627440
0577340601
0566500560
0575405562
0567665057
0566445363
0566622442
0554341147
0565566155
0566007045
0505050760
0556357255
0550000016
05515063311

.1441
.1442
.1443
.1444
.1445
.1446
.1445
.1446
.1447

اًزوي ارتواػی رْاًاى گلنتاى
لـیَ فـىماى کالى ّلنْالی
ماًچاؿک
اًزوي ارتواػی هـػم لـیَ
تِاؿک ّلنْالی ماًچاؿک
اًزوي ارتواػی فًاى لـیَ
تکقاؿ ّلنْالی ماًچاؿک
اًزوي ارتواػی رْاًاى لـیَ
تکقاؿ ّلنْالی ماًچاؿک
ًِاػ ارتواػی ُوـامت همین
ىِـ ىثـغاى ّالیت رْفراى
اًزوي ارتواػی تاغؼاؿاى همین
ىِـ ُـات
اًزوي ارتواػی تاغؼاؿاى ُوگام
ّلنْالی اًزیل ّالیت ُـات
اًزوي ارتواػی تاغؼاؿاى تْاًوٌؼ
ّلنْالی گقؿٍ ّالیت ُـات
اًزوي ارتواػی تاغؼاؿاى
ّلنْالی اّتَ ّالیت ُـات

.1450

عْځښت ټْلٌَ

.1451

ًِاػ ارتواػی اػتؼال ّ
ػهْکـامی

.1452
.1453
.1454
.1455
.1456

اًزوي لـظَ ُای کْچک
افغاًنتاى
ػ عْمت ّالیت ؿّښاًَ ځْاًاًْ
ټْلٌَ
ىْؿای ارتواػی ًؼای هـػم
ّلنْالی میغاى همین ىِـکاتل
ػ کٌؼُاؿ ّالیت ػ ځْاًاًْ فکـی
عْځښت هؼًی ټْلٌَ
اًزوي ارتواػی فًاى لـیَ چٌاؿ
فـىماى کالى ّلنْالی ماًچاؿک

ولسوالی سانچارک – قریه
فرشقان

-3132

1376/10/25

ولسوالی سانچارک – قریه
بهارک
ولسوالی سانچارک – قریه
تکزار

-3133

//

-3134

//

عبدالباری

//

-3135

//

فرید احمد

والیت جوزجان  -شهر
شبرغان

-3136

1376/10/7

عبدهللا

شهر هرات

-3135

1376/10/30

-3136

//

-3137

//

0577526565

-3140

//

0577636613

-3141

1376/10/16

0575455602

-3142

1376/10/6

0502222222

رحم الدین
لطف هللا
فریده

شهر هرات – مقابل ولسوالی
جاهد
انجیل
شهر هرات – بادمرغان –
نصیراحمد
مقابل هوتل مارکوپلو
شهر هرات – ناحیه هشتم –
سید حسین
جاده انصار
دکابل والیت – دولسمه ناحیه
نبی هللا
– دریم بالک
کابل – ناحیه دهم – وزیر
محمد اکبرخان – سرک
فضل احمد معنوی
پانزدهم – کوچه ۲

0561665710
0566326716
0573055114
0566520032
0565451610
0526505505
0577625000

0500324646
0577306656

سرک سوم پروژه تایمنی

-3143

وحیدهللا

دخوست والیت مرکز –
مجاهد څلور الری

-3144

1376/11/10

محمد یوسف

شهرکابل – ناحیه ششم

-3145

1376/11/3

عزت هللا

د کندهار ښار

-3146

1376/12/27

شاه گل

ولسوالی سانچارک – قریه
فرشقان کالن

-3145

1376/10/25
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0566654106
0566717765

0555162017
0563536567
05563566457
0500206162
0500010160
0566413475
0565356075

.1455

اًزوي للثی ّػایی افغاًنتاى
اًزوي ارتواػی فاؿؽ التضصیالى
تـکیَ همین کاتل
هـکق هطالؼات ّتضمیمات همین
کاتل
هـکق ارتواػی اتتکاؿ ّػول
همین ىِـکاتل
اًزوي ارتواػی ًؼای مالن همین
للؼَ ًْ ّالیت تاػغیل
ىْؿای ارتواػی اًنزام هـػم
ّلنْالی صصَ اّل کُْنتاى
ّالیت کاپینا همین کاتل

.1463

مافهاى هؼًی رْاًاى ًْاًؼیو

.1456
.1457
.1460
.1461
.1462

.1464
.1465
.1466
.1465

اًزوي ارتواػی اتالی رْاًاى
همین ىِـکاتل
مافهاى ارتواػی رِیو همین
ىِـکاتل
ىْؿای ارتواػی لْم فی هللا
ػّمت تاتْؿ ّالیت غْؿ
اًزوي ارتواػی رْاًاى ؿظا
کاؿ همین ّالیت رْفراى

داکتر نبیل

شهرکابل – ناحیه چهارم -

-3146

1376/10/26

فضل احمد

شهرکابل – ناحیه دهم

-3147

1376/11/14

0570001626
0502611111

نجیب هللا

شهرکابل – ناحیه ششم

-3150

1376/11/23

0555166634

محمد اسالم

شهرکابل – ناحیه چهارم –
چهار راهی سابقه تایمنی

-3151

1376/10/20

0575611111

خیر محمد

مرکز والیت بادغیس

-3152

1376/10/13

ولی جان

شهرکابل – ناحیه یازدهم –
منطقه 315

-3153

1376/11/1

احمد هیواد

شهرکابل – ناحیه هفتم –
جای ریس

-3154

1376/11/6

فروزان

شهرکابل – ناحیه سوم –
سرک داراالمان

-3155

1376/10/20

تمنا

شهرکابل – ناحیه 15

-3156

1376/10/26

والیت غور – کوچه سره
میاشت
مرکز والیت جوزجان –
شهر آقچه – جاده عمومی
شهرکابل – ناحیه دهم –
سرک  13وزیر محمد
اکبرخان
شهرکابل – ناحیه یازدهم –
عقب لیسه مریم

-3155

1376/10/20

-3156

1376/10/17

-3157

1376/11/3

0504001000
0560543444

-3160

1376/11/23

0500214075

ذبیح هللا

شهرکابل – پل سرخ -

-3161

1376/11/11

رحمت هللا

شهرکابل – ناحیه دوم

-3162

1376/10/20

شهرکابل – ناحیه یازدهم

-3163

شهرکابل – ناحیه دوم –

-3164

گل محمد
محمد میثاق

.1466

تٌیاػ عیـیَ تؼاّى همین ىِـکاتل

احمد فواد

.1467

ائتالف صوایت اف هؼاؿف

عبدالتواب

.1450
.1451
.1452
.1453

اًزوي ارتواػی افکاؿ ًْیي
رْاًاى همین ًاصیَ مْم ىِـکاتل
ًِاػ ارتواػی ّ تضمیمات امالهی
همین ًاصیَ ػّم ىِـکاتل
مافهاى ارتواػی رْاًاى پیيگام
همین عیـعاًَ ىِـکاتل
اتضاػیَ پـمًْل اًنتیتْت ُای

داکتر عرب شاه
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1376/11/1

05747145512

0574465142
0570220133
0573222065
0577331146
0551261266
0564570566
0575555574
0563035312
0573276150
0561546340

0571272446
0546737275
0563040535
0562501653
0564651651
0577330461

.1454
.1455
.1456
.1455
.1456
.1457
.1460
.1461
.1462
.1463
.1464
.1465
.1466
.1465
.1466

ػلْم صضی عصْصی همین
ىِـکاتل
ًِاػ ارتواػی اتفاق همین ىِـ
فؿًذ هـکق ّالیت ًیوـّف
ػ کٌړ ّالیت ػ څْکی ّلنْالی ػ
هیغاًیکاًْ ټْلٌَ
ًِاػ ارتواػی هؼلْلیي هتضؼ همین
ًاصیَ ىاًقػُن ىِـکاتل
اًزوي ارتواػی تزلی اًؼیيَ
رْاًاى همین ًاصیَ میقػُن
ىِـکاتل
ػ پکتیا ّالیت ځاځی تاتا
ّلنْالی ػ ځْاًاًْ ټْلٌیقٍ ټْلٌَ
ىْؿای ارتواػی لْم علذ ُای
ّالیت غقًی
ىْؿای ارتواػی فًاى همین
ّالیت کٌؼف
اًزوي ارتواػی رْاًاى لـیَ
میاالیک فْالػی هـکق ّالیت
تاهیاى
ػ کاتل ښاؿ پَ ًِوَ ًاصیَ کی ػ
تثـّ اصوؼفیْ ځْاًاًْ ټْلٌَ
پَ رالل آتاػ ښاؿ کی ػ هنلن آتاػ
کلی ټْلٌیقٍ ىْؿا
اًزوي ارتواػی رْاًاى ًْیي
ّلنْالی پغواى ّالیت کاتل
مافهاى تضمیمات امتـاتیژیک
ػلْم هؼاصـ
ىْؿای ارتواػی لـیزات ُقاؿٍ
ًيیي ػؿٍ کيـّ ّلنْالی ػّلتیاؿ
ّالیت غْؿ
اًزوي فًثْؿػاؿاى ػؿیای ُلوٌؼ
همین هیؼاى ّؿػک
اًزوي ارتواػی رْاًاى آگاٍ

مقابل وزارت تحصیالت
عالی
مارکیت زرنج سیتی

-3165

د کنړ والیت – د څوکی
ولسوالی
شهرکابل – ناحیه شانزدهم
– ایستگاه اخیر سرک یاسین

-3166

1376/12/1

-3165

1376/11/11

فیروز

شهرکابل – ناحیه سیزدهم –
گوالیی مهتاب قلعه

-3166

1376/11/21

اقبال الدین

ګردیز ښار

-3167

1376/11/11

غالم معروف

شهر غزنی – ناحیه سوم –
هده قندهار

-3150

1376/12/27

مومنه

والیت کندز – بندر کابل

-3151

1376/10/23

محمد هادی
شمین هللا

حاجی محمد
عمران
جالل الدین

0527745016
0575615556
0555265275
0500551005
0576665040
0555353426
0547560126
0555136706
0557564656
0577105607
0577641315
0571766651
0576605666

مرکز والیت بامیان – قریه
سیاالیک

-3152

1376/10/20

0557601632
0546155023

دکابل ښار – نهمه ناحیه -

-3153

1376/10/25

0566466716

محمد سرور

د جالل آباد ښار – مسلم آباد
کلی
والیت کابل – ولسوالی
پغمان – خواجه مسافر
شهرکابل – ناحیه سوم – پل
سرخ – کارته ۹

-3154

1376/12/27

-3155

1376/11/30

-3156

1376/12/5

غالم سخی

والیت غور – ولسوالی
دولتیار

-3155

1376/11/4

دهن تنور – حصه اول
بهسود والیت میدان وردک
شهر میمنه – والیت فاریاب

-3156

1376/11/14

-3157

1376/11/16

ګران اغا

محمد سلیم

عبدهللا
زبیر
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0575500705
0553452316
0575574521
0564165606
0577376765
0555736455

0576656557

.1467
.1470
.1471
.1472
.1473
.1474
.1475
.1476
.1475
.1476
.1477
.1500
.1501
.1502
.1503

ّلنْالی کُْنتاى ّالیت فاؿیاب
پَ لښکـګاٍ ښاؿ کی ػ اتفاق
هؼًی ټْلٌَ
اًزوي رْاًاى لؼل ّ مـرٌگل
ّالیت غْؿ همین کاتل
ىْؿای ارتواػی ّ هـػهی
ّلنْالی اؿگْ ّالیت تؼعياى
همین کاتل
اًزوي ارتواػی فلك همین ىِـ
ُـات
ًِاػ ارتواػی رْاًاى مینتاى
همین ىِـکاتل
ػ ىوال ػ ّلنًْْ ػ یّْالی
مـامـی ىْؿا
مافهاى ارتواػی رْاًاى ًْیي
همین ىِـ فیـّفکٍْ ّالیت غْؿ
پَ کاتل ښاؿ کی ػ هثاؿف ُوؼؿػ
ټْلٌیق تٌنټ
ًِاػ ارتواػی عیـالثيـ همین
ىِـکاتل
ػکاتل ّالیت ػ کلکاى ّلنْالی ػ
رْیثاؿ کلی ػ ځْاًاًْ ټْلٌیقٍ
ىْؿا
اًزوي ارتواػی اًؼیيَ ًْیي
رْاًاى تاهیاى
ىْؿای ارتواػی تاتـیاى همین
ّالیت ُـات
ًِاػ ارتواػی رْاًاى یکَ ّلٌگ
همین هـکق تاهیاى
پَ ًٌګـُاؿ ّالیت کی ػ تاًؼ
فکـ ټْلٌَ
ىْؿای ارتواػی هـػم لـیَ
کيکک عْارَ هنافـ ّلنْالی
پغواى کاتل

0506120566
0505272323
0503152115
0553142240
0567366475

نظر محمد

لښکرګاه ښار

-3160

1376/12/21

یاسین

کابل – ناحیه سیزدهم –
دشت برچی

-3161

1376/11/23

بشرهللا

شهرکابل – ناحیه سوم –
دهبوری

-3162

1376/10/24

شهرهرات – سرک قول
اردو سابق – ناحیه پنجم
شهرکابل – مارکیت تجارتی
داودزی – ناحیه دوم
دریمه ناحیه – کارته
مامورین
والیت غور – شهر
فیروزکوه – ناحیه اول -
دکابل ښار – لسمه ناحیه –
مسلم بزنس سنتر  ۲منزل

-3163

1376/10/25

-3164

1376/11/2

-3165

1376/10/30

0505050053

-3166

1376/11/30

0554415616
0560035665

-3165

1376/12/6

0527140663

شهرکابل – ناحیه دهم –
قلعه فتح هللا خان

-3166

1376/12/5

0500475441
0577642055

خیرهللا
محمد رضا
کمال
غالم ربانی
محمد ادریس
محمد حسن

0502653660
0505745056
0570430576
0503100200
0576754415
0556100046

0555223566
0555645650

واحدالرحمن

جویبار کلی

-3167

1376/11/5

محمد کاظم

مرکز شهر بامیان – جوار
عزیزی بانک

-3170

1376/10/25

غالم صدیق

شهر هرات – جاده مجدی

-3171

1376/11/21

امان

بازار مرکز والیت بامیان

-3172

1376/12/26

صفی هللا

د ننګرهار والیت –
دسرخرود ولسوالی

-3173

1376/12/31

0545556254

محمد اجان

قریه کشکک ولسوالی پغمان

-3174

1376/10/25

054435332
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05556643667
0576765473
0575767225
0577433161
0575460756
0566144225

.1504
.1505
.1506
.1505
.1506
.1507
.1510

ػ لغواى ّالیت ػ ػٍ ىیٌْ تـعیلْ
لْهی ىْؿا
ػ پکتیا ّالیت ًْښتګـّ ځْاًاًْ
ټْلٌَ
اًزوي ارتواػی فًاى هؼلْل همین
پل ػلن هـکق ّالیت لْگـ
پَ ًٌګـُاؿ ّالیت کی ػ
الوٌصْؿ عیـیَ تٌنټ
پَ ُلوٌؼ ّالیت کی ػ هيـلی
لْهًْْ ټْلٌیقٍ ىْؿا
اًزوي ارتواػی رْاًاى لـیَ
ؽکـی هـکق ّالیت تاهیاى
پَ کاتل کی ػ ىیـاًی ځْاى
عْځښت ټْلٌَ

سکندر

د لغمان والیت – د مهترالم
ښار

-3175

1376/12/20

محمدشاه

د ګردیز ښار

-3176

1376/12/5

بی بی زهرا

والیت لوگر – پل علم

-3175

1376/11/16

-3176

1376/11/15

محمد آصف

د هلمند والیت

-3177

1376/11/5

سیدستار

قریه ذکریا – مرکز والیت
بامیان

-3200

1376/11/15

وحیدهللا

دکابل ښار – اوله ناحیه

-3201

1376/12/17

شهر هرات – بادمرغان –
مقابل هوتل مارکوپو لو
قریه گلستان – مرکز والیت
بامیان
والیت کابل – ناحیه سوم –
دهبوری کوچه محمود
هوتکی

-3202

1376/11/14

دالورخان

.1511

اتضاػیَ تاغؼاؿاى ّالیت ُـات

نصیر احمد

.1512

اًزوي ارتواػی رْاًاى لـیَ
گلنتاى ّالیت تاهیاى

ظهیر

.1513

ىْؿای ارتواػی ػؿعيو
رْاًاى همین ىِـکاتل

سلیم شاه

.1514

اًزوي ارتواػی فاؿػیي مایثیي
ّالیت لْگـ

.1515
.1516
.1515

تٌیاػ عیـیَ مالم همین ىِـ
ُـات
مافهاى ارتواػی ًْای رْاًاى
همین ىِـکاتل
ػ کٌړ ّالیت پَ ًْ آتاػ پاك کلی
کی ػ ځْاًاًْ ټْلٌیقٍ ىْؿا

-3203

056260025
056656121
0555641525
0564634201
0566000565
0566300773
0563131316
0556262115
0506741620
0503541675
0556300153
0555511660
0566661556
0565245500
0577526565
0574256000
0556552663

-3204

1376/11/22

سیدولی

مرکز والیت لوگر – متصل
ریاست زراعت

-3205

1376/11/14

0566566660
0504446563

حاجی عبدالسالم

شهر هرات – ناحیه پنجم

-3206

1376/11/4

شمایل

شهرکابل – ناحیه سیزدهم

-3205

1376/11/27

د کنړ والیت – د نوآباد پاس
کلی
شهرکابل – ناحیه ششم –سه
راهی عالوالدین – منزل
اول حاجی وکیل پالزا

-3206

//

0576400370
0576767614
0546665506
0552263350
0555554455
0505561666

-3207

1376/11/26

0547220500
0577551213

-3210

1376/11/11

0577017045
0577261026

ولی جان

.1516

ًِاػ ارتواػی کیٌگاه همین
ىِـکاتل

محمد ابراهیم

.1517

ىْؿای ارتواػی هایي پاکاى همین
ىِـُـات

عبدالنذیر

شهر هرات – ناحیه هشتم
112

.1520
.1521
.1522
.1523
.1524
.1525
.1526
.1525
.1526
.1527
.1530
.1531
.1532
.1533
.1534
.1535

پَ لْګـ ّالیت کی ػ تثـّ لْم ػ
یّْالی ټْلٌَ
اًزوي ارتواػی فًاى آگاٍ همین
ىِـ ىثـغاى ّالیت رْفراى
مافهاى ارتواػی ّ هؼًی صـکت
ىِـًّؼی همین ىِـکاتل
مافهاى ارتواػی ػصـ ؿّىي
گـی همین ىِـ هقاؿىـیف
مافهاى ارتواػی ؿًّؼ ػصـ
مافًؼگی همین کاتل
مافهاى ارتواػی فًاى تزاؿت
افغاى همین ىِـکاتل
مافهاى ارتاػی ًنل آگاٍ همین
ىِـکاتل
ىْؿای ارتواػی رْاًاى هاُیپـ
ّلنْالی مـّتی ّالیت کاتل
اتضاػیَ فؿگـاى ىِـکاتل
تٌیاػ ارتواػی پیواى ّالیت
ُـات
پَ کاتل ښاؿ کی ُاًؼ فکـی
تٌنټ
ىْؿای ارتواػی لْم هالعیل
للؼَ اصوؼعاى ّلنْالی تگـاهی
ّالیت کاتل
اًزوي هؼلویي لناى اًگلینی
افغاى
پَ کاتل ښاؿ کی ػ عْمت ّالیت
ػ هتضؼّ ځْاًاًْ ټْلٌَ
ػ لْګـ ّالیت هـکق پل ػلن ػ
تقګـاًْ اّ تڼْالْ ټْلٌَ
اًزوي ارتواػی ػُالیي ّ
تاغؼاؿاى ّلنْالی عْىی ّالیت
لْگـ

شاروالی مارکیت تر څنګ

-3211

1376/11/10

0546554055
0555567672

مجاهد حسین
زوی

والیت جوزجان – عقب
کرستال هوتل
شهرکابل – ناحیه سوم –
کارته چهار – سرک اول
شهر مزارشریف  -چهار
راهی بیهقی
شهرکابل – ناحیه پنجم –
بالک های خوشحال خان
مینه
شهرکابل – سرک دوم
تایمنی سابقه
شهرکابل – ناحیه سوم –
روبروی پوهنتون
قریه گوگامنده – ولسوالی
سروبی
شهرکابل – ناحیه دوم –
حمید مارکیت

-3212

1376/11/16

0577616456

-3213

1376/11/23

-3214

1376/12/14

-3215

1376/11/6

0500212106
0505055564

-3216

1376/11/24

0561565156
0574445555

-3215

1376/12/27

-3216

1376/12/12

-3217

1376/11/11

احمد شفیق

والیت هرات

-3220

1376/12/27

محمد عارف

کابل ښار – دریمه ناحیه

-3221

1376/12/27

محمد واسع

شهرکابل – ولسوالی بگرامی
– قلعه احمدخان

-3222

1376/12/12

دیپارتمنت لسان انگلیسی
پوهنتون کابل
کابل ښار – اوله ناحیه –
جاده میوند

-3223

1376/12/30

-3224

1376/12/14

سید جاوید

پل علم

-3225

13756/11/24

دل آغا

ولسوالی خوشی – والیت
لوگر

-3226

1376/11/24

فاطمه
محدی مبشر
احمد ادریس
مریم
مترا
عبدالصبور
اجمل
ذبیح هللا

میالد
فیصل
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0576000507
0566666706
0574746060
0544145500

0577320343
0560167777
0577555704
0577107053
0500151336
0577207663
0577657467
0574505225
0577302560
0577242620
0572617061
0564700764
0553076267
0544405005
0575056750
0577565125

ػ ًٌګـُاؿ ّالیت ػ مـعـّػ
ّلنْالی ػ تغتاى کلی ػ ځْاًاًْ
ټْلٌَ
ىْؿای ارتواػی هـػم ّلنْالی
ىیثـ ّالیت تاهیاى

وحیدهللا

د ننګرهار والیت –
سرخرود ولسوالی – بختان
کلی

-3225

غالم سخی

ولسوالی شبر والیت بامیان

-3226

1376/11/15

شهرکابل – ناحیه پنجم –
خوشحال خان مینه
والیت غزنی – قریه قلعه
شاده

-3227

1376/11/24

-3230

1376/12/12

مومنه

والیت بامیان – حصه دوم
ولسوالی یکه ولنگ

-3231

1376/12/22

0547435044
0563001035

فدا محمد

د کابل والیت – د بګرامیو
ولسوالی – د نوآباد کلی

-3232

1376/12/27

0550612666
0544615360

حاجی محمد عمر

د هلمند والیت – دلشکرګاه
ښار -خیرخواه مارکیت

-3233

1376/11/21

0505004161

عید محمد

شهرکابل – ناحیه اول

-3234

1376/12/12

فیض هللا

شهرکابل – ناحیه یازدهم

-3235

1376/11/23

غالم رسول

شهر هرات – ولسوالی انجل
– ناحیه هشتم

-3236

1376/12/21

.1546

ًِاػ ارتواػی تفکـ رْاًاى همین
هـکق ّالیت تاهیاى

محمدرضآ

مرکز والیت بامیان

-3235

1376/11/30

.1545

اًزوي ارتواػی ػکتْؿاى رلؼی
افغاًنتاى

عبدالوکیل

شهرکابل ناحیه چهارم

-3236

1376/12/17

.1546

پَ کاتل کی ػ څوکٌیْ لْم ىْؿا

مجیب الرحمن

دکابل ښار – اوومه ناحیه –
سه راهی عالوالدین

-3237

1376/11/21

.1547

مافهاى رْاًاى موا

محمد بریالی

کابل

-3240

1376/12/27

.1550

مافهاى ارتواػی ػصـ عـػ
همین ًاصیَ ىين ىِـکاتل

روح هللا

شهرکابل – ناحیه ششم –
واقع گوالیی دواخانه

-3241

1376/12/27

.1536
.1535
.1536
.1537
.1540
.1541
.1542
.1543
.1544
.1545

ىْؿای اعْت امالهی افغاًنتاى
ىْؿای ارتواػی اُالی للؼَ ىاػٍ
ّالیت غقًی
ىْؿای ارتواػی فًاى پیيگام
صصَ ػّم ّلنْالی یکَ ّلٌگ
ّالیت تاهیاى
ػکاتل ّالیت ػ تګـاهیْ ّلنْالی
ػ ًْآتاػ کلی ػ ځْاًاًْ ػ یّْالی
ټْلٌَ
ػ ُلوٌؼ ّالیت ػ فؿغْى ًاػػلی
ّلنْالی ػ هالچْ ػ کـًّؼګـّ
ټْلٌَ
اًزوي ارتواػی عثافاى هیؼاى
ّؿػک همین ًاصیَ اّل ىِـکاتل
تٌیاػ عیـیَ هِـتاى همین
ىِـکاتل
ىْؿای ارتواػی اُالی تاؽ
ًظـگاٍ ًاصیَ ُيتن ىِـکاتل

حبیب هللا
سخیداد
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1376/12/15

0565045457
0566501412
0574771541
0575020000
0577365365

0577407634
0505166736
0572444460
0527640553
0565635657
0561016252
0564447232
0551425002
05577215614
0500062264
0577326576
0500562526
0555524333
0566616564
0546343445

.1551
.1552
.1553
.1554
.1555
.1556
.1555
.1556
.1557
.1560
.1561
.1562
.1563
.1564
.1565

پَ ًٌګـُاؿ ّالیت کی ػ ځْاى
فکـی عْځښت ټْلٌَ
اًزوي ارتواػی هؼـفت ّالیت
ػایکٌؼی
ػ عْمت ّالیت پَ هـکق کی ػ
چـګاًْ ػ ؿّفًکْ ټْلٌَ
ىْؿای ارتواػی لْم پْپلقی
لـیَ ىْؿآب ّلنْالی ػٍ مثق
ّالیت کاتل
پَ ًٌګـُاؿ ّالیت کی ػ
اصوؼفیْ لْهی ىْؿا
ىْؿای ارتواػی اُالی ىِـک
امتاػ علیلی ّالغ ػؿ تاؿیک آب
ّلنْالی لـٍ تاؽ ّالیت کاتل
ىْؿای ارتواػی هؼلْلیي همین
هـکق پلغوـی ّالیت تغالى
ىْؿای ارتواػی رْاًاى تغاؿ
همین ىِـکاتل
ىْؿای ارتواػی ّ هـػهی
کْىاًیاى همین ّالیت تلظ
ػکاتل ښاؿ پَ اصوؼىاٍ تاتا هیٌَ
کی ػ ظِیـ عیـیَ تٌنټ
ًِاػ ارتواػی پیواى ّالیت
ُـات
اًزوي ارتواػی هیغاًیکاى
ّلنْالی تگـاهی ّالیت تلظ
پَ تګـاهی ّلنْالی کی ػ
ګلقهاى آتاػ کلی ػ علکْ ټْلٌیقٍ
ىْؿا
اًزوي ارتواػی هتغصصیي
تکٌالْژی هؼلْهاتی همین ًاصیَ
ػُن ىِـکاتل
اًزوي ارتواػی تْلیؼ کٌٌؼٍ گاى
اتـیين ّلنْالی فًؼٍ راى ّالیت
ُـات

د ننګرهار والیت –
مخابراتو چوک

-3242

05654531152

شهر نیلی والیت دایکندی

-3243

ظاهرجان

د خوست والیت – مرکز

-3244

1376/12/26

0553662027
0565060030
0565145205
0555555534

محمد حسن

ولسوالی ده سبز – قریه
شوراب

-3245

1376/12/15

0564364675
0550403634

حاجی زمری
احمدزی

د ننګرهار والیت – د جالل
آباد ښار څلورمه ناحیه

-3246

1376/12/22

0577461660

عبدالمطلیب

والیت کابل – ولسوالی قره
باغ

-3245

1376/12/6

0555020501

سید معصوم

شهر پلخمری – ناحیه دوم

-3246

1376/11/25

شهرکابل – ناحیه چهارم –
پروان سه
شهر مزارشریف – ناحیه
دهم
دکابل ښار – احمدشاه بابا
مینه
والیت هرات – ولسوالی
ګزره
والیت بلخ – ولسوالی بلخ –
روبری شفاخانه بلخ
دکابل والیت –بګرامی
ولسوالی – ګل زمان آباد
کلی
شهرکابل – ناحیه دهم –
شهر نو – چهار راهی
انصاری

-3247

سید حسین
جان میر
ګلزمان
احمد ولید
عبدالظاهر

ولسوالی زنده جان
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-3250
-3251

0500561750
0554452574
0500411011
0500555577
0566444654
0576611445
0566516414
0577075745
0575516462
0556246517
0573401501

-3252

1376/12/21

-3253

1376/12/6

-3254

1376/11/26

0577557136
0555006477

-3255

1376/12/26

0560560250

-3256

1376/12/27

0556046464
0565231523

.1566
.1565
.1566
.1567
.1550
.1551
.1552
.1553
.1554
.1555
.1556
.1555
.1556
.1557
.1560

اًزوي فـٌُگی آیؼیي
اتضاػیَ ؿاػیْ تلْیقیْى ُای
افغاًنتاى
ًِاػ ؿًّؼ رْاًاى اصالس غلثاى
افغاًنتاى
ىْؿای ارتواػی اُالی لـیَ
گْمفٌؼؿٍ ّلنْالی تگـاهی
ّالیت کاتل
تٌیاػ عیـیَ کـاهت همین ّالیت
کٌؼُاؿ
تٌیاػ ارتواػی ّعیـیَ الضاد
عیـهضوؼ"صلیوی" غـب همین
ىِـ هقاؿ ىـیف ّالیت تلظ
اًزوي ارتواػی اصالس ّ تغییـ
همین ىِـ هقاؿىـیف
ًِاػ ارتواػی رْاًاى پیيگام
تاهیاى همین ًاصیَ میقػُن
ىِـکاتل
ػ عْمت ّالیت پَ ًاػؿىاٍ کْت
ّلنْالی کی ػ الوـی کلی
ځْاًاًْ هؼًی ټْلٌَ
اًزوي ارتواػی رْاًاى لـیَ
لـاغْ هـکق ّالیت مـپل
ىْؿای لْم تیوْؿی تغالى همین
کاتل
ىْؿای ارتواػی هـػم لـیَ
ىاعؼؿٍ ّلنْالی پٌزاب ّالیت
مـپل
پَ رالل آتاػ ښاؿ کی ػ لوـ
ّړاًګَ هؼًی ټْلٌَ
ًِاػ ارتواػی فًاى افغاى همین
هـکق تاهیاى
اًزوي ارتواػی لْؿیَ ػاؿاى
ّالیت تغاؿ

کابل – سه راهی عالوالدین
– ناحیه هفتم
کابل  -ناحیه سوم – گوالیی
پل سرخ
شهرکابل – ناحیه چهارم –
سرک اول پروژه تایمنی

-3255

0577332424
0500150004
0506176260
0560450451
0570201063

-3256

1376/12/5

-3257

1376/11/25

-3260

1376/11/30

0554271736
0550067766

محمد یاسین

شهر کندهار – ناحیه اول

-3261

1376/12/27

0504425630
0505555501

خیرمحمد

شهر مزارشریف

-3262

1376/12/5

05644445345

سکندر میرزاده

شهرکابل – ناحیه سوم

-3263

1376/12/27

0555434357
0566776012

مهدی

جاده شهید مزاری – ایستگاه
نقاش

-3264

عبدالودود

د خوست والیت – ځدران
پالزه

-3265

قریه قراغو

-3266

ارزان قیمت – چها راهی
ماللی

-3265

1376/12/27

-3266

1375/2/1

عاقله ملکزی

جالل آباد ښار – څلورمه
ناحیه

-3267

1376/11/30

هواگل

مرکز والیت بامیان

-3250

1376/12/12

غالم محی الدین

شهر تالقان – داخل ریاست
زراعت

-3251

1376/12/6

عبدهللا
سید جواد سلطانی
نورهللا

تیمورشاه
محمد موسی
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0544776347
0552350655
1376/12/27

0555565155
0571751623
0576221572
0577352706
0567547551
0506101667
0506642474
0554476220
0567۲76220
0553663072
0556025456
0500500360

.1561
.1562
.1563
.1564
.1565
.1566
.1565
.1566
.1567
.1570
.1571
.1572
.1573
.1574

اًزوي ارتواػی فًثْؿػاؿاى کٍْ
تغت ملیواى ّالیت تغاؿ
ًِاػ ارتواػی ّؿفىکاؿاى
ّلنْالی ىِـمتاى همین هـکق
ّالیت ػایکٌؼی
ػ امتاػ هضوؼ لیل "عاػم" ټْلٌیق
تٌنټ
ًِاػ ارتواػی فًاى ُوگام همین
هـکق ّالیت کٌؼف
ىْؿای ارتواػی رْاًاى ػؿٍ
غْؿتٌؼ همین ّالیت تغالى
اًزوي ارتواػی ػّلت کپتاى همین
ىِـ هیوٌَ ّالیت فاؿیاب
مافهاى ارتواػی امتاػ تِوي
اًؼعْی همین ىِـکاتل
ػکاتل ښاؿ پَ ًِوَ ًاصیَ کی ػ
لغواى ّالیت ػ ُْتغیلْلْهی
ىْؿا
ًِاػ ارتواػی فًاى همین ًاصیَ
چِاؿم ىِـکاتل
پَ ُلوٌؼ ّالیت کی ػ هيـلی
هیيتْ لْهًْْ ټْلٌیقٍ ىْؿا
اًزوي ارتواػی رْاًاى ّلنْالی
کزـاى ّالیت ػایکٌؼی
پَ رالل آتاػ ښاؿ کی ػ تيـا
ټْلٌیق تٌنټ
ػ عْمت ّالیت ػ ػّکاًؼاؿاًْ
ټْلٌیقٍ ىْؿا
ػ کاتل ّالیت ػ ػٍ مثق ّلنْالی
ػ علکْ ټْلٌیقٍ ىْؿا

احمدفرید

والیت تخار –بندر فرخار

-3252

1376/12/6

یاسین

شهر نیلی – مرکز دایکندی

-3253

1376/12/25

محمدفیروز

دکابل ښار – دولسمه ناحیه

-3254

1376/12/21

زحل

مرکز والیت کندز

-3255

1376/12/15

شهر پلخمری

-3256

ذین هللا

شهر میمنه – ناحیه سوم

-3255

1376/12/26

اوغوز

شهرکابل – ناحیه پانزدهم –
سرک چهار راهی تایمنی

-3256

1376/12/25

نجیب هللا

کابل – نهمه ناحیه

-3257

1376/12/23

شهرکابل – ناحیه چهار م –
کلوله پشته
د هلمند والیت – لشکرګاه
ښار
ولسوالی کجران – والیت
دایکندی
جالل آباد ښار – دریمه
ناحیه
خوست ښار – د قومندانی
ختیځ خوا

-3260

1376/12/17

-3261

1376/12/12

-3262

1376/12/17

-3263

1376/12/23

-3264

1376/12/22

شاه محمد کلی

-3265

1376/12/26

دانش
نورهللا
غفار
نجال
جمال
صفی هللا

.1575

ًِاػ ارتواػی ّ هؼًی رْاًاى
ػلغکی ّالیت موٌگاى

سراج الدین

.1576

ػ کٌؼُاؿ ّالیت ػ عصْصی

عبدالرحمن

والیت سمنگان – قریه
دلخکی – مسجد جامع حاجی
بوری گل
د کندهار ښار – دریمه ناحیه
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0500555555
0500505613
0555506225
0556716756

0575536006
0576505032
0573026126
0556506050
0575656041
0577353553
0565227757
0577476166
05773371161
0500211756
0544451133
0500000531
0505155616
0545552610
0544453253
0566635357
0561556515
0577135150
0555575757
05554113434

-3266

1376/12/22

0555453525

-3265

1376/12/16

0500313135

.1575
.1576

ښًّْځیْ ػ ُوغږی اتضاػیَ
ًِاػ ارتواػی هنیـ ًْیي ًاصیَ
مْم ىِـ فـاٍ
ًِاػ ارتواػی فًاى ّؿك ّالیت
تاهیاى

.1577

ىْؿای ارتواػی لْم ػثؼالـصین
فی همین ىِـکاتل

.1600

ىْؿای ارتواػی تفاُن هزاُؼیي
همین کاتل

.1601

ًِاػ ػلوی ػلوا همین کاتل

.1602
.1603
.1604
.1605
.1606
.1605
.1606
.1607
.1610
.1611

پَ ًٌګـُاؿ ّالیت کی ػ ىیظ
هصـی ښاؿګْټی ػ علکْ
ټْلٌیقٍ ىْؿا
پَ ُلوٌؼ ّالیت کی پیًْؼ هؼًی
ټْلٌَ
ػ کْف کٌړ ّلنْالی ػ تقګـاًْ
هؼًی ټْلٌَ
پَ ًٌګـُاؿ ّالیت کی ػ
تْګـاعیلْ ګزـّ لْم ټْلٌیقٍ
ىْؿا
ػ لْګـ ّالیت ػ التوْؿ کلی ػ
ځْاًاًْ ټْلٌَ
ىْؿای ارتواػی هـػم فیـّف
کٍْ هـکق ّالیت غْؿ
ػ رالل آتاػ ښاؿ ىپږهی ًاصیی ػ
ًمیصی افنـاًْ ښاؿګْټی
ټْلٌیقٍ ىْؿا
اًزوي ارتواػی ّ صـفْی فًاى
پیيتاف همین ّالیت تاهیاى
ًِاػ ارتواػی آیٌَ رْاًاى همین
ىِـکاتل
اًزوي ارتواػی صؼای رْاًاى
همین ىِـکاتل

اسماعیل

شهر فراه – ناحیه سوم –
سرک هفتم

-3266

1376/12/27

فاطمه

شهر بامیان

-3267

1376/12/20

0555515535

حاجی نجیب هللا

شهرکابل – ناحیه هشتم –
سرک کارته نو

-3270

1376/12/17

0576153736
0500242455

شهر کابل – ناحیه دوم

-3271

عبدالصبور

کابل  -ناحیه دهم

-3272

عبدالرحیم

0563023010
1376/12/27

0560144114
0563066550

د جالل آباد ښار – شیخ
مصری ښارګوټی

-3273

1376/12/22

0555571615
0561256722

برکت هللا

لښکرګاه ښار – زړه
شاروالی

-3274

1376/12/27

0505177017
0544640740

میوند

د کوز کنړ ولسوالی

-3275

//

جالل آباد ښار – د بهسودو
پل

-3276

شیرعلی

التمور کلی

-3275

1376/12/27

کمال الدین

مرکز ناحیه اول

-3276

1376/12/16

عبدالصبور

د ننګرهار والیت  -شپږمه
ناحیه

-3277

137۲/12/27

ظاهر شاه

شهر بامیان – اخیر بازار
سرک سیاه الیک

-3300

محمد مهدی

شهرکابل – ناحیه 13

-3301

1376/12/27

-3302

1376/12/27

سید احمد هاشمی
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0502566760
0556564646
0551701506
0544660572
0577472332
05575060557
05756354455
0555064161
0556576325
0576661005
0560155133
0567750260
0567650733

.1612
.1613
.1614
.1615
.1616
.1615
.1616
.1617
.1620
.1621
.1622
.1623
.1624
.1625
.1626
.1625

اتضاػیَ ُوکاؿاى هؼاؿف همین
ًاصیَ میقػُن ىِـکاتل
ػ لښکـګاٍ ښاؿ پَ اّلَ ًاصیَ کی
ػ هؼلْلیٌْ ټْلٌَ
تٌیاػ ارتواػی هاللی رويیؼی
همین ىِـ فیـّفکٍْ ّالیت غْؿ
اًزوي ارتواػی ػاًيزْیاى
ّلنْالی لؼل ّ مـرٌگل ّالیت
غْؿ
ىْؿای ارتواػی ًنل ًْیي تلظ
اًزوي ارتواػی تاًْاى کاؿ افـیي
همین ىِـغقًی
ػکاتل پَ ػّلنوَ ًاصیَ اؿفاى
لیوت کی ػ ځْاًاًْ ټْلٌیقٍ ىْؿا
اًزوي فاؿؽ التضصالى تـیتاًیا
همین کاتل
ػ لښکـګاٍ ښاؿ پَ اّلَ ًاصیَ کی
ػ هؼلْلیٌْ ټْلٌَ
ًِاػ ارتواػی رْاًاى ىوال همین
هقاؿ ىـیف
ػ ًْؿمتاى ّالیت هـکق پاؿّى
کی ػ علکْ ټْلٌیقٍ ىْؿا
ىْؿای ارتواػی رْاًاى لْم
ػـب ّلنْالی صعـت ملطاى
ّالیت موٌگاى
ىْؿای ارتواػی رْاًاى هتؼِؼ
ّالیت کٌؼف
مافهاى ارتواػی اهیؼ ًنل رْاى
همین ىِـکاتل
اًزوي ارتواػی آیٌؼٍ ًگـاى همین
کاتل
ىْؿای ارتواػی لْم تـٍ کی
همین للؼَ اصوؼ عاى ّلنْالی

غالم حیدر

شهرکابل – ناحیه سیزدهم

-3303
-3304

//

د لښکرګاه ښار – اوله ناحیه
– سینما چوک
شهر فیروز کوه – والیت
غور

-3305

1376/12/27

ذبیح هللا

والیت هرات

-3306

1376/12/26

محمد افضل

شهر مزار شریف – ناحیه
دوم

-3305

1376/12/16

نسیمه

شهر غزنی – قلعه شهاده

-3306

1375/۹/2

دکابل ښار – دولسمه ناحیه
– ارزان قیمت
کابل – ناحیه دهم  -قلعه
فتح هللا
د لښکرګاه ښار – اوله ناحیه
 سینما چوکشهر مزارشریف – چوک
ششم شهرک خالد

-3307

137۲/12/27

-3310

//

-3311

137۲/12//22

-3312

137۲/12/20

د نورستان مرکز پارون

-3313

بسم هللا

والیت سمنگان – ولسولی
حضرت سلطان

-3314

1376/12/26

انبیاالدین

والیت کندز -ناحیه دوم

-3315

1376/12/21

ماللی

ذکر هللا
مرتضی
عبدالرحمن
سید اسمعیل بلخی

-3316
خل الدین

شهر کابل – ناحیه سوم

-3315

1376/12/27

محمد ذکریا

قلعه احمدخان – ولسوالی
بگرامی

-3316

1376/12/27
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0567606010
05444544355
0544717140
0505513102
0565561153
0560522752
0550720047
0566565015
055۹1۹2610
0565512123
0560760733
05۹506۲۲56
0572۹۲0600
055322۲253
05607۹2۲۲۹
05623۹32۲3
05۹۹7171۹0
0505513102
050۲1۲1۲2۲
0572۹25۲۹6
0576۹770۲3
057۹5۹71۲5
0555664151
0544222363
0553451005
0572575660
0546666733
0502404020
0500207270
055456717
0573225640

تگـاهی ّالیت کاتل
ىْؿای ارتواػی هـػم لـیَ
فؿغْى ىِـ ّلنْالی هضوؼ آغَ
ّالیت غْؿ
ًِاػ ارتواػی رْاًاى لـیَ
مـچيوَ ّلنْالی ىِـک
ّالیت غْؿ
پَ فاتل ّالیت کی ػ آهٌؼفی
ًاصـی عیـیَ تٌنټ
اًزوي ارتواػی تیؼاؿی همین
هـکق ّالیت غقًی

عتیق هللا

شهرکابل – ناحیه هشتم –

-3317

1376/12/26

0500256006
0555303236

اله داد

قریه سرچشمه – ولسوالی
شهرک

-3320

1376/12/22

0546133511
0567633315

عبدالغفور

د زابل والیت مرکز

-3321

137۲/12/27

قربانعلی

مرکز والیت غزنی – ساحه
نو آباد

-3322

//

.1632

اًزوي ارتواػی ؿظاکاؿاى اهیـا

ظریفه

شهر هرات – ناحیه ششم

-3323

137۲/12/22

.1633

ػکٌړ ّالیت ػ لْی ګْؿګام کلی ػ
ځْاًاًْ ټْلٌیقٍ ىْؿا

ثنا وهللا

د کنړ والیت – اوله ناحیه

-3324

137۲/12/2۲

.1634

ػ ًٌګـُاؿ ّالیت ػػـب لْم
ځْاًاًْ ټْلٌَ

نازالدین

-3325

///

057۹۲0۲1۲۲
0563۹۹۹770

.1635

اًزوي ارتواػی ػاًيزْیاى ػاًو
آتاػ ّالیت غقًی همین کاتل

محمد یونس

-3326

137۲/12/27

05۹۹250171
0552۲۲2660

-3325

//

.1626
.1627
.1630
.1631

.1636
.1635
.1636
.1637
.1640
.1641
.1642

ػ کٌؼف ّالیت ػ ماپیاًْ لْهی
ىْؿا
اًزوي ارتواػی فًاى فًثْؿ پـ
ّلنْالی تِاؿک ّالیت تؼعياى
ًِاػ ارتواػی هؼلْلیي ُوگام
ّالیت تغالى
ىْؿای ارتواػی اُالی تی تی
هِـّ(ع) ًاصیَ ػُن ىِـکاتل
پَ کاتل کی ػ افغاى ځْاًاًْ
پیاّړتیا ىْؿا
اًزوي ارتواػی ىالی کاؿاى
کْکچَ پيت للؼَ ّالیت تغاؿ
ىْؿای ارتواػی اُالی للؼَ
صثیة یکَ تْت ًاصیَ ًِن

0500۲5۹۹6۲
05007۲2۲23
05۹۹20321۹
0577۹200۲۲
05277221۹55
05701۲۲۹36
05520۲020۲
0556۲۲2۹3۲

د جالل آباد ښار – نهمه
ناحیه
شهرکابل – ناحیه ششم –
سرک داراالمان – کوچه
بهادرخان
د کندزوالیت – د چوک
څلور الری
والیت بدخشان – ولسوالی
بهارک نارسیده
والیت بغالن – جوار
شاروالی
والیت کابل – قریه بی بی
مهرو

-3327

1376/12/26

-3330

1376/12/27

مطیع هللا

دکابل ښار

-3331

1375/3/30

05650۲۲1۲
05۹۹771727

حمیدخان

شهر جدید دشت قلعه

-3332

137۲/12/27

057۲705363

اخترمحمد

ناحیه نهم – قلعه حبیب

-3333

//

غالم سخی
مرسل
خیال محمد
حاجی عبدالحمید

111

-3326

0577212331
055۲۲000۲6
05733605۲3
057۲7۲3500
0554003626
0500216402

.1643
.1644
.1645
.1646
.1645
.1646
.1647
.1650
.1651
.1652
.1653
.1654
.1655
.1656
.1655

ىِـکاتل
اًزوي ّؿفىکاؿاى مپک تاکـا
همین ىِـکاتل
اًزوي ارتواػی التصاػ ػاًاى
رْاى همین ىِـکاتل
اًزوي ارتواػی اًؼیيَ رْاى
ّالیت تاػغیل
مافهاى ارتواػی ػاًيزْیاى
اًؼیيَ فـػا همین ىِـ ُـات
ىْؿای ارتواػی رْاًاى هنزؼ
راهغ اهام فهاى (ػذ) للؼَ
ًزاؿُا عیـعاًَ ىِـ کاتل
اًزوي ارتواػی هـػم هِـ ّ
تـپل ّلنْالی پٌزاب ّالیت
تاهیاى
ىْؿای هـػم ػؿٍ تـکوي همین
ّالیت کاتل
پَ کاتل ښاؿ کی ػ تؼِؼ اّ ػول
ټْلٌَ
مافهاى صوایت اف آؿهاى ُای
هـػم افغاًنتاى
ًِاػ ارتواػی اهیؼ فـػا همین
ًاصیَ چِاؿم ىِـکاتل
ػ کٌړ ّالیت ػ امؼؼ آتاػ ښاؿ ػ
ًْآتاػ ًاًْ ًـٌُګْ ػ کلی ػ
ځْاًاًْ ىْؿا
ًِاػ ارتواػی ؿاُکاؿ همین ًاصیَ
ُفتن ىِـکاتل
ػ ًٌګـُاؿ ّالیت ػ کْف کٌړ
ّلنْالی ػ ښًّْکْ هؼًی ټْلٌَ
ػکاتل ښاؿ پَ اتوَ ًاصیَ کی ػ
ػثؼالـصین فیْ لْم ػ یّْالی
ىْؿا
هزتوغ ًِاػُای راهؼَ هؼًی ّ
صمْق تيـ ّالیت تغاؿ

محمدیاسین

شهرکابل – ناحیه ششم

-3334

//

0506552757

غالم مجتبی

شهرکابل – ناحیه دهم

-3335

//

0574555551

جنیدهللا

مرکز والیت بادغیس

-3336

1375/3/23

05757601667
0574765146

عبدالغفور

شهر هرات – ناحیه اول

-3335

1376/12/27

0557677671

محمد حسن

شهرکابل – ناحیه یازدهم –
قلعه نجارها – خیرخانه

-3336

//

0552172700

مرکز ولسوالی پنجاب

-3337

شهرکابل – آریانا کابل –
مارکیت منزل دوم

-3340

دکابل ښار – میرویس میدان

-3341

شهرکابل – ناحیه چهارم –
پروژه تایمنی
شهرکابل – ناحیه چهارم –
لب جر

-3342

1376/12/27

-3343

//

د کنړ والیت – اسعد آباد
ښار – نو اباد نرهنګو بازار

-3344

0557024113
0565023522

-3345

0556662270

محمد طاهر
خیرخوا

عتیق هللا
عبدالواحد

05۲۲510072
1376/12/27
0577600105
0577623526
0566733734
0572222215
056666555
0577633244

شهرکابل – مقابل باغ
چهلستون
د ننګرهار والیت – کوز
کنړ ولسوالی مرکز

-3346

1376/12/27

0575573626
0500632662

غالم سخی

دکابل والیت – اتمه ناحیه

-3345

1375/3/20

056176441
0500042250

محمدزمان

شهر تالقان – سرچوک

-3346

1376/12/30

0575257661
0504704702

نور الرحمن

111

.1656
.1657
.1660
.1661
.1662
.1663
.1664
.1665
.1666
.1665
.1666
.1667
.1650
.1651
.1652

پَ کاتل ښاؿ کی ػ هیـّیل
ګلقاؿ عیـیَ تٌنټ
مافهاى ارتواػی رْاًاى آیٌؼٍ
ماف ّالیت مـپل همین کاتل
اًزوي فاؿؽ التضصالى افغاى اف
کيْؿُای هيتـک الوٌافغ
تٌیاػ فـیؼ
ػ کٌړ ّالیت ػ کـُالی ىِیؼاًْ
کلی ػ علکْ ټْلٌیقٍ ىْؿا
ىْؿای ارتواػی عْاُـاى
ّلنْالی گؾؿٍ ّالیت ُـات
ىْؿای ارتواػی اًنزام رْاًاى
تغاؿ همین کاتل
اًزوي ارتواػی فػفـاى کاؿاى
پيت کٍْ هالیامیي ّلنْالی
گؾؿٍ ُـات
ًِاػ ارتواػی اًؼیيَ رْاًاى همین
ًاصیَ ىين ىِـکاتل
تٌیاػ عیـیَ اهام فغـ ؿافی
ّالیت ُـات
ىْؿای ارتواػی هـػم ّلنْالی
عؼیـ ّالیت ػایکٌؼی
ػ کٌړ ّالیت ػ ػؿٍ پیچ ّلنْالی
ػ فّؿهٌډی کلی ػ ځْاًاًْ
ټْلٌیقٍ ىْؿا
ػ کٌړ ّالیت ػ ػؿٍ پیچ ّلنْالی
ػ کٌډٍ ګل کلی ػ ځْاًاًْ هؼًی
ټْلٌَ
ًِاػ ارتواػی ىویـٍ ّالیت
ُـات
پَ ًٌګـُاؿ ّالیت کی ػافغاى
ټْلٌیق تٌنټ

دکابل ښار – دوهمه ناحیه –
نادرپشتون سیمه
شهرکابل – ناحیه سوم –
گوالیی دواخانه
شهرکابل – ناحیه دهم –
شهرنو
کابل – ناحیه ششم – کارته
چهار – پل سرخ – کوچه
رضایی سنتر
د کنړ والیت – اسعد آباد
ښار
والیت هرات – ولسوالی
گذره

-3347

//

-3350

1376/12/27

-3351

//

-3352

//

-3353

1376/1/13

-3354

1376/12/27

جمیل الرحمن

شهرکابل – ناحیه سوم

-3355

1375/4/20

کمال الدین

والیت هرات – ولسوالی
گذره – پشت کوه مالیاسین

-3356

1375/1/5

شهرکابل – ناحیه ششم

-3355

عبدالطیف

شهر هرات – ناحیه پنجم

-3356

1376/12/30

عصمت هللا

مرکز والیت دایکندی –
شهر نیلی

-3357

1375/3/21

0505131665
0565215644

حفظ هللا

د کنړ والیت – د دره پیچ
ولسوالی – د زورمنډی کلی

-3360

1375/1/5

0554354645
0552400765

حضرت ولی

د کنړ والیت – د دره پیچ
ولسوالی – د کنډه ګل کلی

-3361

//

فاطمه

شهر هرات – درب خشک

-3362

1375/3/21

رمضان

د ننګرهار والیت

-3363

1375/3/30

میرویس
عبدالرحمن
لطیف بهاند
ناهید
شاه محمود
فهیمه
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0564606606
0504171522
0505457125
0565654157
0551620444
0500425765
0566407261

0575623050
0577360651
0505000265
0500662460
0577603331
0562151151
0565362116
0577207412
0500436042

0531142505
0575524626
0564631566

.1653
.1654
.1655
.1656
.1655
.1656
.1657
.1660
.1661
.1662

کاتل ّالیت تګـاهی ّلنْالی
غْؿځٌګ پَ غْؿځٌګ کلی کی
ػ هیيتْ
ًِاػ ارتواػی تٌیاى هـصًْ
همین ًاصیَ ًِن ىِـکاتل
تٌیاػ تؼلین ّتضفیع لـآى همین
ىِـکاتل
اًزوي ارتواػی امؼی همین ىِـ
گـػیق ّالیت پکتیا
اًزوي ارتواػی رْاًاى ّلنْالی
مـط ّ پاؿما ّالیت پـّاى
پَ کٌؼُاؿ ّالیت کی ػ ػلیقّ
لْم ټْلٌیقٍ ىْؿا
ػ کٌؼُاؿ ّالیت ػ عصْصی
ښًّْځیْ اتضاػیَ
ػ ًٌګـُاؿ ّالیت ػ فؿګـاًْ ػ
ُوغږی ټْلٌَ
ىْؿای ارتواػی ماػات میؼ
صني (ؿس) گـػیقی همین کاتل
تٌیاػ ارتواػی عؼهتگاؿاى افغاى
همین کاتل

دکابل والیت – بګرامی
ولسوالی – غورځنګ کلی

-3364

0550751343

عبدالجمیل

شهرکابل – ناحیه نهم – قلعه
حبیب یکه توت

-3365

1375/3/21

0566161420
0562633132

صهیب

شهرکابل – ناحیه نهم

-3366

1375/4/7

0560626766

مرکز شهر گردیز

-3365

والیت پروان – ولسوالی
سرخ وپارسا
د کندهار والیت – ژړی
ولسوالی
د کندهار ښار – شهرنو –
ناحیه پنجم
جالل آباد ښار – اوله ناحیه
– فضل مارکیت

-3366

1375/4/16

-3367

1375/1/12

-3350

1375/1/15

-3351

1375/3/27

شهرکابل – ناحیه سوم

-3352

135/6/14

شهرکابل – ناحیه هفدهم

-3353

سید کاظم
سعدهللا
نذیراحمد
محمد ضمیر
سید کبیر

.1663

اتضاػیَ هلی پـفٍ فـّىاى ّ
تغٌیکـاى افغاًنتاى

.1664

تٌیاػ ارتواػی متاًکقی

محمد حفیظ

.1665

ىْؿای تفاُن ّمافًؼٍ گی
ىِـًّؼاى ّالیت تغاؿ

محمد ابراهیم

.1666

تٌیاػ ارتواػی مثق تاهیاى

عبدالقدیر

.1665

ىْؿای ارتواػی هـػم
هکـّؿیاى ىِـکاتل

محمدفواد

.1666

ػ پکتیا اّښتْى هؼًی ټْلٌَ

کابل – ولسوالی بگرامی –
مارکیت بزرگ پرزه
فروشان
شهرکابل – ناحیه دهم –
سرک سیزدهم وزیر
اکبرخان

0567113366
0555575636
0555615505
0504420046
0500006524
0500326106
0504420046
0500601316
0565355627
05566165220
0564623266

-3354

0500230561
0527000442

-3355

1375/4/30

والیت تخار – شهر تالقان

-3356

1375/3/15

0500533555
0500565535

شهربامیان – قلعه نو د-
ناحیه دوم
مکروریان اول – بالک
بیست وسوم
دګردیز ښار – سید زاده
پالزا

-3355

1375/3/30

0554346542

-3356

1375/3/17
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-3357

0555170270
0563455262
0577113025
0577531314

.1667
.1670
.1671
.1672
.1673
.1674
.1675
.1676
.1675
.1676
.1677
.1500
.1501
.1502
.1503

اًزوي اًنتیقیلْگ ُای ُـات

حاجی قاسم

شهر هرات – چهارراهی
مهتاب

-3360

1375/4/6

مافهاى ارتواػی فکـی هخثت
یک همین ىِـکاتل
اًزوي ارتواػی تْت ػّفاى همین
ىِـ کاتل
اًزوي ارتواػی هضصلیي
پٌُْځی صضت ػاهَ پٌُْتْى
ػلْم غثی کاتل
مافهاى ارتواػی تزلی افکاؿ
رْاًاى همین کاتل
اًزوي ارتواػی ایٌؼٍ مافاى
ّلنْالی هاؿهل ّالیت تلظ
ىْؿای ارتواػی هـػم گؾؿ 13
ًاصیَ  15ىِـکاتل
ىْؿای ارتواػی هـػم اًؼعْی
تامتاى
ىْؿای ارتواػی لْم پْپل فی
لـیَ تـرک ّلنْالی پغواى
ّالیت کاتل
ىْؿای ارتواػی هؼلْلیي همین
ىِـ چاؿیکاؿ ّالیت پـّاى
ػ کٌـ ّالیت ػؿٍ پیچ ّلنْالی
کٌؼٍ گل ػ کلی ػ ځْاًاًْ ػ
یّْالی اّ ُوغږی ټْلٌیقٍ ىْؿا
ىْؿای ارتواػی اُالی لْل
صيوت عاى ًاصیَ ُيتن
ىِـکاتل
ىْؿای ارتواػی هـػم ککـک
ّلنْالی رغتْ غقًی همین کاتل
ىْؿای ارتواػی هـػم لـیَ
رات ىاکی ّلنْالی رغتْ غقًی
همین کاتل
اًزوي فًثْؿپـّؿاى ىیٍْ
ّالیت تؼعياى

محمد میالد
رحیمی

شهرکابل – خوشحال خان

-3361

1375/1/21

محمد آصف

والیت کابل – ناحیه دوم

-3362

1375/4/13

نثار احمد

شهرکابل – ناحیه سوم

-3363

1375/7/2

شهرکابل – ناحیه سوم –
چهار راهی پل سرخ

-3364

والیت بلخ ولسوالی مارمل

-3365

1375/5/6

شهرکابل – ناحیه  – 15گذر
13
شهرمزارشریف – دروازه
بلخ – شهزاده مارکیت

-3366

1375/3/13

-3365

1375/3/17

والیت کابل – ولسوالی
پغمان – قریه برجک

-3366

1375/4/16

والیت پروان – شهر
چاریکار

-3367

حبیب الرحمن
احمدشاه
الوغ بیک
حیات هللا

0577041777
0566665766
0576655515
0577351760
0500776526
0503465067
0563441264
0571536644
0571660321
0557745530
0506666540
05604506265
0573222666
0566303121
0500152536
0550721215

غالم هللا

د دره پیچ ولسوالی – کنده
ګل کلی

-3370

1375/4/2

0550052621
0552544066

عظیم خان

شهرکابل – ناحیه هشتم

-3371

1375/3/20

0561325550
0544323246

شهرکابل – ناحیه سیزدهم –
استگاه نانوایی

-3372

05733404066
0564572332

محمد داود

شهر غزنی  -ناحیه سیزدهم
– روبروی حوزی امنیتی

-3373

1375/3/16

0577015370
0567565765

عبدالجبار

ولسوالی بهارک – والیت
بدخشان

-3374

1375/4/3

0572622402
0571300661
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.1504
.1505
.1506
.1505
.1506
.1507

ػ عْمت ّالیت ػٍّ هٌؼٍ ىول
ّلنْالی ػ ځْاًاًْ ػ یّْالی
ټْلٌَ
ىْؿای ارتواػی هـػهی
ّلنْالی ىکی ّالیت تؼعياى
همین ىِـکاتل
ًِاػ راًثافاى افغاًنتاى
اًزوي هٌالة عْاًاى اُلثیت
ّالیت کاتل
اًزوي ارتواػی هـػم ّلنْالی
پٌزام همین هـکق تاهیاى
ػافغاى ؿّغتیا عیـیَ تٌنټ

ىْؿای ارتواػی لْم چْکاهَ
ّالیت هیؼاى هیؼاى ّؿػک
.1510
ّلنْالی صصَ اّل تِنْػ همین
ىِـکاتل
پَ کاتل کی ػ کاؿّاى صك ټْلٌیقٍ
.1511
ىْؿا
اًزوي ارتواػی ًْاًؼیياى رْاى
.1512
ّالیت ُـات
.1513
.1514
.1515
.1516
.1515
.1516
.1517

تٌیاػ ارتواػی فـٌُگی لـیيی
مافهاى ارتواػی عؼهت همین
ًاصیَ مْم ىِـکاتل
ىْؿای ارتواػی ّصؼت هـػم
ػٌَُ غْؿی ّالیت تغالى
اًزوي ارتواػی تاًْاى فؿاػت
پیيَ همین ّالیت تاهیاى
تٌیاػ ارتواػی ُـی همین ّالیت
ُـات
اًزوي ارتواػی هؼلْلیي همین
هـکق ّالیت کاپینا
ىْؿای ارتواػی لْم ىیـفاػ

د دوه منده شمل ولسوالی

-3375

عبدالعظیم

شهرکابل – ناحیه هفتم

-3376

1375/4/31

ملک محمد

شهرکابل – سینما پامیر

-3375

1375/5/14

سخی داد

شهرکابل – ناحیه اول

-3376

1375/5/13

غزیزهللا

بازار مرکز بامیان

-3377

1375/3/20

0566570520

نعیم هللا

دکابل ښار – اوله ناحیه –
چهلستون سرک

-3400

1375/5/7

0561451444
0555567123

غالم حیدر
زرداد
رامین
حسیب هللا
محمد سعید
محمد انور
نجیبه
غالم احمد
عادل

0551665757
0574415526
0500051065
0552052505
0577001715
0577145707
05773255750

0555210067
0506221727

شهرکابل – ناحیه سیزدهم

-3401

1375/4/6

دکابل ښار – دریمه ناحیه –
کاروان پوهنتون شاته
شهر هرات – ناحیه هشتم –
سرک مستوفیت
شهر مزارشریف – جوار
مخابرات
شهرکابل – چهار راهی
دهبوری
پلخمری – منزل سوم –
مدینه مارکیت

-3402

1375/3/20

-3403

1375/4/4

-3404

1375/5/24

0502600000

-3405

1375/5/6

0544177727

-3406

1375/5/7

0577454626

بازار والیت بامیان

-3405

1375/4/2

شهر هرات – سرک والیت
مقابل ریاست زراعت
شهر محمود راقی – والیت
کاپیسا
والیت کابل – ناحیه پنجم –

-3406

1375/3/16

-3407

1375/5/14
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-3410

0555164060
0551665035
0571553636
0562651055

0550160326
0556625125
0544431660
0577336666
0575652536
05641600020

ػؿٍ تـکوي ّالیت پـّاى
.1520
.1521
.1522
.1523
.1524
.1525
.1526
.1525
.1526
.1527
.1530
.1531
.1532
.1533
.1534
.1535

ػ ىیٌْاؿّ لْهی ىْؿا
تٌیاػ ارتواػی ؿاتؼَ تصـی همین
ّالیت ُـات
ًِاػ ارتواػی رْاًاى ُوٌْا همین
ًاصیَ ُفتن ىِـکاتل
اًزوي ارتواػی ّصؼت ًنل
ؿّىي همین ّالیت رْفراى
ػ مـعـّػ ّلنْالی ػ چِاؿ تاؽ
صفا ػ تاتکـعیلْ لْهی ىْؿا
اًزوي ارتواػی الگْی مثق ىِـ
ُـات
مافهاى ارتواػی ّؿفه ُای
هلی ػٌؼٌْی افغاًنتاى
ىْؿای ارتواػی هـػم موت ػّم
هـکق ّالیت پـّاى
مافهاى ارتواػی رْاًاى ّالیت
غْؿ همین ىِـ ُـات
پَ کاتل ښاؿ کی ػ اؿفگاى ػ
علکْ ټْلٌیقٍ ىْؿا
اًزوي ارتواػی فًثْؿػاؿاى
اؿغْاى ّلنْالی فـعاؿ ّالیت
تغاؿ
مافهاى ارتواػی اًؼیيَ مثق
همین ّالیت ُـات

کوته سنگی آریانا هوتل –
منزل سوم

0500256157
0555413042

قاری برکت هللا
سلیم

دکابل ښار  -پنځمه ناحیه –
خوشحال خان مینه

-3411

1375/5/4

شیرمحمد

شهر هرات -

-3412

1375/4/5

نعیم هللا نصیری

شهرکابل – ناحیه هفتم –
دهن باغ

-3413

1375/3/27

سید نعمت هللا

والیت جوزجان – شهر اقچه

-3414

1375/4/16

د ننگرهار والیت – د
سرخرود ولسوالی
والیت هرات – ناحیه
شانزدهم

-3415

1375/4/7

-3416

1375/5/6

0570101767
0575356565

همایون

شهرکابل – ناحیه هشتم

-3415

1375/6/26

0544257535

جمعه خان

سرک عمومی پروان کاپیسا
– قریه سیادان

-3416

1375/4/3

0555556363

شهنواز

شهر هرات – ناحیه پنجم

-3417

1375/4/17

میرویس

د کابل ښار -

-3420

1375/4/2

حکمت هللا

والیت تخار – ولسوالی
فرخار

-3421

1375/4/7

عبدالملک
نصیراحمد

-3422

ىْؿای الْام مٌزـاًی ًیوـّف
اًزوي ارتواػی اصـاؿ همین
ىِـکاتل
ػ کٌـ ّالیت ػ ًْآتاػ ًـًګْ کلی
ػ ځْاًاًْ کلی ػ ځْاًاًْ ټْلٌَ
ىْؿای هـػهی ّ ارتواػی

0571661516

عبدالغیور

امام الدین

شهر زرنج

-3423

شهرکابل – ناحیه ششم

-3424

د کنړ والیت د نوآباد نرنګو
کلی
شهرکابل – ناحیه سوم کوته

-3425
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-3426

1375/6/31

1375/4/7

0576502550
056144267
0544207031
0572420417
0574150255
0560755621
0567421160

0575505604
0564150215
0500265617
0574411021
0570774717
0502537213
0573262053
0576123355
0573646615
05776577322
0565727631
0560156063

0506343511

.1536
.1535
.1536
.1537
.1540
.1541
.1542
.1543
.1544
.1545
.1546

ؿاغی ُای تؼعياى همین
ىِـکاتل
ىْؿای ارتواػی رْاًاى
امتـغچ ّلنْالی لـٍ تاؽ کاتل
همین ّالیت تغالى
ىْؿای هـػهی ّلنْالی ػٌَُ
غْؿی ّالیت تغالى
اًزوي ارتواػی رْاًاى لـیَ
التفات ّلنْالی ىکـػؿٍ ّالیت
کاتل
ىْؿای ارتواػی رْاًاى لـیَ
پیاّىت پٌزيیـ
ىْؿای ارتواػی تیزاىؼٍ گاى ّ
هِارـیي ّالیت فاؿیاب همین
رْفراى
ػ پکتیا ّالیت پَ ګـػیق ښاؿ کی
ػ ملیواى تاتا ځْاًاًْ ټْلٌیقٍ
ىْؿا
تٌیاػ ارتواػی هؼاصـ ّالیت
کٌؼف
اًزوي ارتواػی تـک اػتیاػ
(ؿُایی یافتَ گاى ) ُـات
مافهاى ارتواػی هتضؼ همین
ًاصیَ مْم ىِـکاتل
ػ اؿفگاى ّالیت ػ ػُـاّؿػ
ّلنْالی ػ ملیواى تغت ػ میوی
ػ ځْاًاًْ ټْلٌَ
ىْؿای ارتواػی رْاًاى همین
لـیَ فهاى عاى ّلنْالی تگـاهی
ّالیت کاتل

.1545

تٌیاػ عیـیَ ُـیْا همین ىِـکاتل

.1546

ػ ُلوٌؼ ّالیت ػ عثـیاالًْ ټْلٌَ

0501625502

سنگی
شهر پلخمری – ناحیه دوم

-3425

شهر پلخمری – جوار
پوهنتون قدس

-3426

شیرین
فرید آغا

غالم محی الدین

0544172327
0527620066
1375/5/14

0571772555
0571574767

والیت کابل – ولسوالی
شکردره – قریه التفات

-3427

1375/3/16

0555067636
0551535267

والیت پنجشیر – قریه
پیاوشت

-3430

1375/4/4

0506655662
0506754161

-3431

1375/4/6

0561247007

کریم

د ګردیزښار

-3432

1375/5/10

0565534773
0550703575

محمد حسن

والیت کندز – ولسوالی امام
صاحب

-3433

1375/4/16

057654500
05753۲۲771

کاظم

شهر هرات – ناحیه سیزدهم

-3434

1375/4/11

0566573512

نجم الدین

شهرکابل – ناحیه سوم –
چهار راهی دهبوری

-3435

1375/3/23

0554153550
0565325044

د دهراود ولسوالی – د
سلیمان تخت سیمه

-3436

والیت کابل – ولسوالی
بگرامی – قریه زمان خان

-3435

شهرکابل – کارته چهار –
سرک اول والیت کابل
د لښتکرګاه مرکز – لومړی
حوزه

-3436

سید اکرام

زین هللا
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-3437

0571677153
0547774450
1375/4/10

1375/4/3

0554353403
0530060013
0577103557
0575024455
0546166000
0506616666

.1547
.1550
.1551

ىْؿای هـػهی کاتل همین ّالیت
ُـات
ػ کٌړ ّالیت ػ امؼؼ آتاػ هـکق ػ
ػهکلی ځْاًاًْ ټْلٌیقٍ ىْؿا
مافهاى ارتواػی تؼِؼ همین
ىِـکاتل
اتضاػیَ فٌی ّ صـفْی فًاى
هاّؿای کْکچَ ّالیت تؼعياى
ىْؿای مـامـی هـػهی هـکق
تاهیاى
ىْؿای ارتواػی اتفاق فًاى
ّالیت ػایکٌؼی
ػ کاتل ښاؿ پَ اتوَ ًاصیَ کی ػ
عْافکْ کْچیاًْ لْم ټْلٌیقٍ
ىْؿا
ىْؿای ارتواػی هؼلْلیي ىِـ
هِتـالم تاتا ّالیت لغواى

محمدشریف
ذبیح هللا

شهرهرات – جاده مهری
متصل هرات گلبهار
د کنړ والیت والیت – د
اسعد آباد ښار د دمکلی

-3440

1375/4/15

0560512223

-3441

1375/3/23

0556646146

-3442

0565550550

بی بی حوری

شهر فیض آباد – ناحیه پنجم
-

-3443

1375/2/25

دوست محمد

مرکز بامیان – بازار غلغه

-3444

1375/2/26

گل بی بی

شهر نیلی – مرکز والیت
دایکندی

-3445

1375/4/17

0555351553

عبدالرحمن

د کابل ښار – اتمه ناحیه –
رحمن مینه

-3446

1375/4/3

0556743613
0566665230

علی اکبر

شهر مهترالم بابا – ساحه
باغ سراج

-3445

1375/3/22

0566671256

.1555

ًِاػ هؼًی اًؼیيَ ًْیي غقًَ

شاکر احمد

شهر غزنی

-3446

1375/4/6

.1556

ىْؿای ارتواػی ًؼای صك همین
هـکق ّالیت ًیوـّف

غالم محی الدین

شهر زرنج والیت نیمروز

-3447

1375/3/27

.1557

کٌؼُاؿ ځْاى فکـی هؼًی ټْلٌَ

عبدالرسول

د کندهار ښار – په شپږمه
ناحیه

-3450

1375/4/4

حاجی خادم علی

ایستگاه سابقه ناحیه ششم
شهرکابل

-3451

1375/4/2

احمدهللا

د کابل ښار – شپاړسمه
ناحیه – دده خدایداد سیمه

-3452

//

روشن

والیت دایکندی – شهر نیلی

-3453

1375/6/24

بورجان

د غزنی والیت مرکز

-3454

1375/5/10

عوض علی

شهرکابل – ناحیه ششم –
قلعه بابو

-3455

1375/4/12

.1552
.1553
.1554
.1555
.1556

.1560
.1561
.1562
.1563
.1564

ىْؿای ارتواػی هـػم مٌگیٌک
ػؿٍ تـکوي ّلنْالی مـط پاؿما
ّالیت پـّاى همین کاتل
پَ کاتل ّالیت کی ػ ګؼاعیلْ
لْهی ىْؿا
ىْؿای ػالی امالهی ّػؼالت
ارتواػی فًاى ػایکٌؼی
ػ غقًی ّالیت ػ کْچی ځْاًاًْ
هؼًی ټْلٌَ
ًِاػ ارتواػی رْاًاى ّلنْالی
لؼل ّ مـرٌگل ّالیت غْؿ همین
ًْآتاػ للؼَ تاتْ ًاصیَ ىين
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0577035640
0577525553
0577351412

0562205033
0531303232
0577625455
0500472546
0500147000
0577253545
0544020716
0500273060
0563240454
0575664167
0553566763

054467763

.1565
.1566
.1565

ىِـکاتل
ىْؿای ارتواػی هضامیي مفیؼاى
ّ رْاًاى ىِـ ىثـغاى همین
عْارَ ؿّاه ىِـکاتل
اًزوي فاؿؽ التضصالى ُالٌؼ همین
ىِـکاتل
ىْؿای ارتواػی اتفاق هؼلْلیي
ًاصیَ اّل ىِـکاتل

.1566

مافهاى ارتواػی ًنل مثق ػؿ
ىِـکاتل

.1567

احمد فرید
سیاوش

شهرکابل – ناحیه نهم –
خواجه رواش

-3456

1375/5/14

0564671513

شهرکابل – ناحیه سوم –
کارته چهار
شهرکابل – ناحیه اول –
کوچه سنگتراشی
شهر کابل – ناحیه سوم –
پل سرخ – کوچه رابعه
بلخی

-3455

1375/4/7

0556421226
0516426633

-3456

0557511431

-3457

0565525555
0555160500

ىْؿای ارتواػی رْاًاى لـیَ ػٍ
یؼمْب ّلنْالی تگـاهی ّالیت
کاتل

محمد سرور

شهرکابل – ولسوالی بگرامی
– قریه ده یعقوب

-3460

.1550

تٌیاػ غافی ًایة اهیي هللا عاى

شمس الحق

شهرکابل – متصل ناحیه
هفتم

-3461

1375/6/12

.1551

اتضاػیَ هکاتة عصْصی ىِـ
هقاؿىـیف

سیدابراهیم

شهر مزارشریف – سه
راهی سید آباد

-3462

1375/4/2

.1552

ًِاػ ُوگـایی رْاًاى همین کاتل

عنایت هللا

شهرکابل – ناحیه ششم -

-3463

375/6/1

.1553
.1554
.1555
.1556
.1555
.1556
.1557

اًزوي ارتواػی فًثْؿػاؿاى
ماصَ ریضْى ّلنْالی ػىت
للؼَ ّالیت تغاؿ
ًِاػ ارتواػی افـًؼ للؼَ فتش هللا
ًاصیَ ػُن ىِـکاتل
اًزوي ارتواػی لْؿیَ ػاؿاى
ّلنْالی میؼعیل
اًزوي هتغصصیي منتن
اغالػات رغـافیاّی افغاًنتاى
اًزوي ارتواػی اهت همین ّالیت
تغاؿ
ػ عْمت ډاکتـاًْ ټْلٌَ
ىْؿای ارتواػی هؼلْلیي ّ

حفیظ هللا
رحیمه
شیرعلی
احمدشاه
شاه پور
حیت خان
فدامحمد

1375/4/2

0577407020
0563311457
0562255206
0555450304
0566000026
0577172333
0566274651

والیت تخار – ولسوالی
دشت قلعه

-3464

1375/4/7

0503541015
0500545035

شهرکابل – ناحیه دهم –
قلعه فتح هللا
والیت پروان – ولسوالی
سیدخیل – قریه عالقه داری
عقب انستیتوت زراعت
شهرکابل – ناحیه سوم –
چهار راهی دهبوری
والیت تخار – شهر تالقان –
گزر مارشال محمد قسیم فهیم
د خوست ښار – افغان پالزا
شهرکابل – ناحیه دهم – بی

-3465

//

0575115135
0560012321

-3466

1375/5/15

0577635516
050047566۹

-3465

1375/4/12

-3466

1375/3/20

-3467
-3450

1375/4/6
1375/4/24
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0572276576
0560125222
056571535
0500552062
0564165044
0577022376

.1560
.1561
.1562
.1563
.1564
.1565
.1566
.1565

رٌگ فػٍ همین ًاصیَ ػُن
ىِـکاتل
پَ کاتل کی ػ تګاب ػ علکْ
ټْلٌیقٍ ىْؿا
ػ ًافّ اًا عیـیَ تٌنټ
ػ کٌؼف ّالیت ػ هفل عیلْ ټْلٌیقٍ
ىْؿا
ػ امالهی هطالؼاتْ ػ پـهغتیا
هـکق
اًزوي ارتواػی هؼًی
عؼهتگقاؿاى همین هـکق موٌگاى
اًزوي ارتواػی فـُیغتگاى همین
ًاصیَ میقػُن ىِـکاتل
مافهاى ارتواػی صاهیاى صلش
همین ىِـکاتل
ػ لغواى ّالیت پَ هِتـالم تاتا
ښاؿ کی ػ مْلیقګام هؼًی ټْلٌَ

.1566

اًزوي کاؿهٌؼاى ارتواػی
افغاًنتاى

.1567

راللَ هـمتٌؼّیَ تٌیاػ

.1570
.1571
.1572
.1573
.1574

تٌیاػ ارتواػی عاػم هلت همین
ىِـکاتل
مافهاى ارتواػی ّ هؼًی
ؿٌُْؿػ همین ّلنْالی لؼل ّ
مـرٌگل غْؿ
هزوغ ػلوی ّ ػـفاًی اهام
ؿتاًی ىیظ اصوؼ هزؼػ الف حاًی
(ؿس)
ىْؿای ارتواػی رْاًاى صصَ
ػّم یکاّلٌگ ّالیت تاهیاى همین
کاتل
ىْؿای اًنزام لقلثاىِای

0550555561

بی مهرو

محمد صادق

دکابل ښار – څلورمه ناحیه
– لب جر څلورالری
د کابل ښار – اوله ناحیه – د
ګلبهار سنتر پنجم منزل
د کندز ښار – د سبمول
صداقت دریم منزل
دکابل ښار – مکروریان اول
– مقابل مسجد مکروریان
مرکز والیت سمنگان –
کارته صلح

-3455

فهیمه

ناحیه سیزدهم شهرکابل

-3456

1375/4/7

جلیل احمد

شهرکابل – ناحیه چهارم

-3455

1375/4/2

بابر

د لغمان والیت – د مهترالم
ښار

-3456

1375/3/20

شهرکابل – ناحیه سوم –
عقب حوزه سوم

-3457

د کنړ والیت  -د اسعد
آبادښار
شهر کابل – چهار راهی گل
سرخ

-3460
-3461

بهادرخان
زهرا

سید نورهللا
نظام الدین

شجاع الملک

-3451

1375/4/4

-3452

1375/4/11

-3453

1375/5/14

-3454

1375/5/20
1375/4/11

0577352014
0502207300
0506060035
0547042560
0544141056
0555210002
0577130507
0554350444
0573155050
05304336675
0565555033
0570562557
0565500250
0565162651
0554465405
0556266460

1375/4/6

05061313013
0556320062

عزیزهللا

مرکز ولسوالی لعل
وسرجنگ – والیت غور

-3462

1375/3/23

0555054636
0550511136

حضرت صبغت
هللا

شهرکابل – ناحیه پنجم –
خوشحال خان

-3463

1375/3/30

0511666566
0500172772

اسماعیل

شهرکابل – دشت برچی –
ایستگاه تانک تیل

-3464

1375/4/25

0545561570
0545561445

شهرکابل – قلعه فتح هللا –

-3465
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0567766400

افغاًنتاى
.1575
.1576
.1575
.1576
.1577
.1600
.1601

مافهاى ارتواػی هؼًی تؼِؼ همین
ىِـکاتل
پَ ًٌګـُاؿ ّالیت کی ػؿّیو
عیـیَ ټْلٌَ
ىْؿای ارتواػی تاىٌؼٍ گاى
تاالکٍْ چٌؼاّل
پَ ًٌګـُاؿ کی ػ اهي اّ
پیْمتْى ټْلٌَ
ىْؿای ارتواػی اًنزام هـػم
ّلنْالی کِوـػ همین تلظ
تٌیاػ ارتواػی ّ عیـیَ آؿیاًا
همین ًاصیَ ػّافػُن ىِـکاتل
ىْؿای ارتواػی ماػات ایوکَ
ّالیت پـّاى همین ىِـکاتل

.1602

تٌیاػ اهیـػلی ىیـ ًْایی

.1603

ًِاػ ارتواػی صثش اهیؼ همین
ىِـکاتل

.1604
.1605
.1606
.1605
.1606
.1607
.1610

ػعْمت ّالیت پَ هـکق کی ػ
ملواًاًْ ټْلٌیقٍ ټْلٌَ
ػ رالل آتاػ پَ ښاؿکی ػ اهٌیتی
ځْاکًْْ ػ ىِیؼاًْ ػ ّاؿحیٌْ
ټْلٌَ
مافهاى ارتواػی ؿًّؼ عػ 3
همین ػؿ ًاصیَ ُفتن ىِـکاتل
تٌیاػ ارتواػی صویـا لؼیـی همین
ًاصیَ ػُن ىِـکاتل
اًزوي لعات فى افغاى
اًزوي ارتواػی هؼلْلیي غقًَ
ىْؿای ارتواػی اًنزام لْم
هالعیل للؼَ اصوؼعاى ّلنْالی

روبروی دارالمعلمین طلوع
دانش
شهرکابل – ناحیه ششم –
روبروی حوزه امنیتی
د جالل آباد ښار – اوله
ناحیه

-3465

1375/5/23

شهرکابل – باالکوه چنداول

-3466

1375/4/20

د جالل آباد ښار – سلطان
زوی پالزا
شهر مزارشریف – دروازه
بلخ

-3467

1375/4/11

-3470

1375/3/21

عبدهللا

ناحیه دوازدهم – شهرکابل

-3471

1375/4/26

احمد علی

شهرکابل – ناحیه سیزدهم

-3472

1375/4/6

-3473

1375/3/22

عبدالکریم
سیدامان هللا
شایسته ګل
شریف هللا

0566437070
0565570772

-3466

0554472627
0565353104
0500262440
0577653621
0565254155
056532۲۹۲۲
0555035612
0550313140
0555711225
0555620640

شهرکابل – وزیرمحمد
اکبرخان – سرک پانزدهم
شهرکابل – ناحیه دهم –
شیرپور – مقابل خانه جنرال
دوستم
د خوست والیت مرکز –
دقصابانو لین

-3475

1375/5/10

0556505045

زلمی

د جالل آباد ښار – دریمه
ناحیه

-3476

1375/4/12

0556565072

نجیب هللا

شهرکابل – ناحیه هفتم – سه
راهی عالوالدین

-3475

1375/3/27

0566202775
0566770757

حمیرا

شهرکابل – ناحیه دهم

-3476

1375/4/23

نفیسه
سید فضل الحق

شهرکابل
شهر غزنی – ناحیه اول –
والیت کابل – ولسوالی
بگرامی – قلعه احمدخان

-3477
-3500

1375/4/10
1375/4/25

-3501

1375/4/12

فریدون

فرید

محمد نذیر
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-3474

057444555
0572666444
0566665450

05000254461

.1611
.1612
.1613
.1614
.1615
.1616
.1615
.1616
.1617
.1620
.1621
.1622
.1623
.1624
.1625
.1626

تگـاهی ّالیت کاتل
ىْؿای ارتواػی مـامـی
ُقاؿٍ ُای امواػیلی افغاًنتاى
ىْؿای ارتواػی لْم ماػات
تـگلیذ ّلنْالی ىیثـ ّالیت
تاهیاى ًاصیَ اّل ىِـکاتل
ىْؿای ارتواػی رْاًاى لْم
ىیظ هضوؼ ؿّصاًی همین ًاصیَ
ُيتن ىِـکاتل
پَ کاتل کی ػ کاهَ ّالْ ټْلٌیقٍ
ىْؿا
ػ کاتل هیيتْ همثلْ ځْاًاًْ ټْلٌَ
ػکاتل ښاؿ پَ اّلَ ًاصیَ کی ػ
فهاًغیلْلْم ټْلٌیقٍ ىْؿا
هـکق هطالؼات ارتواػی هضْؿ
فکـ همین کاتل
هـکق تضمیاتی مـػؿػی
ىْؿای ارتواػی هـػم ّؿػک
همین ُـات
ىِـکاتل – ًاصیَ مْم –
ػُثْؿی
ًِاػ ارتواػی غلْع اًؼیيَ هـػم
همین ُـات
مـػاؿ گُْـ عیـیَ تٌنټ
ًِاػ ارتواػی تیؼاؿی امالهی
رْاًاى همین ىِـ ُـات
اًزوي ارتواػی اتضاػ غال
فـّىاى ىِـ رالل آتاػ
اًزوي ارتواػی غال فـّىاى
ًاصیَ چِاؿم ىِـرالل آتاػ
ًِاػ ارتواػی اصناى همین ًاصیَ
اّل ىِـکاتل

نورمحمد

شهرکابل – چهار راهی
شاروالی

-3502

1375/5/7

حسین آغا

شهرکابل – ناحیه اول –
چنداول

-3503

1375/4/16

شهرکابل – ناحیه هشتم

-3504

د کابل ښار – اوله ناحیه –
چمن حضوری
د کابل ښار – په شپاړسمه
ناحیه

-3505

1375/4/15

-3506

1375/4/13

حاجی ملک

دکابل ښار – اوله ناحیه

-3505

1375/4/16

غالم محمد

شهرکابل – ناحیه چهارم

-3506

1375/4/6

داکتر نورآغا

شهر غزنی – جاده کال سبز

-3507

1375/5/15

شهرکابل – شهرنو –
مارکیت رافت
شهرکابل – ناحیه سوم –
دهبوری
شهرکابل – وزیرمحمد
اکبرخان – سرک پانزدهم

-3510

1375/4/20

-3511

1375/5/14

-3512

1375/5/23

د کابل ښار – یوولسمه ناحیه

-3513

1375/4/16

شهر هرات – ناحیه پانزدهم
– سرک خیرخانه
شهر جالل آباد – ناحیه اول
– د مخابراتو چوک

-3514

1375/5/20

-3515

1375/4/15

محمد عظیم

شهرکابل – ناحیه چهارم

-3516

1375/4/15

محمد رضا

شهرکابل – ناحیه اول – باغ
قاضی

-3515

1375/4/16

نصیر احمد
حبیب هللا

حاجی بنیامین
حسین
نیلوفر
رحمت هللا ګوهر
نصیراحمد
شریف هللا
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0576030205
0565525055
0545160256
0564776005
0565516655
05666714571
0564612003
05445677051
0551111015
0567024605
0531246570
0566510560
0553472026
0575220756
0566656616
0556621127
0572705122
0577671330
0507566666
0577666667
0531620077
0577164247
0500643335
05655775065
0561264462
0500264110
0577525253

.1625
.1626
.1627
.1630
.1631
.1632
.1633
.1634
.1635
.1636
.1635
.1636
.1637
.1640
.1641
.1642
.1643

ىْؿای مـتامـی لْم ىیظ
هضوؼ ؿّصاًی(ؿس)
ًِاػ ارتواػی تضْل ؿمتاق
ّالیت تغاؿ
ىْؿای ارتواػی ایافی ُای
ّلنْالی گلـاى همین ىِـ ُـات
ىْؿای ارتواػی هـػم تیزاىؼٍ
ّلنْالی گلـاى همین ىِـ ُـات
ىْؿای ارتواػی اًنزام لْم
اتواًغیل ّالیت پـّاى
ًِاػ ارتواػی ُوگـایاى همین
ًاصیَ ىاًقػُن ىِـکاتل
ىْؿای ارتواػی اتفاق ًاصیَ
پٌزن ىِـ هقاؿىـیف
ىْؿای ارتواػی اتؼال مـط ّ
پاؿماى ّالیت پـّاى همین
ىِـکاتل
ىْؿای ارتواػی هـػم لـیَ
عْارَ میاؿاى ػلیا هـکق ّالیت
پـّاى همین کاتل
اًزوي اتتکاؿ فًاى تـای اًـژی
پایؼاؿ ػؿ کاتل
پَ ًٌګـُاؿ ّالیت کی ػ هيـلی
ځْاًاًْ هؼًی ټْلٌَ
تٌیاػ ارتواػی ّ عیـیَ تؼاّى
همین اًؼعْی فاؿیاب
ػ ُـات پَ ّالیت کی ػ تاػغیل
لْهًْْ ىْؿا
اًزوي ارتواػی تاًْاى فؿاػت
پیيَ ّلنْالی اًزیل ُـات
ًِاػ ارتواػی رْاًاى صْفٍ
لٌگـىـیف تاػغیل
اًزوي ارتواػی تـک اػتیاػ
ّلنْالی گؾؿٍ ُـات
ىْؿای ارتواػی الْام هتضؼ

شهرکابل – ناحیه چهارم

-3516

1375/4/13

والیت تخار – ولسوالی
رستاق
مرکز والیت هرات – ناحیه
هفتم

-3517

1375/4/12

-3520

1375/6/5

شهرهرات – درازه ملک

-3521

والیت پروان – مرکز

-3522

1375/5/7

شهرکابل – قلعه زمان خان
– ناحیه شانزدهم
شهرمزارشریف – ناحیه
پنجم

-3523

1375/5/6

-3524

1375/4/13

عادل شاه

شهرکابل – ناحیه هفتم –
چهلستون

-3525

1375/4/17

0577301510

عبدالفتاح

شهرکابل – ناحیه – 15
شهرک طالیی

-3526

1375/5/5

0566465311
0567200200

شهرکابل – سرک میدان
هوایی
د جالل آباد ښار – شیر بندر
پالزا څلورم منزل
مرکز ولسوالی اندخوی –
کوچه امیرعلی شیر نوایی
د هرات ښار – اوله ناحیه –
تره کی مارکیت
والیت هرات – ولسوالی
انجیل
مرکز قلعه نو – چوک
قوماندانی
والیت هرات – ولسوالی
گذره – ساحه سرجنگل
شهر هرات – ناحیه چهارم

-3525

1375/5/15

-3526

1375/5/21

-3527

1375/5/10

-3530

1375/5/13

-3531

1375/4/15

0530455616
0576663455

-3532

1375/5/13

0573426565

-3533

1375/4/20

-3534

1375/5/13

محمد هاشم خان
دهقان آغا
احمدشاه

مولوی عبدالعزیز
حسن خان
محمود

بی بی یلدا
اسماعیل
عزیزهللا
شیرآقا
بهناز
عالوالدین
جلیل احمد
نیک محمد
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05605560160
05005441642
05606671610
0561236016
0567026000
0556665501
0553626576
0531111556
0566674365
0550006562
0557722635

0577447723
0547661136
0566174547
0560555233
056410006
0566752350

0577530316
0556675556
0560605046

.1644
.1645
.1646
.1645
.1646
.1647
.1650
.1651
.1652
.1653
.1654
.1655
.1656
.1655

غْؿ همین ُـات
ًِاػ تضـک رْاًاى ّلنْالی
تگـام ّالیت پـّاى
مافهاى عیـیَ ىیـىاٍ مْؿی
همین ىِـکاتل
ىْؿای ارتواػی اُالی یغؼاى
گؾؿگاٍ ًاصیَ ُفتن ىِـکاتل
ىْؿای اًنزام ّ ُواٌُگی
تـاًنپْؿت ُای عصْصی
فهیٌی افغاًنتاى
تٌیاػ صوایت اف هؼاؿف
ػ رٌْتی لْهًْْ ػ ُوغږی
ټْلٌیقٍ ىْؿا
ػ ًٌګـُاؿ ّالیت ػ چِاؿتاؽ
صفا ػ ځْاًاًْ ػ اتضاػ اّ مْلی
هؼًی ټْلٌَ
تٌیاػ ارتواػی ىِیؼ ػگـرٌـال
ػثؼالغفاؿ پِلْاى همین ىِـکاتل
تٌیاػ ارتواػی اتضاػ همین ّالیت
غْؿ
پَ ًٌګـُاؿ کی غْؿځٌګ عیـیَ
تٌنټ
اًزوي ارتواػی فًثْؿػاؿاى همین
هـکق کاپینا
ًِاػ ارتواػی فًاى تـای صلش
همین ىِـکاتل
تٌیاػ رْاًاى تـای آیٌؼٍ همین
ػایکٌؼی
اًزوي لْؿیَ ػاؿاى ّالیت
تؼعياى

.1656

ىْؿای ارتواػی ّ هـػهی ػؿٍ
فْالػی ّالیت تاهیاى

.1657

ًِاػ ارتواػی افکاؿًْیي همین

نجیب هللا
حفیظ
سیدجان
طال محمد
محمد یوسف
پښتون
نیک محمد
رحمت هللا

عزیزهللا
صداقت
محم اسماعیل
جمیله

سیدکرامت هللا
احمد حسین

0574554312
0551616502
0552567770
0500561216
0561542656

والیت پروان – ولسوالی
بگرام – دهن میدان بگرام
شهرکابل – کارته مامورین
– مقابل
شهرکابل – ناحیه هفتم –
گذرگاه

-3535

1375/5/16

-3536

1375/4/23

-3535

1375/4/20

0500215103

شهرکابل – چهاراهی پروان
سوم

-3536

1375/4/26

0577241005
0577326673

شهرکابل – سرک پانزدهم –
وزیرمحمد اکبرخان
د کابل والیت – اتمه ناحیه
– کارته نو
د ننګرهار والیت – د
سرخرود ولسوالی –
چهارباغ صفا کلی

-3537

1375/4/20

-3540

1375/6/5

-3541

1375/5/15

0566632615
0530725743
0566110711

شهرکابل

-3542

والیت غور – مرکز فیروز
کوه
د جالل آباد ښار – اوله
ناحیه
مرکز والیت کاپیسا –
محمود راقی باالی گلدان

-3543

1375/5/13

-3544

1375/5/14

-3545

1375/6/12

شهرکابل – ناحیه دهم

-3546

1375/4/24

-3545

والیت دایکندی – شهر نیلی
والیت بدخشان – ولسوالی
بهارک

-3546

1375/5/25

بامیان – دره فوالدی

-3547

1375/5/6

شهرکابل – ناحیه ششم –

-3550

1375/5/13
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0503063756
0500670002
0555052455
0575676130

0505441451
0556301212
0565146775
0552323544
0553345114
0555557507
0577335665
0576543267
0566706163
0575556654
0572622402
0575365022
0550016560
0551425661
0555156270

.1660
.1661
.1662
.1663
.1664
.1665
.1666
.1665
.1666
.1667
.1650
.1651
.1652
.1653
.1654

ًاصیَ ىين ىِـکاتل
اًزوي ارتواػی فًاى فػفـاى
کاؿ لـیَ ًایة ّلنْالی فًؼٍ
راى ّالیت ُـات
پَ ًٌګـُاؿ ّالیت کی ػ عتیځْ
اهـعیلْ لْهی ىْؿا
ىْؿای ارتواػی اتفاق ىیؼیاى
ّالیت ُلوٌؼ
تٌیاػ عیـیَ هنتعؼفیي افغاى
همین کاتل

قلعه ناظر

عبدالوکیل
احمدشاه
سید مصطفی

ػ عیيکْ لْم ػ ځْاًاًْ ټْلٌَ
ىْؿای ارتواػی تاًْاى ُؼفوٌؼ
ًاصیَ ُيتن ىِـهقاؿىـیف
ػ کٌړ ّالیت پَ هـکقکی ػ
ګْؿګام کلی ػ ځْاًاًْ ػ یّْالی
ىْؿا
ػ ًٌګـُاؿّالیت ُؼی اعٌؼفاػٍ
صاصة ّلنی ىْؿا

0565207542
0574004655

هرات – ولسوالی زنده جان
– قریه نایب

-3551

د ننګرهار والیت

-3552

1375/5/7

والیت هلمند – شهر
لشکرگاه
شهرکابل – ناحیه ششم –
کوچه چهارقلعه

-3553

1375/6/6

-3554

1375/5/20

دکابل والیت – میوند جاده

-3555

0551235050
0505746267
0500457625
0560675574
0561202656
0577354635

زهرا

شهر مزارشریف – ناحیه
هشتم – گذرنوبهار

-3556

1375/6/15

0566557445

هجرت هللا

د کنړ والیت – اسعدآباد ښار
–اوله ناحیه

-3555

1375/5/20

0550050443
0554555511

د ننګرهار والیت – هده
اخندزاده صاحب
دکابل ښار – وزیرمحمد
اکبرخان

-3556

1375/5/3

0574646461
0555030110

-3557

گل محمد

حاجی میرویس

ػ افغاًنتاى ػ تاًکًْْ ټْلٌَ
ىْؿای لْهی ػیؼّعیل لـیَ
للٌؼؿ ّلنْالی چِاؿ آمیا ّالیت
کاتل
مافهاى ارتواػی هؼًی صفْاى
همین ًاصیَ مْم ىِـکاتل
ػ ًٌګـُاؿ ّالیت ػ ىْکاًی
امتغـاد اّ پـّمل کًّْکْ
ټْلٌَ
پَ کٌؼُاؿ کی ػ ځوٌؼ عیيکْ
لْهی ىْؿا
ػ صافی لْم ػ یّْالی ټْلٌیقٍ
ىْؿا
مافهاى ارتواػی ؿُـّاى عػ
ؿُثـ ىِیؼ ػثؼالؼلی هقاؿی همین

0565152603

0577652474

والیت کابل – ولسوالی
چهاراسیا – قریه للندر

-3560

1375/5/7

0560030000
0575552040

احمدیاثر

شهرکابل – ناحیه سوم –
چهار راهی دهبوری

-3561

1375/6/3

0567605040

دالور

د جالل آباد ښار – پنځمه
ناحیه

-3562

1375/5/23

منیر احمد

د کندهار ښار – دریمه ناحیه
-

-3563

1375/5/13

محمد عمر

کابل ښار – تایمنی سیمی

-3564

1375/5/14

نوروز علی

شهرکابل – ناحیه اول –
چنداول

-3565

1375/6/17
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0505000764
0500306360
0577057567
0565710711

ىِـکاتل
.1655

تٌیاػ عیـیَ الوصطفی

ىْؿای ارتواػی ماػات تاهیاى
.1656
همین ًاصیَ مْم میقػُن ىِـکاتل
.1655
.1656
.1657

ػ لغواى پَ هِتـالم تاتا ښاؿ کی
ػ ځْاى فکـی موْى ټْلٌَ
کٌؼُاؿ کی ػ اصوؼعیلْ لْهی
ىْؿا
ًِاػ ارتواػی هـػهی همین لـیَ
تیؼٍ عؼًگ ّلنْالی عٌزاى
ّالیت تغالى

.1660

ُلوٌؼ کی ػ تْعی لْهی ىْؿا

.1661

ػ الَ ػیي عیلْ لْهی ىْؿا

.1662
.1663
.1664
.1665
.1666
.1665
.1666
.1667

اًزوي ارتواػی هؼلْلیي ًظاهی
همین ّالیت ُـات
ػ ًٌګـُاؿ ّالیت ػ ػـب لْم ػ
ځْاًاًْ ػ ُوغږی ټْلٌَ
پَ کاتل ښاؿ کی ػ هلی تزاؿ
صاری ّلی عاى هٌګل عیـیَ
تٌنټ
ًِاػ ارتواػی کالم فى افغاى
همین ىِـکاتل
مافهاى ارتواػی رْاًاى ػیاؿ
افغاًنتاى
ػ افغاًنتاى ػ ىٌْ عًْْ اّ مثْ
تْلیؼًّکْ ټْلٌَ
ػ کاتل ښاؿ پَ اتوَ ًاصیَ کی ػ
ملطاى هضوْػ غقًْی عیـیَ
تٌنټ
ًِاػ ارتواػی ّػلوی هیخاق همین
ّالیت پٌزيیـ

قاری صادق

شهر مزارشریف – حوزه
چهارم

-3566

1375/5/6

سید میرزاحسین

شهرکابل – شهرک اتفاق –
دشت برچی – ناحیه سیزدهم

-3565

1375/5/13

-3566

عبدالکریم
عبدالواحد

د لغمان والیت – مهترالم
ښار – صداقت مارکیت
د کندهار ښار – پنځلسمه
ناحیه

-3567

1375/5/14

قریه بیده خدنگ – ولسوالی
خنجان

-3550

1375/6/31

-3551

د هلمند والیت – د قوماندانی
امنیی ترڅنګ
دکابل ښار – ارزان قیمت
سیمه

-3552

1375/5/21

عبدالمجید

شهرهرات – ناحیه دوازدهم

-3553

1375/5/14

عبداالحد

د ننګرهار والیت – د جالل
آباد ښار

-3554

1375/5/21

محمدنظیر

دکابل ښار – اوله ناحیه

-3555

1375/5/15

شهرکابل – ناحیه چهارم –
چهار راهی ترافیک
شهرکابل – ناحیه سیزدهم –
پل خشک -
د کابل ښار – اوله ناحیه –
باغ قاضی

-3556

1375/6/5

-3555

1375/5/21

-3556

1375/5/20

دکابل ښار – اتمه ناحیه –
رحمن مینی پروژه

-3557

والیت پنجشیر

-3560

محمد علی

ماری
عتیق هللا
اصیل محمد

عبیدهللا
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0577222555
0566505533
0555616056
0556055330
0564410335
0561772733
0500061500
0502600334
0505076106
0506455465
0500250300
0555317600
0571676656
0577077377
0563605555
0564406162
0550055555
0555515535
0577542670
0563323331
0504757610
0575530315
0577121545
0555415645
0566060000

1375/6/25

0544336446
0500427063

.1670
.1671
.1672
.1673
.1674
.1675
.1676
.1675
.1676
.1677
.1700
.1701
.1702
.1703
.1704
.1705
.1706

ػ کٌؼُاؿ ّالیت ػ تقګـاًْ ټْلٌَ
ىْؿای ارتواػی هـػم ّلنْالی
عٌزاى همین ىِـ پلغوـی تغالى
اًزوي ارتواػی رْاًاى ُوگام
ّالیت مـپل همین تلظ
ىْؿای هـػهی اله رْیي همین
ّالیت ًیوـّف
اًزوي ارتواػی پیيگاهاى
هؼاصـ همین ًاصیَ ىين
ىِـکاتل
ػهیؼاى ّؿػکْ تاغؼاؿاًْ اّ هیّْ
تزاؿاًْ ټْلٌَ
اًزوي ارتواػی تاًْاى همین
ًاصیَ یافػُن ىِـهقاؿىـیف
ّالیت تلظ
اًزوي هؼًی اغْف ّالیت
رْفراى
ػ کاتل ښاؿ ػ پلچـعی پَ میوَ
کی ػ عتیځْ ځْاًاًْ هقل
ټْلٌیقٍ ىْؿا
ػ فـاٍ ّالیت ػػلیقّ لْم ػ
یّْالی ټْلٌیقٍ ىْؿا
ًِاػ هطالؼات لاًْى امامی
افغاًنتاى
ىْؿای تقؿگ ارتواػی اتضاػ
الْام ّالیت ُـات
اًزوي ارتواػی ًافغ همین
ىِـُـات
ػ کاتل ػ عاکزثاؿ ػ ځْاًاًْ ػ
ُوږی ټْلٌَ
اًزوي ارتواػی تـک اػتیاػ ػ
صیات مثق همین ُـات
ىْؿای ارتواػی هـػم هتضؼ
ّالیت تغاؿ
ىْؿای ارتواػی اتفاق هـػهی

د کندهار والیت

-3561

شهر پلخمری

-3562

والیت بلخ – شهر
مزارشریف

-3563

عبدالحمید

شهر زرنج – پالن پنجم

-3564

1375/5/16

عبدالرحیم

شهرکابل – ناحیه ششم

-3565

1375/6/4

حاجی محمد
مرسلین

باغ داود

-3566

1375/5/23

0565021021
0577354446

زهرا

ناحیه یازدهم – مزارشریف

-3565

1375/5/25

055504305

نجم الدین

والیت جوزجان – مرکز
شبرغان

-3566

1375/6/12

0566456561
0566767514

خیال محمد

د کابل ښار – دولسمه ناحیه

-3567

1375/6/25

0560314342
0560556257

د فراه والیت مرکز – پنځمه
ناحیه

-3570

لطف الرحمن

شهرکابل – ناحیه ششم

-3571

1375/6/4

حاجی عزیزهللا

شهر هرات – چهار راهی
زمان جان

-3572

1375/5/20

شهر هرات

-3573

سید فضل الدین

1375/5/10

0500320771
0544714461
055152160
0552763412
0503533500
0500701775
0576363233
0526700414

0505560530
0505330446
0555030402
0500263535
0561652065
0564356254

محمد ګل

د کابل ښار – دولسمه ناحیه

-3574

1375/5/24

0555550170

وکیل احمد

شهر هرات – ولسوالی
انجیل

-3575

1375/6/5

0561506342

محمد عثمان

شهر تالقان – ساحه نرچمن

-3576

1375/5/16

شهرکابل – ولسوالی ده سبز

-3575
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0567161425
0505000263
0556605665

.1705
.1706

همین ىِـک هضوؼیَ فاف اّل
ّلنْالی ػٍ مثق کاتل
ىْؿای ارتواػی اًنزام ُقاؿٍ
ُای افغاًنتاى
ػ ًٌګـُاؿ ّالیت ػ مـعـّؿػ
ّلنْالی ػ ػٍ ّلیؼ کلی ػ ځْاًاًْ
ټْلٌَ

– شهرک محمدیه فاز اول

عبیدهللا

.1707

اًزوي فـٌُگی ّ عیـیَ یاؿػم

.1710

ػ عْمت ّالیت ػ تڼیْ ّلنْالی
ػ تـٍ عیلْ ځْاًاًْ ټْلٌَ

واحدهللا

.1711

ىْؿای ُوثنتگی ارتواػی فًاى
افغاى همین ًاصیَ ػّم ىِـکاتل

عزیزه

.1712

پَ ًٌګـُاؿ ّالیت کی صیا ،ټْلٌَ

.1713
.1714
.1715
.1716
.1715
.1716
.1717
.1720
.1721
.1722

اًزوي ارتواػی اؿتثاغات ّ
هطالؼات صمْلؼاًاى همین ىِـکال
اتضاػیَ صاػؿ کٌٌؼٍ گاى هیٍْ
تافٍ ّ مثقیزات افغاًنتاى
ػ عْمت پَ هـکق کی ػ افغاى
ًٌګ ټْلٌَ
ىْؿای ارتواػی هؼلْلیي تاتْؿ
همین ىِـکاتل
ًِاػ ارتواػی رْاًاى صمثیي کاتل
همین ًاصیَ یافػُن ىِـکاتل

محمد آصف

-3576
-3577

1375/5/3

والیت فاریاب – شهر میمنه

-3600

1375/5/1

خوست والیت – د تڼیو
ولسوالی – د تره خیلو کلی

-3601

1375/6/11

شهرکابل – ناحیه دهم

-3602

1375/6/26

جالل آباد ښار – دریمه
ناحیه

-3603

شهرکابل – سرک داراالمان

-3604

شهرکابل – ناحیه چهارم –
چهار راهی حوزه چهارم

-3605

د خوست والیت مرکز

-3606

1375/5/23

0566011562
0500556635
05766055055
0550003525
0555650076
0577026600
0566576046
0530662156
0564046045
0563636654
0527275000
05666763535
0550520151

محمدشریف

شهرکابل – ناحیه اول –
سرک چهل میتره

-3605

1375/5/6

0567056466
0557011626

گلروزخان

شهرکابل – ناحیه یازدهم

-3606

1375/6/12

056276056

والیت کابل – ولسوالی
خاکجبار

-3607

شهر فیروزکوه – دره قاضی

-3610

شهر هرات – سرک فرقه
جاده آریانا

-3611

شهر فراه – ناحیه دوم

-3612

مرکز شهر فراه

-3613

اًزوي رْاًاى لـیَ چکـی
اًزوي ارتواػی هؤلؼیي میة
فیـّفکٍْ هـکق ّالیت غْؿ
ىْؿای ارتواػی ماغـی ُای
ّالیت غْؿ همین ىِـُـات
اًزوي ارتواػی هْلؼیي ػٌاب
ّالیت فـاٍ
اًزوي ارتواػی هْلؼیي اًگْؿ

شهرکابل – مقابل سفارت
شوروی
د ننګرهار والیت – د
سرخرو ولسوالی – د ده ولید
کلی

0577204763
0575153475

عبدالعزیز
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0575376051
0571234401
0565402457
0567627475
1375/6/14

0577224616
0574536633
0576751171
0574142466

.1723
.1724
.1725
.1726
.1725
.1726

ّالیت فـاٍ
اًزوي هْلؼیي اًگْؿ ّلنْالی
عاى آتاػ ّالیت کٌؼف
ىْؿای ارتواػی ُواٌُگی
رْاًاى همین ىِـکاتل
ػ کٌـ ّالیت ػ امؼؼآتاػ ښاؿ کی
ػ ّلنًْْ ػ ُوغږی ىْؿا
اًزوي ارتواػی ًْیي فاؿیاب
همین کاتل
ػ ؿاىؼعاى عیـیَ تٌنټ
مافهاى ارتواػی رْاًاى هتضؼ
پیيگام همین ىِـکاتل

مافهاى ارتواػی تاًْاى فـُیغتَ
.1727
همین ًاصیَ پٌزن ىِـکاتل
.1730
.1731
.1732
.1733
.1734
.1735
.1736
.1735

اًزوي ارتواػی ػلوی آؿا همین
ىِـکاتل
ػ کاتل ّالیت ػ کلکاًْ ّلنْالی
ػ کټَ عیلْ لْم ػ ځْاًاًْ ػ
ُوغږی ټْلٌَ
ًِاػ ارتواػی آؿهاى هـػم همین
ّالیت کٌؼف
ىْؿای ارتواػی هؼلْلیي ُوگام
همین ّلنْالی تگـام ّالیت
پـّاى
ًِاػ ارتواػی هچیؼ اگاُی همین
هـکق ّالیت تاهیاى
تٌیاػ عیـیَ ّ ارتواػی تاؿاى
همین هقاؿىـیف
ًِاػ ارتواػی رْاًاى پـّژٍ
ّلنْالی تگـاهی کاتل
اًزوي ارتواػی اًؼیيْؿاى ّ
عؼهتگؾاؿاى پـّاى

0576360467
حفیظ هللا

والیت – ولسوالی آباد

-3614
-3615

1375/5/23

شهرکابل – ناحیه هشتم –
سرک دوم شاه شهید
د کنر والیت – اسعدآباد ښار
– عبدالقدوس مارکیت دوهم
منزل
شهرکابل – سنگ تراشی –
ناحیه اول
دکابل ښار – اتمه ناحیه
شهرکابل – ناحیه ششم –
کارته 3

-3616

1375/6/20

-3615

1375/6/3

-3616

1375/5/25

-3617

1375/6/5

فاطمه

شهرکابل – ناحیه پنجم

-3620

1375/6/17

داکتر نورشا کامه
وال

شهرکابل – ناحیه ششم – پل
سوخته

-3621

1375/5/10

عبدالشفیق

د کابل والیت – د کلکانو
ولسوالی – د زمه کلی

-3622

1375/5/30

شهر کندز – بندر کابل –
گوالی سپین زر

-3623

بازار ولسوالی بگرام والیت
پروان

-3624

مرکز بامیان –

-3625

شهرکابل – ناحیه دهم –
سرک پانزدهم – کوچه پنجم
پروژه ولسوالی بگرامی
والیت کابل
شهر چاریکار – سرک چهل
میتره

-3626

گل نظیر
محمدآصف
راشدخان
بریالی

نثار احمد
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-3625
-3626

0566100632
0555525202

0565065116
0567317316
0550001014
0576262526
0577303455

057135315
0556666431
0573065465
0544654543

1375/6/21

0551464613
0555645677
0553061432

0500024120
0567075320
0566555411
0560646605

اًزوي ارتواػی ّ هؼًی
هضصلیي لؼل ّ مزٌگل همین
ّالیت غْؿ
ىْؿای ارتواػی رْاًاى
ّلنْالی گؾؿٍ ّالیت ُـات

مرکز والیت غور – غرب
عزیزی بانک

-3627

1375/6/31

نذیراحمد

مرکز ولسوالی گذره

-3630

1375/5/2

.1737

مافهاى ارتواػی ّؿفىکاؿاى
اّلتوکیل همین ّالیت ُـات

جان آغا

شهر هرات – ناحیه پنجم –
سرک شصت و چهارمیتره
– پهلوی غور دروزاه

-3631

1375/6/13

.1740

مافهاى ارتواػی ػّؿاًؼیياى
تؼعياًی ُای همین ىِـ کاتل

سعادت هللا نوری

شهرکابل – ناحیه چهارم

-3632

1375/5/23

.1741

هـکق هطالؼات پل همین کاتل

محمد یاسین

شهرکابل – ناحیه سوم د-
چهارراهی پل سرخ

-3633

1375/6/31

.1742

مافهاى هضصلیي غثی افغاًنتاى

احمدشکیت

شهرکابل – کوته سنگی

-3634

1375/6/2

.1743

پَ ًٌګـُاؿ کی ػ افغاى
هـمتٌؼّیَ ټْلٌَ

میرویس

د ننګرهار والیت – دریمه
ناحیه – د کابل هډه

-3635

1375/5/15

.1744

ىْؿای ارتواػی لْم هيْاًی
همین ّالیت ُـات

عبدهللا

شهر هرات – ناحیه نهم –
محل قاری مالعلی

-3636

1375/6/20

شهر هرات – ناحیه
چهاردهم -
شهرکابل – ناحیه هشتم –
سرک اول شاه شهید
شهر هرات – هرنو-
مارکیت بهزاد
مرکز والیت بادغیس – قلعه
نو – ناحیه اول شاروالی

-3635

-3640

شهر نیلی والیت دایکندی

-3641

شهرکابل – ناحیه شانزدهم
– قریه ده خدایداد

-3642

شهر هرات – شهرنو –
مارکیت حضرت ها

-3643

.1736

.1745
.1746
.1745
.1746
.1747
.1750
.1751

اًزوي ارتواػی اتضاػ الِام تغو
همین ًاصیَ چِاؿػُن ىِـ ُـات
ىْؿای مـامـی ارتواػی
هٌنْتیي اؿػّی هلی امثك
اًزوي ارتواػی فاؿهنینتاى همین
ىِـ ُـات
اًزوي تاغؼاؿاى پنتَ هـکق
ّالیت تاػغیل
ىْؿای ارتواػی هـػم الْػال
ّلنْالی ىِـمتاى ّالیت
ػایکٌؼی
ًِاػ ارتواػی رْاًاى ّ اُالی
لـیَ ػٍ عؼایؼاػ ًاصیَ ىاًقػُن
ىِـکاتل
اًزوي ارتواػی کلٌیک ُای
ّالیت ُـات

ضیاء

نجیب هللا
حفیظ هللا

عبدالسمع
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-3636

1375/6/5

-3637

1375/6/13

0565716152
0575303043
0567605020
0574464447
054577737
0577542745
0577115150
0567647555
0564162473
0566231365
0577154431

0555551663
0577115421
0577403136
0550675455

0567063507
1375/6/13

0570047116
0576100110

.1752
.1753
.1754
.1755
.1756
.1755
.1756
.1757
.1760
.1761
.1762
.1763
.1764
.1765
.1766
.1765
.1766

اًزوي ارتواػی ػّاعاًَ ػاؿاى
ّالیت ُـات
ػ کاتل ّالیت ػ ػٍ مثق ّلنْالی
پَ للؼَ افعل کی ػ هیيتْ
لْهًْْ ټْلٌیقٍ ىْؿا
مافهاى ارتواػی ؿمالت
امالهی رْاًاى همین ًاصیَ
میقػُن ىِـکاتل
ىْؿای ارتواػی ىِـًّؼاى
تغاؿهمین کاتل
اًزوي ارتواػی رْاًاى اًؼیيوٌؼ
همین ًاصیَ میقػُن ىِـکاتل
پَ کاتل ښاؿ کی ػ ُْتکْ لْم ػ
یّْالی ټْلٌیقٍ ىْؿا
تٌیاػ ارتواػی ؿّاى همین تغاؿ
پَ ًٌګـُاؿ ّالیت کی ػ صاری
تاتَ عیـیَ تٌنټ
اًزوي ارتواػی فًاى هتؼِؼ همین
ىِـکاتل
ًِاػ ارتواػی غلْع ّصؼت
ّلنْالی لؼل ّمـًزٌگل
ػ کاتل ّالیت ػ پغواى ّلنْالی ػ
فکـیا عیلْ ځْاًاًْ ټْلٌَ
اًزوي ارتواػی فاؿػیي
مثقیزات ّلنْالی تِاؿک
ّالیت تؼعياى
ػ ًٌګـُاؿ ّالیت پَ ػؿیوَ ًاصیَ
کی ػ ىِیؼاًْ ػ ّؿحْ ټْلٌَ
تٌیاػ ارتواػی پـّفینْؿ مکیٌَ
یؼمْتی همین ّالیت ُـات
مافهاى ارتواػی ًنل پیيگام
همین ًاصیَ مْم ىِـکاتل
اتضاػیَ عؼهات ػّائي ّ صضی
ّالیت ُـات
ًِاػ ارتواػی پْیو افکاؿ ًْیي

احمد فهیم

شهر هرات – شهرنو –
مارکیت حضرت ها

-3644

//

0577366077
0577536111

عبدالرحیم

د کابل والیت – د ده سبز
ولسوالی – قلعه افضل

-3645

1375/5/24

0555424750
0566512277

الیق

شهرکابل – ناحیه سیزدهم –
دشت برچی گوالیی دواخانه

-3646

1375/5/2

شهرکابل – چهار راهی
ترافیک – ناحیه چهارم
شهرکابل – ناحیه سیزدهم –
دشت برچی
د کابل ښار – دریمه ناحیه –
دهبوری
شهر تالقان – ناحیه اول

-3645

1375/5/24

0500157767
0571704514

-3646

1375/6/15

0557054646

-3650

حاجی بابا

د جالل ښار – لمړی ناحیه

-3651

1375/6/14

رابعه

شهرکابل

-3652

1375/6/25

والیت غور – ولسوالی لعل
و سرجنگل
دکابل والیت – د پغمان
ولسوالی بازار

-3653
-3654

ولسوالی بهارک – قریه
سرشهر

-3655

نورالخطاب

د ننګرهار والیت – دریمه
ناحیه

-3656

عبدالوهاب
اکبر

خوشحال

-3647

1375/5/15

0545022434

0505555157
0506660000
0506066172
0566566000
05550004061
0576057106
0551224604
0555667075
05643055660
0531455225
0575172551
0571603567

سکینه

شهر هرات – درب کندهار

-3655

1375/6/25

0500401551
0572401551

مطیع هللا

شهرکابل – ناحیه سوم

-3656

1375/6/6

0530000035

شهر هرات – شهرهرای
هرات قندهار
مرکز والیت بامیان –

-3657

1375/6/15

-3660

1375/6/26

فهیم احمد
میراجان
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0577366077
0577536111
05545474467

.1767
.1750
.1751
.1752
.1753
.1754
.1755
.1756
.1755
.1756
.1757
.1760
.1761
.1762
.1763

ّالیت تاهیاى
تٌیاػ ارتواػی رْاًاى ػصـ
ًْیي همین ًاصیَ ىين ىِـُـات
اًزوي ارتواػی رْاًاى آیٌؼٍ
مافىِـُـات
اًزوي ارتواػی فًاى عؼهت
گؾاؿ همین ًاصیَ مْم ىِـکاتل
مافهاى ارتواػی صلش ّ تـلی
رْاًاى ُـات
ػ عْمت ّالیت ػ للوْال هیٌی ػ
ځْاًاًْ ىْؿا
ىْؿای ارتواػی اُالی هنزؼ
راهغ اًصاؿهللا لـیَ لؼلَ غیثی
ًاصیَ ُفتن ىِـکاتل
اًزوي ارتواػی عثافاى صفضات
ىوال همین ىِـکاتل
ػ کٌؼُاؿ ّالیت ػ تْعی لْم
ټْلٌیقٍ ىْؿا
ًِاػ ارتواػی رْاًاى ّلنْالی
ػؿٍ صْف پائیي ّالیت موٌگاى
ىْؿای ارتواػی اُل تيیغ
پـّژٍ  Hىِـ ىثـغاى ّالیت
رْفراى
ػ کْف کٌړ ّلنْالی ػ ػلواّ
هؼًی ټْلٌَ
ىْؿای ارتواػی اًنزام ایواق
ُای افغاًنتاى
اًزوي ارتواػی فاؿػیي پل ػلن
لْگـ
اًزوي ارتواػی رْاًاى همین
کْتَ مٌگی ًاصیَ پٌزن ّالیت
کاتل
ػ کاتل ّالیت ػ تګـاهیْ
ّلنْالی ػ هوْفیْ لْم ػ یّْالی
ىْؿا

شهرک زرگران
شهر هرات – ناحیه دهم –
سرک پانزدهم

-3661

محمدالدین

شهرهرات

-3662

1375/5/5

مهریه جان

شهرکابل – ناحیه سوم

-3663

1375/6/25

شهرهرات – ناحیه اول –
پارک ترقی
خوست والیت  -قلموال
مینی ښارګوټی

-3664

1375/6/21

-3665

1375/6/6

جوار مسجد انصارهللا قلعه
غیبی

-3666

1375/6/22

05522051144
0574545713

عبداالحد

شهرکابل – ناحیه اول –
جاده میوند
د کندهارښار – یوولسمه
ناحیه
والیت سمنگان – دره صوف
پایین

-3665

1375/5/23

0573661207

-3666

1375/6/24

0502056200
0502415600

-3667

1375/6/14

0554560045

امیرمحمد

شهر شبرغان

-3650

1375/6/5

0512545407

د کوز کنړ ولسوالی

-3651

گل آغا

سرک حوزه سوم امنیتی –
شهرکابل

-3652

1375/5/23

بی بی ناهیده

مرکز والیت لوگر – پل علم

-3653

1375/5/1

عبدالرازق

شهرکابل – ناحیه پنجم –
کوته سنگی

-3654

1375/5/20

داکترعظیم

د کابل والیت – د بګرامی
ولسوالی – د مموزیو کلی

-3655

1375/5/24

غالم حضرت
حبیب هللا
سید نظیر
بازمحمد

بسم هللا
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0561611307
0573400317
0560413542
0530066156
0571616100
057160306
0575052465
0554705577

0566655123
0502554505
0574546641
0556076413
0567123675
0565641630
0500061700

.1764
.1765
.1766
.1765
.1766
.1767
.1770
.1771
.1772
.1773
.1774
.1775
.1776
.1775

اًزوي ىیظ اصوؼرام(ؿس) همین
ًاصیَ ًِن ىِـکاتل
پَ کاتل کی ػ اتواًغیلْ لْهی
ىْؿا
اًزوي ارتواػی مثقی کاؿاى
ّلنْالی کين تؼعياى
اًزوي ارتواػی تاُوی همین
ىِـکاتل
ىْؿای اًنزام هـػم لْگـ همین
کاتل
مافهاى مافًؼگی ارتواػی همین
ًاصیَ میقػُن ىِـکاتل
مافهاى ارتواػی رْاًاى ّالیت
رْفراى
ًِاػ ارتواػی اػتواػ همین ًاصیَ
چِاؿم ىِـُـات
ًِاػ ارتواػی رْاًاى ّلنْالی
گـفیْاى همین ىِـ هیوٌَ ّالیت
فاؿیاب
ىْؿای ارتواػی اُالی ىِـک
اتفاق ًاصیَ میقػُن ىِـکاتل
تٌیاػ عیـیَ غْؿځٌګ هٌصْؿ
همین ًاصیَ پٌزن ىِـکاتل
مافهاى ارتواػی (فتش) همین
ًاصیَ میقػُن ىِـ کاتل
ىْؿای ارتواػی رْاًاى ّلنْال
ُای چِاؿگاًَ غْؿتٌؼ همین
تاهیاى
ىْؿای ارتواػی هـػم لْم غیة
ػلی ّلنْالی ّؿك تاهیاى همین
کاتل

شهر هرات – ناحیه نهم

-3656

عزیزهللا

د کابل ښار – یوولسمه ناحیه

-3655

1375/5/14

حزب هللا

والیت بدخشان – ولسوالی
کشم

-3656

1375/5/24

سحر

شهرکابل – شهرنو

-3657

1375/5/3

شهرکابل – ناحیه هشتم

-3660

شهرکابل – ناحیه سیزدهم

-3661

قاری حمیدهللا
سرور

والیت جوزجان –
شهرشبرغان
شهر هرات – واقع
چهاررای – ناحیه چهارم

-3662

1375/6/26

-3663

1375/5/14

محمد کاظم

شهر میمنه والیت فاریاب

-3664

1375/5/2

عیدمحمد

کابل – ناحیه سیزدهم –
شهرک اتفاق

-3665

1375/6/5

غورځنګ

شهرکابل – ناحیه پنجم

-3666

1375/5/16

محمد ابراهیم

شهرکابل – ناحیه سیزدهم –
پل خشک

-3665

1375/5/30

آقاحسین

شهربامیان – مقابل کابل
بانک

-3666

1375/6/1

تقی

شهرکابل – ناحیه سیزدهم

-3667

1375/5/24

د کابل ښار – دریمه ناحیه –
دهبوری
شهرهرات – ناحیه پنجم –
کوچه صادق

-3670

1375/6/1

-3671

1375/5/20

پرستو

.1776

ځْاى ځْاک ّؿفىی ټْلٌَ

محمد داود

.1777

ىْؿای ارتواػی لْم ػتاؽ فاػٍ
ىِـ ُـات

ذبیح هللا
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0566526601

0505404565
0577246257
0566704532
0564304040
0552001547
0546246636
0565737514
05716664426

0556647005
0550556103
0551040561
0561606016
0556070511
0553645645
0555504346
0551540510
0554750046
0566253555

پَ پکتیا ّالیت کی ػ ښځْ ػ
ُوغږی ټْلٌَ
اًزوي ارتواػی فًاى پیيگام
همین ىِـ ًیلی ّالیت ػاکٌؼی
اًزوي ارتواػی فًاى ًیـّهٌؼ
همین ّالیت ُـات
اًزوي ارتواػی فًاى پیيتاف همین
ىِـرالل آتاػ
ػ افؿی پَ ّلنْالی کی ػمیف
الؼیي عیلْ ػلوی ټْلٌَ
صیات هللا صیات عیـیَ ټْلٌیق
تٌنټ
اًزوي ارتواػی فًاى ُوٌْا همین
هـکق تاهیاى
تٌیاػ ارتواػی صعـت هـفا
غالم مـّؿ ىیظ امالهی ؿس
همین کاتل
اًزوي ارتواػی فًاى پـّمل
کٌٌؼٍ مثقیزات همین ىِـتالماى
ّالیت تغاؿ
اًزوي ارتواػی فًاى ّالیت
فاؿیاب
ػ ًٌګـُاؿ ػ مـعـّػ ّلنْالی ػ
عْګیاڼی کلی ػ علکْ ټْلٌیقٍ
ىْؿا
ػ ًٌګـُاؿ ّالیت ػ مـعـّػ ػ
ځْاًاًْ ػ ُوغږی ټْلٌَ
اًزوي ارتواػی هؼْلیي همین
ىِـ ایثک ّالیت موٌگام
اًزوي ارتواػی ػّمتؼاؿاى ىِیؼ
اصوؼىاٍ هنؼْػ همین تاػغیل

د ګردیز ښار – بلند منزل
لمړی سرک
مرکز نیلی – شهرک جدید
– ناحیه دوم
سرک سی میتره – ناحیه
ششم
شهر جالل آباد – چهار
راهی مرستون
د ازری ولسوالی – د چوتره
کلی
د جالل آباد ښار – څلورمه
ناحیه – انګورباغ
مرکز والیت بامیان – عقب
میدان هوایی – شهرنو

-3672

1375/5/27

-3673

1375/6/5

-3674

1375/5/27

-3675

1375/6/5

-3676

1375/5/4

-3675

1375/5/3

-3676

1375/5/30

شهرکابل – ناحیه هفتم –
کوچه سیدکیهان

-3677

1375/6/5

05773060205
0577367071

شهر تالقان – ساحه قزاق
سرای سنگ

-3500

1375/11/13

0566626156
05700705275

انجیال

والیت فاریاب – زرگرخانه
– ناحیه دوم

-3501

1375/5/30

شیرمحمد

د سرخرود ولسوالی – د
خوګیاڼی ولسوالی

-3502

1375/5/22

علی شاه

د سرخرود ولسوالی – د
دانش آباد کلی

-3503

1375/6/5

حبیب هللا

شهر ایبک – والیت سمنگان

-3504

1375/6/6

بابه جان

مرکز والیت بادغیس –
شهرقلعه نو – ناحیه اول

-3505

1375/6/17

05755454414

.2014

ػ عْمت ّالیت ػ صٌؼت کاؿاًْ
ټْلٌَ

اجمل محمد

د خوست والیت مرکز –
آزادی مینه Bپروژه

-3506

1375/6/6

0570307307
0557566300

.2015

اًزوي ارتواػی فًاى ُوفکـ

رحیمه

شهرکندهار – چوک شهدا –

-3505

1375/6/5

.2000
.2001
.2002
.2003
.2004
.2005
.2006
.2005
.2006
.2007
.2010
.2011
.2012
.2013

فاطمه
لیال
رویا
غالم محمد
حضرت ولی
حیات هللا
خدیجه
عبدالحلیم
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0556165256
0577650163
0553647551
0574362517
0575563660
0547014501
0505231511
05716630464
0576630464
0553115723
0564725540

0576526460
0570272667
0560005130
0500002654
0552444104
0577577165

.2016
.2015
.2016
.2017
.2020
.2021
.2022
.2023
.2024
.2025
.2026
.2025
.2026
.2027
.2030
.2031

همین ىِـکٌؼُاؿ
ػکاتل پَ تګـاهی ّلنْالی کی ػ
غْتاى ځؼؿاى لْهی ىْؿا
ػ کٌړ ّالیت ػ لچګلی ػ کلی ػ
ځْاًاًْ ټْلٌیقٍ ىْؿا
اًزوي ارتواػی تافاؿیاتاى اػّیَ
رات غثی همین ىِـ غقًی
تٌیاػ عیـیَ ػطا همین ًاصیَ
چِاؿم ىِـکاتل
تٌیاػ ارتواػی تغییـتـای افغاًِا
تٌیاػ ارتواػی ّعیـیَ اهام
اتْصٌیفَ(ؿس)
مافهاى ارتواػی عثـٍ گاى همین
ّالیت ُـات
ىْؿای ارتواػی کاؿّاى صلش
همین کاتل
ػ ًٌګـُاؿ ّالیت ػ کاتل ُؼی ػ
ػّکاًؼاؿاًْ ټْلٌَ
اًزوي ارتواػی فًثْؿػاؿاى
لـیَ تکناؿ ّلنْالی کين ّالیت
تؼعياى
اًزوي هؼًی تافاًؼیياى همین
مـپل
تٌیاػ ارتواػی عْىضال
افغاًنتاى همین کاتل
ًِاػ ارتواػی تغؼی همین ىِـ
هقاؿىـیف
ػ لـغی ّلنْالی ػ پيَ ئی
ځْاًاًْ ػ یّْالی ټْلٌَ
ًِاػ ارتواػی ىگْفایی فـػای
ّالیت ُـات
ػ پکتیکا ّالیت ػ گیاى ّلنْالی
ػ هؼلْلیٌْ ټْلٌَ

عقب مارکیت
د بګرامی ولسوالی – د
پروژه بګرامی سیمه

-3506

1375/5/25

0555024750
0562155005

د کنړوالیت – دلچګلی کلی

-3507

1375/6/6

0565525125

شهر غزنی – ساحیه قلعه
سبز
شهرکابل – ناحیه چهارم –
ساحه لب جر خیرخانه
شهرکابل –
وزیرمحمداکبرخان – سرک
 – 13ناحیه دهم

-3510

1375/7/4

-3511

1375/6/12

-3512

1375/6/15

نورآغا

ناحیه هفدهم شهرک طالیی

-3513

1375/6/5

محمد

والیت هرات – ناحیه چهارم

-3514

1375/6/13

شهرکابل – حوزه چهارم –
قوای مرکز – کوچه حمام
د جالل آباد ښار – پنځمه
ناحیه

-3515

1375/6/12

-3516

1375/5/22

0566660763

والیت بدخشان – ولسوالی
کشم

-3515

1375/6/23

056343500
0561647532

والیت سرپل – امام صاحب
خورد

-3516

شهرکابل – ناحیه هشتم

-3517

1375/5/25

شهرمزارشریف –
گذرداکترعالمی – ناحیه سوم
د لغمان والیت – دقرغی
ولسوالی

-3520

1375/6/12

-3521

1375/6/17

0531616663

محمدسلیم

شهرهرات – ناحیه هفتم

-3522

1375/6/22

0572533030
0577005737

ګلی نبی

د پکتیکا والیت – شرن ښار

-3523

1375/5/22

حاجی محمدګل
عابدهللا

عطاهللا
پتونی

رشیداحمدخان
ولی ګل ناصری
محمدالدین

احمدطارق
عبدالرحمن
شرعلم
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0565552061
0544656761
05666200100
0567207070
0551003100
0565452656

0574001261
0576652561
05536600064
0577300532

0564600705
0567610615
0530206060
0566602362
0577605457

.2032
.2033
.2034
.2035
.2036
.2035
.2036
.2037
.2040
.2041
.2042
.2043
.2044
.2045
.2046

ػ پکتیکا هقل ټْلٌیقٍ ټْلٌَ

د ګردیز ښار – بلندمنزل –
اتلسمه کوڅه

-3524

1375/6/13

قریه پلچرخی

-3525

1375/7/6

شهرمزارشریف – مقابل
تانک تیل – ابراهیم زاده

-3526

1375/6/26

شهرکابل – ناحیه سیزدهم

-3525

0555465211
0505263540

د کابل والیت – لسمه ناحیه

-3526

0560001156

محمد شاکر

شفاخانه وزیرمحمد اکبرخان

-3527

عبدالحمید

والیت کندز – ولسوالی امام
صاحب – قریه اوتگن تپه

-3530

1375/11/1

والیت غزنی – پالن سوم –
ناحیه دوم شهرغزنی
شهرک نوآباد – مرکز
والیت غزنی
شهر هرات – ناحیه پنجم
د ننګرهار والیت – دکامی
ولسوالی – د ده غازی بازار
د جوزجان والیت – د
شبرغان ښار – میرویس
مینه

-3531

1375/7/4

-3532

1375/5/30

-3533

1375/7/4

-3534

1375/11/1

-3535

1375/6/6

شهر هرات – ناحیه دوم

-3536

1375/6/21

0500050075

د بګرامی ولسوالی – د
پلچرخی زاړه کلی

-3535

1375/7/6

0551443541
0556615465

شهر پروان – جنوب چوک
مقام والیت

-3536

1375/5/15

سمع هللا

ىْؿای ارتواػی رْاًاى
تاتکـعیل لـیَ پلچـعی ّلنْالی
ػٍ مثقکاتل
تٌیاػ عیـیَ ّ ارتواػی هـاػی
همین ىِـ هقاؿىـیف
ىْؿای هـػهی ّلنْالی
مٌگتغت ّ تٌؼؿ ػایکٌؼی همین
ىِـکاتل
پَ کاتل ښاؿکی ًْؿفی لْم ػ
ځْاًاًْ ټْلٌیقٍ ىْؿا
اًزوي فقیْتـاپی افغاًنتاى
اًزوي ارتواػی هالؼاؿاى لـیَ
اّتگي تپَ ّلنْالی اهام صاصة
ّالیت کٌؼف
اًزوي ارتواػی هضصلیي همین
هـکق ّالیت غقًی
ىْؿای ارتواػی هـػهی ىِـک
ًْآتاػ غقًی
اًزوي اًزیٌیـاى ُـات
ػ ًٌګـُاؿ ّالیت ػ کاهی
ّلنْالی ػ هیغاًیکاًْ ټْلٌَ
پَ رْفراى ّالیت کی ػ پښتٌْ
ټْلٌیقٍ ىْؿا
اًزوي ارتواػی یاك همین
ىِـُـات
ػ کاتل ّالیت ػ تګـاهی ّلنْالی
ػ پلچـعی کلی ػ تاتکـعیلْ لْم
ټْلٌیقٍ ىْؿا
ىْؿای ارتواػی رِاػ ّ
هماّهت هـػم پـّاى

05006664665

غالم حسین

شیرشاه
یاسمین

نوراحمد
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1375/6/17

0566306552
0577566132

0504152336
0500205755

0562523030
0566401775
0577225551
0577021627
0577406060
0500662541
0500706243
0566665445

0577171155

.2045
.2046
.2047

اًزوي ارتواػی تؼتیـ ّ تْمؼَ
همین ًاصیَ ػُن ىِـکاتل
مافهاى ارتواػی ؿًّؼًْیي
راغْؿی همین ىِـکاتل
مافهاى ػیـیلیو

خلیل هللا
محمدنعیم
جمهوردوغن

.2050

ػ عْمت ّالیت ػ تڼیْ ػ تـٍ
عیلْ ځْاًاًْ ټْلٌیقٍ ىْؿا

خان پادشا

.2051

ًِاػ ارتواػی صثش اهیؼ همین
ًاصیَ میقػُن ىِـ ُـات

عبدالعلی

.2052
.2053
.2054
.2055
.2056
.2055
.2056
.2057
.2060
.2061
.2062

مافهاى ارتواػی ّؿفىکاؿاى
ُْایی همین ىِـکاتل
ًِاػ ارتواػی(عـاماى) همین
ّالیت پـّاى
ًِاػ ارتواػی ًنل تیؼاؿ همین
ىِـهیوٌَ ّالیت فاؿیاب
اًزوي ارتواػی فًاى همین ًاصیَ
اّل ىِـکٌؼف
ًِاػ ارتواػی رْاًاى هصلش
ّلنْالی تگـاهی ّالیت کاتل

عبیدهللا
بی بی نویده
حفاظت هللا
حبیبه
فواد

ػ لثاء اصالصی ټْلٌَ
اًزوي ػّکتْؿاى ًنائي ّالػی
افغاًنتاى
ػ عْمت ّالیت ػ امواػیل عیلْ
هٌؼّفی ّلنْالی ػ تْؿی اّړی
کلی ػ ځْاًاًْ ټْلٌَ
مافهاى ارتواػی فالل اًؼیيَ
همین ىِـکاتل
اًزوي ارتواػی لْؿیَ ػاؿاى
همین ىِـ فیط آتاػ ّالیت
تؼعياى
اًزوي ارتواػی ًاىٌْایاى همین

کرام الدین
پرویز

والیت کابل – فتح هللا

-3537

1375/5/15

جاده شهر مزاری – دشت
برچی – گوالیی مهتاب قلعه
شهرکابل

-3540

1375/6/22

-3541

1375/5/23

د خوست والیت – د تره
خیلو کلی

-3542

1375/6/22

0577505104
0557667621
0572453640
0576225556
0556377777

شهرهرات – ناحیه سیزدهم
– شهرک المهدی جبرئیل
محل گلزار
شهرکابل – چهارراهی
حاجی یعقوب

-3543

1375/5/27

-3544

1375/5/30

والیت پروان – پارچه 7

-3545

1375/5/16

-3546

1375/6/21

-3545

1375/6/16

-3546

1375/6/13

0566320641
0565345576
0577307703
0575555565
0544062306
0567676505
0527233525

والیت فاریاب – شهرمیمنه
–کوچه امنیت
شهر کندز – ناحیه اول
سرک سینمای ناشر
ولسوالی بگرامی قریه
والیتی
د کابل ښار – چهار راهی
صدارت – مرکزتجارتی
فاروق
شهرکابل – شفاخانه – ماللی
زیژنتون
اسماعیل خیلو مندوزی
ولسوالی – د توری اوړی
کلی
شهرکابل – ناحیه اول –
جاده میوند

-3550

1375/10/17

0577315633
0577565621

-3551

1375/12/17

0551246364
0566550535

-3552

1375/6/25

0565300062
0556245135

والیت بدخشان – شهرفیض
آباد

-3553

1375/5/25

شهر مزارشریف – ناحیه

-3554

1375/7/24
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0577454524
0570757566
0563030577
0573261636
0574222666
0566560050

-3547

0572260014
0573665400

.2063
.2064
.2065
.2066
.2065

ىِـهقاؿىـیف
پَ ًٌګـُاؿّالیت کی ػ ځْاى
ُْډ ټْلٌیق عْځښت
ػ عـّټی لْم ټْلٌیقٍ ىْؿا
اًزوي ارتواػی ّ ػلوی هيؼل
اًؼیيَ همین ُـات
پَ غْؿ ّالیت کی ػ ّؿػګْ
ځْاًاًْ ټْلٌیقٍ ىْؿا
اًزوي ارتواػی هـغؼاؿاى همین
ىِـتالماى

سلیمان

امین هللا

مرکز والیت غور

رحمت هللا

شهر تالقان – سرک اول
بندر سرای سنگ

-3557

1375/6/14

0566120120

والیت هرات – سرک سی میتره
– ناحیه اول

-3560

والیت کندز – ناحیه سوم –

-3561

1375/6/17

د کابل ښار – لسمه ناحیه –
شیرپور
شهرکابل – ناحیه اول –
مارکیت احمدشاهی

-3562

1375/6/16

-3563

1375/6/20

شهرکابل – ناحیه سوم –
سرک اول کارته چهار

-3564

1375/10/3

0565664444
0530660530

شهرکابل – ناحیه پانزدهم –
لب جر

-3565

1375/7/4

0560011577
0577507756

شهرکابل – چهارقلعه
وزیرآباد

-3566

.2067

ىْؿای ارتواػی تغالًی ُای
همین ّالیت کٌؼف

.2050

پَ کاتل کی ػ ًیافی عیـیَ تٌنټ

شیرخان

.2053
.2054
.2055
.2056
.2055
.2056

شهر هرات – ناحیه دوازدهم

-3555
-3556

توره باز

.2052

-3556

1375/7/۲

1375/6/7

.2066

.2051

-3555

1375/6/13

0555532546
0557403435

اًزوي ارتواػی تؼِؼ همین ُـات

ىْؿای ارتواػی صوایت اف
صمْق پیيَ ّؿاى ىِـ کاتل
اًزوي ارتواػی فـػای ؿّىي
رْاًاى همین ًاصیَ مْم
ىِـکاتل
اًزوي ارتواػی رْاًاى ًاىٌْا
همین ًاصیَ پاًقػُن ىِـکاتل
ىْؿای ارتواػی ّ هـػهی
چِاؿللؼَ ّفیـآتاػ ًاصیَ
ىِـکاتل
ًِاػ ارتواػی رْاًاى لْم
ػایویـک همین ىِـ پلغوـی
ّالیت تغالى
اًزوي ارتواػی ًزْم افغاى همین
ىِـکاتل
اًزوي ارتواػی فًثْؿػاؿاى
هيِؼ هـکق ّلنْالی کين ّالیت
تؼعياى
ىْؿای ارتواػی هـػهی همین

سوم – گذرسیاه
جالل آباد ښار – دریمه
ناحیه
د کابل ښار – څلورمه ناحیه

0570126217
0500614555
0566000023
0555545405

محمدهمایون

0500616661
0500500654
0577200203
0560007660
0520600004
0567335100

0530200040
0565775016

بازمحمد

والیت بغالن – ناحیه دوم –
ولیزاده مارکیت

-3565

1375/6/23

0526474704
0575222300

محمدآبراهیم

شهرکابل – ناحیه ششم –
سرک اول کارته سه

-3566

1375/6/13

0566137600
0560672401

والیت بدخشان – ولسوالی
کشم

-3567

شهرکابل – ناحیه ششم –

-3550

عبدالوهاب
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0565526310
0550747525
1375/6/22

0505066717

.2057
.2060
.2061
.2062
.2063
.2064

ًْآتاػ للؼَ هنلن ًاصیَ ىين
ىِـکاتل
اًزوي ارتواػی رْاًاى
تیؼاؿظویـ ّلنْالی آتياؿّالیت
پٌزيیـ
پَ کاتل کی ػ عاکزثاؿ ػ هْمی
عیلْ لْم ػ کٍْ تٌؼ کْچیاًْ
ټْلٌیقٍ ىْؿا
اًزوي ارتواػی تاغؼاؿاى لـیَ
آیغاًین ّلنْالی ػىت للؼَ
ّالیت تغاؿ
اًزوي ارتواػی فاؿػیي ًثاتات
ؿّغٌی ّلنْالی فیط آتاػ
ّالیت رْفراى
اًزوي ارتواػی فاؿػیي ًثاتات
ؿّغٌی ّلنْالی تلظ ّالیت تلظ
اتضاػیَ هـؽ ػاؿاى ىِـ
هقاؿىـیف ّالیت تلظ

منطقه نوآباد – قلعه مسلم
والیت پنجشیر – ولسوالی
آبشار عقب حوض

-3551

1375/7/4

کاکو

د کابل والیت – د خاکجبار د
عمومی سرک ترڅنګ

-3552

1375/6/22

0571505503
0573606663

برهان الدین

ولسوالی دشت قلعه – قریه
آیخانم

-3553

//

0500423252
0506004677

والیت جوزجان – ولسوالی
فیض آباد

-3554

0556314467
0556510564

والیت بلخ – ولسوالی بلخ

-3555

0560076225

شهرمزارشریف – کارته
مامورین

-3556

1375/4/3

شهرکابل – ناحیه یازدهم –
گوالیی سینما

-3555

1375/6/26

-3556

1375/7/26

-3557

.2065

اًزوي ارتواػی هثاؿفٍ ػلیَ
اهـاض غیـماؿی همین ىِـکاتل

.2066

مافهاى ارتواػی ًیک اًؼیياى
همین ىِـکاتل

سرک بگرامی

.2065

ىْؿای ارتواػی صلش ّ اتفاق
هـػم کْتل عیـعاًَ

شهرکابل – ناحیه هفدهم –
کوتل خیرخانه – ایستگاه
سابقه

.2066
.2067
.2070
.2071

ًِاػ ارتواػی ایؼیي یْلؼّف
(متاؿٍ ُای ػؿعياى) همین
ىِـتالماى
اًزوي لْؿیَ ػاؿاى
ػّکتْؿػثؼالْکیل همین ّالیت
هیؼاى ّؿػک
ًِاػ ارتواػی ًنل فـػا همین
ّالیت ُـات
پَ رالل آتاػ ښاؿکی ػ صواهیاًْ

0575336462

محمد موسی

صفی هللا

شهرتالقان – پروژه شرقی

-3560

محمد خالد

والیت میدان وردک –
بازارمیدان

-3561

1375/7/25

شهرهرات – چهارراهی
مستوفیت
د جالل آباد ښار – لمړی

-3562

رحیم
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0577526666
0577352546
0566700067
0563414354
0562260071
0564765003
0552676525
0500256155

1375/7/12

-3563

0572615023

0500527174
0577173257
0500247557
0573514653

1375/7/5

0577356662

اّملواًاًْ ټْلٌَ
.2072
.2073
.2074
.2075
.2076
.2075
.2076
.2077
.2100
.2101
.2102
.2103
.2104
.2105
.2106

پَ عْمت ښاؿ کی ػ ػّکاًؼاؿاًْ
ټْلٌَ
پَ رالل آتاػ ښاؿکی ټْلٌیقموْى
ټْلٌَ
اًزوي ارتواػی فًاى هِتـالم
ّالیت لغواى
ًِاػ ارتواػی ػلوی ًْآّؿاى
همین کاتل
اًزوي ارتواػی هضصلیي
ّلنْالی کیتی ّالیت ػایکٌؼی
همین تاهیاى
اًزوي ارتواػی هالؼاؿاى ّ
فاؿػیي ّلنْالی عاه ّالیت
تؼعياى
اًزوي ارتواػی مثقاًؼیياى همین
تاهیاى
اًزوي ارتواػی رْاًاى هتضؼ
همین ًاصیَ ُيتن ىِـکاتل
اتضاػیَ صٌؼت گـاى ّالیت
ُـات
تٌیاػ عیـیَ ّ ارتواػی میف
همین ّلنْالی تگـاهی ّالیت
کاتل
ًِاػ ارتواػی ؿفاٍ فًاى همین
ىِـ تالماى
تٌیاػ ارتواػی صکوت همین
ىِـهقاؿىـیف
مافهاى ارتواػی اهیؼ فـػا همین
ُـات
ػ پکتیکا هـکق ىـًَ ػ ػینی
عیلْ ّلنْالی ػ هغلَ ػ علکْ
ټْلٌیقٍ ىْؿا
ىْؿای هـػهی تٌؼآهیـ

ناحیه – د مخابراتو چوک
د خوست ښار – د منبع
الجهاد مارکیت – دوهم
منزل

0577355560

-3564

1375/6/22

0571206726

جالل آباد ښار – لمړی ناحیه

-3565

1375/10/22

0505074552

شهر مهترالم – شهرنو مقابل
دارالمعلمین
شهرکابل – حوزه چهارم –
مارکیت ملی

-3566

1375/6/22

0530501666
0544777077

-3565

عبدالخالق

والیت بامیان – مرکز بامیان
– روبروی استدیوم

-3566

1375/6/30

محمداصیل

والیت بدخشان – ولسوالی
خاش

-3567

1375/6/23

عبدل

والیت بامیان – وسط بازار
بامیان

-3570

1375/7/13

عبدالقهارصافی

شهرکابل – ناحیه هشتم

-3571

1375/7/13

شهر هرات – ریاست اطاق
تجارت – منزل سوم
شهرکابل – ولسوالی بگرامی
– سرک شیوه کی مقابل
تانک غزنوی
سرک چهارم – سرای سنگ
– شهرتالقان
شهرمزارشریف – ناحیه
چهارم – بالک های مختار
والیت هرات – ولسوالی
گذره – شهرک خاتم االنبیا

-3572

1375/6/22

-3573

//

-3574

1375/6/20

-3575

1375/10/2

-3576

1375/7/14

د پکتیا مرکز شرنه

-3575

والیت بامیان – ولسوالی

-3576

الف شاه
عبدالقهار
سپوږمی

حمیدهللا
محمدمنصور
حسینا
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0562252565
0557576365
0504703201
0506636064
0502066534
0565526547
0571226555
0555004247
0575401140
0577011636
0562757527
0504014656
0574465676
0526044054
0561100505
0530200676
0555561625
0573627065
0573565035
1375/7/4

0562355033

.2105
.2106
.2107
.2110
.2111
.2112
.2113
.2114
.2115
.2116
.2115
.2116
.2117
.2120
.2121

ىْؿای ارتواػی هـػم هيـلی
همین ّالیت تغالى
ًِاػ ارتواػی آیٌؼٍ تِتـ رْاًاى
همین ىِـتالماى

ستاره احدی

-3577

شهر تالقان – والیت تخار

-3600

0577667644
1375/7/26

والیت بلخ – ناحیه سوم –
کارته باختر – خانه نمبر
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شهر بامیان – ساحه کته
سنگ

-3602

مرکز والیت کندز

-3603

حبیب الرحمن

شهر فیض آباد

-3604

1375/7/26

خواجه امین هللا

ناحیه اول – زرنج والیت
نیمروز

-3605

1375/7/11

-3606

1375/7/26

اًزوي ارتواػی ؿُزْ همین ىِـ
هقاؿىـیف
اًزوي ارتواػی رْاًاى لـیَ کتَ
مٌگ فْالػی ّالیت تاهیاى
اًزوي ارتواػی تاغؼاؿاى اًگْؿ
همین هـکق ّالیت کٌؼف
ىْؿای ارتواػی ؿاغی ُا همین
ىِـ فیط آتاػ ّالیت تؼعياى
ىْؿای ارتواػی ّ اًنزام
هـػهی همین ىِـ فؿًذ ّالیت
ًیوـّف
پَ رالل آتاػ ښاؿ کی ػ ًزیة هللا
ماصل عیـیَ تٌنټ
پَ رالل آتاػ ښاؿ کی ػ ځال
ټْلٌیقٍ اّ تيـػّمتَ ټْلٌَ
ىْؿای ارتواػی ُوؼیگـپؾیـی
رْاًاى همین ىِـکاتل
ىْؿای ارتواػی هـػم لـیَ
ُْفیاى ىـیف ّالیت پـّاى
مافهاى ارتواػی اًؼیيَ صالس
همین ًاصیَ پٌزن ىِـُـات
اًزوي ارتواػی تاغؼاؿاى
ّلنْالی فیط آتاػ ّالیت
رْفراى
پَ رالل آتاػ ښاؿ کی
ټْلٌیقموْى اّ پـهغتیا ټْلٌَ
تٌیاػ عیـیَ ىِیؼ ًؼوت هللا
(ًاصـی) همین ىِـ فؿًذ
ّالیت ًیوـّف

یکاولنگ
شهر پلخمری – غزنوی
مارکیت – منزل دوم

نجیب هللا

محمد ملنگ
محمد جالل

سید آغا

0562222161
0506351666
0576345565
0575466006

-3601
1375/7/4

0565657216
0565545056
0564700466
0564700466

0577041665

جالل آباد ښار – اوله ناحیه
– ددرمسال چوک
د جالل آباد ښار – دریمه
ناحیه شیرن دل پالزا
شهرکابل – ناحیه چهارم –
چهارراهی گل سرخ
والیت پروان – قریه هوفیان
شریف

-3607

1375/7/15

0553554102

شهر هرات – ناحیه پنجم

-3610

1375/7/5

0575567655
0555550444

والیت جوزجان – ولسوالی
فیض آباد

-3611

د جالل آباد ښار – اوله
ناحیه

-3612

شهرزرنج – ناحیه سوم –
فرخی سوم

-3613
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-3605
-3606

0565550575
0560003635
0555003641
0565545413
0570573552
0575152533

0555650665
0557753155
137/7/21

0500005655
0566353557
0577660550
0570357777

.2122
.2123
.2124
.2125
.2126
.2125

.2126

.2127
.2130
.2131
.2132
.2133
.2134
.2135
.2136

ىْؿای ارتواػی هـػم ّلنْالی
چِاؿتْلک همین ىِـهقاؿىـیف
ًِاػ تضمیمات امالهی ّ ارتواػی
لوـ همین ًاصیَ ُيتن ىِـکاتل
ػ کاتل ښاؿ ػ للؼَ صيوت عاى
پَ میوَ کی ػ ځْاًاًْ یّْالی
ټْلٌَ
اًزوي ارتواػی رْاًاى ُوگام
ّلنْالی چوتال ّالیت تلظ
اًزوي ارتواػی هؼلْلیي غیْؿ
همین ًاصیَ پٌزن ىِـکاتل
اًزوي ارتواػی فًاى همین لـیَ
مـط ًاُْؿ ىِـ ًیلی ّالیت
ػایکٌؼی
ىْؿای ارتواػی لْم ظفـ
ّپیـهضوؼ پای ُلوٌؼ صصَ اّل
تِثْػ همین ًاصیَ میقػُن
ىِـکاتل
تٌیاػ ارتواػی هـظیَ تاللی
ًاصیَ ىاًقػُن ىِـکاتل
پَ لغواى ّالیت کی ػ تـٍ عیلْ
ځْاًاًْ ټْلٌیقٍ ىْؿا
ػ کٌړ ّالیت ػ مـکاًْ ّلنْالی
ػ ُوفکـٍ ځْاًاًْ هؼًی ټْلٌَ
ىْؿای ارتواػی رْاًاى لـیَ
یغؼؿٍ ّلنْالی تگـاهی کاتل
پَ کاتل ښاؿ کی ػ کتاب لْمت
هؼًی ټْلٌَ
تٌیاػ ارتواػی تاللی همین ًاصیَ
ىاًقػُن ىِـکاتل
ىْؿای ارتواػی هـػم تغو
عیل پٌزيـهمین کاتل
مافهاى ارتواػی هِـتاى همین

شهرمزارشریف – ناحیه نهم
– نوشاد کوچه

-3614

رحمت هللا

شهرکابل – ناحیه هشتم

-3615

1375/7/25

عبدالمجیب

دکابل ښار – په اتمه ناحیه –
قلعه حشمت خان

-3616

1375/10/25

والیت بلخ – ولسوالی چمتال
– قریه سرآسیاب

-3615

0577155666
0561655353
0505710421
0563040535
0565466544

شهرکابل – ناحیه پنجم

-3616

1375/7/26

0565666662

حبیبه

شهر نیلی – قریه سرخ
ناهور

-3617

1375/7/15

0550352534
0566354360

حاجی رمضان

شهرکابل – ناحیه 13

-3620

1375/10/17

0555532555
0555620021

مرضیه بلایر

سرک پائین قلعه زمانخان –
ناحیه شانزدهم – کوچه
ماموریت

-3621

د مهترالم ښار

-3622

د کنړ والیت – د سرکانو
ولسوالی
د کابل والیت – دبگرامی
ولسوالی
دکابل والیت – دویمه ناحیه
– هیواد پالزا
شهرکابل – ناحیه شانزدهم
– قلعه زمانخان – کوچه
ماموریت

-3623

1375/7/24

-3624

1375/7/5

بشیر احمد
شاه محمد

رومینا

نویدآغا

-3625
-3626

شهرکابل – ناحیه یازدهم

-3625

شهر هرات ناحیه پنجم –

-3626
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1375/10/7

1375/10/7

0566446210
0562367641
0565555204
0567556577
0552712711
0556673635
0550202026
0556746351
056631577
0566526057
0565045340
0563644545
0566444444

1375/11/15

ًاصیَ پٌزن ىِـ ُـات
مافهاى ارتواػی اّمتْى همین
ىِـ ىثـغاى

خیابان دانشجویی
شهر شبرغان – بندر
اندخوی

-3627

1375/10/7

نورهللا

شهرکابل

-3630

1375/12/6

محمد اصف

ناحیه دهم  -شهرکابل

-3631

1375/10/10

شهرکابل – ناحیه پنجم –
خوشحال خان مینه
شهر مزارشریف – واقع
کارته صلح
شهر مزارشریف – ناحیه
نهم – نوشاد کوچه

-3632

1375/7/۹

-3633

1375/7/5

-3634

1375/10/12

عبدال

شهر فیروزکوه

-3635

1375/10/15

میرویس

دکابل ښار – دولسمه ناحیه

-3636

1375/11/3

05515۹7۹۲۹

شهرکابل – ناحیه سوم –
دهمزنګ
شهرکابل – ناحیه دهم
شیرپور
د لښکرګاه ښار – دزراعت
نمری

-3635

1375/11/5

0563۲31712

-3636

1375/10/12

-3637

.2146

ىْؿای هـػهی ىِـک اهیؼ مثق

ظفرعلی رنجبر

شهرک امید سبز

-3640

1375/10/7

.2147

تٌیاػ ارتواػی ّ عیـیَ الضاد
ػثؼالْاصؼ صویؼی همین ّالیت
تاػغیل

عبدالواحد

مرکز والیت بادغیس – شهر
قلعه نو

-3641

1375/10/15

.2150

اًزوي ؿّىٌگـاى فـػا

محمدکبیر

شهرکابل – ناحیه چهارم –
چهارراهی ترافیک
شهرکابل – ناحیه سیزدهم –
قلعه نو دشت برچی
شهر هرات – جاده ششصد
و چهار متره
د خوست ښار – خوست

-3642

1375/10/10

-3643

1375/10/7

-3644

1375/12/11

-3645

1375/10/16

.2135
.2136
.2137
.2140
.2141
.2142
.2143
.2144
.2145
.2146
.2145

.2151
.2152
.2153

اتضاػیَ ّؿفىکاؿاى افغاًنتاى
ىْاؿی ارتواػی هتضؼ هـػهی
همین کاتل
ًِاػ هؼًی رْاًاى ؿمتاق همین
کاتل
ىْؿای ارتواػی اًنزام هـػهی
همین ىِـهقاؿىـیف
ىْؿای ارتواػی اًنزام ماغـی
ُای همین ُـات
ًِاػ ارتواػی رْاًاى هتؼِؼ همین
ىِـ فیـّفکٍْ ّالیت غْؿ
ػ کاتل هیيتْ فؿهتیاًْ ټْلٌیقٍ
ىْؿا
اًزوي ىِـمافی ّ هٌِؼمی
مافهاى ارتواػی هِؼ تفکـرْاى
همین ىِـکاتل
ػ ُلوٌؼ ّالیت پَ لښکـګاٍ ښاؿ
کی افغاى هؼًی ټْلٌَ

اًزوي ارتواػی رْاًاى ػایکٌؼی
همین ًاصیَ میقػُن ىِـکاتل
مافهاى ارتواػی مـًْىت همین
ىِـُـات
پَ عْمت ښاؿ کی ػ هاؿکیټًْْ ػ

محمد یوسف

احمدصابر
نورهللا
غالم رسول

سیدعلی
ممتاز
جالل الدین

محمد امین
محمد
رسول ګل
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0555212730
0544416405
055015۲75۹
050۲۲53677
05005۹0۲30
056۲۲۲1۲26
05762207۹0
05612۲33۲6
056367۲15۹

0552727۲13
0561۹۹200۹
05۹7۲126۹7
0561135066
0565150251

0566710041
0563402766
0552525203
0556655121
0575161210
0575512501
0577۹۹30۹0

هالکاًْ ټْلٌَ

پالزه
د کندهارښار – څلورمه
ناحیه – دحاجی سید احمد
مارکیټ
دکابل ښار – دولسمه ناحیه
– ارزان قیمت – څوارلسم
بالک
شهرکابل – چهارقلعه –
کوچه مکتب

-3646

1375/10/4

0500626565
0500203۲۹۲

-3645

1375/11/26

0556۹۲۹31۹
0550101717

-3646

1375/10/5

حسن خان

د غزنی ښار – بزازی

-3647

1375/11/7

محمد ادریس

شهرهرات – ناحیه ششم -

-3650

1375/7/24

ناحیه چهارم – سرک نهم
تایمنی شهرکابل
شهرکابل – ناحیه سیزدهم –
کوچه مسجد االزهر
د لشکرګاه ښار – شهرک
ملی – دوهم سرک – اوله
کوڅه

-3651

.2154

پَ کٌؼُاؿ ښاؿ کی ػ کـٌُیقّ
تْکْ پلْؿًّکْ ټْلٌَ

عبدالکریم

.2155

ػکاتل پَ ػّلنوَ ًاصیَ کی ػ
ځْاى فکـ ټْلٌَ

سیدارحمن

.2156
.2155
.2156
.2157
.2160
.2161
.2162
.2163
.2164
.2165
.2166
.2165
.2166

ىْؿای ارتواػی رْاًاى لـیَ
رات چِاؿللؼَ چِاؿػُی کاتل
ػ غقًی ػ ّلنًْْ ػُغږی
ټْلٌیقٍ ىْؿا
اًزوي ارتواػی رـاصاى هغق،
اػصاب ّمتْى فمـات ُـات
مافهاى ارتواػی رْاًاى آگاٍ
همین ًاصیَ چِاؿم ىِـکاتل
اًزوي ارتواػی تغییـ همین
ىِـکاتل
ػ ُلوٌؼ پَ لښکـګاٍ ښاؿ کی صك
هؼًی ټْلٌَ
اًزوي هطالؼات صلش پٌُْتْى
ُـات
ػ ًٌګـُاؿ پَ رالل آتاػ ښاؿ کی
ػ ځْاًاًْ ػ یّْالی ټْلٌَ
اًزوي ارتواػی ًیال همین
ىِـهقاؿىـیف
ىْؿای ىِـک اهیؼ مثق
مافهاى ارتواػی ّ هؼًی تغیـ
تـای آتاػی همین ىِـفیـّفکٍْ
ّالیت غْؿ
اًزوي ارتواػی مثقعاًَ ػاؿاى
ّالیت تغاؿ
ىْؿای ارتواػی رْاًاى لـیَ

عبدالمکبر

محمد ادریس
محمد انور
حاجی مال محمد
عمر
جمشید
محمدعمر
نیالب
حاجی محمدنبی
خلیلی
محمد صادق
عبیدهللا
گل محمد

05775۹1۹00

-3652

05650۹010۹
05001۹۲۹۲2
05702536۲2
0570720۲7۲
05763۲252۲
0577۹۲۹300
0544115205
0526303050
0554626454
0556166022
05۹665۲۲07
05۹6112660

-3653

1375/10/6

داخل پوهنتون هرات

-3654

1375/10/30

د جالل آباد ښار – دریمه
ناحیه
شهرمزارشریف – مقابل
شورای والیتی خراسان

-3655

1375/10/15

-3656

شهرک امید سبز

-3655

شهرفیروزکوه – والیت غور
– جنوب دریای هریرود

-3656

0557630070
0575105020

والیت تخار – شهرتالقان –
سرای عبدالمطلب
والیت کابل -ولسوالی

-3657

056۲120220

-3660

0576025555
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057705۲32۲
0550۲0۲2۲2
0571۲6۲۲35

1375/10/12

0577300511
050025726۲

.2167
.2150
.2151
.2152
.2153
.2154
.2155
.2156
.2155
.2156

عْؿػ کاتل ّلنْالی عاکزثاؿ
ّالیت کاتل
ًِاػ ارتواػی پیًْؼ می ّچِاؿ
همین ىِـکاتل
اًزوي ارتواػی ًؼای امالم همین
ىِـىثـغاى
اًزوي ارتواػی امتاػاى اػاؿٍ
تؼلیوات تغٌیکی ّ هنلکی همین
ًاصیَ مْم ىِـکاتل
اًزوي ارتواػی تضْل همین ًاصیَ
ػّم ىِـ ُـات
ػ ًیوـّف پَ فؿًذ ښاؿکی ػ
ػؿاًی لْم ػ ُوغږی ټْلٌیقٍ
ىْؿا
ىْؿای ارتواػی هـػم پـّژٍ
(ب) تگـاهی ًاصیَ تینت ػّم
ىِـکاتل
ػ کٌړ ّالیت ػ هؼلْلیت لـًّکْ
ّګړّ ټْلٌَ
ًِاػ رْاًاى پْیا همین ًاصیَ ُيتن
ىِـکاتل
مافهاى ارتواػی مـًْىت همین
ًاصیَ ىين ىِـکاتل
پَ کاتل ښاؿ کی ػ امالهی
ىـیؼت پَ ؿڼا کی ػ ځْاًاًْ ػ
الك ًیْی ټْلٌیق تٌنټ

.2157

خاکجبار -قریه خورد کابل
0577204050
0504457656
0566022160

فیریدون

شهرهرات – جاده عیدگاه

-3661

1375/11/14

شاه ولی

شهرشبرغان

-3662

1375/10/12

نظیف هللا

شهرکابل – ناحیه سوم – سه
راهی عالوالدین

-3663

1375/10/16

0563606767

امید

شهر هرات – نالحیه دوم –
جاده جنوبی

-3664

1375/10/15

0573454243
0575501065

حضرت ولی

د زرنج ښار – ګمرک
ترڅنک

-3665

ویس الدین

ناحیه بیست دوم – محوطه
پروژه (ب) بگرامی

-3666

1375/10/6

محمد اسحاق

د اسعد آباد ښار

-3665

1375/7/25

شهرکابل – ناحیه هشتم –
کارته نو – سرک سوم
شهرکابل – ناحیه ششم –
گوالیی دهبوری

-3666

1375/10/12

-3667

پوهنوال دوکتور
فخرالدین

دکابل ښار – اتمه ناحیه

-3650

عبدالحسین آشنا

شهرکابل – ناحیه سوم –
روبروی حوزه سوم پولیس

-3651

محمد راشد
محمدحکیم

اًزوي ارتواػی هؼافؼاى صمْق
تيـ همین ىِـکاتل
.2160

ػ اؿفګاى پَ تـیٌکْت ښاؿ کی
ػ ًیالګیْ لـًّکْ ټْلٌَ

عبدالواسع

.2161

اًزوي ارتواػی فًاى پیيگام

فوزیه

د ارزګان ښار – منار
چهارراهی – شرافت
مارکیت
مزکز شهر ترینکوت -ناحیه
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0500337356
0505421565

1375/10/2

0555757575
0527617566
05550015۹۲
055۲2۹0331
055۲1۲2103
05۹۹0۹3517
0544500064
056۹00۲۹۲3

05۹56۲۲660
056503۲۲۲۹

-3652

1375/10/6

-3653

1375/10/12

05۹52۲۹720
0545263223

همین ىِـ تـیٌکْت ّالیت
آؿفگاى
.2162
.2163
.2164
.2165
.2166
.2165
.2166
.2167
.2170
.2171
.2172
.2173
.2174

.2175

مافهاى ارتواػی ًنل آیٌؼٍ ًگـ
همین ًاصیَ چِاؿم ىِـکاتل
اًزوي ارتواػی فًاى هتؼِؼ همین
ىِـچاؿیکاؿ ّالیت پـّاى
اًزوي ارتواػی تاغؼاؿاى تاػام
ّلنْالی چِاؿػؿٍ ّالیت کٌؼف
اًزوي ارتواػی فًاى هتؼِؼ همین
ىِـفیط آتاػ ّالیت تؼعياى
اًزوي ارتواػی رْاًاى اًؼیيوٌؼ
ُـیْا
اًزوي هتضصصیي هؼیـیت
پـّژٍ
اًزوي ارتواػی فًاى هتيثج
همین ىِـکاتل
اًزوي ارتواػی هؼلْلیي همین
ىِـ فیـّفکٍْ ّالیت غْؿ
ًِاػ ارتواػی اًنزام رْاًاى
ًْیي کاپینا
اًزوي ارتواػی فًاى تْاًوؼ همین
ىِـليکـگاٍ ّالیت ُلوٌؼ
مافهاى ارتواػی فکـ مثق همین
ًاصیَ ػُن ىِـکاتل
ىْؿای ارتواػی ّ لْهی
تیزاىؼٍ گاى ّ هِارـیي ػؿف آب
ّ لْه تپَ همین ىِـىثـغاى
تٌیاػ ارتواػی تْؿاى همین
ىِـکاتل

0547505375

سوم
شهرکابل – ناحیه چهارم –
پروان دوم – کنار پوهنتون
کاردان
مرکز شهر چاریکار – واقع
پارچه هفت
ولسوالی چهاردره – قریه
جمعه بازار
مرکز شهر فیض آباد –
شهرنو

-3655

سید یحی

شهرهرات – ناحیه هفتم

-3656

0575445474

ذکریا

شهرکابل – ناحیه چهارم

-3657

0566751242
0567641660

لیمه

شهرکابل – ناحیه سیزدهم –
پل خشک

-3660

0562355125

گل احمد

مرکز والیت غور –
شهرفیروزکوه

-3661

1375/10/1۲

والیت کاپیسا – حصه دوم
کوهستان
مرکز شهرلشکرگاه –
همجوار لیسه نسوان
شهرکابل – ناحیه دهم –
شیرپور

-3662

1375/10/15

0564670215
0566442016

-3663

1375/10/12

0545336565

-3664

1375/11/1

056۹72۹33۲
05712۹۲۲۲۲

شهرشبرغان – متصل
ریاست څارنوالی

-3665

1375/10/16

05052۲۲۲21
0577۲0۲027

شهرکابل – ناحیه دهم

-3666

1375/11/6

057۲۹6062۲
056۹12211۲

وسیم
وتریه
عبدالحمید
الینا

محمد ذاکر
فلایر
عبدهللا

محمد طاهر

مافهاى ارتواػی ّ هؼًی آق پْل
همین ىِـ هقاؿىـیف

محمدهاشم

تٌیاػ عیـیَ اهیؼ فـػا همین

نوید

شهرمزارشریف – ناحیه
چهارم – کارته زهرالدین
فاریابی
شهرکابل – ناحیه دهم –
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-3654

1375/10/1۲

-3655

1375/10/12

-3656

-3665
-3666

1375/10/12

1375/10/27

0570226026
0565161512
0566762705
0500056426
0554522406
0553017745
0571647265
0573627354

0553340065
0566747102

0555۹۹7176
056۲7173۲2
056۲070۲۹۲

.2176
.2175
.2176
.2177
.2200
.2201
.2202
.2203

.2204
.2205
.2206
.2205
.2206
.2207

ىِـکاتل
ىْؿای ارتواػی اًنزام هـػم
هـکقی همین ىِـکاتل
ًِاػ ارتواػی اًنزام هیٍْ تافٍ ّ
عيک همین ىِـکاتل
ػ کٌړ ّالیت پَ امؼؼآتاػ ښاؿ کی
ػ ىاٍ عیلْ ځْاًاًْ ټْلٌیقٍ ىْؿا
پَ کاتل کی ػ افغاًنتاى ػ ُْتکْ
ځْاًاًْ ىْؿا
ًِاػ ارتواػی ّ هؼًی ًیک
اًؼیياى ّلنْالی ؿمتاق ّالیت
تغاؿ
ػ ُلوٌؼ ّالیت پَ ليکـګاٍ ښاؿ
کی ػ لثٌیات پلْؿًّکْ ټْلٌَ
اًزوي ارتواػی ُوؼؿػاى همین
ّلنْالی کِناى ّالیت ُـات
اًزوي ارتواػی فػفـاى کاؿاى
ّلنْالی ػّلت آتاػ فاؿیاب
اًزوي ارتواػی رْاًاى ّلنْالی
تلچـاؽ همین ىِـ هیوٌَ فاؿیاب
اًزوي ارتواػی فػفـاى کاؿاى
هـکق ّالیت فاؿیاب
ًِاػ ارتواػی هتيثخیي کاؿ آفـیي
ًْظِْؿ همین ىِـکاتل
ىْؿای ارتواػی لْم هوْفی
ّلنْالی تگـاهی ّالیت کاتل
هزتوغ تْلیؼ کٌٌؼٍ گاى ّ ّاؿػ
کٌٌؼٍ گاى هْاػ غؾایی ّالیت
ُـات
ًِاػ ارتواػی مثق اًؼیياى
پٌزيیـ
ًِاػ ارتواػی ؿًگواالى
تؼویـاتی همین ىِـ ُـات

جمعه خان
وفیح هللا
فضل حقانی
ګل افغان

قلعه نجارها
شهرکابل – چهار راهی
شهید جوار پوهنتون غالب
شهرکابل – ناحیه – 12
ارزان قیمت
د کنړ والیت – اسعدآباد ښار
– اوله ناحیه
دکابل ښار – دولسمه ناحیه
– احمدشاه بابا مینه – سلیم
کاروان

055۲۲70517

-3667

75/10

-3670
-3671

1375/10/16

0560355100
055055۲۲77
0576500566
055052۲002
05525221۲6
053056۲716
0566256666

-3672

فرهاد

مرکز ولسوالی رستاق –
نزدیک لیسه نسوان نمبریک

-3673

محمد داود

د لشکرګاه په ښار کی

-3674

1375/11/25

والیت هرات – ولسوالی
کهسان
شهرنو – ولسوالی دولت آباد
– فاریاب

-3675

1375/11/10

-3676

1375/11/1

شهر میمنه – ناحیه دوم

-3675

1375/11/12

والیت فاریاب – مرکز
شهرمیمنه
شهرکابل – ناحیه دهم –
وزیرمحمداکبرخان – سرک
سیزدهم کوچه چهارم
والیت کابل – ولسوالی
بگرامی

-3676

1375/11/1

-3677

1375/10/15

0577۹5۲۲10

-3700

1375/10/23

0556616452
0577221425

محمدکبیر

شهر هرات – ناحیه پنجم

-3701

0577156666

ذبیح هللا

مرکز والیت پنجشیر

-3702

0577555576

محمدنسیم

شهر هرات -

-3703

اسماعیل
سیدعالم
محمد شریف
سیدفضل احمد
منیژه
علم خان

147

1375/11/30

1375/10/25

055۹200۹3۹
050550۹۹02
05۹۹711552
057۹5236۲2
0572133۹70
0572005۲77
056361155۲
0527۹6۲۲02
057۹0060۲1
0575606365
050575۲271

0575717666

.2210

ػکٌؼُاؿ پَ ػؿیوَ ًاصیَ کی ػ
افغاى ځْاًاًْ هؼًی ټْلٌَ

میراحمد

کندهار والیت – دریمه ناحیه

-3704

.2211

مافهاى ارتواػی تفکـ رْاًاى
همین ىِـ تاهیاى

نوروز

مرکز شهر بامیان –
روبروی شفاخانه مهدی –
سرکوچه بازار صلح

-3705

قرغه یی ولسوالی

-3706

شهرکابل – ناحیه ششم –
سرک داراالمان

-3705

شهر فیروزکوه – سرک دره
قاضی

-3706

.2212
.2213

ػ لـغَ یی ّلنْالی ػ ىِیؼاًْ
کلی اّ فړٍ للؼَ ػ هوْفیْ لْم
ىْؿا
ىْؿای ُواٌُگی ّ هيْؿتی
هزاُؼیي افغاًنتاى

.2214

جالل الدین

.2215

ىْؿای مْؿی ُای افغاًنتاى

احمدسعید

.2216

اًزوي ارتواػی تْاًوٌؼ مافی
تاًْاى ّالیت ُـات

رومینا

.2215
.2216
.2217
.2220
.2221
.2222
.2223

مافهاى ارتواػی چـاؽ اهیؼ همین
ىِـکاتل
ًِاػ ارتواػی فاؿػیي هالؼاؿاى
ُـات تامتاى
پَ کاتل ښاؿ کی ػ پکتیاّاال
ټْلٌیقٍ ىْؿا
ػ ًٌګـُاؿ ّالیت پَ رالل آتاػ

05۹6160003
0551۲۹6055
1375/10/27
0571162116
0544621616
1375/12/22

ىْؿای ارتواػی لْم اتي
ػلی(تیوٌی) همین ىِـ فیـّفکٍْ
غْؿ

مافهاى هتغصصاى تْمؼَ
ىِـی همین ىِـکاتل
ًِاػ ارتواػی رْاًاى کاپینا،
پـّاى ّ کُْؼاهي همین ُـات
ىْؿای ارتواػی هِارـیي ّ
تیزاىؼٍ گاى همین ًاصیَ میقػُن
ىِـکاتل

1375/10/25

050360016۲
050۹۲03600

0567216373
0565206010

شهرکابل – سرک داراالمان
– ناحیه هفتم – روبروی
وزارت تجارت
شهرکابل – ناحیه سوم –
دهمزنگ – عقب سینمای
بریکوت
شهرکابل – ناحیه سوم-
چهار راهی شهید

-3707

1375/12/15

0577411206
0560225222

-3710

1375/10/15

0570673454
0527704646

-3711

1375/12/27

0555343555
0564175332

جاوید

شهر هرات

-3712

1375/11/6

0577224267

عبدهللا

شهرکابل – ناحیه سیزدهم

-3713

1375/11/1

0550125177

علی

شهرکابل – سرک وزارت
امور خارجه – داودزی
مارکیت
شهرهرات – سرک 64
متره

-3715

1375/11/6

صدام افغان

دکابل ښار – اوله ناحیه

-3716

1375/10/25

بی بی عزیزه

جالل آباد ښار – دریمه

-3715

1375/11/1

محمد پرویز افشار
حاجی بشیر احمد
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0555574575
0566212323

-3714

0574400100
0576661717
05516332۲۲
0575۲1۲305
056۲335۹۲1

.2224
.2225
.2226
.2225
.2226
.2227
.2230
.2231
.2232
.2233
.2234
.2235

ښاؿ کی ػ تی تی عؼیزی ټْلٌَ
ػ ُلوٌؼ ّالیت ػپَ ليکـګاٍ ښاؿ
کی ػ ځْاًاًْ ػ یّْالی ټْلٌیقٍ
ىْؿا
مافهاى ارتواػی رْاًاى فکـ ًْ
همین ًاصیَ چِاؿم ىِـکاتل
پَ کاتل ښاؿ کی ػ ًاّړٍ ػّػًّْ
ظؼ هؼًی ټْلٌَ
ىْؿای ارتواػی اًنزام رْاًاى
ّلنْالی تگـام ّالیت پـّاى
ػ لغواى ّالیت پَ هـکق هِتـالم
کی ػ ځْاًاًْ ټْلٌَ
اًزوي ارتواػی ًنل ًْیي همین
ًاصیَ اّل ىِـکاتل
تٌیاػ ىِؼای ُفتاػّ ػّتي تاهیاى
همین ىِـ ًیلی ّالیت ػایکٌؼی
ػ پکتیکا پَ هـکق ىـًَ کی
امالهیَ عیـیَ ټْلٌَ
ىْؿای ارتواػی رْاًاى الیٌا
همین ًاصیَ ػُن ىِـکاتل
تٌیاػ عیـیَ ارتواػی کاؿگـاى
همین ىِـکاتل
ًِاػ ارتواػی عثافاى ّلنْالی
گؾؿٍ ّالیت ُـات
ًِاػ ارتواػی عثافاى همین
ّلنْالی اًزیل ّالیت ُـات

05676۲۲۲25

ناحیه – سپین غر روغتون
د لشکرګاه ښار

-3716

وثیق الرحمن

شهرکابل – سرک چهارم
تایمنی – ناحیه چهارم
کابل ښار – دولسمه ناحیه –
اتم بالک
ولسوالی بگرام – دهن
دروازه میدان
مهترالم ښار – صحت عامی
چوک ترڅنګ
شهرکابل – ناحیه اول –
عقب شفاخانه

-3717

-3723

غالم حسین

شهر نیلی والیت دایکندی

-3724

محمدعلی

پکتیکا مرکز ښرنه

-3725

محمد فاروق

شهرکابل – ناحیه دهم

-3726

شهرکابل – ناحیه دهم –
سرک هفت قلعه فتح هللا
والیت هرات – ولسوالی
گذره
والیت هرات – ولسوالی
انجیل
والیت بلخ –
شهرمزارشریف – مارکیت
نور
شهرکابل – ناحیه هفدهم –
مقابل کوچه پوهنتون
استقامت

-3725

وفیع هللا
نقیب هللا
خان ولی

عبدالغیور
غالم فاروق

دادمحمد
محمد حسین
غالم فاروق

.2236

ىْؿای ارتواػی هـػم هیـصاری
همین ىِـ هقاؿىـیف ّالیت تلظ

مولوی قاری
حبیب الرحمن

.2235

ىْؿای ارتواػی رْاًاى هتضؼ
همین ًاصیَ ُفؼُن ىِـکاتل

عبدالولی

.2236

ىْؿای ارتواػی لْم همصْػ
تاتَ همین ًاصیَ ػُن ىِـکاتل

محمد نبی

شهرکابل – ناحیه دهم –
چهارقلعه وزیرآباد
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0575065011
1375/12/14

-3720
-3721

1375/12/6

-3722

1375/10/30

1375/10/25

05505۲5۲5۲
05623۲7156
055۹607713
0564003074
0561415156
050۲0200۲5
056۲۲0۲۹06
05501۲200۲
056۹763002
055۲۲22۲۹0
0556575۲0۲
0555215۲۹6
055۹50۲50۹
0511۲5۲۲32
055330۹۲۲۲
0561264727
0566115355

-3726

1375/10/25

0576113535

-3727

1375/10/25

0576134566

-3730

1375/11/2

0552560433
0556004255
0565340341
0566441574

-3731
-3732

1375/11/3

0556324460
0550165053

ػکاتل ښاؿ پَ څلْؿهَ ًاصیَ کی
ػ ًاصـی لْم ټْلٌیقٍ ىْؿا
مافهاى فـٌُگی ارتواػی اُل
تیت(ع) همین ّالیت رْفراى
ىْؿای ارتواػی هـػم ّلنْالی
تگـام همین ىِـکاتل
اًزوي ارتواػی تاًْاى فاؿع ّ
هالؼاؿی همین ًاصیَ اّل ىِـ
ُـات

مختار

دکابل ښار – څلورمه ناحیه ـ
زورآباد

-3733

1375/11/10

میرحسین

شهر جوزجان

-3734

1375/11/13

حامد

شهرکابل – ناحیه پانزدهم

-3735

1375/12/6

فریده

شهرهرات – ناحیه اول

-3736

1375/10/25

بلقیس

والیت بلخ – شهر
مزارشریف – کارته باختر

-3735

1375/11/1

فرزانه

شهرکابل – ناحیه دوم –
کارته آریانا

-3736

1375/11/2

.2245

ىْؿای ارتواػی غقًَ تامتاى

مولوی نعیم هللا

شهرغزنی – جاده سره
میاشت

-3737

1375/11/23

.2246
.2245

.2237
.2240
.2241
.2242

.2243
.2244

.2246
.2247
.2250
.2251
.2252
.2253

اًزوي ارتواػی فًاى ُوصؼا
همین کاؿتَ تاعتـ ىِـ
هقاؿىـیف
ًِاػ ارتواػی اؿتمای ظـفیت
فًاى پیيتاف ّ ُؼفوٌؼ همین ًاصیَ
ػُن ىِـکاتل

05۲70۲۲۲01
0555176007
0575607501
0544742545
0575050010
0574525666
0576305555
0571761751
0576165651

0577366150
0566626342

ػکاتل ښاؿ پَ یْ ّیيتوَ ًاصیَ
کی ػ عاًیغیلْ ځْاًاًْ ټْلٌیقٍ
ىْؿا

دین محمد

دکابل ښار – یوویشتمه ناحیه

-3740

1375/11/3

0555۲1316۲
05۲۲3۲203۲

ىْؿای ارتواػی رْاًاى ّالیت
فاؿیاب همین ىِـکاتل

حمیدهللا

قلعه فتح هللا – سرک دوم –
ناحیه دهم شهرکابل

-3741

1375/10/30

0562۹37651
0576521050

شهرکابل – ناحیه دهم -

-3742

عبدالجلیل

د جالل اباد ښار – اوله
ناحیه – میا اسلم پالزه
شهرکابل – ناحیه هفتم –
حصه دوم چهلستون
د کابل ښار – یولسمه ناحیه
– سرک 31۲

-3743

1375/10/30

-3744

1375/10/30

-3745

محمد ایوب

دکندز والیت په مرکز کی

-3746

عرفان هللا

شهر میمنه – مارکیت حاجی

-3745

اًزوي ارتواػی ؿُـّاى ؿاٍ صك
همین ًاصیَ ػُن ىِـکاتل
پَ رالل آتاػ کی ػ پْلتـی
ػاکتـاًْ ټْلٌَ
ىْؿای هـػم صصَ ػّم
چِلنتْى ًاصیَ ُفتن ىِـکاتل
پَ کاتل ښاؿ کی ػ صواهیاًْ اّ
ملواًیاًْ ټْلٌَ
پَ کٌؼف کی ػ ّؿػګْ یّْالی
ىْؿا
ًِاػ ارتواػی رْاًاى هتضؼ همین

حیات هللا

بریالی
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0556۹05353
057610260۲
056033۲032
057513۲00۹
057۹۹۲7۹00
0577۲۲7۹02
055000333۲
056560007۲

053170۲2۲3

ىِـ هیوٌَ ّالیت فاؿیاب
تٌیاػ ارتواػی فًاى همین ىِـ
موٌگاى

عبدالروف – منزل دوم
گل غوتی

شهر ایبک – کارته خراسان

-3746

1375/11/15

خلیل هللا

شهرکابل – کارته سه

-3747

1375/12/4

سارا

قریه کمان سفلی – والیت
دایکندی

-3750

1375/10/25

فروزان

شهرکابل – ناحیه دهم

-3751

1375/11/13

شهرکابل – ناحیه هفتم
گذرگاه – مقابل تلویزیون
د جالل آباد ښار – اوله
ناحیه
دکابل ښار – دوهمه ناحیه –
قوای مرکز
د میدان ښار – د حاجی
اعظم مارکیت

-3752

-3755

سید شیرین آغا

شهرکابل – ناحیه سیزدهم

-3756

.2263

پَ رالل آتاػ ښاؿ کی ػ هخثت
فکـی ځْاًاًْ ټْلٌَ

هدایت هللا

د جالل آباد ښار – دوهمه
ناحیه – د میوی مارکیت
ترڅنګ

-3755

.2264

ًِاػ ارتواػی فًاى عؼهت گؾاؿ
همین ىِـ تالماى ّالیت تغاؿ

بی بی گل

شهر تالقان

-3756

شهرکابل – ناحیه هفتم –
سرک نو چهلستون
شهرکابل – ناحیه دهم –
برج نور

-3757

1375/11/14

-3760

1375/11/5

شهر مزارشریف – شهرک
علی آباد

-3761

1375/12/27

شهر هرات – ناحیه اول -

-3762

1375/10/26

.2254
.2255
.2256
.2255
.2256
.2257
.2260
.2261
.2262

.2265
.2266
.2265
.2266

مافهاى فکـی ّ تضْل هخثت
یک
ىْؿای ارتواػی فًاى لـیَ
کواى مفلی ّلنْالی اىتـلی
ّالیت ػایکٌؼی
اًزوي ارتواػی آی تیگن همین
ًاصیَ ػُن ىِـکاتل
ًِاػ ارتواػی رْاًاى هنتؼؼ همین
ىِـکاتل
ػ رالل آتاػ پَ ښاؿ کی ؿّښاًَ
مثاّى ټْلٌَ
ػ عْږیاڼْځْاًاًْ ػ ُوغږی
ىْؿا
پَ هیؼاى ښاؿ کی ػ هؼلْلیٌْ ػ
ُوغږی ټْلٌَ
ىْؿای ارتواػی هـػم غقًی
همین ًاصیَ  13ىِـکاتل

ىْؿای ارتواػی رْاًاى ّالیت
لْگـ همین ىِـکاتل
اًزوي فاؿؽ التضصیالى صمْق اف
اهـیکا
اًزوي ارتواػی صٌؼت پیيَ
گاى همین ىِـک ػلی آتاػ ىِـ
هقاؿىـیف ّالیت تلظ
اًزوي ارتواػی تاًْاى فؿاػت

سیدعبدالباسط
نصیب هللا
وحیدهللا
محمدهللا

حاجی زمری
سیدمحمد
ساعق
علی رضا
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-3753

1375/12/26

-3754

1375/12/6

1375/11/13
1375/12/20
1375/11/۲

057۲62۲21۲
0573317357
0571613356
0544004661
0545046622
05655345541
0576034136
0554656666
0566276501
056۹02۲331
056302۲20۹
056۲1212۲۹
0500626۲۲۲
055۲۲33556
053015۲6۲7
05775۲2300
0573222220
0566661۲30
0571260372
0573320264
0561614165
0565646613
0577266666
0576616715
0553136662
0577۲15۲۲0

پیيَ همین ًاصیَ اّل ىِـُـات
تٌیاػ عیـیَ هصطفی همین
ىِـکاتل
مافهاى ارتواػی عْامت ًْ
رْاًاى همین ًاصیَ ػُن ىِـکاتل
اًزوي ارتواػی صـافاى اتل
هاؿکیت ىِـ غقًی

0526۹۲۲۹۲5
شهرکابل – ناحیه پانزدهم

-3763

شهرکابل – ناحیه دهم –
کوچه سابقه رادیو کلید
شهر غزنی – جاده فرخی
مارکیت – صرافی اتل

-3764

1375/11/15

-3765

1375/11/15

والیت لوگر ولسوالی –
خوشی

-3766

1375/12/14

شهرهرات – ناحیه سوم –
سرک شش میتره
شهرکابل – ناحیه سوم –
ایستگاه سابقه دهبوری
شهرکابل – ناحیه اول – باغ
قاضی
والیت داکندی – قریه
سرنیلی

-3765

1375/11/7

-3766

1375/12/15

-3767

1375/11/6

-3750

1375/11/2

مسافر

والیت لغمان – قریه دره الم

-3751

سیدسبحان الدین

شهرکابل – ناحیه چهارم -

-3752

.2257

ىْؿای ارتواػی فًاى لـیَ کٌَِ
ػٍ ّالیت ػایکٌؼی

یاسمند

والیت دایکندی – قریه کهنه
ده

-3753

.2260

مافهاى ارتواػی تيـػّمتاى
همین ًاصیَ ػّم ىِـ ُـات

محمد شکیب

شهر هرات – ناحیه دوم

-3754

.2267
.2250
.2251

مسعود
عبدالمالک
محمدشریف

.2252

اًزوي ارتواػی رْاًاى ّلنْالی
عْىی ّالیت لْگـ

علی آقا

.2253

اًزوي ارتواػی اهیؼ تَ آیٌؼٍ ّالغ
ًاصیَ مْم ىِـ ُـات

عبدالعظیم

.2254

ىْؿای لْم تیات افغاًنتاى

اسدهللا

.2255
.2256
.2255
.2256

اًزوي ارتواػی تـًذ فـّىاى
ًاصیَ اّل ىِـکاتل
ىْؿای ارتواػی فًاى لـیَ فتش
هضوؼ ّالیت ػایکٌؼی
اًزوي ارتواػی غلَ رات لـیَ
ػؿٍ الم ّلنْالی لـغَ یی ّالیت
لغواى
ًِاػ ارتواػی اًؼیيوٌؼاى همین
ًاصیَ چِاؿم ىِـکاتل

ىْؿای ارتواػی هـػم ػؿٍ لْل
 .2261لچ ّلنْالی میاگـػ پـّاى همین
ًاصیَ مْم ىِـکاتل
ػلغواى پَ هِتـالم ښاؿ کی ػ
.2262
ًظاهی هؼلْلیٌْ ټْلٌَ
 .2263ػ پلغوـی پَ ښاؿ کی ػ ّیښْ

عبدالغنی
سیاموی

عظیم شاه
وحیدهللا
محمد نسیم

0553736۲57

0577610020
0544044640
0560050306
0577206616
0555532355
0506674562
0560500646
0562416050

1375/12/25

0577504504
055007۹723
0552۹6۲۲۲6

1375/11/7
1375/12/13

شهرکابل ناحیه سوم

-3755

دلغمان والیت – د مهترالم
ښار
د پلخمری ښار – پنځمه

-3756

1375/11/20

-3755

1375/12/27
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0506003663
0570۲2۲120
05766۹2002
0500062157
0551055561
0557114561

05720000۲۲
0551110350
0551750710
056363۹5۲۲
05661526۲۹
05555۲6۹77

ځْاًاًْ ټْلٌَ
ىْؿای اتفاق هـػهی همین
 .2264کْؿکاؿیق ػىت تـچی ًاصیَ
میقػُن ىِـکاتل
ًِاػ ارتواػی ػکاماى کولک
.2265
همین ىِـکاتل
 .2266اًزوي تما ّ اًکياف افغاًنتاى
ػ ُلوٌؼ پَ لښکـ ګاٍ ښاؿ کی ػ
.2265
ځْاًاًْ ږؽ هؼًی ټْلٌَ
اًزوي ارتواػی هالؼاؿاى لـیَ
 .2266ػؿٍ الم ّلنْالی لـغَ یی ّالیت
لغواى
هـکق هطالؼات تْمؼیَ
.2267
افغاًنتاى
ػ کٌړ ّالیت ػ لْی هاڼْ تْصیؼ
.2270
آتاػ کلی ػ ځْاًاًْ ټْلٌیقٍ ىْؿا
ىْؿای ارتواػی هـػهی
.2271
کُْنتاًات همین ىِـکاتل
.2272
.2273
.2274
.2275
.2276

ناحیه
حسن علی

056۹0۹26۲0

شهرکابل – ناحیه سیزدهم –
دشت برچی

شهرکابل – ناحیه دهم –
سرک – 13وزیرمحمد
نصیراحمد
اکبرخان
شهرکابل – ناحیه دهم –
عبدالرحمان راسخ سرک اول قلعه فتح هللا –
بحرین پالزا
د هلمند والیت – دلښکرګاه
سیدشاه
ښار – مختار کمپ
عبدالرشید
سیدحسین
فضل الرحمن
محمد نقی

ىْؿای ارتواػی لـیَ تیٌی
صصاؿ ًاصیَ ُيتن ىِـکاتل
ىْؿای ارتواػی اُالی مـکاؿیق
للؼَ ىاػٍ همین ًاصیَ ىين
ىِـکاتل
مافهاى ارتواػی تفاُن ّ
ُوگـایی همین ًاصیَ ىين
محمد علی
ىِـکاتل
ًِاػ ارتواػی ًنل ُؼفوٌؼ همین
مصطفی
ًاصیَ پٌزن ىِـکاتل
اًزوي تاغؼاؿاى فؿػالْ ّلنْالی
گالب الدین
ػُؼاػی ّالیت تلظ
عتیق هللا

والیت لغمان – ولسوالی
قرغه یی – قریه دره الم

-3756

1375/12/15

0562050073
050۲31۲122

-3757
-3760

0552۹333۹7
056۲۹0۹2۲7

1375/12/27

0577۹0۹6۹۲
0562۲22۲۲۲

-3761

05۹۹50135۲
05۹70۲0۲12

-3762

0531520250
0561172۹00

شهرکابل – ناحیه ششم –
سرک دشت برچی – کوچه
پنجم
د کنړ والیت مرکز – د ماڼو
توحید آباد کلی
شهرکابل – ناحیه سیزدهم –
شهرک خواجه عبدهللا
انصاری
شهرکابل – ناحیه هشتم –
قریه بینی حصار

-3765

1375/12/13

055726200۲
055002552۹

-3766

1375/12/21

0566665465

شهرکابل – قلعه شاده –
سرکاریز

-3765

شهرکابل – ناحیه ششم –
دشت برچی

-3766

1375/12/11

شهرکابل – سرکاریز کمپنی
– ناحیه پنجم
والیت بلخ – ولسوالی
دهدادی

-3767

1375/12/6
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-3763

1375/12/5

0500255۲02
0555666525

-3764

-3770

0553۲02۲۹۹
0555557244
0567606010
0570252016
0565165032
0573324040
0566566155

.2275
.2276
.2277
.2300
.2301
.2302

اًزوي ارتواػی ّ اؿتثاغ ؿماًَ
یی کٌؼف
تٌیاػ ارتواػی ّ عیـیَ کوک تَ
اغفال یتین ّالیت رْفراى
اًزوي ارتواػی فًاى لـیَ
ؿصوت آتاػ ّلنْالی ىیـیي
تگاب ّالیت فاؿیاب
ىْؿای ارتواػی فًاى همین لـیَ
تافاؿ ّلنْالی ىیٌؼًؼ ُـات
ًِاػ ارتواػی کوک تَ هـػم همین
ىِـتالماى ّالیت تغاؿ
اًزوي ارتواػی رْاًاى فؼال
هؼًی همین ّلنْالی عواب ّالیت
رْفراى

 .2303تٌیاػ عیـیَ صثیثیَ ّالغ ىِـکاتل
ػ رالل آتاػ ښاؿ کی ػ هلی اؿػّ
 .2304اّ هلی پْلینْ ػ ىِیؼاًْ ػ
ّاؿحیٌْ ټْلٌَ
پَ رالل آتاػ ښاؿ کی ػ مثاّّى
.2305
ًٌګـُاؿی ټْلٌیق تٌنټ
اًزوي ارتواػی متاؿگاى
ػؿعياى همین ىِـکاتل میقػُن
.2306
ىِـکاتل
.2305
.2306
.2307
.2310
.2311

والیت کندز – کوچه سپین
غر
شهر شبرغان – مارکیت
امینی
والیت فاریاب – ولسوالی
شیرین تگاب – قریه رحمت
آباد
والیت هرات – مرکز
ولسوالی شیندند

-3774

1375/12/14

بی بی نیلوفر

والیت تخار – شهرتالقان -

-3775

1375/12/12

محمد امین

بازار ولسوالی خمآب

-3776

حبیبیه

شهرکابل – ناحیه چهارم –
تایمنی

-3775

بختیار

ذبیح هللا
جاوید

فرزانه

-3771

1375/12/1

-3772

1375/12/5

-3773

0577200535
0546606766
0564106351
0566215056
0561171772
0575355424
0546624766
0500241666
0500765667
0552360205
0550651560

1375/12/20

0571761256
0545405027

د جالل آباد ښار – لمړی
ناحیه – د مخابراتو چوک

-3776

1375/12/17

0565656۹6۲
0555552125

امرهللا

د جالل آباد ښار – د تالشی
چوک – سپین غر ټاور

-3777

1375/12/13

0567۲0255۲
05۹53۲7۹35

محمد داوود

شهرکابل – ناحیه سیزدهم
قلعه نو

-4000

والیت دایکندی -بازار نیلی

-4001

والیت بدخشان – ولسوالی
کشم

-4002

ولسوالی میمنه والیت فاریاب

-4003

057۲312۲۲2

د پکتیکا مرکز ښرنه

-4004

دکابل ښار – پنځلسمه ناحیه

-4005

05۲۹۲133۲
055165201۲
0505۲۲0015

ىْؿای امالهی اًکياف
ُواٌُگی فًاى ّالیت ػایکٌؼی
اًزوي هـغؼاؿاى ّلنْالی کين
عبدالقیوم
تؼعياى
اًزوي ارتواػی فًاى لـیَ
چغاتک ّلنْالی هیوٌَ ّالیت
فاؿیاب
ػ پکتیکا هـکق ښـًَ کی ػ
هللا نظر
ًیالګیْ ؿّفًکْ ټْلٌَ
پَ کاتل کی ػ ًْؿفی لْم ټْلٌیقٍ عبدالقدیر
علم تاج
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0565350046
0565640115
1375/12/13

1375/12/22

0557052766
0552252706
0560505067
05722762552

.2312
.2313
.2314
.2315
.2316
.2315

ىْؿا
ىْؿای ارتواػی هـػم تٌؼؿ
ّلنْالی مٌگتغت ّ تٌؼؿ ّالیت
ػایکٌؼی همین ىِـ ُـات
اًزوي ارتواػی فًاى لـیَ لْفی
تای للؼَ ّلنْالی ػّلت آتاػ
ّالیت فاؿیاب
مافهاى ارتواػی ًؼای هـػم همین
ًاصیَ ػُن ىِـکاتل
ًِاػ ارتواػی پیيگاهاى همین للؼَ
ًْ ّالیت تاػغیل
اًزوي ارتواػی فًاى لـیَ تلْچ
پایاى ّلنْالی پيتًْکْت ّالیت
فاؿیاب
اًزوي رْاًاى پٌزاب همین کاتل

ًِاػ ارتواػی کلیؼ اهیؼ ّالغ
.2316
ًاصیَ پٌزن ىِـکاتل
ىْؿای هـػهی ّالیت کٌؼف همین
.2317
کاتل
ىْؿای ارتواػی اًنزام غلویٌی
.2320
ُای فیـّفکٍْ ّالیت غْؿ
ػ عْمت ّالیت پَ هـکق کی ػ
.2321
مْلی کْتـی ټْلٌَ
اًزوي ارتواػی فًاى لـیَ یٌگی
فؿغاّی پایاى ّلنْالی لیصاؿ
.2322
ّالیت فاؿیاب
اًزوي ارتواػی فتٌْؿػاؿاى
.2323
ّلنْالی عاى آتاػ ّالیت کٌؼف
ىْؿای ارتواػی اًنزام رْاًاى
 .2324غٌؼک ّالیت تاهیاى همین
ىِـکاتل

050۹7۹6703

ابراهیم

شهر هرات – ناحیه
سیزدهم -محل بهار -

-4006

مسعوده

والیت فاریاب – ولسوالی
دولت آباد – قریه قوزی بای

-4005

میرزا حسین

شهرکابل – ناحیه دهم

-4006

1375/12/26

والیت بادغیس – شهر قلعه
نو
والیت فاریاب –ولسوالی
پشتونکوت – قریه بلوچ
پایان
شهرکابل – ناحیه سیزدهم –
دشت برچی – چهار راهی
حاجی نوروز

-4007

1375/12/25

محمد طاهر
خالده
محمد

1375/12/21

0571764054
0565157674
0567155465
0566076755
0571646323
0556347550
0576655515
0556007666

-4010

0566566046
055256553

-4011

0555624061
0556462616

شهرکابل – ناحیه پنجم

-4012

1375/12/25

0565457173

محمد اقبال

شهرکابل – قوای مرکز –
منزل سوم – برکت مارکیت
والیت غور -شهر فیروزکوه
– جنوب مسجد جامع خاتم
النبین
د خوست ښار -حاجی
مرجان بلند منزل

-4013

1375/11/14

05773۹706۹
0577533777

-4014

1375/12/4

056226۹۲33
0570۲7605۹

-4015

1375/12/16

05۲۹7۹1265
05552۹2556

شکیال

والیت فاریاب – ولسوالی
قیصار – قریه ینگی
زرغاوی پایان

-4016

محمد نبی

والیت کندز – ولسوالی خان
آباد – ناحیه چهارم

-4015

محمد سالم

شهرکابل – ناحیه هشتم –
سرک سوم کارته نو

-4016

ذبرح هللا
عبدالقیوم

سهیال
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0561504731
0566723627
1375/12/25

0575555007
0567771612
0552610665
0552266747

.2325
.2326
.2325
.2326

ىْؿای ارتواػی هـػهی ىِـک
اهاؿات ىیظ فایؼ
اًزوي ارتواػی رْاًاى آیٌؼٍ
ماف همین ىِـ للؼَ ًْ
پَ کاتل ښاؿ کی غـفی عیـیَ
تٌنټ
ػ ًٌګـُاؿ پَ رالل آتاػ ښاؿ کی
ػ هوْفّیْ ټْلٌیقٍ ىْؿا

اًزوي صـافاى ىِـ فیـّفکٍْ
.2327
ّالیت غْؿ
اًزوي ارتواػی یْؿّلْژینتاى
.2330
ّالیت ُـات
پَ کٌؼُاؿ ښاؿ کی ُیلَ عیـیَ
.2331
تٌنټ

محمدهللا
فاروق شاه
حکمت هللا
خوشحال
عبداالحد
زمری
فهیمه

پَ کاتل ښاؿ کی ینـا عیـیَ
.2332
تٌنټ

شمس الرحمن

تٌیاػ ارتواػی هْیتي (اػتواػ)
.2333
ّالغ ىِـ موٌگاى

حفیظ هللا

.2334
.2335
.2336
.2335
.2336
.2337
.2340

ػ ُلوٌؼ پَ لښکـګاٍ ښاؿ کی ػ
غافی هضوؼراى عاى ټْلٌَ
ىْؿای ارتواػی اتفاق هـػهی
همین ًاصیَ مْم ىِـکاتل
ػ کٌؼُاؿپَ ښاؿ کی تؼاػل هؼًی
ټْلٌَ
تٌیاػ عیـیَ هضوؼفی ّالغ
ىِـکاتل
اًزوي ارتواػی فاؿػیي آلْئَ
ّیـا همین ىِـ ُـات
پَ کاتل ښاؿ کی ػ تـٍ کیْ لْهی
ټْلٌَ
اًزوي ارتواػی هالؼاؿاى ّ
فاؿػیي لـیَ تِنْػ هـکق

محمد سرور
ناظر
محمد نایب
سلطان محمود
عبدالروف
راز محمد
محمد محسن

شهرکابل – شهرک شیخ
زاید
والیت بادغیس – شهر قلعه
نو – بندر بادغیس
دکابل ښار – دریمه ناحیه –
د موزیک لیسی تر شاه
د جالل آباد ښار – دوهمه
ناحیه

-4022

شهرفیروز کوه – چوک نوی
کابل بانک

-4023

0577۲۲6703
05775۲3۹05

والیت هرات  -شفاخانه
آپولو
د کندهارښار – دریمه ناحیه
– المپکی پالزا شاته
د کابل ښار – اتمه ناحیه – د
نانوایی تم ځای – روښان
پوهنتون شاته
شهر سمنگان – کارته
خراسان – متصل سرک دره
صوف

-4024

0500۹2۲077

-4025

0500337۲۲7
050۲۲۲۲35

-4017

1375/12/25

-4020

1375/12/5

-4021
1375/12/20

0567302۲03

-4026

1375/11/25

05765۲6۲51
056۹5۹612

-4025

1375/12/26

0552635653
0555732142

د لښکرګاه ښار

-4026
-4027

شهرکابل – ناحیه سوم –
کارته سخی – جمال مینه
د کندهار ښار – نهمه ناحیه
– احمدی مارکیت
شهرکابل – ناحیه دهم –
شهر نو

-4030

1375/12/27

-4031

1375/12/16

شهر هرات – ناحیه نهم

-4032

1375/12/22

دکابل ښار – پنځمه ناحیه –
خوشحال خان مینه
مرکزوالیت سرپل – قریه
بهسود

-4033

1375/12/20
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0561511005
0500215467
0577675156
0526524660
0562۲۹۲۲00
05۲۲757503

-4034

05۹۹73۲215
05002621۲2
05۹۹25150۲
05570165۲7
0502۹۲۲2۲۹
0503071312
0577520000
056521۹317
05730۹۹0۲0
0566133۲35
055۲۲5۲6۲2
05771۲5717
0567۲72۹2۲
057172731۲

.2341
.2342
.2343
.2344

ّالیت مـپل
ًِاػ ارتواػی رْاًاى صني تال
ّلنْالی تغالى هـکقی
ػ عْمت ّالیت ػ تڼی ّلنْالی ػ
اغواى کلی ػ علکْ ػ یّْالی
ټْلٌَ
ػ ُلوٌؼ ّالیت ػ ګـهنیـ هؼًی
ټْلٌَ
ًِاػ ارتواػی ّؿفىکاؿاى ًنل
ؿّىي همین ىِـ هقاؿىـیف

 .2345هزوغ میٌواگـاى افغاى
.2346
.2345
.2346
.2347
.2350
.2351
.2352
.2353

سیدمعصوم

شهر کهنه بغالن مرکزی –
دینار مارکیت

-4035

طالوت خان

د خوست والیت – د تڼی
ولسوالی

-4036

0556222227
055۲152۲25

سلطان محمد

هلمند والیت – ګرمسیر
ولسوالی

-4035

پرویز

شهر هرات

-4036

1375/12/6

05۹6131۲۲6
05۹۹6322۹1
05772۲۲۲۲6
057566۲66

شهرکابل – ناحیه دهم –
قلعه فتح هللا
مرکز والیت کاپیسا –
محمود راقی

-4037

1375/12/14

-4040

شهر والیت فراه

-4041

0576505616

شهر هرات – کنار چهار
راهی فلکه  27حمل
جالل آباد ښار  -د خالد بن
ولید کلی

-4042
-4043

0577472652
0577223646
0500۲33۲21
0567015766

سلیم شاه

ىْؿای ارتواػی اتضاػ هـػم
کاپینا
اًزوي ارتواػی لْؿیَ ػاؿاى
همین هـکق ّالیت فـاٍ
مافهاى ارتواػی ّؿفىی
رْاًاى همین ىِـ ُـات
ػ رالل آتاػ پَ ښاؿ کی ػ
عیـاالهت ټْلٌیقٍ ىْؿا
ىْؿای ارتواػی لْم لاظی
عاًیاى ّلنْالی رثل النـاد
ّالیت پـّاى
ىْؿای ارتواػی هِارـیي ّ
تیزاىؼٍ گاى ّالیات ىوال همین
فیض هللا
ًاصیَ ػّم هقاؿىـیف
پَ عْمت ښاؿ کی ػ یاؿاى
افسرجان
عیـیَ اّ ټْلٌیق تٌنټ
ىْؿای ارتواػی صـافاى ّالیت
ُـات

ّ .2354لل ژغْؿًَ ټْلٌَ
ىْؿای ارتواػی تلْچ ُای همین
.2355
کاتل
 .2356ىْؿای ارتواػی تیزاىؼٍ گاى ّ

غالم محمد
اسدهللا

1375/12/25

050۲020727
0500۲33572

0544444670

ولسوالی جبل السراج – قریه
مناره

-4044

1375/12/27

05602۲۹533

شهر مزارشریف – ناحیه
دوم – دروازه بلخ

-4045

1375/12/17

0554000650

خوست ښار

-4046

1375/12/25

05۲520۹20۹
055۲3066۲۲

شهر هرات – مارکیت
صرافان
د کابل ښار – اتمه ناحیه –
شاه شهید لمړی سرک
شهرکابل  -ناحیه – 15
بوستان کابل
شهر مزارشریف – ناحیه

-4045

057725۲2۹6

-4046

055۲565656
0555703020
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-4047

1375/12/20

-4050

1375/12/22

0570۲5۹۹۹۹

.2355
.2356
.2357
.2360
.2361
.2362

هِارـیي همین ًاصیَ چِاؿم
ىِـهقاؿىـیف
اًزوي ارتواػی هالؼاؿاى لـیَ
تیو اّیلیک ّ ػّالی پيتْى
کْت ّالیت فاؿیاب
مافهاى ارتواػی ؿّىي
ظویـاى همین ًاصیَ ُفتن
ىِـکاتل
اًزوي ارتواػی صثاس همین
ًاصیَ مْم ىِـکاتل
تٌیاػ عیـیَ الـاء ّالغ ًاصیَ
چِاؿم ىِـکاتل
ًِاػ ارتواػی پیواى رْاًاى
ّالیت غْؿ
پَ ًٌگـُاؿ ښاؿ ػوـعاى ػؿهل
عیـیَ ټْلٌَ

اًزوي ارتواػی فًثْؿػاؿى
.2363
چيوَ ىیـ تالماى ّالیت تغاؿ
.2364
.2365
.2366
.2365
.2366
.2367
.2350

ىْؿای ارتواػی اًنزام هـػم
لـغَ ًاصیَ پٌزن ىِـکاتل
ػ کٌـ ّالیت ػّتَ پْؿ ّلنْالی
ػ عاى اتاػکلی ػځْاًاًْ تْلٌیږٍ
ىْؿا
ػ پغواى پَ کال کی ػ کْؿؽ
ّلنی غږ تْلٌیقٍ ىْؿا
تٌیاػ عیـیَ لـهاى هلی ػفاع ّ
صلش افغاًنتاى ىِیؼ متـ
پامْال ػثؼالـاق اچکقی
تٌیاػ اهیـ تیوْؿ صاصة لیـاى
همین ًاصیَ پٌزن ىِـ ُـات
اًزوي صـفْی صٌایغ ػمتی
فًاى همین ًاصیَ ىين ىِـ کاتل
ىْؿای ارتواػی هـػهی لـیَ
اىاتَ ىیـیف ّلنْالی رثل

چهارم
سلطان سنجر

والیت فاریاب – ولسوالی
پشتونکوت – قریه بیش
اویلیک

-4051

مریم

شهرکابل – ناحیه هفتم – باغ
ریس

-4052

سید نصر هللا

شهرکابل – ناحیه سوم

-4053

عبدالکبیر

شهرکابل – ناحیه چهارم –
تایمنی

-4054

نظرمحمد

شهر فیروزکوه والیت غور

-4055

عمرخان

د جالل آبادښار – اتمه ناحیه
 -بهسود

-4056

عبدالجمیل

1375/12/25

0574565017
0574615660

1375/12/13

والیت تخار شهر تالقان
چشمه شیر پل شش متره

-4055

1375/12/20

05005267۲6
05005۲0277

شفیق هللا

کابل ناحیه پنجم قرغه قریه
حاجی علی خان

-4056

1375/12/21

056۹60۹۲22
0571550102

یونس

د کنر والیت دوته پور
ولسوالی د خان اباد کلی

-4057

1375/12/26

05560۹2۲۲1
0551773131

عباس خان

کابل والیت د پغمان ولسوالی
حیدر کال

-4060

سمع هللا

کابل ناحیه پنجم خوشحال
خان مینه

-4061

شهر هرات ناحیه پنجم بهزاد
طبقه چهار اطاق 26
شهر کابل ناحیه ششم سرک
11

-4062
-4063

قریه اشابه شریف

-4064

عبدهللا
نفیسه
سید مومن
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0575203020
056001006۹
1375/12/15

0560۲75670
056۹۹7306۹
0565510000
0575۲11۲11

1375/12/26

.2351
.2352
.2353
.2354
.2355
.2356
.2355
.2356
.2357
.2360
.2361
.2362
.2363
.2364
.2365

النـاد ّالیت پـّاى
اًزوي ارتواػی فًثْؿ ػاؿاى
ّلنْالی ّالیت تؼعياى
اًزوي کياّؿفاى همین ىِـ
ا
فیط اتاػ تؼعياى
ىْای ارتوتغی اًزوي هـػهی
همین ًاصیَ میقػٍ ُـات
ىْؿای ارتواػی هـػم کـهاى ّ
ش
تلغک غْؿ همین ىِـ کاتل
ىْؿای ارتواػی اًنزام هـػم
تیزاٍ ىؼٍ گاى ىوال همین ًاصیَ
مْم عیـعاًَ کاتل
اًزوي ارتواػی تکخیـ کٌٌؼٍ گاى
تغن ُای اصالس ىؼٍ کچاتْ همین
ػؿٍ فْالػی تاهیاى
پَ غقًی ښاؿ کی ُیلَ ټْلٌیقٍ
تٌنټ
ىْؿای ارتواػی هزاُؼیؼى
ّلنْالی ىتل ّاالیت پٌچيیـ
ػ کاتل پَ تگـاهیْ ّلنْالی کی ػ
ځْاًاًْ غْؿٍ ُیلی ټْلٌَ
کاًْى اًؼیيکؼٍ آفاػی همین ىِـ
کاتل
اًزوي ارتواػی هاػؿ همین ىِـ
ُـات
اتضاػیغ پـّؿمل هْاػ ًفتی همین
کاتل
تیٌاػ عیـیَ هنلویي ػؿ ىِـ کاتل
تَ ًام ىْؿای ارتواػی هـػم
لـیَ ًیافی ّلنْالی تگـاهی
ّالیت کاتل تغییـ یافت
تٌیاػ عیـیَ لوـ همین ًاصیَ ُيتن
ىِـ کاتل
ًِاػ ارتواػی فًاى ُوفکـ همین

ضاء الدین

بازار دشت شهدا

-4065

سید نظام الدین

شهر فیض اباد دشت شهدا

-4066

محمد حسن

ناحیه  13محل دانش یاران

-4065

ناصر

ناحیه سیزده شهر کابل

-4066

عبدالمجید

شهر کابل ناحیه سوم کارته
()30

-4067

محمئد رضاء

دره فوالدی بامیان

-4050

همایون

غزنی ښار دریم پالن په
سیمه کی

-4051

گل اقا

مرکز ولسوالی شتل

-4052

کابل والیت ولسوالی بگرامی
کارته نو
شهر کابل ناحیه سوم سرک
شورا

-4053
-4054

سوسن

شهر هرات

-4055

حاجی قیام الدین

شهر کابل ناحیه دوم

-4056

گل اقا کریمی

شهر کابل ناحیه هشتم بازار
قعله وزیر

-4055

شهر کابل ناحیه هشتم شاه
شهید
والیت غور شهر فیروز کوه

-4056

سید عمر
مبارک شاه

نوروز
جمیله
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-4057

1375/12/26

0573۲۲7۲31
0527۹11213

1375/12/14
057056۹۲30

ًاصیَ مْم ىِـ فیـّف کٍْ غْؿ
اروي ارتواػی فًاى پـتاله
 .2366همین لـیَ ٌُؼّاى ّلنْالی اًزیل ناجیه
ُـات
مافهاى ّؿفىی هْی تای کاؿاى
عبدالغفار
.2365
صـفَ ای افغاى
اًزوي ارتواػی تاغؼاؿاى فؿػ
 .2366الْ ّلنْالی اهام صاصة ّالیت حمیدهللا
کٌؼف
پَ ًٌگـُاؿ ّالیت کی ػ
.2367
مْػاگـاًْ ټْلٌَ
.2370
.2371
.2372
.2373

ػ رالل اتاػ پَ ػؿیوَ ًاصیَ کی
ػ تاتـیاًْ ىْؿا
ىْؿای ارتواػی هـػم ّلنْالی
ػّىی ّالیت تغالى
ىْؿای ارتواػی ماغـی ُا
همین ىِـ ُـات
ػ کٌـ ػهـّؿٍ ّلنْالی ػُوفکـٍ
ځْاًاًْ ټْلٌَ

 .2374اتضاػیَ عثافاى ّالیت ُـات
.2375
.2376
.2375
.2376
.2377

ًِاػ تضمیماتی فتاى تاؿیظ ّ
فـٌُگ ( تیتاتْ ) تْؿکاى ّالغ
ىِـ هقاؿ ىـیف
اًزوي ارتواػی عثـًگاؿاى
افغاى تغو تی تی می همین ىِـ
کاتل
ػ مـّتی ّلنْالی ػ څْاًاًْ ػ
یّْالی تْلٌیقٍ ىْؿا
اًزوي ارتواػی صـافاى
هاؿکیت صکین مٌایی ىِـ غقًی
اًزوي ارٌواػی صـفاى ُوٌْای
ىِـغقًی

کوچه میوه فروشی ها ناحیه
سوم

0570۹50211

هرات ولسوالی انجیل قریه
زبر جوی هندوان

-4060

1375/12/17

057003613
05726۲65۲۲

کابل ناحیه سوم پل سرخ
ایستگاه سرای غزنی
والیت کندز ولسوالس امام
صاحب نزدیک دفتر امریت
زراعت
ننگرهار والیت جالل اباد
ښار اوله ناحیه عوامی
مارکیت

-4061

1375/12/12

05771۹۲۲76
0500۹611۹1

-4062

1375/12/25

0577۹3۲2۲5

-4063

056۲7۲۲0۲5
05۹72۲۹۲۲5

محمد عمر

والیت ننگرهار ناحیه سوم

-4064

غالم دستگیر

والیت بغالن ولسوالی دوشی

-4065

حبیب هللا

والیت هرات سرک فرقه
ناحیه 1۲

-4066

محمد بونس

کنر والیت مروره ولسوالی

-4065

عبدالظاهر

شهر هرات ناحیه سوم جاده
خواجه تاکی

-4066

0561۲1۲25۲
055۲70۹032
05005۲۲3۲3
050612۹۲66
0577551567
0505۹00۲00
05۲۲500226
0500557376
0573030202
0577530255

سید لحسام الدین

شهر مزار شریف مقابل
لیسه باختر

-4067

عبدالوحید

شهر کابل ناحیه دهم سرک
14

-4070

عبدالمنان

سروبی ولسوالی باغ ریس

-4071

1375/12/20

ناحیه اول شهر غزنی ساحه
کاله سبز
شهر غزنی ناحیه اول در
ساحه کاله سبز

-4072

1375/12/27

-4073

1375/12/27

حاجی زلمی

مردانعلی
عبدالمجید
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1375/12/14
0500650037

.2400
.2401
.2402
.2403
.2404
.2405
.2406
.2405
.2406
.2407
.2410
.2411
.2412
.2413
.2414
.2415
.2416

اًزوي ارتواػی صـافاى ملطاى
هضوْػ ىِـ غقًی
اًزوي صـافاى فیط هضوؼ کاتة
ّالیت غقًی
ىْؿای ارتواػی تاًْاى عـػ
ّؿف همین ًاصیَ ُفتن
مافهاى ارتواػی رْاًاى تیؼاؿ
همین ًاصیَ میقػُن مِـ کاتل
ػ لغواى پَ هیِتـالم ښاؿکی ػ
هوْفیْ ػیْالی ىْؿا
ًِاػ ارتواػی ؿاٍ ًْؿ ّالیت
کاتل
ىْؿای ارتواػی هـػم ّلنْالی
ىیـیي تگاب ّالیت فاؿیاب همین
ىِـ هقاؿ ىـیف
ػ کاتل ښاؿ پَ ػّلنوَ ًاصیَ
امـٍ عیـیَ تٌنټ
مافهاى ارتواػی ؿاُیاى کوال
ّالغ ًاصیَ ىين ىِـکاتل
ىْؿای ارتواػی اًنزام هـػم
تِنْػ هیؼاى ّؿػک همین ًاصیَ
کاتل
اًزوي گاّػاؿاى همین ًاصیَ ىين
ىِـ ُـات
اًزوي الفـى لـ (غلْع افتاب )
ىِـ ىثـغاى
ًِاػ ارتواػی اتتکاؿ رْاًاى همین
ىِـ هیوٌَ ّالیت فاؿیاب
اًزوي هتيثخیي ىـکت ُای هالی
ّ هيْؿتی همین ىِـ کاتل
اًزوي ارتواػی هْتـّىاى امالم
لؼلَ ُـات
اًزوي ًْای ًی تاًْاى
ػ کاتل
تَ تگـاهیْ ّلنْالی ػ هوْفیْ

حاجی محمد علی

شهر غرنی ناحیه اول ساحه
کاله سبز
شهر غزنی ساحه مارکیت
صرافی خراسان
شهر هرات ناحیه هفتم
دروازه عراق

-4076

محمد امیر

سهر کابل ناحیه 13

-4075

عبدالرحمن

والیت لغمان مهترالم ښار

-4076

ضیا الحق

والیت کابل قریه بغل
ولسوالی فرزه

-4077

0555257257
0552۲51163

حاجی حلیم

شهر مراز شریف دروازه
بلخ

-4100

0563۹7700
056۲3۲3۲2۲

حبیب الرحمن

کابل ښار دولسمه ناحیه
ارزان قیمت

-4101

محمد ضیا

شهر کابل ناحیه ششم

-4102

05552662۹6
055۲6277۲0
05۹۹0057۹7
0566۲100۲3

سید علی

شهر کابل ناحیه ششم

-4103

محمد نذیر

شهر هرات ناحیه ششم

-4104
-4105

اقا محمد

حلیمه

-4074

1375/12/27

-4075

1375/12/27
1375/12/14

1375/12/27

05772255۹۹
0577002166
056۲۲0۹۲۲۲
057750۲7۲3
0556۲25۲02
055۲۹6663۹
055۲۹۲6670

0556225۲3
0567۲3۲30
05773۲3۲۹26

شبرغان بتدر اقچه دروازه
شرقی تفحصات
شهر میمنه ناحیه اول کوهی
خانه مکتب پیام سعادت
شهر کابل ناحیه دهم سرک
اول شیرپور

-4106

057021۲5۹۹

-4105

075532516

حاجی عبدالحمید

اسالم قعله هرات

-4106

ملکه

شهر کابل
د بگرامی ولسوالی د مموزی
په کلی

-4107

فیض هللا
هنگامه
آرش

میرآغا
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-4110

1375/12/14

1375/12/26

05۹۹5160۲3

05772۲22۲6
050۲۹۲۲33

1375/12/20

055۲۲71330

.2415
.2416
.2417
.2420
.2421

ځْاًاًْ تْلٌَ
ًِاػ ارتواػی صوایت اف کاؿکٌاى
عؼهات هلکی
اًزوي ارتواػی ّاؿػ کٌٌؼٍ گاى
هْتـ ّالغ مـک امالم لؼلَ
اًزوي ارتواػی رْاًاى تـای
هضیػ فینت ػؿ ىِـ هقاؿ
ىـیف
اًزوي ارٌواػی ٌُـ پٌچَ فًاى
افغاى همین ًاصیَ ىين ىِـ کاتل
ػ عْمت ػ یّْالی اّ تؼلْى
ټْلٌیقٍ تٌنټ

ًِاػ ارتواػی کـمی تالّت ّالغ
.2422
ىِـ هقاؿ ىـیف
.2423
.2424
.2425
.2426
.2425

مافهاى ارتواػی هضْؿ تؼِؼ
مافهاى ارتواػی صوایت ّ تْاى
هٌؼ مافی اغفال ّ فًاى همین
ًاصیَ مْم ىِـ کاتل
مافهاى ارتواػی هضْؿ اًؼیيَ
همین ّلنْالی تگـام ّالیت
پـّاى
ًِاػ ارتواػی ُوفکـاى رْاى
همین ًاصیَ ُفتن ىِـکاتل
اًزوي ارتواػی اهیؼ ًْ ّلنْالی
کِناى ُـات

 .2426اتضاػیَ ًاىـاى افغاًنتاى
ىْؿای ارتواػی اُالی کٍْ امیا
 .2427تیٌی ّ چِل ػعتـاى ًاصیَ
میقػُن ىِـکاتل
ًِاػ ارتواػی ًؼای رْاًاى ّالغ
.2430
ًاصیَ اّل کٌؼف
 .2431تٌیاػ ارتواػی رْاًاى گـػیق

بشیر احمد شبیر

شهر کابل

-4111

1375/12/16

0573515100
0577206032

حاجی جمعه گل

سرک اسالم قعله هرات

-4112

1375/12/26

057726۲1۹۹

رستم

شهر مزار شریف جاده
بیهقی

-4113

05۹5۲3۲۲۲۲

نوریه

شهر کابل ناحیه ششم کارته
سوم سرک 12

-4114

05۹553۲70۲

عبدالولی

خوست والیت دوهمه ناحیه

-4115

0577002۲2۲
0557665۲00

عبدالقدیر
هاروان رشید
شیرزاد
صدیقه

شهر مزار شریف جنوب
رزضه مبارک مارکیت
مجیدی
شهرنو چهاراهی انصاری
ناحیه 10
ناحیه سوم شهر کابل

-4116

1375/12/26

057۹2000۹۲
0577162116

-4115

1375/12/16

05۹۹36363۲
05۹5۲۲5۲5۲

-4116

والیت پروان ولسوالی پگرام
بازار دهن میدان هوایی
بگرام
شهر کابل ناحیه هفتم ایستگاه
اخیر قعله فتوح حلیم

-4117

057۲500۲۹۲
057۲130۹70

-4120

محمد سرور

بازار ولسوالی کهسان هرات

-4121

سید احمد

شهر کابل ناحیه دوم

-4122

05۹6317۹55
055۲12۲076
0575320۹۹۲
0575۹۲1۲05
05773125۲3
055665030۲

هادی

ناحیه سیزده کوه اسیا بینی و
چهل دختران ناحیه سیزده
شهر کابل

-4123

055۲666275
055۹06۹۹01

خیر محمد

شهر کندز ناحیه اول

-4124

منیر احمد

شهر گردیز والیت پکتیا لین

-4125

0527۲۲0۲7۲
0572۲15112
050۲676212

الال شیرین (
درویش روفی )
شکیبا
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1375/12/27

ّالیت یکتیا
تٌیاػ عیـیَ تيیـی ّالغ ػؿ ىِـ
.2432
کاتل
ػ کاتل ماؿ پَ ًِوَ ًاصیَ ػ
ُْ .2433ت عیلْ لْم ػ یّْالی تْلٌیقٍ
ىْؿا
اًزوي ارتواػی هْد ػاًو
 .2434رْاًاى همین ًاصیَ میقػُن ىِـ
کاتل

غزنی مقابل میوند بانک
جاجی عبدالعی
بشیری

شهر کابل ناحیه دوم

-4126

055۲300۹00

فرید هللا

نهمه ناحیه شهر کایل

-4125

05۲۲0۲۲۲۲
050026031۹

شیر علی

ناحیه سیزده شهر کابل

-4126

05706۲1۹7۹
055۹2۹3351

ًِاػ ارتواػی رْاًاى ؿما همین
.2435
ىِـ هقاؿ ىـیف

زحل

شهر مزار شریف مارکیت
نور منزل دوم

-4127

1375/12/20

 .2436تٌیاػ عیـیَ صثیثَ ػاًو

حبیبه دانش

شهر کابل ناحیه پنچم

-4130

1375/12/21

سید محمد سلیمان
شاه

شهرکابل دهن باغ ناحیه دوم

-4131

1375/12/25

محمد یوسف

مرکزی دفتر د پشد په کلی
دځونانو تولنیزه شورا

-4132

معسود صافی

والیت کابل

-4133

د تگاب ولسوالی به بازار
کی
د پکتیا گردیز ښار غزنی
لین کی موقعیت لری

-4134
-4135

عبدالجمیل

دروازه بلخ شهر مزار
شریف

-4136

محمد معروف

والیت فاریاب

-4135

05026613۲۲
050۲766711

ولسوالی انجیل  -قریه
هندوان -کوچه احسام الدین
شهر کابل  -ناحیه چهارم -

-4136

05771۹2055
0577007۲60
0577330۹۲۲

.2435
.2436
.2437
.2440
.2441
.2442
.2443
.2444
.2445

ىْؿای ارتواػی هـػم عْمت
فـًگ ّ گؾؿگاٍ ًْؿ همین ىِـ
کاتل
ػ کٌـ ّالیت ػ مـکاًْ ّلنْالی
ػ پيؼ کلی ػ ځْاًاًْ تْلٌیقٍ
ىْؿا
ىْؿای ارتواػی اىغاً ػاؿای
هؼلْلیت افغاًنتاى
ػ کاپینا ّالیت ػ تگاب ّلنْالی
ػ ځْاًاًْ تْلٌَ
ػ پکتیا پَ گـػیق کی مضـ
تْلٌیقٍ تٌنت
ىْؿای ارتواػی هـػم فاؿیاب
همین ػؿّافٍ تلظ ىِـ هـاف
ىـیف
ًِاػ ارتواػی رْاًاى لْم لْم
ىاٍ کواى همین ىِـ هیوٌَ ّالیت
فاؿیاب
اًزوي ارتواػی ُوؼلی ّالغ
ّلنْالی اًزیل ُـات
اًزوي رـاصاى افغاًنتاى

صدیق هللا
رسول گل اشنا

پیروز
محمد طارق
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-4137

05713۲707۹
05701۲10۲۹
050۲۹۹5006
050۲367625
05002۲1۲32
0500227۲۲0
05517۲00۲2
055۹310۲۲7
1375/12/27

05772033۲7
057726۲6۲7
055551۹32۲
055۹550۹77
05۲571۲1۲1
055572۲۲3

کارته پروان

057736۹66۹

قایر خان

شهر کابل  -ناحیه ششم -
سه راهی عالوالدین

-4140

0552600007
0562۲۹3200

.2445

عبداالحمد

قریه ناگهان – ولسوالی گذره
 -هرات

-4141

05763۹۹267
057716۹۲03

اًزوي ارتواػی اًنزام رْاًاى
.2446
همین ًاصیَ ىين ُـات

محمد حبیب
الرحمن

ناحیه ششم – پل رنگینه -
هرات

-4142

06۲70037۹2
05607206۹2

ىْؿای ارتواػی لْم ًْؿفی
.2447
ّالیت ُـات

حاجی غالم محمد

روبروی ریاست اطالعات
فرهنگ – ناحیه اول شهر
زرنج – والیت نمیروز

-4143

بهادر

ناحیه سوم – شهر کابل

-4144

امان هللا

قریه شورقل – ولسوالی
حضرت سلطان  -سمنگان

-4145

اًزوي ارتواػی صٌایغ ػمتی
 .2446فًاى افغاى همین ًاصیَ ىين ىِـ
کاتل
اًزوي ارتواػی فغفـاى کاؿاى

تٌیاػ عیـیَ ًْؿالِؼا ّالغ ًاصیَ
.2450
مْم ىِـ کاتل
اًزوي ارتواػی فؿاػیي ًثاتات
 .2451تیلی لـیَ ىْؿلل ّلنْالی
صعـت ملطاى موٌگاى
اًزوي ارتواػی فؿاػیي ًثاتات
.2452
تیلی لـیَ لـٍ تًْیي
اًزوي فؿاػیي ًثاتات تیلی لـیَ
 .2453ػلغکی ىِـ ایثک ّالیت
موٌگاى
پَ ُـات ّالیت کی ػ لْی
.2454
کٌؼُاؿ ػ علکْ تْلٌیقٍ ىْؿا

محمد نعیم
محمد یعقوب
محمد داود

 .2455ػ ًیافیْ ػ لْم تْلٌیقٍ ىْؿا
.2456

مافهاى ارتواػی مفیؼ

اًزوي ارتواػی هياُؼیي
.2455
اًتغاتاتی همین ّالیت رْفراى
تٌیاػ عیـیَ ُوت تایاًی ّالغ
.2456
ًاصیَ اّل ىِـ کاتل

محمد خالد
نقیب هللا
صبغت هللا

قریه قره بونین -ولسوالی
مرکز شبرغان – والیت
جوزجان
قریه شورقل – ولسوال
یحضرت سلطان – والیت
سمنگان

1375/12/27

0530۲60530
056۹۹۹5126
0553۹1662
05۲52120۹7

-4146

056601۲621
0566۹1۹۲16

-4145

0552026۹13
055۲1۹۲۲20

هرات والیت

-4146

کابل وزیر اکبرخان – پنځمه
لسمه سرک

-4147

کابل – ناحیه دوم

-4150

شهر شبرغان – بندر اقچه
والیت جوزجان
شهر کابل – ناحیه اول –
جاده میوند

-4151

164

0577۲77360
0570752۲۲۲

-4152

1375/12/27

1375/12/27

0500000۹6۹
0500۹0031۹
0555510701
055۹100000
05002۲321۲
05717۹۲۲۲0
056۲۹0۲6۲0
052700۹577
0552۲15۲16
0600023۲۹6

ًِاػ صوایت اف غٌاهٌؼی
فـٌُگوـػم ػىت للؼَ ّالیت
تغاؿ
ػ ليکـگاٍ ښاؿ پَ لوـی ًاصیَ
کی ػ هؼلْلیٌْ تْلٌَ
ىْؿای ارتواػی اُالی هنارؼ
چِاؿگاًَ ًْ اتاػ للؼَ عاغـ
ًاصیَ ػُن ىِـ کاتل
ػ کاتل پَ ػّلنوَ ًاصیَ کی ػ
ػّلت اتاػ کلی ػ ځْاًاًْ تْلٌیقٍ
ىْؿا
ػ عْمت پَ هـکق کی ػ ایخا
ؿعیـیَ تٌنت

اسدهللا

ولسوالی دشت قلعه – بندر
نو اباد  -تخار

-4153

محمد اغا

لشکرگاه ښار – ناحیه اول

-4154

روح هللا

شهر کابل – ناحیه دهم

-4155

سید عمر

دولسمه ناحیه – دولت اباد
کلی

-4156

0556۲5۹67۲
055000666۲

داکتر نعیم هللا

شهر خوست  -لعل تاور

-4155

0550۲۲5۲۹۲
60۲0۲0 055۲

ًِاػ ارتواع هِؼ افکاؿ رْاًاى
.2464
همین فیط اتاػ تؼعياى

عبدالمنان

بدخشان – شهر فیض اباد –
تعمیر انستیتوت بدخشان

-4156

 .2465اًزوي هـغؼاؿاى ّالیت پـّاى

عبدالواحد

منطقه جنگل باغ  -پروان

-4157

ًِاػ ارتواػی هالؼاؿاى تِاػؿ
.2466
ّالنْالی پيتْى کْت فاؿیاب

تاج محمد

ولسوالی پشتون کوت

-4160

 .2465ػ ليکـگاٍ ػ گؾؿ ّکیالًْ تْلٌَ

جاجی نعمت هللا

د لشکرگاه ښار  -د کارته
لکان څلویښت متره

-4161

 .2466پَ ًٌگـُاؿ پـهغتک الؿ تْلٌَ

محمد عارف

جالل اباد ښار – جوی هفت

-4162

عبدالحسیب

شهرکابل – ناحیه پانزده

-4163

فرید احمد

جالل اباد ښار -ښاولی
ترمخامخ – کامران پالز

-4164

0570۲22۲2۹
0575۲۲۹71۲
05۲۲131127
05572۲۹123
057۲33۹361
0577۹50۹3۹
056۹0۲2۹۲۲
05۹6162711
0575۹30003
056500۲۲۲
05722۹3131
0551۲1۲270
0500۲۲۹6۹۲
0500۲200672

عبدالجبار

قریهد سلطان خواجه –
ولسوالی استالف

-4165

شمس الدین

والیت لغمان

-4166

سلطان

والیت دایکندی – قریه

-4165

.2457
.2460
.2461
.2462
.2463

.2467
.2450
.2451
.2452
.2453

ىْؿای ارتواػی افنـاى هتماػؼ
افغاًنتاى
پَ رالل اتاػ ښاؿ کی ػ ّلنی
ښیکیٌْ تْلٌَ
ىْؿای ارتواػی رْاًاى لـیَ
ملطاى رْارَ صني ّلنْالی
امتالف ّالیت کاتل
اًزوي ارتواػی فاؿػیي غلزات
لـیَ کـاُْ هِتـالم ّالیت
لغواى
ىْؿای ارتواػی هـػم ّلنْالی

165

067005۹2۲۹0
05005372۲۲
1375/12/27

1375/12/27

05۹703۹۲7

056731155۲

050600۹7۲۲

کیتی ّالیت ػایکٌؼی
اًزوي ػّکتْؿاى غة همین للؼَ
محمد جاوید
.2454
ًْ ّالیت تاػغیل
پَ کاتل کی ػ افغاى اّ ػـتْ ػ
احمد رشاد
.2455
ًنلی ؿمًْْ ػ ؿّفًکْ تْلٌَ
ىْؿای اُالی ىِـک ؿمالت
 .2456گـػًَ چِل ػعتـاى همین ًاصیَ عبدالقدوس
میقػُن کاتل
اًزوي ارتواػی ؿّىي اًؼیياى
.2455
رْاى همین ىِـ ُـات
.2456
.2457
.2460
.2461
.2462

ػ لغواى پَ هِتـالم کی ػ مثا
ُیلَ تْلٌَ
ىْؿای ارتواػی رْاًاى همین
ًاصیَ اّل ىِـ کاتل
ًِاػ ارتواػی اًنزام هـػم
ؿمتاق ّالیت تغاؿ
ىْؿای ارتواػی اتفاق هـػهی
غلوٌی ُای همین فیـّف کٍْ
ّالیت تغاؿ
ىْؿای ارتواػی هتضؼ الْم
ًاػػلی عاًْعیل ّؿتی عیل همین
ًاصیَ ُيتن ىِـ کاتل

 .2463اًزوي للة امیا
.2464
.2465
.2466
.2465
.2466
.2467

ًِاػ ارتواػی گـٍّ ایٌؼٍ همین
ىِـ کاتل
ػ عتیځّْ ّالیتًْْ ػ علکْ ػ
یّْالی اّ ُوغږی ىْؿا
تٌیاػ عیـیَ اػی همین ًاصیَ
ُيتن ىِـ کاتل
ػ پکتیا ځْاًاًْ فکـی تٌنت
اًزوي ارتواػی تاغؼاؿاى تْت
ّلنْالی عٌزاى ّالیت تغالى
اًزوي ارتواػی تـالك (ىزاع)

تیموریان ولسوالی کیتی
مرکز قلعه نو – چهاراهی
ترافیک
کابل ښار  -د لسمی ناحیه -
د شیرپور به سیمه کی

-4166

1375/12/27

-4167

1375/12/27

شهر کابل – ناحیه سیزده –
شهرک رسالت

-4150

055۲۹۲210۲
055۲۲50۲32

شهر هرات – ناحیه پنجم –
سه راهی اب بخش باد
مرغان
لغمان – مهترالم – د گل
پاچا الفت وات

-4151

0573525610

-4152

مرزا جان

شهر کابل – ناحیه اول

-4153

عبدالغنی

شهر جدید – ولسوالی رستاق
– والیت تخار

-4154

0566501۲10
0502۲07۲۹6
055565261۲
056۹1۹515
0500۹۲0160
0500۹50700

غالم غوث

والیت غور – شهر فیروز
کوه

-4155

057۹517702
0576273011

احمد جان

شهرکابل – ناحیه هشت

-4156

0555512۹7۲
0555۲101۲0

عزت

شهر کابل

-4155

ریس

شهر کابل – ناحیه 10

-4156

قمرالدین

کابل ښار  -څلورم ناحیه

-4157

فضل احمد

شهر کابل – ناحیه هشتم

-4160

0555551۲1۲
055۹003۹2۹
05031۲۲۲۲۲
05616۹0۲17
05۹5367761
05771623۲6
057727۲5۲5
05000۲5۹0۲

محمد داود

پکتیا  -گردیز

-4161

محمد فایض

مرکز ولسوالی بغالن

-4162

نور احمد

شهر میمنه  -فاریاب

-4163

فضل احمد
مراد
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0506700۲۲7
0577۲21307
0575۹۹۲7۲۲
05710۲۲0۲6
056۹10255۲

05500۲1۲117
050۹655736
0576۲۹6۲05

.2470
.2471
.2472
.2473
.2474
.2475
.2476
.2475
.2476

ّالغ ىِـ هیوٌَ ّالیت فاؿیاب
پَ کاتل ښاؿ کی ػ پکتیا هؼًی
تْلٌَ
تٌیاػ عیـیَ اتـاؿ همین ىِـ
هیوٌَ ّالیت فاؿیاب
ىْؿای ارتواػی رْاًاى هتضؼ
پٌچيیـ
ػ کاتل پَ یّْیيتوَ ًاصیَ کی ػ
تیځایَ ىّْ علکْ ىْؿا
ػ ُلوٌؼ پَ لښکـگاٍ کی ُالل
هؼًی تْلٌَ
مافهاى ارتواػی ایخاؿ ّالغ
ًاصیَ  13ىِـ کاتل
پَ کٌؼُاؿ ښاؿ کی ؿغثت هؼى
یتْلٌَ
پَ ًٌگـُاؿ ّالیت کی ػ
عصْصی ؿّغتًْْ تْلٌَ
تٌیاػ ارتواػی هؼلْلیي همین
ًاصیَ پاًقػُن ىِـ کاتل

حاجی خواجه
محمد

چمن حضوری – ناحیه اول

-4164

حبیب هللا

شهر میمنه – جاده هرات

-4165

والیت پنچشیر – ولسوالی
رخه
کابل – ناحیه  21د جالل
اباد هده

-4166
-4165

نورالحق

لښکرگاه – شمادان وات

-4166

محمد نبی

شهر کابل – پل خشتی

-4167

شهر کندهار  -ناجیه دوم -
جامع عمر
والیت ننگرهار – جالل اباد
ښار – ناحیه ۹

-4170
-4171

شهر کابل – ناحیه 1۲
شهرک شیخ زاهد

-4172

قریه خواجه سلطان حسن –
ولسوالی استالف – والیت
کابل

-4173

شهر مزار – ناحیه هشتم –
کارته نو

-4174

والیت خوست – لمری ناحیه

-4175

055210167۹
055631۹6۹5
055۲01۹76۹
05۲5710070

والیت ننگرهار  -ولسوالی
سرخرود – قریه سلطان پور

-4176

050025۲7۹2
0566730351

والیت نمیروز – شهر زرنج

-4175

057727۲0۹
057577۲۲2

جالل اباد ښار – دوهمی

-4176

056655255۹

عبدالحسیب
شعیر

کریم هللا
ایمل خان
غالم جیالنی

ىْؿای ارتواػی اًنزام هـػم
 .2477لـیَ ملطاى عْارَ صني محمد نسیم
ّلنْالی امتالف
تٌیاػ عیـیَ فِین تالل همین ىِـ
.2500
هقاؿ ىـیف
.2501
.2502
.2503
.2504

0527۲00۲32
05776۲6۹۲5
0553122212
0573۹77677
052722236۲

مولوی امرالدین

ػ عْمت پَ هـکقی ػؿّى فکـٍ
ښځْ تْلٌَ
ًِاػ تْلیؼ اًـژی پایؼاؿ ّ تزؼیؼ
پؾیـ تـای ػُالیي لـیَ ملطاًپْؿ امان هللا
مـعـّػ ًٌگـُاؿ
ػ ًیوـّف ّالیت پَ فؿًذ ښاؿ
کی اؿّاښاػ ػ گلؼاػ صویؼی گل محمد
تْلٌیقٍ تٌنت
پَ ًٌگـُاؿ ّالیت کی ػ صـهت محمد ابراهیم
صفیه صفا
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05031۲5۲3۲

05۹۹701000
05622۲7017

.2505
.2506
.2505
.2506
.2507
.2510

عیـیَ تٌنت
اًزوي ارتواػی ؿاُیاى هِـ
ّالغ ىِـ ُـات
ًِاػ ارتواػی رْاًاى لـیَ
لاتلثای ًاصیَ ًِن ىِـ کاتل
ًِاػ هؼًی  ،فـٌُگی ّ اًکيافی
ّالغ ىِـ کاتل
ًِاػ صؼای رْاى افغاى همین
ىِـ کاتل
ػ ًٌگـُاؿ ّالیت ػ فاعیلْ لْهی
ىْؿا
ػ عْمت ّالیت ػ ځؼؿاًْ
ځْاًاًْ تْلٌیقٍ ىْؿا

 .2511تٌیاػ ىِیؼ هضوؼ ؿمْل هضنٌی

ناحیه – جاجی غلمنی پالز
شهر هرات – چهاراهی
بادمرغان
شهر کابل – ناحیه  7ساحه
قابلبای

-4200

اسالم الدین

شهر کابل  -پل سرخ

-4201

رحمت هللا

ناحیه دهم – شهر کابل

-4202

محمد اشراف

جالل اباد ښار – لمری ناحیه

-4203

بازار خوست – والیت
خوست
شهر پلخمری – والیت
بغالن

-4204
-4205

نورستان مرکز پارون – د
پشکی کلی

-4206

051135۲۹۹۲
050۹1203۲3

محمد عارف

خوست ښار – حاجی میر
پاچا مارکیت شپږم منزل

-4205

0577۲۲۲006
0555۲7۲050

دور محمد

شهر بامیان ـ کوچه اهنگری
ـ روبروی مسجد رهبر شهید

-4206

ارمان

خوست ښار ـ دوهمه ناحیه

-4207

1376/2/16

فضل غنی

شهر جالل اباد ـ ناحیه اول

-4210

1376/3/2۲

جالل اباد ښار اومه ناحیه

-4211

1376/2/21

بهناز
احمد فهیم

شیر خان
محمد اغظیم

ػ ًْؿمتاى ّالیت پَ هـکق
 .2512پاؿّى کی ػ کنثَ کاؿاًْ تْلٌیقٍ عصمت هللا
ىْؿا
ػ عْمت ّالیت ػ هتْى لْم
.2513
ُوفکـٍ ځْاًاًْ تْلٌَ
اًزوي ارتواػی هِؼ
.2514
رْاًاى همین ىِـ تاهیاى

تفکـ

 .2515ػ عْمي ُوفکـٍ ځْاًاًْ تْلٌَ

اًزوي ارتواػی ًاتیٌایاى همین
.2516
ًاصیَ اّل ىِـ رالل اتاػ
ػ رالل اتاػ یَ اّهَ ًاصیَ کی ػ
خان الال
.2515
ځْاًاًْ فکـی کاؿّاى تْلٌَ
ػ افغاًنتاى ػ تالمیویا اّ
.2516
ُیوْفیلیا ػ ًاؿّغاًْ هالتـ تْلٌَ

عزت هللا حامد

 .2517اًزوي مـّیـاى افغاى

شاه ولی څرگند

.2520

اًزوي اصتواػی صاهیاى صلش مصطفی

کابل ـ څلورمه ناحیه الحیات
روغتون گل سرخ
څلورالری
شهر کابل – ناحیه پنجم ـ
کارنه مامورین
ولسوالی گذره ـ هرات
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056۹50۹66۹
0572252071
057۹556۲77
0563۲762۲7
057۹0۹0۹22
05626۲00۹0
05۹۹12۲۲۲۲
0577۹752۲۹
057271۲020
055۲7۲۲75
055۹6۹7271
0551۹۹011۹
055۲75000۲
50001100200500۲30230

-4177

055۲۲57511
050۲۲7۲۲3۲
05577۲7777
0571636۲۲5
05620۹01۲6
05655۲105۲
056۲۲52027
0563۹672۲
05650۲5۲6
055273360۹

-4212
-4213

1376/1/22

-4214

1376/۲/3

0567072313
05002۹۲۹07
0577۲2۲۲200

همین ّلنْالی گؾؿٍ ُـات
اًزوي فـُیغتگاى ّالغ ّلنْالی
.2521
ىیظ ػلی اتاػ ّالیت پـّاى
.2522
.2523
.2524
.2525
.2526
.2525

ًِاػ ارتواػی رْاًاى ؿظْاى
ّلنْالی ػٍ مثق ّالیت کاتل
ىْؿای ارتواػی اًنزام هؼلْلیي
ّالیت عْمت
ًِاػ ارتواػی ییگیت میی (
صؼای رْاى) همین ىِـ تالماى
ّالیت تغاؿ
پَ ًٌگـُاؿ ّالیت رالل اتاػ
ښاؿ کی ػ هْؿ عیـیَ تٌنت
ػ تِنْػّ ځْاًاًْ اصالصی اّ
هتضؼٍ تْلٌَ
اًزوي فـىٌؼٍ گاى هیٍْ عيک
همین ىِـ هیوٌَ ّالیت فاؿیاب

تٌیاػ عیـیَ ؿصواًمل همین ىِـ
.2526
کاتل
.2527
.2530
.2531
.2532
.2533
.2534
.2535

محمد سالم عطایی

والبت پروان ـ ولسوالی شیخ
علی اباد

-4215

1376/2/31

میر واحد

والیت کابل ـ ولسوالی ده
سبز ـ قریه ده یحیی

-4216

1367/3/26

صاحب گل

مرکز والیت خوست

-4215

1376/2/31

سید عبدالقادر

شهر تالقان چهاراهی گاو
مالی بازار

-4216

عبدالسالم

جالل اباد ښار اول ناحیه

-4217

1376/1/15

اسدهللا

جالل اباد ښار

-4220

1376/1/2۲

خدای نظر

شهر میمنه ـ جاده هرات

-4221

1376/۹/20

محمد عثمان

مافهاى تضصیل کـػٍ گاى
تْمؼَ آهْفىی ّالغ ػؿ ىِـ سید باقر
ُـات
ىْؿای ارتواػی اُالی ىِـک
ضامن حسن
ػلی اتاػ هـکق ّالیت غقًی
ىْؿای ارتواػی ًّْی ّلنْالی
ىیـیي تگاب فاؿیاب همین ىِـ حمیدهللا
هقاؿ ىـیف
تٌیاػ عیـیَ هیالػ ًْؿ ّالغ ػؿ
نجیب هللا
ىِـ ُـات
ًِاػ ُوکاؿاى تْلف تْتـکلْف
سیما ثمر
ػؿ افغاًنتاى
اًزوي ارتواػی غثیثاى غة
حکیم عبدهللا
مٌتی همین ىِـ کاتل
اًزوي ارتواػی تاًْاى ؿّىٌؼل ماه جان

0577750۲272
057067۹526
05۲5615761
056500۹103
0530056133
055۲12777۲
057۲۲62۲50
05۹۹63670۲
055556۹۲1۲
055۹۹6۹757
0566۹2503۹
0577150۹۹3
0577021310

شهر کابل ـ ناحیه سوم ـ
دهمزنگ تعمیر سینمای
بریکوت

-4222

1376/2/27

0563۲۲6۹۲0
056521۹767

شهر هرات ـ ناحیه سیزدهم

-4223

1376/2/1

057۹۹6۲۲0
05676770۲7

شهرک علی االد ـ والیت
غزنی
والیت بلخ ـ شهر مزار
شریف ـ دروازه بلخ مارکیت
آمو
والیت هرات ـ چوک
قومندانی

-4224

1376/3/26

0551۲1۲66
05۹67320۲5

-4225

1376/2/15

0577۹0۲3۲3
0577123۹۹6

-4226

1376/2/30

شهر کابل ناحیه ششم

-4225

1376/2/3

شهر کابل ـ ناحیه پنجم ـ
چهاراهی گوته سنگی
شهر کابل ـ ناحیه پنجم

-4226
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-4227

1376/2/1۹

0577030263
05776۲۹۲۹1
055۹220250
0500220156

057۲۲۹۲331

همین ًاصیَ پٌزن ىِـ کاتل
ػ عْمت ّالیت ػ تٌیْ ّلنْالی
 .2536ػ تٌؼاٍ عیلْ ػ کلی ػ علکْ طال خان
تْاًیقٍ ىْؿا
پَ عْمت ّالیت پَ هـکق کی
عابده
.2535
ماُـٍ ښځْ غږ تْلٌَ
 .2536تٌیاػ ارتواػی هِـ ّالیت ُـات
.2537
.2540
.2541
.2542
.2543
.2544
.2545
.2546

ًِاػ ارتواػی الفالس ّالغ ًاصیَ
ىين ىِـ کاتل
ىْؿای ارتواػی هـػم صْفٍ
چِاؿم ؿّی ػؿٍ ّلنْالی ىتل
همین ًاصیَ  11ىِـ کاتل
مافهاى ارتواػی رْاًاى ُوفکـ
ّلنْالی کلکاى ّالیت کاتل
ىْؿای ارتواػی هـػم غْؿتٌؼ
همین تغالى هـکقی
اًزوي فاؿػیي غلَ رات لـیَ
ًظـ اتاػ هـکق ّالیت لغواى
ىْؿای ارتواػی هـػم هـغاب
همین ىِـ فیـّف کٍْ ّالیت غْؿ
ػ کٌؼُاؿ پَ ښاؿ ػ هیيتْ تـیتاًْ
لْهی ىْؿا
ػ عْمت ّالیت ػ تٌؼا عیلْ
عڅـی ػ کلی ػ ځْاًاًْ تْلٌیقٍ
تٌنت

 .2545ژتـ غْؿًی غْؿځٌگ تٌنت
.2546
.2547
.2550
.2551

055605۹3۹7

میرویس میدان
ولسوالی تنیی ـ بندا خیلو کلی

-4230

1376/2/17

خوست والیت ـ مرکز متون

-4231

1376/2/21

عبدالقدیر

شهر هرات

-4232

1376/2/2۲

عایشه

شهر کابل ناحیه ششم

-4233

سیف الدین

شهر کابل ـ ناحیه 11

-4234

1376/2/23

ولسوالی کلکان ـ قریه شهید
اباد
بغالن مرکزی ـ بندر نهرین ـ
شهر جدید

-4235

1376/۹/25

-4236

1376/2/2۹

والیت لغمان ـ قریه نظر اباد

-4235

اباسین
فیض محمد
عبدهللا
محمد سخی
راز محمد
گل
ابوبکر

ػ کاتل ښاؿ پَ اتوَ ًاصیَ کی ػ
فکـ اړ ػول ځْاًاًْ هؼًی تْلٌَ
اًزوي هٌِؼمٌاى ّ اًزیٌـاى
دوکتور ذبیح
افغاى
يْؿای ارتواػی تلْچ ُای
غالم نبی
ماکي ّالیت ُـات
اًزوي تضمیماتی ػلْم ارتواػی افضل خلیق
محمد رحیم

056۹365۹۲1
05560۲27۲2
0556۹5۹0۹۲
0555۲672۲0
0577107053
05700۹6۲۹6
0565۲6۲2۲7
05063۹3511
0565130۲55
05۲50۹323۹
05516075531
0560606656

والیت غور ـ شهر فیروز
کوه
کندهار ښار ـ د کابل دروازه
ـ ایوبی مارکیت
خوست په مرکز کی ـ
عزیزی بانک څنګ ته ـ
امینی پالزا
کالب ښار  21ناحیه ـ حاجی
برات پالزا
کارته نو ـ سرک نو سپین
غر پوهنتون

-4236

1376/2/16

-4237

1376/۹/15

0566۲02۹62
056۲۲6۲05۲
05065236070
0577۹626۲3
0503۹۲231۲
050035725

-4240

1376/۹/1۲

05۲۲7۲۲330
05۲5161517۲

-4241

1376/2/2۹

-4242

1376/2/17

شهر کابل

-4243

1376/2/2۲

شهر هرات ـ جاده گلستان ـ
باغ آزادی
شهر کابل ـ ناحیه ششم

-4244

1376/2/16

-4245

1376/3/25
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05677۲۲003
0553022270
05667332۲2
055۲۲6105۲
0565310۹10

0527121235

.2552
.2553
.2554
.2555
.2556
.2555
.2556
.2557
.2560
.2561
.2562
.2563
.2564

ّالغ ىِـ کاتل
تٌیاػ عیـیَ صالش ّالغ ًاصیَ
پاًقػُن ىِـ کاتل
ىْؿای ارتواػی رْاًاى لـیَ
ػىت ّؿیْت ّلنْالی صصَ
اّل ّالیت پٌچيیـ
ػ کاتل ښاؿ پَ ًِوَ ًاصیَ کی ػ
ُْت عیلْ لْم ػ ُوغږی تْلٌَ
ًِاػ ارتواػی اعْى الصفا ّالغ
ىِـ هیوٌَ ّالیت فاؿیاب
تٌیاػ عیـیَ فافی ّالغ ىِـ
کاتل
ػ رالل اتاػ پَ ښاؿ کی ػ ىکی
فاعیلْ ىْؿا
ىْؿای ارتواػی هؼلْلیي همین
ًاصیَ چِاؿم ىِـ کاتل
مافهاى ارتواػی افك ًْیي ّالغ
ًاصیَ میقػُن ىِـ کاتل
ىْؿای ارتواػی هـػم ّلنْالی
عٌزاى همین کاتل
ػ کاتل ښاؿ پَ ػؿیوَ ًاصیَ کی
الفالس ػ ځْاًاًْ تْاًیقٍ تٌنت
اًزوي صوایت اف ؿىؼ صٌایغ
ػمتی فًاى همین ًاصیَ چِاؿم
ىِـ هقاؿ ىـیف
اًزوي تـک اػتیاػ یاؿاى ّالغ
ًْتالػ ىِـ غقًی
ىْؿای صلش ّ ّؿفه
افغاًنتاى

 .2565تٌیاػ هاؿىال فِین

فدا محمد الفت
صالح

شهر کابل ـ ناحیه 1۲

-4246

1376/2/3

ابو ریحان

قریه دشت وریوت ـ ولسوالی
خنج

-4245

1376/۲/15

صفت هللا

کابل ښار ـ نهمه ناحیه ـ
هوتخیل

-4246

1376/2/2۲

عبدالروف

شهر میمنه ـ ناحیه دوم

-4247

1376/۹/1

شهر کابل ـ ناحیه سوم
ـچهاراهی دهبوری
جالل اباد ښار ـ دویمه ناحیه
ـ بابریانو دوهم سرک
کابل ـ ناحیه چهارم ساحه
زور اباد

-4250

1376/1/26

-4251

1376/2/27

-4252

1376/۲/10

شهر کابل ـ ناحیه سیزدهم

-4253

1376/3/26

شهر کابل ـ قوای مرکز ـ
ناحیه دوم
کابل ښار ـ دریمه ناحیه ـ
افغان تاور

-4254
-4255

سید امان هللا
عبدالبصیر
عبدالسعید
محمد رضا
حمد هللا
کاوان

0553121235
05۲۲000000
05۲۲700007
0500۲۲51۲1
050566۲23
056۹50۹۹61
05672721۲7
0562511702
0531730500
05۹۹۹0۹6۹6
055۹۹۹۹0۹۹
0500۲0555۲
050036۲۹7
057336156۲
0551۲2۹225
05۲5۲۹۲300
05550۲366
0566631310
05۲502۲۲31
05۲۲0۲5123

بی بی صدیقه

شهر مزار شریف ـ ناحیه
چهار م گذر چوغدک

-4256

1376/3/25

056۹۲۹316۹
057۹۲۲1۲22

محمد امین

شهر غزنی ـ نو اباد

-4255

1376/۹/6

0566۹۹0756

شهر کابل ـ ناحیه هفدهم ـ
سرم احمد شاه مسعود
شهر کابل ـ ناحیه چهارم ـ
کارته پروان

-4256

1376/2/1۲

0500256171
0502020000

-4257

1376/2/2۲

والیت هرات – ولسوالی
گذره

-4260

057۹767111
0500۹0551۲

شهر هرات – ناحیه سوم

-4261

0577۲7277

احسان هللا
ادیب فهیم

اًزوي ارتواػی هْتـ فـّىاًي
 .2566همین پل پيتْى ّلنْالی گؾؿٍ حاجی نعمت هللا
ُـات
 .2565اًزوي صوایت اف اؿفه ُای عبدالرازق
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.2566
.2567
.2550
.2551
.2552
.2553
.2554
.2555
.2556
.2555
.2556
.2557
.2560
.2561
.2562
.2563

هؼًی ّالیت ُـات
ػ ُلوٌؼ پَ لښکـګاٍ ښاؿ کی ػ
مٌگیي ّلنْالی ػ علکْ تْلٌیقٍ
تٌنت
ىْؿای ارتواػی هؼلْلیي هتضؼ
همین هـکق ّالیت لغواى
تٌیاػ عیـیَ آفاػ ّالغ هـکق
ّالیت مـپل
مافهاى ارتواػی ُوگـایی همین
ىِـ کاتل
اًنزام
ارتواػی
ىْؿای
امواػیلیاى افغاًنتاى
اتضاػیَ هتيثخیي فاتـیکات
صٌؼتی تْلیؼ ػاًَ هـؽ ّ
هـغؼاؿی ًنلی افغاًنتاى
ىْؿای ارتواػی فالس راّیؼاى
ّالغ ًاصیَ ػّافػُن ىِـ کاتل
ػ رالل اتاػ ښاؿ ػ کوینًْْ ػ
ځْاًاًْ تْلٌَ
تٌیاػ عیـیَ الضاد هضوؼ ػاّػ
راللی همین ىِـ کاتل
مافهاى ارتواػی ؿّفًَ فـػا
ّالغ ىِـ کاتل
ػ لغواى ّالیت هـکق ػ کل تیلَ
د
کلی ػ لثٌیات پلْؿًّکّْ تْلٌَ
اًزوي ارتواػی ًاتیٌایاى همین
ىِـ تالماى ّالیت تغاؿ
اًزوي ارتواػی تاغؼاؿاى فؿػالْ
ّلنْالی تلظ ّالیت تلظ
ىْؿای ارتواػی فًاى لـیَ
تـالى ّلنْالی ىِـمتاى ّالیت
ػایکٌؼی
پَ ًٌگـُاؿ ّالیت کی ػ افغاى
عؼهت عیـیَ تٌنت
اًزوي ارتواػی تـًا ّالغ ًاصیَ

0577۹331۲1
عبدالباری

لښکرګاه ښار – لمری ناحیه

-4262

1376/۹/11

میر صاحب خان

شهر مهترالم -باغ قلعه
سراج

-4263

1376/2/21

عبدالبشیر آزاد

مرکز والیت سرپل

-4264

1376/2/26

سلیمه

شهر کابل – ناحیه 11

-4265

1376/5/26

نور محمد

شهر کابل – ناحیه پنجم

-4266

1376/3/۲

بشیر احمد

شهر کابل – ناحیه چهار –
چهاراهی ترفیک – عقب
دانشگاه جهان نور

-4265

21376/22

خلیل الرحمن

شهر کابل – ناحیه دوازدهم

-4266

1376/2/15

نور زاد هللا

جالل اباد ښار – لمری ناحیه

-4267

1376/۹/1۲

حاجی محد داود
خان

سرک  13وریر اکبر خان –
ناحیه دهم – شهر کابل
شهر کابل – ناحیه سیزده –
ایستگاه پل سرخ
لغمان والیت مرکز -کل بیله
کلی

-4250

1376/3/30

-4251

1376/۹/6

-4252

1376/۲/12

فیض هللا

شهر تالقان -ناحیه چهارم

-4253

1376/2/26

محمد حلیم

ولسوالی بلخ -بندر اقچه

-4254

1376/5/22

دوردانه

قریه برالن – ولسوالی
شهرستان – والیت دایکندی

-4255

1376/2/15

محمد نذیر

جالل اباد ښار پنځمه ناحیه

-4256

1376/۲/2۹

غالم محبوب

شهر هرات –ناحیه ششم

-4255

مژگان
محصل خان
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05۹6152136
05۹7752۲17
0566۹365۲2
05660۹0۲۲
056622۹2۲۲
05۹۹۲57360
0530۲20530
05667۹۲226
0573255212
0572۲۲356۹
05773۲۲۲22
056۲255۲2

05677۲767۲
056۹07161۲
0567563۹3۹
0573203070
06731176۲7
0576۲63۹۹2
056۲65۹5۹۹
0560۲0۹566
0577110150
057152۲12۲
056۲5۹1۲11
056۲2205۹
055۹۲561۲7
055۲3۲۲۹۲1
056۲001777
0555530007
05772607۹6

.2564
.2565
.2566
.2565
.2566
.2567
.2570
.2571
.2572
.2573
.2574
.2575
.2576
.2575
.2576
.2577
.2600

ىين ىِـ ُـات
اًزوي صوایت اف صمْق هتماػؼیي
پْلیل هلی هموین ىِـ کاتل
تٌیاػ عیـیَ صاری ؿّیو ّالغ
ًاصیَ ػّم ىِـ هقاؿ ىـیف
ػ لْگـ ّالیت ػ هضوؼ اغَ
ّلنْالی ػ هل ػیٌک کلی ػ
علکْ تْلٌیقٍ ىْؿا
اًزوي ارتواػی هـغؼاؿی پاهیـ
تؼعياى
ىْؿای ارتواػی هـػم ّلنْالی
لیصاؿ همین ىِـ هقاؿ ىـیف
اًزوي ػاکتـاى ػًؼاى افغاًنتاى
ػ کاتل ښاؿ پَ پٌځوَ ًاصیَ کی
ػ ّؿػکْ ػ ػـتاًْ ػؿی ّلنی
تْلٌَ
ىْؿای اتضاػ هـػهی همین ىِـ
پلغوـی ّالیت کاتل
مافهاى ارتواػی هخثت اًؼیيی
همین ىِـ ُـات
ًِاػ ارتواػی تـک اػتیاػ ّالغ
کاؿتَ مزاػیَ ىِـ هقاؿ ىـیف
اًزوي ارتواػی ُوثنتگی همین
ىِـ چاؿیکاؿ ّالیت پـّاى
ًِاػ ارتواػی ام الثالػ ّالغ
ّلنْالی تلظ

0576۲۲32۲6
05000۹3305
05712۲2۲50
056۹0۹1612
0560۲77577

عوض محمد

شهر کابل – ناحیه 11

-4256

1376/2/3

ناجیه

شهر مزار شریف – مارکیت
نوابی

-4257

1376/3/۹

محمد نذیر

محمد اغه ولسوالی – مس
عینک کلی

-4260

1376/3/2۲

05616020۹0
050۲652535

کریم هللا

ولسوالی کشم  -بدخشان

-4261

1376/2/27

05665۹370۹
05۲۹۹3306۹

والیت بلخ – شهر مزار
شریف
شهر کابل – ناحیه ششم

-4262

1376/2/21

0566163601

-4263

1376/۹/1۲

05066۲1136

کابل ښار – پنځمه ناحیه

-4264

1376/۲/27

050001۹250
0560000236

-4265

05005۹3003
05۹۹06۹۲16۲

-4266

057535۹000

محمد همایون
فرزانه
فیروز خان
غالم مصطفی
سونیا
مصطفی

غالم علی

ىْؿای ارتواػی هـػم تغاؿمتاى اسدهللا
ػ کاتل هیيتْ اچکقّ ځْاًاًْ
تْلٌیقٍ ىْؿا
پَ ًٌگـُاؿ ّالیت کی ػ ًاصـّ
عبدالرب
لْهی ىْؿا
ػ رالال اتاػ ښاؿ پَ ػُّوَ ًاصیَ
نبی گل
کی ػ هقػّؿاًْ تْلٌَ
اًزوي ارتواػی افنـاى هؼلْل رحیم هللا

محمد نبی اچکزی

والیت بغالن – شهر
پلخمری – سرک  6سیلو
شهر هرات – ناحیه اول –
سرک  30متره
شهر مزار – ناحیه -11
شهرک سجادیه
والیت پروان – شهر
چاریکار
بازار ولسوالی بلخ – بندر
اقچه
والیت تخار – شهر تالقان –
کوچه امنیت

-4267

1376/2/30

-4270

1376/2/2۹

کابل ښار – دوهمه ناحیه

-4271

1376/2/26

جالل اباد ښار – څلورمه
ناحیه – سلطان زی مارکیت

-4272

1376/۹/2

جالل اباد ښار  -دویمه ناحیه

-4273

1376/3/2۲

شهر کابل – ناحیه هشتم

-4274

1376/۲/2
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-4265

1376/2/2۲

-4266

057۹3۲3۲16
0572566۹۲۲
0562۹331۹۲
056۲۲۲3011
0500۲۲0۲06
056۹10007۹
050615۹۲35
05۹6030000
05۹۹۲3۲215
0526730130
057۹۲۹۲2۹۲
0530711212
05۲۲0۹070۹
05750۹5۹5۲
05607۹7605

.2601
.2602
.2603
.2604
.2605
.2606
.2605
.2606
.2607
.2610
.2611
.2612
.2613
.2614
.2615

همین ًاصیَ ُيتن ىِـ کاتل
مافهاى ارتواػی اًنزام رْاًاى
همین هـکق تاهیاى
اتضاػیَ صاػؿ کٌٌؼٍ گاى مٌگ
ُا ی لیوتی ّ ًیوَ لیوتی همین
ىِـ کاتل
پَ کاتل ښاؿ کی ػ ىِیؼ الضاد
صالش هضوؼ عاى اڅکقی عیـیَ
تٌنت
اًزوي ارتواػی فًاى هؼلْل همین
هـکق ّالیت غقًی
اًزوي ارتواػی تاغؼاؿى میة
ّاًگْؿ همین پل ػلن ّالیت لْگـ
اتضاػیَ هتيثخیي ىـکت ُای
میاصتی ّ فیاؿتی ػتثات ّ
ػالیات همین ىِـ کاتل
اًزوي فاؿػیي غلَ رات لـیَ
ػلی عیل هـکق ّالیت لغواى
پَ ًـ ّالیت کی ػ کيویـعاى
تْلٌیقٍ تٌنت
تٌیاػ هـصْم صاری ػثؼالغالك
ؿصواًی ّالغ ًاصیَ ػّم ىِـ
ب
ُـات
ىْؿای ارتواػی هـػم ىِـمتاى
ّ هیـ آهْ ّالیت ػایکٌؼی همین
ًاصیَ  13ىِـ کاتل
ػ عْمت ّالیت پَ هـکق کی
موْى تْاًیق تٌنت
اًزوي فاؿػیي غلَ رات لـیَ
هـین هـکق ّالیت لغواى
مافهاى ارتواػی فصل اهیؼ ىِـ
کاتل
ػ لغواى ّالیت پَ لـغیْ
ّلنْالی کی غیثَ عیـیَ تٌنت
پَ رالل اتاػ کی ػ ػثؼالنتاؿ

علدالجبار

بامیان – پایین بازار

-4275

0562733۲۲1
0550333310
055۲736۹50

ملک فیصل

شهر کابل – ناحیه چهارم –
سرک پروان سه

-4276

1376/۲/10

05۹۹۹۹۹150
05555۲۲5۲۲

جمعه گل

کابل ښار –  5ناحیه
دارالمان سرک

-4275

1376/2/1۲

05۹۹000006
0506770500

ناهیده

واالیت غزنی – قریه یکاول

-4276

1376/3/۲

سید ولی

والیت لوگر – پل علم

-4277

1376/۲/2

محمد کبیر

شهر کابل – ناحیه ششم –
چوک شهید مزاری

-4300

1376/۲/2۲

مرکز والیت لغمان – قریه
علی خیل
کنر والیت  -صحت عامه
چوک څیرک

-4301

1376/۹/20

-4302

1376/۹/10

امید

شهر هرات – ناحیه دوم –
چهاراهی آمریت

-4303

1376/۹/۹

0575۹0۲۲۹0
0575۲0۹۲۲6

عوض علی

شهر کابل  -ناحیه – 13
دشت برچی

-4304

1376/3/2۲

0552۲2۲2۲7
0552۹۲0300

سلیمان

خوست په مرکز

-4305

1376/۹/1

شمس الدین

والیت لغمان – قریه مریم

-4306

1376/6/7

شهر کابل – ناحیه – ۹
چهاراهی گل سرخ
لغمان والیت – قرغیو
ولسوالی
جالل اباد ښار

-4305

1376/۹/3

نوراغا
ضیاالرحمن

اعتیار خان
عبدهللا
عبدالستار
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-4306
-4307

1376/۹/2۹

057065۲215
0572۹35151
050۹۹۹6۲63
056۲606۲25
05773077۲۹
057۲300۹00
0531753۲۹۲
0563۲2۹36۹
055۹052252
055۹1۹۲221

055751761۹
05562070۹0
0555۹۹0051
05002۹2۹15
056۹6۲0۲00
05301۹۲167
055513131۹

ًیافی عیـیَ تٌنت
ىْؿای ارتواػی رْاًاى ُوٌْا
جالت خان
.2616
همین ًاصیَ ُيتن ىِـ کاتل
ػ ًٌگـُاؿ ّالیت پَ مـعـّػ
ّ .2615لنْالی کی ػ ُوفکـٍ ځْاًاًْ احمد ظاهر
تْلٌَ
پَ ًٌگـُاؿ ّالیت کی تْاى
برهان الدین
.2616
تٌنت

شهر کابل – ناحیه هشتم

-4310

ننگرهار والیت – سرخرود
ولسوالی

-4311

1376/۹/12

جالل اباد ښار – په مرکز
کی
شهر مزار شریف – ناحیه
دوم

-4312

1376/3/2۲

-4313

1376/2/2۲

-4314

1376/۹/27

056711۹602

1376/۹/20

0500261۲۲1۲
050025۲76۲

1376/2/26

05561۲1۲3

056۲20066۲

 .2617اًزوي صمْلی اؿیاًا

سالمت

مافهاى ارتواػی ًنل صلش همین
.2620
ىِـ کاتل

سید نجیب هللا

شهر کابل – ناحیه هشتم

 .2621ػ لْگـ ػ علکْ مـامـی ىْؿا

حمیدهللا

کابل ښار – دریمه ناحیه –
کارته سه

-4315

کنر والیت – اسعد اباد –
کرهای به مارکیت

-4316

نسیمه ( حمیدی)

شهر کابل –ناحیه دهم -
شیرپور

-4315

حاجی عبدالباری

لښکرګاه ښار

-4316

وحیدهللا

شهر کابل – ناحیه سوم –
کارته چهار

-4317

انور هللا

زابل والیت په مرکز کی

-4320

عبدالکریم

لښکزګاه ښار – پنځمه ناحیه

-4321

1376/۲/13

محمد حکیم

شهرکابل -ناحیه  – 16دشت
برچی

-4322

1376/5/1۲

راضیه

شهر کابل – ناحیه اول

-4323

والیت هرات – ولسوالی
اوبه
کابل ښار – دریمه ناحیه -

-4324

ػ کٌـ ّالیت ػ هـکق امؼؼ اتاػ
 .2622ښاؿ گْتی کـُای ػ ىِیؼاًْ کلی عبدالبصیر
ػ ځْاًاًْ تْلٌیقٍ ىْؿا
ًِ .2623اػ هياؿکت رْاًاى افغاًنتاى
.2624
.2625
.2626
.2625
.2626
.2627
.2630
.2631

ػ ُلوٌؼ ّالیت پَ لښکـګاٍ کښی
ػ لْی تاؿک لْم تْلٌیقٍ ىْؿا
تٌیاػ ّصیؼهللا مـػاؿ همین ىِـ
کاتل
ػ فاتل ّالیت پَ هـکق کی ػ
اًْؿی عیـیَ تٌنت
ػ ُلوٌؼ ّالیت پَ لښکـګاٍ ګښی
ػ هیيتْ اڅکقّ ىْؿا
ىْؿای ارتواػی ّ هـػهی لـیَ
رات رلگاٍ ّلنْالی رغتْ
ّالیت غقًی همین ىِـ کاتل
اًزوي ارتواػی اًؼیيَ ًْیي
ّالغ ىِـ کاتل
اًزوي ارتواػی فػفـاى کاؿاى
ّلنْالی اّتَ ّالیت ُـات
پَ کاتل ښاؿ کی ػ اػتؼال تْلٌَ

گل محمد
عبدالرحمن
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-4325

1376/2/30

1376/۲/2۹

050000267۲
050۲1۹101۹
05662661۲۲
0500226550
0500۲0703۹

05۹722720
05۹7۲0۲701
056۹607۲70
056۲۹0161۹
050277۲3132
0506773700
050۲52۲2۲6۲
057303۲32
0500265۲۹0
0577۹۹۲0۲۲
05005۹2۲32
050502۲100
057157۲571
0575162۲23
0500۲00۲۹

دهبوری
.2632
.2633
.2634
.2635

ىْؿای ارتواػی افنـاى هتماػؼ
افغاًنتاى
ًِاػ ارتواػی هؼيل ُؼایت
وحید احمد
ّالیت ُـات
اًزوي ارتواػی فـٌُگیاى
خدا داد
ّلنْالی ًاّؿ همین ىِـ غقًی
ىْؿای ارتواػی اًنزام رْاًاى
صال الدین
ػلیقای همین ىِـ ُـات

.2635
.2636
.2637
.2640
.2641
.2642
.2643
.2644
.2645
.2646
.2645

کابل – ناحیه 1۲

-4326

والیت هرات – مرکز
ولسوالی گذره
شهر غزنی – نواباد – پایین
حوزه پنجم

-4325

1376/۲/7

-4326

1376/5/20

شهر هرات سرک  ۲۹متره

-4327

1376/2/26

کابل – احمد شاه بابا مینه –
سزم نهم
کابل – ناحیه  – 15سرک
نجات مینه
کابل – ولسوالی بگرامی –
ساحه چمن حسین خیل
والیت هرات – ولسوالی
زنده جان

-4330

1376/3/26

-4331

1376/۲/30

-4332

1376/3/26

-4333

محمد نعیم

والیت لغمان – قریه چین
زای

-4334

1376/5/23

عزیز هللا

والیت تخار – ولسوالی
رستاق – شهر رستان

-4335

1376/2/2۲

سید محمد ایوب

مرکز ولسوالی قیصار

-4336

1376/۲/31

کونر والیت – ترنگ
ولسوالی
جالل اباد ښار – دریمه
ناحیه

-4335

1376/۲/7

-4336

1376/۲/2۲

محمد حسین

شهر کابل

-4337

1376/3/۲

فیض محمد

کونر والیت – اسعد اباد په
ښار ګی

-4340

1376/۲/2۹

فریبا

شهر کابل – ناحیه سوم

-4341

1376/3/5

عبدالحسیب ارین

 .2636اًزوي ارتواػی ػمت کوک
ىْؿای ارتواػی اعْت هـػهی
همین ًاصیَ ُفؼُن ىِـ کاتل
ىْؿای ارتواػی ماکٌیي چوي
ّلنْالی تگـاهی ّالیت کاتل
اًزوي ارتواػی تاغؼاؿاى
ّلنْالی فًؼٍ راى ّالیت ُـات
اًزوي ارتواػی فػفـاى کاؿاى
لـیَ چیي فای ّلنْالی تاػپني
ّالیت لغواى
اًزوي ارتواػی فالء رْاًاى
ؿمتالی ّالیت تغاؿ
اًزوي هالؼاؿاى ّصؼت ّلنْالی
لیصاؿ ّالیت فاؿیاب
ػ کًْـ ّالیت تـًگ ّلنْالی
کؼّ کلی تقگـاًْ تْلٌَ
ػ ًٌگـُاؿ پَ رالل اتاػ ښاؿ کی
ػ تْعی لْم تْاًیـٍ ىْؿا
اًزوي عؼهت گاؿاى تـاًقیتی ّ
تاؿ چاالًی تلْچ گـّپ همین
ىِـ کاتل
ػ کًْـ ّالیت پَ امؼؼ اتاػ کی
تقگـاًْ تْلٌَ
تٌیاػ ارتواػی فم فم ّالغ ىِـ
کاتل

0566665527
05722۹3131
0577201177

محمد ظریف
عبدالظاهر
محمد عزیز
عبدالفتاح

ممتاز
عبدالرحمن

176

0577356005
057622013
05727۲۲2۲0
0570601111
056۲1۲۲11۲
05002203۲1
05۲۲۲۲۲۲۲5
05۹۹12۲31۲
056۲300000
0571237202
0555633۲۹۲
05633۲501۹
05755۲0۹032
0565۹366۲
05301۲۹۲۹6
0500۲۹۲۲03
0562۲۹۲۲02
0571۹23۲2۲
05660۲7703
055۹3163۲۹
0555۲۹0633
05650۲5600
050061710۲
0505353520
056۲713071
0552۹310۲
0555210076
056۲133605
05700000۲۲

.2646
.2647
.2650
.2651
.2652

پَ کاتل ښاؿ کی ػ صك
غْښتًْکْ ځْاًاًْ تْلٌَ
ىْؿای ارتواػی هـػم ّلنْالل
ىتل همین ىِـ چاؿیکاؿ ّالیت
پـّاى
ًِاػ ارتواػی ًگـه مثق ّالغ
ًاصیَ ػُن ىِـ کاتل
ىافهاى ارتواػی ىِیؼ اىـاف
ؿهعاى ّالغ ىِـ هقاؿ ىـیف
اًزوي ارتواػی هـغؼاؿی همین
هـکق ّالیت تاػغیل

 .2653تٌیاػ اًؼیيَ
.2654
.2655
.2656
.2655
.2656
.2657
.2660
.2661
.2662
.2663

ىْؿای ارتواػی مـامـی هـػم
اًؼؿاب
مافهاى ارتواػی تْمؼَ ّؿفه
ّ صلش همین ًاصیَ مْم ىِـکاتل
مافهاى ارتواػی ّفاق رْاًاى
ًاصیَ پٌذ ىِـ کاتل
ىْؿای ارتواػی رْاًاى ىاکی
ًْکَ غقًی همین ًاصیَ-13 -
ىِـ کاتل
اتضاػیَ هکاتة عصْصی
افغاًنتاى
اًزوي ارتواػی ّاؿػ کٌٌؼٍ گاى
اػّیَ رات غثی همین ىِـ ُـات
اًزوي ارتواػی ّاؿػ ّ تْلیؼ
کٌٌؼٍ گاى لْافم آؿایيی ّ
تِؼاىتی همین ىِـ ُـات
اًزوي ارتواػی ػوؼٍ فـىاى
ىِـ ُـات
مافهاى ارتواػی لـاًی تیٌات
همین ًاصیَ میقػُن ىِـ کاتل
اًزوي صـفاى ًْی عـاماى
ىِـ غـًی

احسان هللا

کابل ښار – اوومه ناحیه

-4342

1376/5/11

0565035۲02
056۲113۲56

حاجی محمد نظام

شهر چاریکار – ناحیه 13

-4343

1376/۲/10

0553۹۲۹152
055۹605256

عبدالقدیم

شهر کابل – ناحیه 13

-4344

امین رمضان

شهر مزار شریف -ناحیه دوم

-4345
-4346

1367/۲/7

والیت بادغیس – قلع نو –
شهر نو
کابل – کارته سه – سرک
شورا

0563300322
057۲3۲1076
057333۲3۲3
055313117۲۲
057۲۲01656
0577۲۲۲۲7۲

-4345

1376/۹/2۲

0503۲2۲3۹5

محمد عمر

والیت کابل – ناحیه 1۲

-4346

1376/۲/۲

اسدهللا

شهر کابل – ناحیه سوم

-4347

1376/5/2۹

احمد فیصل

شهر کابل ناحیه ـ - ۲

-4350

رضوان

شهر کابل – ناحیه 13

-4351

نجیب هللا
سرور دانش

056۲575730
056۹73۲00
050۹60۲27۲
05۹5۹00۹۲6
05۹62۹72۲3
05030۲0۲۲2

سید اکرام الدین

کارته پروان – شهر کابل

-4352

1376/۲/25

0562۲25110

عبدالکریم

شهر هرات ناحیه دوم

-4353

1376/۲/۲

056750۲505
055772026۲0

معاء هللا

شهر هرات – ناحیه دوم

-4354

1376/۲/۲

056750۲505
055772026۲0

سراج الدین

شهر هرات – ناحیه دوم

-4355

سید ابراهیم

شهر کابل – ناحیه 13

-4356

1376/۲/۲

آقا محمد

شهر غرنی – ناحیه اول –
مارکیت خراسان

-4355

1376/۲/۲
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056750۲5505
05۹۹۲35761
05۹62۹۲760
0555۲۲۲۲۹
0566000002

کندهار – کفتان مدد خان
څلورالری
کابل – شهر نو – چهاراهی
حاجی یعقوب

-4357

طارق هللا

جالال ایاد ښار

-4360

محمد عارف

شهر کابل – ناحیه - ۲
نیازبیگ
کونر – اسعد اباد – شهیدانو
چوک
مرکز ولسوالی کشک –
رباط سنگی  -هرات

-4361

-4363

حکیم جان

شهر کابل – ناحیه هشتم

-4364

محمد رسول

-4365

 .2664ػ ځْاى کِْل تْلٌَ

نورایل

 .2665تٌیاػ لیاى اهیـی

سید اسماعیل

ًٌگـُاؿ ّالیت کی هيال ػ
.2666
ځْاًاًْ هؼًی تْلٌَ
ىْؿای ارتواػی صؼالت همین
شیر اقا
.2665
ًاصیَ پٌزن ىِـ کاتل
 .2666ػ کًْـ ػ هاهًْؼّ لْهی ىْؿا
.2667
.2650
.2651
.2652
.2653

اًزوي ارتواػی تاًْاى کيک
ؿتاغ مٌگی ّالیت ُـات
ىْؿای ارتواػی لْم اتـاُین
عیل همین ًاصیَ ُيتن ىِـ کاتل
تٌیاػ ارتواػی صلش
ًِاػ ارتواػی تْاًوٌؼ مافی
فًاى همین ًواصیَ ُيتن ىِـ کاتل
ىْؿای ارتواػی هـػم ّلنْالی
یوگاى تؼعياى همین ىِـ کاتل
ػ کًْـ ّالیت ػ تیيی ػ څلْؿ
کلی ػ علکْ تْلٌیقٍ ىْؿا
ىْؿای ارتواػی هـػم گؾؿٍ
فًؼٍ تاًاى ّ پْمتیي ػّفا ُا
همین عیـعاًَ ىِـ کاتل

فریده

-4356

1376/۹/15

05005۲3۲36
052700133۲
057۲2۹6550
05632333۹۲
0567101035

1376/5/15

-4362
1376/۲/1۹

شهر کابل – ناحیه چهارم
شهر کابل – ناحیه هشت –
کارته نو

-4366

05626007۹۲

سید عبدالوهاب

شهر کابل – ناحیه ۹

-4365

0577052۹۹1
056263366۲

زحل

1376/5/21

05۲5050550
05۲۲۲566۲۲
057۹51۹11۹
057۹۹۹۲۹00
057720۲267
0530۹6۲350
057۲5555۹5

امیر زمان

کنر والیت – تیشی کلی

-4366

1376/۲/۲

055۲31103

محمد یونس

شهر کابل – ناحیه پانزده -
خیرخانه

-4367

1376/۲/25

0577055666
0562۲216۲2

 .2656پَ رالل اتاػ کی فصل هؼًی تْلٌَ هوگی هما

جالل اباد ښار – څلورمه
ناحیه

-4350

1376/۲/۲

05۲5501۲7۲

اتضاػیَ هتيثخیي ىـکت ُای
 .2655میاصتی ّ فیاؿتی ًؼا ّالغ ىِـ محمد صابر
کاتل

.2654
.2655

 .2656ىْؿای هلی فـفًؼاى ىِؼاء

حبیب الرحمن

ػ عْمت ّالیت پَ هـکق کی ػ
.2657
ښځْ غږ تْلٌَ
ىْؿای ارتواػی لْم ًْؿ عاى
رحیم
.2660
عیل ّلنْالی کاهَ همین ًاصیَ

شفیقه

شهر کابل -ناحیه اول –
جاده میوند

-4351

1376/۲/۹

056۲۲۲۲۲71
055۹337615

شهر کابل – ناحیه چهارم –
سرک دوم پروژه تایمنی
خوست والیت په مرکز مانی
کلی
شهر کابل -ناحیه دوازدهم –
ارزان قیمت

-4352

1376/5/1۲

05770۹۲0۹۲0
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-4353
-4354

055۹5۲۲۲۹۲
055052۲116

ػّافػُن ىِـ کاتل
ىْؿای ارتواػی پیًْؼ هـػهی
محمد کاظم
.2661
همین ًاصیَ میقػُن ىِـ کاتل
 .2662اًزوي هياؿکت ّ تضْل
.2663

تٌیاػ ارتواػی کـین هللا ػؿ
ّلنْالی ىکـ ػؿٍ ّالیت کاتل

 .2664مافهاى عػ کاتل
.2665
.2666
.2665
.2666
.2667
.2670
.2671
.2672
.2673
.2674

شهر کابل – ناحیه 13

-4355

1376/۲/10

جان اغا

شهر کابل -ناحیه ۹

-4356

1376/3/30

دل بابا

شهر مابل – ولسوالی
شکردره

-4355

سیر فرهاد

شهر کابل – ناحیه ششم

-4356

ىْؿای ارتواػی اًنزام لْم
غلزایی همین ىِـ فؿًذ ّالیت جاجی غالم نبی
ًویـّف
ىْؿای ارتواػی لْم میؼ ىاٍ
ًظام ّلی ّلنْالی غْؿتٌؼ همین سید یحیی
ًاصیَ  13ىِـ کاتل
ىْؿای ارتواػی ؿاًٌؼٍ گاى
ّمایػ تلٌؼ تٌاژ تٌؼؿ صیـتاى حاجی علی
ّالیت تلظ
ػ کٌـ ّالیت پَ هـکق ػ ًْاتاػ
رحمت هللا
کلی ػ تقگـاًْ تْلٌَ
ػ عْمت ّالیت ػ امواػیل عیلْ
اّ هٌؼّفیْ ّلنْالی ػ ػلیْات توریالی
کلی ػ ځْاًاًْ ػ یّْالی تْلٌَ
ىْؿای ارتواػی هـػم هتضؼ همین
سید محمود
تلظ تامتاى
اتضاػیَ تارـاى فغال مٌگ
سید شهاب الدین
افماًنتاى
تٌیاػ ارتواػی ًزات ىِـ هیوٌَ
نسیمه
ّالیت فاؿیاب
ًِاػ صوایت اف تاًْاى ّ اغفال
امیده
ىِـ هیوٌَ ّالیت فاؿیاب
اًزوي ارتواػی افنـاى ّ
بشیر احمد
تـیؼهالى اؿػّی هلی

 .2675اًزوي ارتواػی صلش ّحثات

صدیق هللا

1376/۲/7

0552۹۹217۲
0565222222
057۲61۲275
050026513
050۲1۹7۲5
056666001۲

شهر زرنج – والیت نمیروز
– مارکیت تمیمور شاهی

-4357

1376/۲/1۲

057۲1۹667۹
05775۲1610

شهر کابل – ناحیه 13

-4360

1376/5/21

0577050025
055۲2۲1515

شهرک بندر حیرتان –
والبت بلخ

-4361

1376/۹/12

کنر والیت نو اباد کلی

-4362

خوست والیت

-4363

1376/۲/12

055۲366666
0555۹7۲6۲0

شهر مزار شریف – ناحیه
اول

-4364

1376/۲/30

055662۹332
055۹2۹۲3۲2

شهر کابل – ناحیه دهم

-4365

1376/۹/11

والیت فاریاب – شهر میمنه

-4366

1376/۲/27

والیت فاریاب شهر میمنه

-4365

1376/5/1۲

شهر کابل – ناحیه اول

-4366

1376/۹/31

شهر کابل – ناحیه دهم –
سرک  13وزیر محمد اکبر

-4367

1376/6/5

179

0566630۲00
057۲2۹۲۲6۹
057۲6۲06۲۲
0570665165
05717075۲۲

خان
.2676
.2675
.2676
.2677

اًزوي ارتواػی فًاى لـیَ
کـهلک ّلنْالی ػُؼاػی ّالیت شیال
تلظ
ىْؿای اًنزام هـػهی همین ًْ
مواللدین
اتاػ ًاصیَ چِاؿم هقاؿ ىـیف
یٌناػ ًظام الؼیي لیصاؿی همین فراه الدین
هیوٌَ ّالیت فاؿیاب
قیصاری
ىْؿای ارتواػی ّ هـػهی
علی احمد
ػایفْالػ غـًی
تٌیاػ ارتواػی اّلْك اًؼعْی
محمد قدیم
همین ًاصیَ پٌچن ىِـ کاتل
اًزوي ارتواػی ػکتْؿاى غة
عبدالقدیر
ّالیت تؼعياى
ػ کٌؼُاؿ ّالیت پَ ښاؿ کی ػ
عطا محمد
تاریکْ لْم تْلٌیقٍ ىْؿا

قریه کرملک – ولسوالی
دهدادی

-4370

1376/5/۹

شهر مزار شریف – ناحیه ۹

-4371

1376/۲/7

شهر میمنه – والیت فاریاب

-4372

1376/5/2۹

والیت غزنی – شهر غزنی

-4373

1376/۲/۲

-4374

شهر کابل – ناحیه پنچم –
خوشحال خان
شهر فیض اباد – والیت
بدخشان

-4375

1376/5/25

کندهار ښار – دوهمه ناحیه

-4376

1376/۹/16

 .2503تٌیاػ عیـیَ ؿُا ّالغ ىِـ ُـات

محمد علی

شهر هرات – جاده مخابرات

-4375

1376/۲/10

اًزوي ارتواػی هؼلْلیي همین
.2504
ىِـ ىثـغاى

ذکر هللا

شهر شبرغان

-4376

1376/۲/10

ًِاػ ارتواػی تـات همین ىِـ
.2505
هقاؿ ىـیف

محمد رسول

.2500
.2501
.2502

.2506
.2505
.2506
.2507
.2510
.2511

ػ عْمت ّالمت ػ تٌیْ ّلنْالی
د
ػ فایٌؼا عیلْ ػ ځْاًاًْ تْلٌَ
ًِاػ ارتواػی ّؿحَ ىِؼا ّ
هؼلْلیي ًظاهی همین ًاصیَ -13-
ىِـ ُـات
پَ کٌؼُاؿ ښاؿ کی مِاؿ هؼًی
تْلٌَ
ػ پکتیا ژغْؿًی ىْؿا
اًزوي تاغؼاؿاى میة ّلنْالی
تِاؿک تؼعياى
ػ عْمت پَ هـکق کی ػ عْمتی
ځْاًاًْ ػ یّْالی تْلٌَ

057۹۲7۲65۹
057۹0۲3۲65
0572۲0۹666
05662213200
05731600۲0
05776727۲5
0571۹15۹6۲
0555۹22۲650
0565۲55600
056727۹65۹
057۲۲2072۲
052651۹1۹1
050۲۲۲1036
050030۹777
056۹5۲5657
0567523100
056۲17۹۹0۲
0562۹3۲۲63

شهر مزار شریف – جاده
شهید معسود – مارکیت
تجارتی برات
خوست ښار – عینی خیلو
مارکیت

-4400

0551۲۲2070
05536۲3۹66

سیدالحق

شهر هرات – ناحیه 13

-4401

056۹335617
056۲1۲66۲5

عبدالبصیر

کندهار ښار – څلورمه ناحیه

-4402

تاج محمد

پکتیا مرکز ګردیز
والیت بدخشان – شهر
بهارک

-4403

050۹055700
0506072213
057637551۹

-4404

خوست ښار – دوهمه ناحیی

-4405

ثمر هللا

سید عبدالمنان
کرامت خان
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-4377

1376/۲/7

1376/5/27

0500۲0223۲
0573700710

0573777171
05۲۲۲۲15۲۲
05۲۲20000۲

.2512
.2513
.2514
.2515
.2516
.2515
.2516
.2517
.2520
.2521
.2522
.2523
.2524
.2525
.2526
.2525

اًزوي فـىؼٍ گاى پـفٍ  ،تطـی
هْتـ ّ هاىیي االت فؿاػتی محمد عثمان
راػٍ لْای هـکق
ػ ًٌگـُاؿ ّالیت ػ عْگیاًی
ّلنْالی ػ ّفیـّالْ ځْاًاًْ اجمل وزیری
تْلٌَ
پَ رالل اتاػ کی ػ افغاى ښځْ
شفیقه
ًْښتګـٍ تْلٌَ
اًزوي ارتواػی تاغؼاؿاى همین
گـػیق ّالیت پکتیا
مافهاى ارتواػی ًنل ًْ
ػ افغاًنتاى ػ تؼاؿکاتْ ػ هنتکی
کاؿکًْکْ تْلٌَ
ػ ًٌگـُاؿ ػ تِنْػّ ّلنْالی ػ
ځْاًاًْ یّْالی تْلٌَ
ػ ًٌگـُاؿ ّالیت لؼل پْؿ
ّلنْالی ػ پاػچاّؿیٌَ کلی
ځْاًاًْ تْلٌَ
مافهاى ارتواػی صوایت اف
رْاًاى تـتـ هموی ىِـ کاتل
ًِاػ ارتواػی صثش ًْتي ىِـ
غقًی
ػ کاتل ّالیت پَ هـکق کښی ػ
ىِیؼ الضاد ػثؼالزثاؿ لِـهاى
تْلٌیقٍ تٌنت
مافهاى ارتواػی افکاؿ رْاًاى
هؼاصـ همین ًاصیَ  13ىِـ کاتل
اًزوي ارتواػی فًاى فاؿع همین
ىِـ هیوٌَ ّالیت فاؿیاب
اًزوي ارتواػی تاغؼاؿاى اًگْؿ
ّلنْالی عْارَ مثق پْه
ػ ُلوٌؼ تَ لښکـگاٍ کی ػ
هؼلْلیت لـًّګْ ّګـّ تْلٌَ
اًزوي فاؿؽ تضصیالى افغاى اف

شهر کابل – ناحیه – ۹
قوتای مرکز

-4406

1376/۲/10

056۲17۲۲۲۲
056۲5۲53۲6

خوگیانی ولسوالی

-4405

1376/5/27

0555320310

جالل اباد ښار – څلورمه
ناحیه

-4406

1376 ۲/2۲

05600۲1257

مرکز شهر گردیز

-4407

1376/5/2

0551۲203۲۲

هدایت هللا

والیت جوزجان

-4410

محمد عباس

شهر کابل – حاجی یقعوب
څلورالری

-4411

1376/۹/11

شکر هللا

بهسود ولسوالی په مرکز کی

-4412

1376/۲/21

حضرت عمر

لعل پور ولسوالی په مرکز
کی

-4413

056۲561۲5
0566720۲25
057310000۲
0527505505
056717175۲
057۲6۲63۲۲

شهر کابل – ناحیه چهارم –
چهاراهی ترافیک
شهر غرنی – کوچه
قومندانی

-4414

1376/۲/۲

050017۲۲۹7
0500726652

-4415

1376/۲/12

0571۲۲۲۲۲۲

عبدالرازق

کابل والیت په مرکز کی

-4416

1376/۲/13

حسن

شهر کابل – ناحیه 13

-4415

تهمینه

شهر میمنه – ناحیه هشتم

-4416

امیر احمد

والیت فاریاب – ولسوالی
خواجه سیز پوش

-4417

1376/5/1۹

کریم هللا

هلمند والیت – لښکرگاه ښار

-4420

1376/۲*/1۹

057۹53173۹

خان محمد

شهر کابل – ناحیه چهار

-4421

1376/۲/1۲

0551۲20۹۹۹

عبدالرحمن
اقبال احمد
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05۲۲۲۲025۲
0575۲۹32۹3
0572730752
057۲6۲۲۲۲۲
055۹۲7320۲
057۲51۲1۹5

.2526
.2527
.2530
.2531
.2532
.2533
.2534
.2535
.2536
.2535
.2536
.2537
.2540
.2541
.2542

ؿّمیَ همین ىِـ کاتل
ىْؿای ارتواػی هـػم هٌطمَ
هیـىکاؿ ّلنْالی پيتْى کْت
همین ىِـ هیوٌَ
پَ کاتل ښاؿ کی ػ پکتیا هیيتْ
تافّ عیلْ ارتواػی ىْؿا
پَ رالل اتاػ کی تِنْػ ّلنْالی
ػ لؼم عیلْ لْهی ىْؿا
اًزوي ارتواػی اًنزام فػفـاى
کاؿاى ّلنْالی پيتْى فؿغْى
ّالیت ُـات
اًزوي اصتواػی ًؼای رْاًاى
ّلنْالی اًزیل همین ًاصیَ 13
ىِـ ُـات
ىْؿای ارتواػی اًنزام هـػم
هٌطمَ مثق ّالیت فاؿیاب
ًِاػ ارتواػی ُوؼلی همین ىِـ
هقاؿ ىـیف راػٍ اصوؼ ىاٍ
هؼنْػ
ػ افغاى ښځْ ػ پـهغتک اّ
مْکالی تْلٌَ
ًِاػ ارتواػی کْحـ ّالغ ىِـ
غقًی
اًزوي صضی هزاػلَ ػلیَ هـض
هیـگی همین کاتل
ػ پکتیکا هـکق ىـًَ کی ػ
الثيـی عیـیَ تْلٌَ
ىْؿای ُوثنٌگی هـػم غْؿتٌؼ
همین ًاصیَ مْم ىِـ کاتل
اًزوي فًثْؿػاؿاى همین لـیَ
فؿػالْ ػؿٍ ّلنْالی کلفگاى
اًزوي ارتواػی فؿاػیي ّ
پـّمل کٌٌؼٍ گاى ّلنْالی
تِاؿک ّالیت تغاؿ
ىْؿای ارتواػی ّفاق هـػهی

0552۲51۲5
0571۲۲6332
0566۹۲۲۲۹1

محمد عارف

شهر میمنه جاده هرات

-4422

برات خان

شهر کابل – دولسمه ناحیه –
احمد شاه بابا مینه

-4423

سید حسین

جالل اباد ښار نهمه ناحیه

-4424

عبدالکریم

مرکز ولسوالی پشتون
زرغون

-4425

0577207۲11
05633۲203۲

محمد نایب

شهر هرات – ناحیه 13

-4426

0527۲07052
0567۲۹1050

محمد اسماعیل

شهر میمنه -جاده تربت جان
بابا

-4425

امان هللا

والیت بلخ -شهر مزار
شریف

-4426

هیله

کابل ښار – لسمه تاحیه

-4427

سید ذاکر حسین

مرکز والیت غزنی – قلعه
امیر محمد خان

-4430

محمد یعقوب
احمدی

شهر کابل – ناحیه دوم

-4431
-4432

1376/۲/23

0555506506
0553۹5۲560
1376/۲/5

1376/5/20

1376/۹/17

1376/۲/1۹

-4433

1376/5/26

-4434

1376/۲/31

سبزه گل

والیت تخار – ولسوالی
بهارک

-4435

1376/5/27

جعمه (مروت)

شهر تالقان

-4436

جمشید
عبدالباقی
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057۲3۲666۲
0571562۲60
0571771775

پکتیکا – په شرنه – شهیدانو
څلورالری
شهر کابل – ناحیه سوم –
کارته چهار
والیت تخار – ولسوالی
کلفگان – قریه زردالو دره

زر خان

056۲500652

056۹1552۹
05002۲7203
057700۲16۲
05۹۹۹6۲717۲
057730۲171
0575252326
0577۲6۲255
055۹۲33۲۲3
0561263026
0552۲۲02۹0
055203557
05۹۹5۹۲۲1۲
055۹670۹7۲
056۲72۲۲7
0502۲36۹13

.2543
.2544
.2545
.2546

همین ىِـ تالماى
تٌیاػ ارتواػی فاتـیکَ ػاؿاى
فّب آُي همین ىِـ کاتل
ىْؿای ارتواػی لْم ًیافی همین
ًاصیَ ىين ىِـ کاتل
ػ کاتل ښاؿ ػّلنوی ًاصیَ ػ
اهٌیت ښاؿکْتی ػ ځْاًاًْ
تْلٌیقٍ ىْؿا
ىْؿای ارتواػی ُوثنتگی هـػم
ّالیت تاػغیل همین ىِـ ُـات

رومان

شهر کابل – ناحیه نهم پارک
های صنعتی

-4435

عبیدهللا

شهر کابل – ششم

-4436

1376/۲/۲

محمد جانباز علی

کابل ښار – دولسمه ناحیه

-4437

1376/6/1

عبدالحکیم

شهر هرات – ناحیه یازداهم

-4440

1376/۹/30

کوند – اسعد اباد

-4441

1376/۲/5

جالل اباد ښار – دوهمه
ناحیه
بغالن مرکزی – نردیک
قومندانی امنیه

-4442

1376/۹/23

-4443

محمد رسول

والیت بلخ  -شهر مزار
شریف

-4444

سلما

مزار شریف – کارته
سجادیه

-4445

فریحه

شهر چاریکار – مقابل
ریاست شهدا و معلولین

-4446

ضیاالحق

پکتیا والیت  -کردیز

-4445

والیت فاریاب شهر میمنه –
جاده لودین
والیت کابل – ولسوالی
شکردره
والیت کاپیسا – یازار ده بابا
علی
والیت کابل – ولسوالی
میربچه کوت

-4446

 .2545ػ کًْـ ّالیت ػ ّلل هًْی تْلٌَ محمد الیق
.2546
.2547
.2550
.2551
.2552
.2553
.2554
.2555
.2556
.2555

پَ ًٌگـُاؿ ّالیت کی ػ ځالًؼ
افغاى تْلٌَ
اًزوي صوایت اؿ هؼلْلیي ًظاهی
ّالیت تغالى
ىْؿای ارتواػی غلْع اعْت
همین ىِـ هقاؿ ىـیف ّالیت
تلظ
ىْؿای ارتواػی رْاًاى ػؿٍ
تـکوي ّالیت پـّاى همین ىِـ
هقاؿ ىـیف
اًزوي ارتواػی صٌایغ ػمتی
فًاى همین ىِـ چاؿیکاؿ ّالیت
پـّاى
پَ پکتیا ّالیت کی عؼهت عیـیَ
اّ تـهغتک تْلٌَ
ًِاػ ارتواػی ػمت ُای هِـتاى
ّالغ ىِـ هیوٌَ فاؿیاب
اًزوي ارتواػی تاغؼاؿاى میة
ّلنْالی ىکـػؿٍ ّالیت کاتل
ىْؿای ارتواػی اًنزام هـػم
هضوْػ ؿالی هـکق ّالیت کاپینا
اًزوي ارتواػی تاغؼاؿاى اًگْؿ
ّلنْالی هیـ تچَ کْت ّالتت

انعام الحق
نصیر احمد

حامد
عبدالرحمن
نصیر احمد
سید هاشم
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05۹5۹۹3277
055۲۲۲0۲5۹
05766602۲
05002۲2115
0500۲6۲525
0502۲22۹50
0567367۹5۲2
0570121۹۲۲
05771۲۹۹۹2
0557۲6۲۲00
05562612۲1
0560007172
056۲505۹05
0506۹70۹00
0502775603
055۲65۹۹00۲
05701۲1۲11

1376/۹/27

0573511312
05772۹21۹6
052602167۲

1376/۲/2۹

-4447

1376/۲/23

-4450

1376/۲/1۲

-4451

1376/۹/23

0557515052
05553۲2762
0557007۲13
0571755521
0551207521
050۹76۲۲27
05771۲۲226
05002۲235
0553136007
056۲۹۹0۲۲0

.2556
.2557
.2560
.2561
.2562
.2563
.2564
.2565
.2566
.2565
.2566
.2567

کاتل
مافهاى ارتواػی اصالت ّالغ
ىِـ هقاؿ ىـیف
ًِاػ ارتواػی ًْای تاًْاى افغاى
همین ىِـ هقاؿ ىیـیف
ًِاػ ارتواػی یٌگی ًنل ّالغ
ىِـ ىثـغاى ّالیت رْفراى
ىْؿای ارتواػی رْاًاى ّ اُالی
للؼَ عاغـ تی تی هِـّ ىِـ
کاتل
ًِاػ ارتواػی رْاًاى اهـّف اهیؼ
فـػا همین ًاصیَ ُيتن ىِـ کاتل
تٌیاػ عیـیَ ماصل کاًْ ّال همین
ىِـ کاتل
ػ کٌـ ّالیت ػ ماالؿ تاؽ میـی
کلی ػ ځْاًاًْ تْلٌَ
اًزوي ارتواػی تـک اػتیاػ همین
ًاصیَ  ۴ىِـ کٌؼُاؿ
اًزوي ارتواػی فًثْؿ ػاؿاى
همین ّلنْالی ػُؼاػی ّالیت تلظ
ىِـک
ارتواػی
ىْؿای
ؿُایيی ىیظ علیفَ تي فایؼ ّالغ
ًاصیَ  -1۱-ىِـ کاتل
ػ عْمت ّالیت پَ هـکق کی ػ
کْچیاًْ ػ یّْالی ىْؿا
اًزوي ارتواػی ًْای تاًْاى
ّلنْالی گؾؿٍ ّالیت ُـات

 .2550پَ ګاتل کی ًْؿ عیـیَ تٌنت
ػ

تاتـّ

لْم

والیت بلخ – شهر مزار
شریف
شهرمزار شریف ـ ناحیه دوم
وردک مارکیت
والیت جوزجان – شهر
شبرغان – قریه مهر اباد

-4452

1376/۲/10

-4453

1376/۲/3

-4454

1376/5/2۹

اجمل

شهر کابل – بی بی مهرو

-4455

1376/۲/2

صیب احمد

شهر کابل  -ناحیه هشتم

-4456

1376/۲/3

نسیم خان

شهر کابل

-4455

حضرت بالل

کنر والیت ساالر باغ

-4456

1376/۲/5

نیاز علی

والیت کندهار ناحیه ـ-۹

-4457

1376/۲/2۲

سارا

والیت بلخ ولسوالی دهدادی

-4460

فضل هللا

شهر کابل – ناحیه ـ-1۲
شهرک شیخ زاید

-4461

1376/۲/25

تراب خان

خوست والیت – د ولس
فامیلی آزادی مینه

-4462

1376/۲/2

فریبا

ولسوالی گذره  -هرات

-4463

1376/5/27

غوث الدین

شهر کابل – ناحیه هشتم

-4464

1376/۲/۹

کندهار والیت

-4465

کونر والیت نور گل
ولسوالی

-4466

1376/۲/1۲

زبروک ولسوالی په بازار

-4465

1376/۲/15

احمد سهیل
رشاد
خانمراد

ػ افغاًنتاى
.2551
مـامـی ىْؿا
ػ کًْـ ّالیت ًْؿ گل ّلنْالی ػ
شیرین آغا
.2552
ځْاًاًْ ىْؿا
ػ پکتیکا ّالیت ػ فیـّک
شفیق الرحمن
.2553
ّلنْالی ػ ځْاًاًْ تْلٌَ
حاجی کران
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0500۲01003
05۹۹3۹512۲
057۲۲60100
0552۹6۹5۲5
05315۲57۲
0562500۲۹۲
057۹۹127۲6
0573170۹20
0556671۹73
056۲0۲50۹3
05053۲25۲۲
05567۲7۲21
056۹00۲020
057۲۲۲0010
0577367013
0567۹۲73۲۲
0500۹01212
0566275253
0557771۲۲0
05515556300
057۲0۲۹۲56۲
0576577123
0531132200
056001۹۹5۹5
0505001۲۲7
050032001۹
05655۲۲۲۲7
05600۲۲77۲
055۲05۲۲۹7
055055۲2۲۲2

ًِ .2554اػ عیـیَ صکوی
.2555
.2556
.2555
.2556
.2557
.2560
.2561
.2562
.2563
.2564
.2565
.2566
.2565
.2566
.2567
.2570

لیلما ولی حکمی

ىْؿای ارتواػی ُوثنتگی
هـػهی همین عْارَ تغـا رؼیؼ عبدالبصیر
ىِـ کاتل
پَ کاتل ښاؿ کی ػ ښځْ فکـی
وحیده
موْى تْلٌَ
ىْؿای ارتواػی یکَ ّ لٌگی
محمد
ُای همین هـکق تاهیاى
ًِاػ ارتواػی اًنزام رْاًاى
محمد سلیم
افغاى همین ًاصیَ ػّم ىِـ کاتل
ىْؿای ارتواػی هـػم اىکوو
حیات هللا
همین ىِـ کاتل
ىْؿای ًْیي هـػم ػایکٌؼی همین
سید ابراهیم
ىِـ کاتل
پَ کاتل ښاؿ کی ػ ّلل غږ
راز محمد
هؼًی تْلٌَ
ػ کًْـ ػ څاکی میوی ػ ځْاًاًْ
شیرشاه
تْلٌیقٍ ىْؿا
پَ کاتل ښاؿ کی افغاى ّلنی
عبدالرحمن
تْلٌَ
پَ کاتل ښاؿ کی ػ ًظـ اّ ػول
اظهار الحق
تْلٌَ
اًزوي ػُالیي ّ هالؼاؿاى
محمد اشراف
ّلنْالی هـػیاى ّالیت رْفراى
ىْؿای ارتواػی تارک ُای
حاجی سخی احمد
همین ىِـ فؿًذ ّالیت ًیوـّف
ىْؿای ارتواػی ُوثنتگی هـػم
ذبیح هللا
عٌزاى همین ىِـ پلغوـی
ًِاػ ارتواػی صوایت اف فًاى
تور پیکی
تی تعاػت همین ىِـ کاتل
اًزوي ارتواػی ای ًْؿ ( ًْؿ
سایره
هِتاب) ّالغ ىِـ ىثـغاى
اًزوي هـغؼاؿاى ّلنْالی عاه
حاجی شهزاده
ؿّػ ّالیت ًیوـّف

والیت ننگرهار شهر جالل
اباد

-4466

کابل ناحیه  -1۲-مقراب
رسانی کابل

-4467

1376/۲/23

یولسمی ناحیه –قلعه نجار ها

-4450

1376/۲/7

مرکز بامیان

-4451

1376/۲/1۲

کابل ناحیه دوم – سرک
وزارت خارجه
کابل ناحیه جهارم – پروژه
تایمنی
شهر کابل – دشت برچی -
پل خشک
کابل ښار – لمری ناحیه –
پولی کلینیک مرکزی

-4452

1376/5/22

-4453

1376/۲/15

-4454

1376/5/3

-4455

1376/7/۲

کونر والیت – څاکی سیمه

-4456

کابل وزیر اکبر خان

-4455

کابل ښار

-4456

جوزجان قریه مردیان

-4457

شهر زرنج – جاده گمرک

-4460

شهر پلخمری – بندر قشالق

-4461

کابل – ناحیه سوم – ایستگاه
دوا خانه
شهر شبرغان – ناحیه اول
– کارته دوستم

-4462

1376/۲/23

-4463

1376/۲/۲

نیمروز ـ ولسوالی خاش رود

-4464

1376/۲/۹
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1376/۹/31

1376/۲/۲

1376/۲/2۹

0577336۲2۲
050027202۲
0500255151
05۹۹66366۲
056۲۲11013
0531053۲6۹
055۹۲6002۲
055۹۲۲72۲۲
05770۲1007
050613151۲
057730۹۲16
0503۲۹۹500
0503۹1۹۹2۹
05۲۹6۲2۹02
0566۹6۹۹63
0563۲0۲۹۹3
055۲230۹۲
0557۲2۹0۲7
056020720۹
0550103۲0۹
056۲2۹۹322
0561202176
056333۹15۹
05730۲۲۹۹
0575260000
0577۲3163۲
05000۹6۲33
050۲۹23600
05667۲۲65۲
05002523۲7
0566213۲27
057۲۲1232۲
057۲6702۹20
05715۲۲۲۲1

ػ پکتیا پَ هـکق ګـػیق ػځؼؿاًْ
.2571
ځْاًاًْ ټْلٌَ
ًِاػ ارتواػی ماػات همین ىِـ
سید رحیم الدین
.2572
کاتل
ىْؿای فًاى تزاؿت پیيَ همین
حمیرا
.2573
ىِـکاتل
محمد سخی

 .2574پَ ًٌګـُاؿ کی ُیْاػ پالٌی ټْلٌَ
.2575
.2576
.2575
.2576
.2577
.2600
.2601
.2602
.2603
.2604
.2605
.2606

ىْؿای ارتواػی اًنزام هؼلْلیي
همین ىِـ غقًی
اًزوي ارتواػی فًاى همین لـیَ
گْمفٌؼ ػؿٍ تگـاهی ّالیت کاتل
اتضاػیَ تارـاى هْتل ّ فـًیچـ
همین ّالیت کاتل
اًزوي ارتواػی ؿّاًيٌامی
آهْفىی ىِـ ُـات
اًزوي ارتواػی رْاًاى پیيگام
ىِـ هیوٌَ ّالیت فاؿیاب
ىْؿای ارتواػی صوایت اؿ
صمْق تارـاى ّ کنثَ کاؿاى همین
ىِـ کاتل
اًزوي ارتواػی تاغؼاؿاى میة
ّلنْالی پغواى ّالیت کاتل
ػکاتل پَ ىپژهَ ًاصیَ کی ػ
ػصوت اتل عیـیَ تٌنت
اتضاػیَ ارتواػی تارـاى هیٍْ
تافُْ مثقی ّلنْالی چِاؿ
ا
امیاب ّالیت کاتل
ػ لغواى ّالیت لـغیْ ّلنْالی
صیة عیلْ لْهی ىْؿا
ًِاػارتواػی رْاًاى پیيگام همین
ىِـ ُـات
ىْؿای ارتواػی هـػم تنتْک
ّالیت تاهیاى هموی ًاصیَ
میقػُن ىِـ کاتل

نقیب هللا
حسین داد
بسمینه
محمد نعیم
آرش
ذین هللا
مزمل احمد
شیرهللا
عصمت هللا
محمد اصغر
امان هللا
جواد
ابراهیم

پکتیا ګردیز ښار ـ میرا جان
مارکیت
شهرکابل ناحیه اول
تیمورشاهی

-4465

1376/5/1۲

-4466

1376/۲/10

کابل ـ ناحیه یازدهم

-4465

1376/5/13

جالل آباد ښار ـ لومړی
ناحیه مخابرات چوک
شهر غرنی – ناحیه دوم قره
باغ
ولسوالی بگرامی – والیت
کابل – قریه گوسفند دره
شهر کابل – ناحیه چهارم
کلوله پشته
شهر هرات – ناحیه اول
سرک سی متره
شهر میمنه – ناحیه چهارم
جاده دهقان

-4466

1376/6/1۹

-4467

1376/۲/ 5

-4470

1376/۲/12

-4471

1376/۲/21

-4472

1376/ ۲ /23

-4473

1376/۲/3

شهر کابل – ناحیه چهارم

-4474

1376/۲/5

کابل – ولسوالی پغمان اخیر
تپه
کابل – سرک دارالمان –
کفایت سوپر مارکیت

-4475

1376/۲/23

-4476

1376/5/6

بازار مرکز ولسوالی چهار
اسیاب

-4475

1376/۲/1۲

لغمان والیت – قرغیو
ولسوالی – چهار باغ سیمه
شهر هرات – چهاراهی
مستوفیت

-4476

1376/۲/2۲

-4477

1376/6/2

شهر کابل – ناحیه – 13
شهرک عرفان

-4500

1376/۲/25
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05550۲7153
055۲5۲۹۹55
0550۹5001۲
0577316۲۲6
055۹22۲05۹
0552016۹30
05605۲5۲۹۹
05573367۲7
0560۲53۲31
055۹36۲157
0566655552۲
050025۲1۲3
057۹1۲0۲0
0527۲32020
057۹55303۹
057671۲131
0566227۲21
05660۹66۲۲
056۲۲۲۹017
056033۲076
0500302050
0500۲۲۲۲06
05۹553۲355
055۹۲03020
0565116۹۹5
0561۲00۹00
0573517250
0576001۲52
05۹۹0۲03۲
05537167۲

 .2605ػ کٌؼُاؿ ښاؿ ػ ًاًْایاًْ تْلٌَ
.2606
.2607
.2610
.2611
.2612
.2613
.2614
.2615
.2616
.2615
.2616
.2617
.2620

اًزوي ارتواػی صوایت ّاًنزام
ّتـًـاى ّالیت ُـات
هزتوغ ارتواػی اصالس غلثاى
همین ىِـ ُـات
ىْؿای ارتواػی هـػم ّلْمالی
اًؼاؿب ّالیت تغالى همین کاتل
ىْؿای ارتواػی رْاًاى گؾؿ
هـػاى غیة تاتا همین همین ًاصیَ
 16ىِـ کاتل
مافهاى ارتواػی ّصؼت ّتاُوی
همین ىِـ کاتل
ػکٌؼُاؿ ښاؿ ػ ّؿیځ فاتـیکْ
لـًّکْ تْلٌَ
اًزوي ارتواػی ّلـآًی تمیت هللا
همین ًاصیَ ػُن ىِـ کاتل
ًِاػ ارتواػی پیام ىـق ّالغ
ًاصیَ یافػُن ىِـ کاتل
ىْؿای ارتواػی هـػم یکاّلٌگ
ًوثـ ػّ همین ًاصیَ ىين ىِـ
کاتل
ػ رالل آتاػ ښاؿ ًِوَ ًاصیَ کی ػ
افغاى ځْاًاًْ ټْلٌَ
ىْؿای ارتواػی هـػم لـیَ
علثـګ ّلنْالی مٌگ تغت
تٌؼؿ ّالیت ػایکٌؼی
ػفاتل ّالیت هـکق هخیت ّؿػگْ
تْلٌیقٍ ىْؿا
ىْؿای ارتواػی اُلی هضل ًْ
آتاػ للؼَ لؼم هـکقىِـ غقًی

تٌیاػ ارتواػی ًزیثَ همین ًاصیَ
.2621
ىين ىِـ کاتل
.2622

مافهاى

ارتواػی

کندهار ښار – ښاروالی ته
مخامخ
شهر هرات _ انصاری 6
ناحیه 6
شهر هرات کوچه اول جاده
مهتاب ناحیه 5
کابل ناحیه  11سرک حاجی
چمن

-4501

1376/۲/7

-4502

1376/6/4

-4503

1376/6/15

-4504

1376/6/12

وحید هللا

کابل ناحیه  15مقابل بوستان
کابل

-4505

1376/6/5

نصیر احمد

شهر کابل ناحیه 11

-4506

1376/6/16

عصمت هللا

کندهار ښار 11ناحیی عینو
مینه

-4505

1376/1۲/1۲

احمد بیژن

شهرکابل ناحیه دهم

-4506

1376/۲/2۲

.

عبدالعظیم

شهر کابل – ناحیه 11

-4507

1376/۲/2۲

0570۹22۲6۲
056۹۲۹0۲۹۹

اکبر

شهر کابل – ناحیه  15مقابل
بوستان کابل

-4510

1376/11/14

0560736664
0546340646

نبی هللا

جالل ښار لومړی ناحیی

-4511

1376/7/11

0561۹01605
0566755۹۲0

محمد علی

والیت دایکندی قریه خلبرگ
ولسوالی سنگ تخت بندر

-4512

1376/6/31

0505107262
0504401503

نقیب هللا

زابل والیت مرکز قالت

-4513

1376/6/11

عبدالمجید

شهر غزنی – نوآباد قلع قدم

-4514

1376/6/21

غالم حسین

شهر کابل – ناحیه  6گوالی
دواخانه

-4515

1376/6/10

شهر هرات -ناحیه 15

-4516

.

عبدالحکیم
عبدواحد
نور احمد
قمرالدین

ُْاػاؿاى محمد صابر
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0500316۲76
050030۲۹1۲1
0566045214
0576512711
0577450701
0577625155
0571244053
0546001030
0576720020
0530646736
0566700007
0527436365
050030001۲
0500267۹37

0500351115
0500000441
0577420260
0500062347
0554600565
0550316624
0575151567

غافی اهاى هللا عاى ّالغ ىِـ
ُـات
ىْؿای ارتواػی هـػم فاف مْم
ىِـک آؿیا ًاصیَ ػُن ىِـکاتل
ػ ُلوٌؼ ّالیت ػ لښکـګاٍ ػ
الکْفّ لْم ىْؿا
اًزوي ارتواػی اًنزام تاغؼاؿاى
ّلنْالی کلفگاى ّالیت تغاؿ
ًِاػ ارتواػی اتضاػ فًاى فْىٌذ
کِي ُـات

053536545
کابل – ناحیه دهم شهرک
آؤیا
هلمند والیت لښکر ګاه دریم
ناحیه
والیت تخار – ولسوالی
کلفگان
قلع ریگ – ولسوالی زنده
جان – هرات

-4520

کبیر احمد

شهرنو کابل –ناحیه دهم

-4521

1376/6/24

ًِاػ ارتواػی رْاًاى هتؼِؼ همین
.2626
ىِـ ىثـ غاى
ػ پکتیا ّالیت پَ ښـًَ کی
محمد نسیم
.2627
ػیاؿاى تْلٌیق تٌنت

شهر شبر غان – سرک
پوهنتون شبرغان

-4522

1376/۲/2۲

پکتیا والیت مرکز ښرنه

-4523

1376/10/15

05550013۲0

والیت بغالن  -مرکز
ولسوالی دوشی

-4524

11376/10/15

050۹35۲7۹3
050۹17۲۲۲7

.2623
.2624
.2625
.2626

 .2625اًزوي ػیاتت یا هـض ىکـ

غالم رسول
اختر محمد
صالح الدین
آمنه

عبدالواحد

اًزوي ارتواػی فًاى تـتیَ کٌٌؼٍ
.2630
هـؽ ُای تغوی ّلنْالی ػّىی
.2631
.2632
.2633
.2634
.2635
.2636
.2635

ػ کٌـ ّالیت ػىیګل ّلنْالی
ػتـىیګل ػځْاًاًْ ػُوغږی ػ
یّْالی تْلیٌقٍ ىْؿا
اًزوي ارتواػی لالة کاؿاى
ماعتواًی همین ىِـغقًی
پَ کٌؼُاؿ ښاؿ کی ایخاؿ هؼًی
تْلٌَ
اًزوي ارتواػی فًاى فاؿع
مثقیزات ّلنْالی ُای عٌزاى
ّػّىی ّالیت تغالى
ىْؿای ارتواػی اُالی هنزؼ
مفیؼ للؼَ ّفیـ ًاصیَ ىين ىِـ
کاتل
ًِاػ ارتواػی رْاًاى ؿظا کاؿ
همین هـکق تالماى
اتضاػیَ ّاؿػ کٌٌؼٍ گاى ظـّف

بی بی زمرد

-4515

11376/6/16

-4516
-4517

0500266700
0554107722
050۲02۲۹۲
05۹۹1۲0۹1۲
0500765377
0500506777
0566767464
0563671163
0500211560
0500034503
056۲51۲2۲3
0560۹1۹2۲5

056110۲0۲۹
05625۲۲5۲۲

عبدالودود

کنر والیت شیګل ولسوالی

-4525

1376/5/1

حیات هللا

شهر غزنی – مارکیت تمدن

-4526

1376/۲/12

اسدهللا

کندهار ښار – څلورمه ناحیه

-4525

1376/6/۲

انیتا

والیت بغالن – ولسوالی
دوشی

-4526

1376/10/15

0576216۲0۲
05532۲0۹73

محمد اکبر

شهر کایل  -ناحیه ششم -قلعه
وزیر

-4527

1376/5/3

0570۹0۲030
056۲۹70۲30

والیت تخار  -مرکز تالقان –
ناحیه دوم
شهر کابل – ناحیه اول

-4530

1376/۲/25

-4531

1376/6/12

عبدالقیوم
محمد ظاهر
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057۲۹۹۲۲7۲
05۹5۹32525
05700330۹
0500۹1۲5۹6

0503610252
0561106۹3۹
0577334602

چیٌی ًّکلی همین ىِـ کاتل
تٌیاػ ارتواػی پٌاٍ غقًَ همین
همایون
.2636
ىِـ غقًی
مافهاى ارتواػی ًنل ًْیي همین
رحمت هللا
.2637
ًاصیَ ُفؼُن ىِـ کاتل
ػ کًْـ ّالیت هـّؿی ّلنْالی
زاهید هللا
.2640
ػ ځْاًاًْ ػُوغږی ټْلٌَ
اًزوي ارتواػی ُقاؿٍ ُای
.2641
امواػیلی همین ىِـ کاتل
.2642
.2643
.2644
.2645

خان علی

ًِاػ ارتاػی رْاًاى پْیا همین
ًاصیَ اّل ىِـ هقاؿىـیف
ػ کٌـ ّالیت ػ اهٌیتی ځْاکًْْ
سید امیر ګل
ػىِیؼاًْ ّػ ّؿحْ تْلٌیقٍ ىْؿا
پَ کاتل کی ػ کٌؼُاؿ ػ ځْاًاًْ
محمد منظور
ىْؿا
ػکٌـ ّالیت ػّتَ پْؿ ّلنْالی ػ
محمد عجب خان
هاهًْؼّ لْم ىْؿا
بی بی مریم

شهر غزنی

-4532

1376/5/15

شهرکابل – ناحیه هفدهم
سرکوتل

-4533

1376/5/15

کنر والیت – مرور ولسوالی

-4534

1376/6/11

0566752012
0555255057
0555160606
0562106743
05۲۹۹1۹۲۲۹
055۲35553۲

شهر کابل – ناحیه دهم –
بین سیلم کاروان وچهاراهی
شهید
والیت بلخ – شهر مزار
شریف ناحیه اول
کنر اسعد آبادښار – لومړی
ناحیه

-4535

1376/۲/21

-4536

1376/7/2۲

-4535

1376/۲/11

کابل ښار -لسمه ناحیه

-4536

کنر والیت – دوته پور
ولسوالی – شهدانوچوک
والیت پروان – شهر
چاریکار ـ جوار ریاست
شهدا ومعلولین

-4537

1376/5/2

-4540

1376/۲/۲

055۲۹0221
05۲۲62۲۲6

-4541

1376/۲/2۲

0505053000
0500365۲۲1

1376/5/20

0575172۹60
057567۲75۹
056736۲6۲5
0551۲1۲1۲6
055120516۲
05502667۲7
0560133۲۲0
0502۹2۹۲۲0
0555026۲۲۹
0556۹33522

ىْؿای ارتاػی ّصؼت هـػهی
.2646
ّالیت پـّاى

صفت هللا

پَ کٌؼُاؿ ښاؿکی ػ ځْاًاًْ
.2645
ػهخثت تؼلْى هؼًی ټْلٌَ

محمد سلیم دقیق

کندهار ښار – لویه ویاړه

ًِاػ ارتواػی اًنزام فًاى همین
.2646
ىِـ فـاٍ

سهیال

شهر فراه – ناحیه سوم-
مقابل لیسه نسوان نفیسه
توفیق

-4542

عبدالرشید

والیت بامیان – مرکز

-4543

13755/5/27

محمود شاه

شهر کابل – ناحیه چهارم

-4544

1376/۲/2۲

شهر مزار شریف –ناحیه
سوم
والیت بغالن ولسوالی
اندراب
کندهار والیت ژړی ولسوالی

-4545

1376/۲/2۹

-4546

1376/5/2۹

050۲00۲۹۲5

-4545

1376/5/2

0570050012

.2647
.2650
.2651
.2652
.2653

اًزوي ارتواػی ػاًيزْیاى غْؿ
همین هـکق تاهیاى
اًزوي ارتواػی صؼق ّصفای
ىِـ کاتل
تٌیاػ عیـیَ ًثی فاػٍ همین ىِـ
هقاؿ ىـیف
اًزوي ارتواػی فًثْؿ ػاؿاى تٌْ
اًؼاؿب ّالیت تغالى
ػ کٌؼُاؿ ّالیت ػژړی ّلنْالی

سید کمال الدین
محمد امان
شیر احمد
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057۹516۲۲۲
0576506126
055۹5۲۲56۲
05۲۲۲2712۲
0500۲۲151۲
05002۲2۲00
0500000012
0575007001

ػ ځْاًاًْ ټْلٌیقٍ ىْؿا
ػ کٌؼُاؿ ښاؿکی ػ هیيتْ تاتـّ
اسدهللا
.2654
هـاًی لْم ټْلٌیقٍ ىْؿا
پَ کاتل ښاؿکی ػ لغواى ػ صنیي
عبدالمتین
.2655
عیلْ لْم ىْؿا

کندهار ښار – اومه ناحیی

-4546

1376/6/۹

کابل ښار – پلچرخی

-4547

1376/5/7

عبدهللا

کابل ناحیه دهم

-4550

 .2655تٌیاػ عیـیَ ػمت کوک

محمد نصیر

شهر مزار شریف

-4551

ػ ُلوٌؼ ّالیت پَ لښکـګاٍ کی
.2656
ػهؼالزْی ػاکتـاًْ ټْلٌَ

عزیزاحمد

 .2657ػ پکتیا ّالیت ػ هؼلْلیٌْ ټْلٌَ

حکمتیار

لښکر ګاه انوری اڅک
کلینیک
پکتیا والیت مرکز شرنه
مستوفیت ته مخامخ

-4552

.2656

.2660
.2661
.2662
.2663
.2664

ىْؿای ّالیاى افغاًنتاى

اًزوي ارتواػی اًنزام ّتْاًوٌؼ
مافی فًاى همین ًاصیَ اّل ىِـ
ُـات
ػ کًْـ ّالیت ػ ګزـ ّ لْم
ټْلٌیقٍ ىْؿا
ىْؿای ارتواػی تقؿگاى لـیَ
عْؿػ کاتل ّلنْالی عاکزثاؿ
پَ کاتل ښاؿ کی ػ ځاځیْ ػ
لْهًْْ ټْلٌیقٍ ىْؿا
ىْؿای ارتواػی میوای غقًَ
همین ىِـ غقًی

 .2665تٌیاػ عیـیَ لثغٌؼ ّالغ ىِـ کاتل
.2666
.2665
.2666
.2667

-4553

شیال

شهر هرات ناحیه اول

-4554

مولوی محمد قاسم

137/5/1۲

1376/6/11

0500۹6۲050
050۹51561۹
0500317615
056۹66۲5۲0
056۲660۹35
050۲73۲075
050030031۹
057335۲۲۲۲
05663۲71۲
0503606011
05000۹5056
0575117211
055۹33523
057۲۲۲2۹۹۲
0565677۲۲1۹

کنر والیت اسعد آباد ښار

-4555

137/5/1۲

055۲2۲153۹
055573۲2۹7

قریه خورد کابل – ولسوالی
خاکجبار
کابل ښار – اتمه ناحیه –
کارته نو

-4556

1376/11/7

0576663507

-4555

1376/5/1

055۹1۲۲۲۲۲
05773006۲۲

منصور احمد

شهر غزنی

-4556

1376/5/1۲

0563710021

احمد رومان

شهر کابل – ناحیه چهارم

-4557

1376/5/1

0561723072
0555255057

والیت کندز

-4560

1376/6/11

0563660562

بغالن مرکزی – عقب بازار

-4561

1376/6/11

شهر کابل – ناحیه دهم –
سرک 15

-4562

1376/5/4

شهر کابل ناحیه سوم

-4563

1376/6/26

میر زمان
حاجی عبدالصمد

اًزوي ارتواػی هـغؼاؿی
ّلنْالی ػلی آتاػ ّالیت کٌؼف
اًزوي ارتواػی اًنزام فًاى
ضیا گل
صٌؼت پیيَ تغالى هـکقی
اًزوي صوایت اف ُْاًْؿػی
محمود شاه
افغاًنتاى
اتضاػیَ هتيثخیي ىـکت ُای
ماصیتی ّفیاؿتی فائـ ّالغ ىِـ علی اصغر
کاتل
مسلم
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0566356475
0562561215
0503333335
055700055
.

.2650
.2651
.2652
.2653
.2654
.2655
.2656
.2655
.2656
.2657
.2660
.2661
.2662
.2663
.2664

پَ کاتل کی ػ لغواى علکْ
تْلٌیقٍ ىْؿا
پکتیا کی ػًښق ُڅاًؼٍ ځْاًاًْ
ټْلٌَ
اتضاػیَ پـّؿه ػٌُؼٍ گاى هـؽ
ُای گْىتی همین ىِـ ُـات
ػ کاتل ښاؿ ػ پلچـعی ػ
یّّْیيتوَ ًاصیَ پّ هلغـّ
غًْؼی کی ػ ځْاًاًْ ىْؿا
ػ کْچیاًْى صمْلْ څغَ ػ هالتړ
تْلٌَ
اًزوي ارتواػی فًاى فػفـاى
کاؿ همین پيت کٍْ هال یامیي
ّلنْالی گؾؿٍ ّالیت ُـات
اًزوي ارتواػی گلغاًَ ػاؿاى
هـکق ّالیت فـاٍ
ىْؿای ارتواػی هضصلیي
ّرْاًاى غْؿ همین ليکـگاٍ
ّالیت ُلوٌؼ
ىْؿای ارتواػی هـػم ىاُی
تگاب ّلنْالی پٌزاب تاهیاى
همین ًاصیَ میقػُن ىِـ کاتل
پَ رالل آتاػښاؿ کی ػځْاًاًْ
فکـی مّْالی ټْلٌَ
اًزوي ارتواػی هـغؼاؿاى هـکق
ّالیت کاپینا
اًزوي ارتواػی هْتـ فـّىاى
ّالیت غقًی
ًِاػ ارتواػی رْاًاى ًنل ًْیي
همین ّالیت تغاؿ
ػُلوٌؼ ّالیت پَ لښکـګاٍ کی ػ
ػاکتـاًْ اّصضی کاؿکًْکْ
ټْلٌَ
ًِاػ ارتواػی هياؿکت تـای
ػؼالت همین لـیَ مـآمیاب هـکق

عبدالمعروف

کابل ښار -اولسمه ناحیه
بتخاک

-4564

1376/6/۲

آدم خان

پکتیا – مرکز ګردیز

-4565

1376/6/۲

حمیدهللا

شهر هرات – ناحیه سوم

-4566

1376/5/10

غفور

کابل ښار – یو ویشتمه ناحیه

-4565

0500۲۹2671
0500۲153۲6
0576311115
0552175500
0577303013
0576124556
05۲۲20۲232
05۲۲657۲15

منصور

کابل ښار نوی شهر – جوار
دفتر اتصاالت

-4566

1376/5/13

056۲272722
055۲66۲۲۲۲

سمیه

هرات – ولسوالی گذره قریه
پشت کوه

-4567

1376/6/30

0576067636
0505633667

شیخ احمد

شهر فراه – جاده بانک
زراعتی ناحیه سوم

-4550

1376/10/30

0574633655
0575642266

محمد آصف

هلمند – لشکر گاه ناحیه دوم

-4551

1376/6/4

0571600524
05443515

غالم عباس

شهر کابل –ناحیه 13

-4552

1376/5/16

055671701
056632770

غالم اسحاق

جالل آباد – دریمه ناحیه

-4553

مومنه

والیت کاپیسا

-4554

1376/5/1۲

عبدالحی

والیت غزنی

-4555

1376/5/3

نور آغا

والیت تخار –مرکز شهر

-4556

1376/۲/2۲

نورمحمد بهرامی

هلمند والیت – لښکرګاه
ښاهر – دریمه ناحیه

-4555

1376/۲/2۲

05031520۲۲
0500210022

همایون

قریه سر آسیاب ـ مرکز
بامیان

-4556

1376/5/1۲

05770۹۲۲75
0553۲۲7551
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0566۹2۹261
0561366362
056601501۲
0577۲7156۲
0566660521
057117۹6۹3
0505۲۲۲۲53
0505۹27۲۲0

.2665
.2666
.2665
.2666
.2667
.2670
.2671
.2672
.2673
.2674
.2675
.2676
.2675

تاهیاى
ىْؿای ارتواػی هـػم ّلنْالی
هٌؼّل ّالیت ًْؿمتاى
اًزوي ارتواػی صوایت افهضیػ
فینت ّالغ ًاصیَ پاًقػٍ ىِـ
کاتل
اًزوي ارتواػی ًنل ًْ اهیؼ فـػا
همین ىِـ کاتل
فاؿػیي
ارتواػی
اًزوي
ّپـّمل کٌٌؼٍ تـتْف ّلنْالی
پيت ؿّػ همین ّالیت فـاٍ
اًزوي ارتواػی روغ آّؿی
کيویـٍ ّهضصْالت صیْاًی
ّلنْالی فًؼٍ راى ّالیت ُـات
ىْؿای ارتواػی رْاًاى همین
عْارَ روغ ّلی ًاصیَ پٌزن
ىِـ کاتل
پَ کاتل ښاؿکی ػ ُیْاػ پالَ
ځْاًاًْ ػیّْالی ټْلٌَ
ػ ُلوٌؼ ّالیت ػ لښکـ ګاٍ ښاؿ ػ
صـافاًْ اتضاػیَ
ػ ُلوٌؼ ّالیت پَ لښـګاٍ کی
ػهلکی هاهْؿیٌْ ټْلٌَ
ػ ًٌګـُاؿ ّالیت پَ رالل آتاػ
کی ُیلی اصوؼی عیـیَ ټْلٌَ
ىْؿای ارتواػی اًنزام هـػم
ّلنْالی هالنتاى همین ىِـ کاتل
تارـاى
ارتواػی
اًزوي
ّػّکاًؼاؿاى هاؿکیت عیـعْاٍ
راػٍ ًاػؿ پيتْى
ػ ًٌګـُاؿ ػؿ مـعـّػ ّلنْالی
ػ غثی کاؿ کاًّکّْ تْلٌَ

 .2676اتضاػیَ صـافاى ىِـ غقًی
.2677

جمعه دین

والیت نورستان – ولسوالی
مندول

-4557

1376/6/20

دلیل

شهر کابل – ناحیه  1۲پارک
بی بی ساره

-4560

1376/5/6

عبدالعزیز

شهر کابل – ناحیه سوم

-4561

1376/5/11

057720۲۲160
05762۹120۹

قدرهللا

والیت فراه – جاده بانک
زراعتی

-4562

1376/5/20

050667346
0504662160

محمد هاشم

والیت هرات – ولسوالی
زنده جان

-4563

1376/5/22

0577354476
0555620544

احمد فرید

شهر کابل – ناحیه پنجم

-4564

1376/11/13

0560000200
0560000300

محمد جاوید

کابل والیت – شاه شهید

-4565

1376/11/2

هلمند والیت – لښکر ګاه
ښار -څلورمه ناحیه
هلمندوالیت – کرنی
ښارګوتی
جالل آباد ښار – پنځمنه
ناحیه

-4566

1376/5/۹

-4565

1376/5/23

-4566

مینا نادری

شهر کابل – ناحیه 13

-4567

1376/5/1۲

مختار شریفی

شهر کابل – ناحیه دوم –
جاده نادر پشتون

-4570

1376/5/1

ننګرهار والیت – جالل
آبادښار لومړی ناحیی
والیت غزنی – مرکز شهر
مارکیت خراسسان
شهر غزنی – نوآباد – ناحیه

-4571

1376/5/2۹

-4572

1376/6/6

-4573

1376/5/25

عصمت هللا
نقیب هللا
احمد سهراب

عبدالودود
آقا محمد

اًزوي ارتواػی ّهؼًی پیک عطاء هللا
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050573۹757
050573163۹

050052۹313
0565562۲1۲
0500002۲62
05000067۹۲
050۲۲377۲7
0566363633
0560767۲1۲
0567770076
057۲1۹7730
057732۲662
0500255۲۲۹
0505536۹03
056۹6130۲۲
0555۲۲۲۲۹
0577226060
0526250717

غقًَ همین ىِـ کاتل
ػلْګـ ّالیت هـکق ػ پایغیل کلی
محمد آغا
.2700
ػ مِاک لْم تْلٌیقٍ ىْؿا
اًزوي ارتواػی هـغؼاؿی لـیَ
 .2701فـىماى کالى ّلنْالی ماًچاؿک احمد مدنی
ّالیت مـپل
ػ عْمت ّالیت پَ هـکق کی ػ
شیرهللا
.2702
ځْاًاًْ ػ ُوغږی ټْلٌَ
 .2703ػلْی ًٌګـُاؿ ځْاًاًْ ټْلٌَ
.2704
.2705
.2706
.2705
.2706
.2707
.2710
.2711
.2712
.2713

نثارهللا

اًزوي صفع اؿفه ُای عاغـات
ػّؿاى هثاؿفٍ ّهماّهت هـػم سید عبدالوهاب
ُـات
ػ تاػغیل ّالیت پَ هـکق کی
محمد آصف
ػځْاًاًْ غږ ټْلٌَ
اًزوي هتيثخیي ىـکت ُای
محمد رضا
آتـماًی همین ىِـ غقًی
ىْؿای ارتواػی اًنزام هـػم
رٌْب ىـق عْارَ ؿّاه سلطان محمد
ىِـکاتل
ىْؿای ارتواػی هـػم غزْؿ
ّلنْالی ّؿك ّالیت تاهیاى
همین ًاصیَ میقػُن ىِـ کاتل
اًزوي ارتواػی ػاػعْاُاى افغاى
ویدا
هومین ىِـ کاتل
اًزوي ارتواػی فاؿػیي کچالْ
حسین جان
ىاٍ فْالػی ّالیت تاهیاى
اًزوي ارتواػی ػـظَ کٌٌؼٍ
گاى اػّیَ رات فؿاػتی هالؼاؿی
محمد طاهر
ّتغن ُای اصالس ىؼٍ همین ىِـ
کاتل
ًِاػ ارتواػی غلْع میـت ّالغ
امیرنوید
ًاصیَ چِاؿم ىِـ ُـات
مافهاى اصیایی ُْیت اًناًی

احمد الیاس

5
لوګر والیت – پایخیل کلی

-4574

1376/6/۲

ولسوالی سانچارک والیت
سرپل

-4575

1376/7/12

خوست والیت مرکز متون
کلی

-4576

کابل ښار -دویمه ناحیه

-4575

والیت هرات – جوار باغ
ملت

-4576

1376/6/17

بادغیس والیت – قلعه نو

-4577

1376/6/2۲

شهر غزنی

-4600

1376/5/30

شهرکابل – ناحیه نهم –
ساحه خواجه رواش

-4601

1376/5/27

شهر کابل ناحیه سیزدهم

-4602

شهر کابل کلوله پشته

-4603

1376/11/7

والیت بامیان – ساحه سیخار
بالق

-4604

1376/6/23

شهرکابل – ناحیه اول

-4605

1376/7/3

شهرهرات – ناحیه  4باد
مرغان

-4606

1376/7/3

شهر کابل

-4605

1376/7/13
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1376/5/2۲

057630336
050531۹5۹0
0500۲۲2276
056۲۲1۲5۹0
056560۲375
05555526۹6
05751۹1۹۹۲
0527710555
057۲۲۲۲۲2۲
05656۲57۹۲
0576151151
0570160202
05۹۹۹۹165
0577055706
0570130۹۲۲
050077326
056۲7۲620
05550۹0100
057۲23۹030
0505603۲۲0
0500167013
55۲601۲۹۹055۲735۲76
0554545113
0556150002
0576575465
0500424641
0573222123
0555601616

.2714
.2715
.2716
.2715
.2716
.2717
.2720
.2721
.2722
.2723
.2724
.2725
.2726
.2725
.2726
.2727

ػگـػیق هـکق ػ عاًی للؼَ ػ
ځْاًاًْ ټْلٌَ
ىْؿای ارتواػی اػتواػ افغاى
همین ًاصیَ مْم ىِـ کاتل
اًزوي ارتواػی صوایت اف
ًیافهٌؼاى ًاصیَ ىين ىِـ کاتل
اًزوي ارتواػی فًثْؿ ػاؿاى
ّلنْالی ػُؼاػ ّالیت تلظ
هـػم
ارتواػی
ىْؿای
گؾؿمیقػُن ًاصیَ ُفؼُن ىِـ
کاتل
ىْؿای ارتواػی اًنزام فًاى
همین هـکق ّالیت کٌؼف
ًِاػ ارتواػی ًیک اًؼیياى همین
هـکق ّالیت پٌزيیـ
اًزوي هتغصصیي هٌاتغ تيـی
افغاًنتاى
ىْؿای ارتواػی ّفاق رْاًاى
همین ًْآتاػ فاهیلی ُای ؿیيغْؿ
اًزوي ارتواػی تاغؼاؿاى ىفتالْ
ّلنْالی لیصاؿ ّالیت فاؿیاب
اًزوي ارتواػی تاغؼاؿاى میة
ّلنْالی گـفیْاى
اًزوي ارتواػی تاغؼاؿى آلْ
ّلنْالی
ًاهْما
عْارَ
پيتًْکْت
ىْؿای ارتواػی رْاًاى ُوفکـ
همین ًاصیَ ُفتن ىِـ کاتل
پَ کٌؼُاؿ ښاؿکی ُْػ هٌؼّ
ځْاًاًْ ټْلٌَ
اتضاػیَ هتيثخیي ىـکت ُای
عؼهات هالؼاؿی کْچی ُای
افغاًنتاى
اًزوي ارتواػی پـّفینْؿ غالم
هضوؼ هیوٌَ گی همین ىِـ هیوٌَ

حبیب هللا

ګردیز ښار -بازارکی

-4606

محمد سلیم

شهر کابل – ناحیه سوم

-4607

امان هللا

شهر کابل – ناحیه ششم

-4610

1376/6/11

نورآغا

والیت بلخ ولسوالی دهدادی-
سرک پل بابو

-4611

1376/6/6

محمد سرور

شهرکابل – ناحیه هفدهم –
کوچه هشتم

-4612

1376/6/4

والیت کندز -ناحیه اول –
سرک فاطمه زهرا
والیت پنجشیر – جوار
مهمان خان والیت
شهرکابل قلعه فتح هللا –
عقب لیسه زرغونه
شهرکابل – ناحیه هفتم –
فامیلی های ریشخور
والیت فاریاب -ولسوالی
قیصار
والیت فاریاب -ولسوالی
گرزیوان

-4613

1376/7/16

-4614

1376/6/17

-4615

1376/5/16

-4616

1376/6/25

-4616

محمد آصف

والیت فاریاب – ولسوالی
پشتونکوت

-4617

ناهید
محمد دین
عببدهللا
شکرهللا
عبدالرحیم
محمد حسین

-4615

0550۹۲6061
055۹562233
056۲333333
05۲۲221060
05770526۲7
05061135۲۲2
05771۲627۲
057003۹۹7۲
056342405
0577300663
0575655655
0546551075
0551111362
0546223103
0565247054
0577013344
0572013001
0575044624
0566166242
0565365366
0575010302
0566757262
0506403042
0577660226

محمد ذاکر

کابل – ناحیه هفتم -

-4620

1376/6/25

0571215112
0566600106

عزت هللا

کندهار ښار – عینو مینه

-4621

1376/7/25

050666۹66۲

شین ګل

شهر کابل – ناحیه پنجم –
خوشحال خان

-4622

1376/5/25

056۹2۲720
0565۲۲0۲۲7

جواد زیارمل

شهرمیمنه  -زگرخانه

-4623

1376/6/23

0576610305
057766567
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.2730
.2731
.2732
.2733
.2734
.2735
.2736
.2735
.2736
.2737
.2740
.2741

ّالیت فاؿیاب
اًزوي ارتواػی اًنزام فاؿػیي
ّهالؼاؿاى ّالیت ًیوـّف
اًزوي ارتواػی صوایت اف
هیـاث ُای فـٌُگی افغاًنتاى
ىْؿای مـتامـی ٌُؼّ تاّؿاى
ّمکِای افغاًنتاى
اتضاػیَ ػکاماى ّفلوثـػاؿاى
ّالیت ُـات
تٌیاػ ارتواػی اهیؼ ًْیي همین
ىِـ کاتل
اًزوي ارتواػی صفظاى ّلاؿیاى
لـآى کـین
اًزوي ارتواػی صٌایغ ػمتی
فًاى ىاٍ فْالػی همین هـکق
تاهیاى
ًِاػ ارتواػی صاهیاى فًاى
ّاغفال همین کاتل
ًِاػ ارتواػی رْاًاى چغت
هـکق ّالیت موٌگاى
اتضاػیَ تارـاى ّاؿػ کٌٌؼٍ ّمایل
الکتـًّیکی راػٍ ًاػؿ پيتْى
ىِـ کاتل
ىْؿای ارتواػی ُوثنتگی
هـػهی همین للؼچَ ىِـ کاتل
ػ ُلوٌؼ ّالیت پَ لښکـګاٍ کی
ػتاؿکقی ځْاًاًْ ټْلٌیقٍ ىْؿا

عبدالحمید

والیت نیمروز

-4624

1376/7/5

سید عبدالروف

شهرکابل ناحیه ششم

-4625

1376/7/5

رام سرن

شهرکابل – ناحیه چهارم

-4626

1376/5//26

وحیدهللا

شهر هرات – ناحیه دوم

-4625

ناحیه دهم قلعه فتح هللا –
سرک نهم
شهر هرات ناحیه چهارم -
بادمرغان

-4626

1376/10/26

-4627

1376/7/21

والیت بامیان – مرکز
ولسوالی قریه بند جمیل

-4630

کابل ناحیه ششم – کارته
سوم سرک دوم
والیت سمنگان – کارته
صلح

-4631

1376/7/30

-4632

1376/10/14

محمد مختار

شهر کابل – ناحیه دوم –
جاده نادر پشتون

-4633

1376/6/27

سید مسلم

شهرکابل -ناحیه هشتم قلعچه

-4634

1376/7/3

زریالی

لښکرګاه ښار دوهمی ناحیی
عمری مارکیت

-4635

شبانه
خلیل احمد
نجیبه
سید موسی
تاج الدین

055161761
0545361527
0506644220
0544015721
05770200533
0552010165
0577326662
0500255564
0565265350
0574426765
0506۹۲0۲32
0503۹6۲۹06

-4636

.2742
ىْؿای ارتواػی اًنزام هـػم
ًْ .2743آتاػ للؼَ چوي ًاصیَ ػُن ىِـ نور محمد
کاتل
ػ ُلوٌؼ ّالیت پَ لښکـګاٍ کی
عبدالصمد
.2744
ػّلنی تْلٌیقٍ ىْؿا
اًزوي ارتواػی روغ کٌٌؼٍ گاى
حسام الدین
.2745
کيویـٍ هضصْالت صیْاًی

0574200236
0577003146
05002144626
0577654341
0566101144
0506063236
0572001064
0577446547
05025320272
0563666303
0575500067
0573241514

شهر کابل – ناحیه دهم –
قلعه چمن

-4635

1376/7/۲

هلمند والیت لښکرګاه ښار
دوهمه ناحیی
والیت هرات – ولسوالی
پشتون زرغون

-4636

1376/7/10

-4637

1376/6/25
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0500557۲۲
05005576۹۹
05001۲۲71۹
05۹۹50۲۲56
0577362427
057536126

ّلنْالی پيتْى فؿغْى
اًزوي ارتواػی روغ کٌٌؼٍ گاى
 .2746کيویـٍ ّ هضصْالت صیْاًی کشمیره
ّلنْالی کـط ّالیت ُـات
.2745
اًزوي ارتواػی اًنزام فاؿػیي
عبدالمجید
.2746
کچالْ ّلنْالی یکاّلٌگ تاهیاى
اًزوي ارتواػی فاؿػیي کچالْ
 .2747ػىت تیکـ ػؿٍ فْالػی هـکق نقیب هللا
تاهیاى
ىْؿای ارتواػی اًنزام اُالی
شاه رمضان
.2750
ىِـ آؿاء ًاصیَ چِاؿم ىِـکاتل
اًزوي ارتواػی فاؿػیي کچالْ
 .2751همین مـعزْی ػؿٍ فْالػی جواد
هـکق تاهیاى
ًِاػ ارتواػی ىِیؼ میؼ ًْؿ
 .2752هضوؼ ُاىوی همین ىِـ هیوٌَ محمد عمر
ّالیت فاؿیاب
اًزووي هؼًی ّارتواػی ؿاٍ
فرید
.2753
فالس ىِـ هضوْػ ؿالَ کاپینا
اًزوي ارتواػی هِـ تاًْاى همین
سکینه
.2754
ليکـگاٍ ّالیت ُلوٌؼ
مافهاى ارتواػی رْاًاى می
محمد حکیم
.2755
چِاؿ ّالیت
اتضاػیَ تارـاى هیٍْ تافٍ
نجابت
.2756
ّمثقیزات افغاى همین ىِـ کاتل
اتضاػیَ پـّمل کٌٌؼٍ گاى
 .2755صثْتات ّغلَ رات ّغٌی همین شفیق هللا
ىِـ کاتل
ػ فاتل ّالیت پَ لالت کی ػ
ثنا هللا
.2756
تـًک هؼًی تْلٌَ
ىْؿای ارتواػی ُوثنتگی فًاى
ذکیه
.2757
همین ىِـ ليکـگاٍ ّالیت ُلوٌؼ
ىْؿای ارتواػی ماػات ُای
سید محمود
.2760
للؼَ هیـا ّلنْالی فـفٍ ّالیت

والیت هرات – ولسوالی
کرخ – داخل باغ ملی

-4640

1376/6/25

0571310605
0575510164

-4641
والیت بامیان ولسوالی یکا
ولنگ

-4642

1376/7/17

0555416177
0554147655

بامیان دشت تیکر – دروه
فوالدی

-4643

1376/7/17

0555531065
0556264174

شهر کابل – بره کی شهر
آراء

-4644

1376/10/15

0571225046
0577163043

والیت بامیان دره فوالدی

-4645

1376/7/17

0564603666
0556717500

والیت فاریاب – شهر میمنه

-4646

والیت کاپیسا -چوک گلدان

-4645

1376/11/23

والیت هلمند – ناحیه سوم

-4646

1376/7/5

-4647

0575534005
0570410600

شهرکابل ناحیه هشتم -ساحه
شاه شهید
شهرکابل – ناحیه چهارم –
مقابل حوزه چهام امنیتی

-4650

1376/6/14

شهر کابل ناحیه اول -باغ
قاضی

-4651

1376/7/4

زابل والیت – مرکز قالت
– دوهمه ناحیه
والیت هلمند شهر لشکر گاه
سرک اول
شهر کابل ولسوالی فرزه –
قلعه میرا

-4652
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-4653

1376/7/2

-4654

1376/10/6

0566562323
0565001126
0545654344
0571567626
0500455461
0566353615
0562400400
0500210161
0557747454
0545046376
0500404564
0500066044
050203603
0546211075
0552056053
055623365

.2761
.2762
.2763

.2764
.2765
.2766
.2765
.2766
.2767
.2750
.2751
.2752
.2753
.2754
.2755

کاتل
ػکٌـ ّالیت پَ هـکق کی یْ لؼم
اًناًیت لپاؿٍ عیـیَ تْلٌَ
تٌیاػعیـیَ کْحـ همین هـکق
ّالیت تغاؿ
فاؿػیي
ارتواػی
اًزوي
ّپـّمل کٌٌؼُگاى تـًذ ّغٌی
ّلنْالی عاى آتاػ ّالیت کٌؼف
فاؿػیي
ارتواػی
اًزوي
ّپـّمل کٌٌؼٍ گاى تـًذ
ّغٌیل ّلنْالی آلتاه ّالیت
کٌؼف
ػ رالل آتاػ ښاؿ ػ ځْاًاًْ فکـی
ؿغْى ټْلٌَ
ىْؿای ُوثنتګی هـػم ػایکٌؼی
همین ىِـ کاتل
ػ ُلوٌؼ ّالیت ػ غْښیٌْ چـګاًْ
ؿّفًکْ ټْلٌَ
پَ چِاؿ آمیاب ّلنْالی کی
ّلنی یّْالی ټْلٌیقٍ ىْؿا
ىْؿای هزاُؼیي پٌزيیـ
ىْؿای ارتواػی هـػم ؿماق
همین ىِـ کاتل
مافهاى ارتواػی صـکت تـکوي
ُا
ىْؿای ارتواػی اًنزام افنـاى
هتماػؼ اؿػّی هلی همین ىِـ
کاتل
اًزوي ارتواػی تاغؼاؿاى اًاؿ
ّلنْالی مـّتی ّالیت کاتل
مافهاى ارتواػی افك مثق ّالغ
ًاصیَ اّل ىِـ مـپل
اًزوي ارتواػی روغ کٌٌؼٍ گاى
کيویـٍ ّهضصْالت صیْاًی

0556644515
0555555572
0560000664
0500640341

کنر والیت – مرکز اسعد
آباد

-4655

فضل الدین

والیت تخار – ناحیه سوم

-4656

1376/7/56

سید اسدهللا

والیت کندز _ خان آباد
قریه قرغز

-4655

1376/10/6

076057606
0577040331

امین هللا

والیت کندز

-4656

1376/10/6

0575124051
0561632566

جالل آباد ښار – دریمه
ناحیه
شهر کابل ناحیه ششم ګوالی
دواخانه

-4657

1376/۹/7

-4660

1376/7/7

هلمند والیت مرکز لښکرګاه

-4661

1376/7/25

والیت کابل – ولسوالی
چهارآسیاب
والیت پنجشیر – ولسوالی
بازارک
شهرکابل قوای مرکز ناحیه
دوم
شهر مزار شریف – کارته
آریانا جوار چوک کامګار

-4662

1376/10/20

-4663

1376/7/۲

-4664

1376/7/12

-4665

1376/6/13

0560312۹51
05603۹35۲۲
056۲3۲5700
055000۲105
05۹۹551551
050۲323132
055۹7130۹۲
05۹72۹2۹5۹
05۹۹3۹1020
050067۲0۲۲
0577000066
050050131۲
0560002223
056020077۲

سید حسام الدین

شهر کابل – ناحیه هفدهم

-4666

1376/12/11

05761۲1۲۲۲
0500225103

فضل هادی

والیت کابل – ولسوالی
سروبی بازار

-4665

1376/7/16

اسحاق علی

ناحیه اول – شهر سرپل

-4666

محمد موسی

مرکز ولسوالی خلم -والیت
بلخ

-4667

تسل
شمایل
راز محمد
عبدالحبیب
محمد امین
محمد عظیم
محمد کمال
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1376/10/10

0550۹57275
055۲2۲7310
0573۹02502
056۲756۲60
0575205355
0575355356

.2756
.2755
.2756
.2757
.2760
.2761
.2762
.2763
.2764
.2765
.2766
.2765
.2766
.2767
.2770

ّلنْالی علن ّالیت تلظ
اًزوي ارتواػی ّهؼًی اػتواػ
همین ىِـىثـ غاى
ًِاػ ارتواػی رْاًاى هـکق
ّالیت تاهیاى همین ًاصیَ مْم
ىِـ کاتل
ػ ػّىا عیلْ ځْاًاًْ ػ یّْالی
ټْلٌیقٍ ىْؿا
ىْؿای هـػهی لـیَ رات
ًْتـرَ ّلنْالی تگـاهی کاتل
ىْؿای ارتواػی رْاًاى کیاك
همین ًاصیَ یافػُن ىِـ کاتل
اًزوي ارتواػی فاؿػیي غلَ
رات لـیَ تاؽ هـظا هِتـالم
لغواى
ػ کٌؼُاؿ اؿغٌؼاب ػ ځْاًاًْ
هؼًی ټْلٌَ
ىْؿای ارتواػی اًنزام تارکِا
همین ىِـ ىثـغاى ّالیت
رْفراى
ىْؿای مـتامـی اًنزام
لقلثاه ُای افغاًنتاى
ىْؿای ارتواػی اًنزام هـػم
صْفٍ غـب
مافهاى ارتواػی رْاًاى لْم
رويیؼی همین ىِـ ُـات
اتضاػیَ ىـکت ُای میاصتی
ّتْؿینتی ّعؼهات صذ ػوـٍ
همین ىِـ کاتل
اتضایؼٍ هتيثخیي ىـکت ُای
عؼهات هالؼاؿی کْچی ُا
اًزوي ارتواػی اعْت ّلنْالی
کیتی ّالیت ػایکٌؼی
ػ غقًی ّالیت ښاؿکی ّلل
ټْلٌیقٍ ىْؿا

محمد هللا

شهر شبرغان بندر اندخوی

-4650

1376/7/10

0530567675
0561174256

منصورالدین

شهر کابل – ناحیه سوم

-4651

1376/11/30

0555050755
0530262606

کنر والیت اسعد آباد ښار
لمړی ناحیه
قریه نوبرجه ولسوالی
بگرامی

-4652

1376/7/۲

-4653

1376/7/12

مصدق الحق

شهر کابل – ناحیه یازدهم

-4654

0551365365
055322۲076
0566221203
0575032451
0545266055
0546675664

عبدالرشید

قریه باغ میرزا – قریه
مهترالم

-4655

1376/7/12

0551115550
0576524353

محمد یونس

کندهار والیت – ارغنداب
ولسوالی

-4656

1376/11/10

0500۹73۹160
0507۲22۲3

شمس الحق

والیت جوزجان – شهر
شبرغان

-4655

1376/11/1

05676۲7002
05627۹۹336

وحیدهللا

شهرکابل – ناحیه سوم

-4656

شهر کابل ناحیه چهام –
تایمنی
شهر کابل – ناحیه اول جاده
باغ مراد

-4657

1376/10/12

-4660

1376/6/25

حاجی جالل

شهر کابل – ناحیه دهم –
شهرنو

-4661

مهر دل

شهر کابل – ناحیه پنجم

-4662

1376/7/7

حمید

والیت دایکندی – ولسوالی
کیتی

-4663

1376/7/12

زین الدین

غزنی والیت – مرکز ښار

-4664

1376/7/25

نصیر احمد
عبدالشاه

ضیا الدین
عزیز احمد
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0577203۲3۲
050020۲20۹7
0577430045
0500430054
0500150005
0577150005
0553456214
0577303317
0504650362
0505212500
05701۹1۹3۲
0570۲006۹

.2771
.2772
.2773
.2774
.2775
.2776
.2775
.2776
.2777
.3000
.3001
.3002
.3003
.3004
.3005
.3006

ًِاػ ارتواػی ػاًو ّالغ
ّلنْالی اًؼ عْی ّالیت فاؿیاب
ػ ًٌګـُاؿ ّالیت پَ رالل آتاػ
ښاؿکی هاللی هيؼل عیـٍ تٌنت
اًزوي ارتواػی روغ کٌٌؼٍ گاى
کيویـٍ ّهضصْالت صیْاًی
ّلنْالی چِاؿ کٌت ّالیت تلظ
ػ کٌؼُاؿ ّالیت ػ ػًؼ اّػاهاى
ّلنْالی ػ عښتْ تِتیْ ػ هالیکٌْ
ټْلٌَ
ػ کٌؼُاؿ ښاؿ پّ ػیٌْ هیٌَ کی ػ
ّؿػګْ لْهی ىْؿا
ىْؿای ارتواػی هؼلْلیي
لِـهاى ّ ّؿحَ ىِؼا
ػ لغواى ّالیت ػ لـغیْ پّ
ّلنْالی کی صؼالت هنتٌؼّیَ
تٌنت
اًزوي ارتواػی ًاصـی همین
کاتل
ػ عْمت ّالیت ػ ػٍّ
هٌؼّلنْالی ػ عْاًاًْ ػموْى
ټْلٌَ
اًزوي ارتواػی ػاًيزْیاى
ػایکٌؼی همین ىِـغقًی
اًزوي ارتواػی رْاى هـػم همین
ّلنْالی اًزیل ّالیت ُـات
اًزوي ارتواػی هکتة ماف
ُـات
ػ ًٌګـُاؿ ػىیٌْاؿّ ّلنْالی ػ
هچیْ ؿّفًّکْ ټْلٌَ
تٌیاػ ارتواػی ُوؼلی همین ًاصیَ
مْم ىِـ کاتل
ػ کٌـ ّالیت ػّتَ پْؿ ّلنْالی
ػکـهْل کلی ػ ځْاًاًْ ټْلٌَ
تٌیاػ عیـیَ اًؼیيَ هلی ّالغ ىِـ

والیت فاریاب ولسوالی
اندخوی
ننګرهار والیت – دریمه
ناحیه

-4665

1376/7/12

-4666

1376/10/3

مرتضی

والیت بلخ – ولسوالی چهار
کنت

-4665

1376/10/10

0550625052
0575612702

حاجی جان محمد

کندهار والست – ددند
ولسوالی

-4666

1376/7/21

050075660
050031۲1001

محمد ظاهر

کندهار والیت – عینو مینه

-4667

1376/7/27

رضا خان

شهر کابل – ناحیه 1۲
ایستګاه ده خدایداد

-4670

محمد انور

لغمان والیت قرغیی
ولسوالی مرکز

-4671

ذبیح هللا
ماللی

056۲36۲۲51
056616۲۲17
056700۲321
055۹۹5۹755

050016۹570
050۲636321
05520301۲1
055۲62۹۲1۲
055505۲55۲
053075۲633

احمد فرهاد

ده دانا بازار چهل ستون

-4672

س1376/10/6

056202۲650
056176157۲

احمد هللا

دومنده بازار سرار محمد
مارکیت

-4673

13776/10/17

0551۲۲3۹33
0551665757

والیت غزنی – پالن سوم
مرکز شهر
والیت هرات – ولسوالی
انجیل – سرک کبرزان
والیت هرات – ناحیه اول –
جاده محبس
ننګرهار والیت – شینوارو
ولسوالی مارکو بازار کی
شهر کابل – ناحیه سوم –
کارته سوم
کنر والیت – دوته پور
ولسوالی
شهر کابل – چهار راهی

-4674

1376/7/21

-4675

1376/6/25

-4676

1376/7/7

-4675

1376/7/17

-4676

1376/7/1۲

-4677

1376/7/15

عنایت هللا
غالم ربانی
حاجی سعد
عقل باز
محمد داود
حضرت عمر
حبیب هللا
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-4500

0571۲۲5۲11
0577۲۹۲۹75
05772۲7۲۲1
0563۹۹۹۹۹۹
05633003۲۲
0556505023
056666100
0500300۹36
055۲6۲1۲07
055۲6۲6۲۲۹
0576۲00300

کاتل
اًزوي ارتواػی اًنزام فًاى
همین ًاصیَ پٌزن ىِـ هقاؿ
ىـیف
ىْؿای ارتواػی صوایت اف
هؼاؿك ػیٌی همین ىِـ کاتل
ػلغواى ّالیت هِتـالم تی ّفلْ
څغَ ػ هالتړ ټْلٌَ
ػ کاتل ښاؿ پَ اتوَ ًاصیَ کی ػ
هْعیٌْ ځْاًاًْ ټْلٌیقٍ تٌنټ
ػ ًٌګـُاؿّالیت ػ مـعـّػ
ّلنْالی ػ ظلن آتاػ کلی ػ علکْ
ىْؿا

0551۲00700

حاجی یعقوب
شیما

مزار شریف ناحیه پنجم-
ساحه فقی آباد

-4501

1376/10/30

عبدالشکور

شهرکابل – ناحیه 12

-4502

1376/10/10

محمد ایوب

مهترالم ښار -محمد رحیم
چوک

-4503

1376/11/۲

عبدالنبی

کابل ښار -اتمه ناحیه

-4504

1376/7/30

05۲55۲۹702
0555۲1۲۹3۲

عبدالجلیل

سرخرود ولسوالی – ظلم آباد
کلی

-4505

1376/10/1

0567۲01۲۲0
056666۲070

 .3012ىْؿای ژّؿًالینتاى ىِـکاتل

حفیظ هللا بارکزی

شهر کابل –ناحیه چهارم –
شهرنو چهارارهی طره باز
خان

-4506

اًزوي ارتواػی هؼلْلیي غیْؿ
.3013
همین ًاصیَ اّل ىِـ کاتل

عبدالرشید

شهر کابل – ناحیه اول

-4505

1376/7/17

 .3014اًزوي ػّکتْؿاى چين افغاًنتاى

غالم دستگیر

شهرکابل -

-4506

1376/10/10

.3005
.3006
.3007
.3010
.3011

اتضاػیَ هتيثخیي ىـکت ُای
 .3015تـاًقیتی ّتاؿچاالًی همین ىِـ زرغونه
کاتل
 .3016ػ ًاصـّ لْم یّْالی ىْؿا

حاچی منان

کاًْى ارتواػی اػتؼال ّالغ ىِـ محمد اعظم
.3015
کاتل
عمریار
ىْؿای ارتواػی رْاًاى ىوالی
رامش شمال
.3016
تقؿگ
مافهاى ارتواػی رْاى هضْؿ
نوید هللا
.3017
همین ىِـکاتل
 .3020اتضاػیَ هـؽ ػاؿاى ىِـ ُـات

ضیا الحق

ػ کٌـ ّالیت ػ ىیگل ّلنْالی
.3021
ػعلْ ػیّْالی تْلٌیقٍ ىْؿا

صاحب الرحیم

شهر کابل – چهاراهی
دهبوری ناحیه سوم شهر
کابل
کابل ښار – اولسمنه ناحیه –
وحدت شهرک
شهر کابل ناحیه چهارم
سرک اول تایمنی
شهر کابل ناحیه یازدهم –
احمد یار تاور منزل دوم
شهر کابل سلیم کاروان
روبروی تانک تیل وزیر آباد
شهر هرات – جاده میرویس
صادق
کنر والیت – شیگل ولسوالی
بازار کی
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-4507
-4510

1376/7/1۲

-4511

1376/7/25

-4512
1376/11/5

-4514
-4515

05605۹1230
055۹2۲2۲۲
0565555360

05002۹1۲55
050176۹1۲

1376/7/30

-4513

0573۲0۲۲30
057۲631۲75

1376/10/7

05000۲0536
050006۲775
0500247170
0500257445
0576535513
0577334744
050026۲051
050515۲0۲۹
050۹5۹53۹0
0531۹۲۹5۹5
0506167616
0555606606
0552007116
0556731062
0577230252
0577162010
0553352666
0550105366

اًزوي ارتواػی تاغؼاؿاى اًگْؿ
ّلنْالی ًِـ ىاُی ّالیت تلظ
پَ رالل آپاػ ښاؿکی ػ ُڅاًؼّ
نسیمه
ښځْ ټْلٌَ
مافهاى ارتواػی ُوثنت فًاى
شمیم
تـای پیيـفت همین ىِـ کاتل
اًزوي ارتواػی فاؿػیي تـتْف
همین ىِـىثـ غاى ّالیت اسدهللا
رْفراى

والیت بلخ -نهر شاهی –
مرکز ولسوالی

-4516

1376/12/4

جالل آپاد ښارـ دوهمه ناحیه

-4515

1376/7/30

شهر کابل – سرک اول
کارته چهار

-4516

1376/7/26

شهر شبرغان -مقابل
انکشاف دهات

-4517

1376/7/16

 .3026تٌیاػ فًؼگی همین ىِـ کاتل

محمد آغا

-4520

1376/7/23

 .3025هزوغ هلی افغاًنتاى

سید عبدهللا

.3022
.3023
.3024
.3025

.3026
.3027
.3030
.3031
.3032
.3033
.3034
.3035
.3036
.3035

نصیر احمد

اًزوي ارتواػی کْحـ ّالغ للؼَ
ًْ تاػ غیل
ػ اؿفگاى ّالیت پَ تـیٌکْت کی
اًصاؿهؼًی تْلٌَ
ىْؿای ارتواػی هـػم تیزاٍ ىؼٍ
فّى ىوال همین ًاصیَ چِام
ىِـهقاؿىـیف
پَ کاتل ښاؿکی ځْاًاًْ ټْلٌیقٍ
ىْؿا
ػګزـّ لْم ػ ځْاًاًْ هـکقی
ټْلٌَ
اًزوي ارتواػی فًاى پـّمل
کٌٌؼٍ لثٌیات ّغٌی همین
ىِـتالماى ّالیت تغاؿ
ػکاتل ښاؿ پَ ػّلنوَ ًاصیی کی
ػ غـیة غږ ټْلٌَ
ػهیؼاى ّؿػګ ّالیت ػهالعیلْ
لْم ټْلٌیقٍ ىْؿا
ػُلوٌؼّالیت پَ لښکـګاٍ ښاؿکی
ػځْاى فکـ هؼًی ټْلٌَ
اتضاػیَ هتيثخیي ىـکت ُای
تْلیؼ الثنَ فًاى همین ىِـکاتل

شهرکابل ناحیه چهارم –
تایمنی
شهر کابل ناحیه دوم-
بهارستان
والیت بادغیس _ قلعه نو _
ناحیه اول

-4522

1376/12/5

فقیر محمد

ترینکوت ښارـ څلورمه ناحیه

-4523

1376/7/2۲

فضل النصیر

شهر مزار شریف – ناحیه
چهارم

-4524

محمد رفیع

شهر کابل – کارته نو

-4525

1376/10/11

ارشاد

کابل ښارـ اتمه ناحیه -کارته
نو

-4526

1376/10/2۲

فرشته

شهرتالقان – ناحیه دوم

-4525

1376/7/21

محب هللا

کابل ښار – دولسمه ناحیی

-4526

1376/7/25

ګل حبیب

میدان وردګ والیت ـ مرکز
ښار

-4527

1376/11/26

نور علی

لښکرګاه ښار -دوهمی ناحیی

-4530

لیلما

شهرکابل ـناحیه چهارم
چهاراهی انصاری

-4531

ظریفه
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-4521

0565101651
0552735303
05625۲63۲3
056020۲063
0567313533
0567366636
0577105056
0530304403
0561770707
0565770707
0505000500
0564700600
0576003620
0577562657
05000۲2007
0500777532
05۲۹۹۹2630

1376/11/2

05۹۹0076۲
056۲070۲27
05۹۲000007
05602۹6520
0561۲77۲23
05667070۲6
055۲۲1۲۲17
055732۹۲2۲
05000171۲۹
05530۹00۲7
0500500۲76
05۹5۲577۲۲
0563۹3636۲
05671۹۲50۲

ػ کاتل ښاؿ پَ اتوَ ًاصیَ کی ػ
.3036
کْچی ځْاًاًْ ػ یّْالی ټْلٌَ

محمد حکیم

تٌیاػ ارتواػی صوایت همین ىِـ
.3037
کاتل

حمیرا

ػکٌـ ّالیت ماالؿ تاؽ ػؿګْ کلی
.3040
ػځْاًاًْ ټْلیٌقٍ ىْؿا

شوکت

ًِ .3041اػ ارتواػی عؼهت تاهیاى

.3046
.3045
.3046
.3047
.3050
.3051

ػکٌؼُاؿ پَ ػؿیوَ ًاصیَ کی
راهْ گٌؼًّکْ ښڅْ ټْلٌَ
ػ کٌؼُاؿ ښاؿ پَ اّهَ ًاصیی کی
ػ هـتا ّ اچاؿّ رـًّکْ ښځْ
ټْلٌَ
ػ رالل آتاػ ښاؿ پَ ػؿ یوی
ًاصیی کی غؾایی تْکْ
اّپـّمل کًّْکْ هیوٌْ ټْلٌَ
ػکٌؼُاؿ ښاؿ ػ ًِوَ ًاصیی ػ
عاهک ګٌؼًّکْ ښځْ ټْلٌَ
پّ رالل آتاػ ښاؿ کی ػ راهْ
ګٌؼًّکْ هیوٌْ ټْلٌَ
ىْؿای ارتواػی اًنزام لْم
هغل ّالیت کاتل

 .3052اتؼالی تٌنټ

-4532

شهر کابل – چهاراهی
صدارت مقابل رایاست
امنیت ملی
کنر والیت – ساالرباغ درګو
کلی

-4533

1376/10/1۹

-4534

1376/12/27

محمد هادی

مرکز شهربامیان

-4535

1376/7/30

عبدالبصیر

والیت بغالن – ولسوالی
پلخمری

-4536

1376/10/1۲

اًزوي ارتواػی ىالی کاؿاى
.3042
پلغوـی هـکق ّالیت تغالى
.3043
ًِاػ ارتواػی اًنزام ػمت
عمران هللا
.3044
فـّىاى افغاًنتاى
 .3045اًزوي اًکياف هٌطمْی

شهر کابل – ناحیه هشتم

05005۹5۹۲1
055051۲5۲1
050۹1065۹۹
0577061۲16
05553۲0700
05507۹2۹۲0
055۲77۹۲۲6
05536۲3۹۲۲
0527۹55۹3۲
0561۲1۹۹3

-4535
شهر کابل _ ناحیه اول_
چندول
شهرکابل _ ناحیه دهم _
سرک پنجم قلعه فتح هللا

-4537

بی بی عایشه

کندهار ښارـ دریمه ناحیه

-4540

1376/7/2۲

فاطمه

کندهار ښارـ اومه ناحیی

-4541

1376/7/2۲

050631۲7۹0
050۲۹77۹۹0

بی بی خدیجه

جالل آباد ښار ـ دریمه ناحیی

-4542

1376/7/2۲

05622۲۹05
055657۲570

بی بی کلثوم

کندهار ښارـ نهمه ناحیی

-4543

1376/7/2۲

بی بی ندیمه

جالل آباد ښارـ پنځمه ناحیی

-4544

1376/7/2۲

شهر کابل ـ ناحیه هفتم ـ
جوار لیسه حبیبیه
شهر کابل ـ ناحیه دهم ـ
کوچه یفتلی ها
والیت نیمروز ـ شهر زرنج
ناحیه اول
والیت پروان نو آباد ټوپدره

-4545

محمد عیسی

وحید الرحمن
شیدا محمد ابدالی

ػ ًیوـّف هـکق فؿًذ کی ػ
.3053
مینتاى ځْاًاًْ هؼًی ټْلٌَ
ارتواػی
 .3054ىّْؿای
هـػم عبدالحمید

عبدالبصیر
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-4536

-4546

1376/7/2۲

-4545

1376/10/7

-4546

1376/10/11

0552436554
0566707066
050564560
0576071122
050۲2۲1۹67
05062201۲۲

050505۹0۹۲
050505۹0۹۲
0531720073
05607۹1۲0۲
050۹۹۲036
0571۹1۹7۹1
056۲266266
05556۲6۲61
0577۲5۲162
0573۲۹۹۲5۲
055217۲۲6۲

.3055
.3056
.3055
.3056
.3057
.3060

کاؿیقهیـ ؽیي للؼَ غٌی تْتؼؿٍ
هـکق ّالیت پـّاى
اًزوي ارتواػی فًاى تْاًوٌؼ
همین ّلنْالی صصَ اّل کاپینا
ىْؿای ارتواػی هـػم ػٍ ػاًاى
ػٍ للٌؼؿ ًّْ آتاػ ػٍ ػاًا ًاصیَ
ُفتن ىِـ کاتل
اًزوي ارتواػی اًنزام فاؿػیي
تـتْف ّالیت کٌؼف
اًزوي ارتواػی فًاى فاؿع
ّپـّمل کٌٌؼٍ مثقیزات همین
ًاصیَ اّل ىِـ کاتل
ىْؿای ارتواػی ًْؿمتاًی ُای
همین ًاصیَ ػّم ىِـ کاتل
ًِاػ ارتواػی صالس همین ىِـ
کاتل

055۲6۲۲200
بی بی ظریفه

والیت کاپیساـ ولسوالی حصه
اول ـ قریه بازار باکو

-4547

1376/10/12

05736۲2720
0572۲06165

فدا محمد

شهر کابل ـ ناحیه هفتم ده
دانا ایستګاه مغازه

-4550

1376/10/1۹

05۹5210۲07
05۹5۲2۲۲5۲

سمیع هللا

والیت کندز

-4551

1376/10/2

056۹56566
0502220061

شفیقه

مرکز والبت کابل ـ ناحیه
اول

-4552

1376/10/1۲

056۹۹۹536۲
056۲5۹۲۲76

شهر کابل _ ناحیه دوم
پهلوی سینما بهارستان
شهر کابل ناحیه چهارم
سرک دوم تایمنی

-4553

1376/10/10

-4554

1376/10/24

غالم محمد
عبدهللا

213

0500205156
0505116161
0550057040
0555355563

