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 میدان وردګ

ان وردګمید محمد فاضل رفیع الله 1     8/5/2020 اربکي مراد بندچک 

    8/5/2020 پولیس زیوالت  جلریز میدان وردګ عبدالقدوس شکر الله 2

د ولسوايل  حکیم خیل بندچک میدان وردګ محمدیعقوب محمد منیر 3

 موټروان

8/5/2020    

 غزنی

    8/15/2020 اربکی جامل خیل قره باغ غزنی موسی اسدالله 4

احدعبدالو  جنت ګل 5     8/15/2020 اردو بشی اندړ غزنی 

    8/15/2020 اربکی برخانخیل مقر غزنی محمدرسول حاجی محمد 6

    8/15/2020 پولیس نسوخیل قره باغ غزنی امیرمحمد حمیدالله 7

    8/15/2020 پولیس شموخیل مقر غزنی خیال محمد حکمت الله 8

یاربک نوی خولی مقر غزنی محمداسامعیل رحمت الله 9  8/22/2020    

    8/29/2020 پولیس انخایل مقر غزنی فقیرمحمد رحمت الله 10

    8/22/2020 پولیس دادوخیل قره باغ غزنی فضل رحامن سمیع الله 11

    8/28/2020 اربکی رابوخیل مقر غزنی پایندخان سیدحسن 12

    8/29/2020 اربکی رابوخیل مقر غزنی رضاخان سیدخان 13

مدخان مح سیف الله 14     8/22/2020 اربکی خونیان قره باغ غزنی 

    8/15/2020 اربکی جامل خیل قره باغ غزنی نیک نظر سیف الله 15

    8/22/2020 پولیس ملنګی اندړ غزنی عبدالله صدیق الله 16

    8/22/2020 پولیس شاتوری اندړ غزنی روح الله صدیق الله 17

ونپاڅ جانګل اب بند غزنی محمدایوب عارف الله 18  8/21/2020    

    8/21/2020 اربکی جامل خیل قره باغ غزنی شیراحمد عبداالحد 19
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    8/29/2020 پولیس اناخیل مقر غزنی محمدرسول عبدالسالم 20

    8/29/2020 پولیس عباسی مرکز غزنی محمدیوسف عبدالشکور 21

اسپیل  ظریف خیل رشیدان غزنی عبدالهادی عبدالقدیر 22

 فورس

8/15/2020    

    8/29/2020 اربکی رسفرازکال اب بند غزنی غالم حیدر عبدالله 23

    8/22/2020 اربکی نواز قره باغ غزنی اخرتګل عبدالله 24

    8/15/2020 اربکی برخانخیل مقر غزنی جان محمد عبدالله 25

    8/22/2020 اردو نظروال اندړ غزنی عبداملنان عبداملحمد 26

    8/22/2020 اربکی جم جمه مقر غزنی عبدالستار عبدالولی 27

    8/28/2020 اربکی توخی چمرب مقر غزنی شاه محمد عبدالولی 28

    8/29/2020 اربکی علم خیل مقر غزنی علم خان عجب خان 29

    8/22/2020 اربکی مروردار قره باغ غزنی عبدالقادر عصمت الله 30

    8/22/2020 اربکی جامل خیل قره باغ غزنی غالم قادر غالم محمد 31

    8/15/2020 اربکی ابول قلعه مقر غزنی عبدالعلیم فضل محمد 32

    8/15/2020 پولیس قلعه سلیامن ګیرو غزنی حمدالله محراب 33

    8/22/2020 اربکی خونیان قره باغ غزنی محمدامین محمدحبیب 34

حاجی  محمدداود 35

 حمیدالله

    8/22/2020 اربکی برخانخیل مقر غزنی

    8/22/2020 اربکی نامدار قلعه مقر غزنی انورشاه محمدرسول 36

    8/22/2020 اربکی برخانخیل مقر غزنی عبدالهادی محمدصابر 37

    8/22/2020 اردو سنګه مقر غزنی روزی خان محمدعلیم 38

    8/15/2020 اردو الیغ قره باغ غزنی عطاګل محمدګل 39

    8/22/2020 اربکی مروردار قره باغ غزنی بنګل محمدګل 40

    8/22/2020 اربکی شموخیل مقر غزنی عبدالصبور مال نظر 41

    8/22/2020 اردو داودخیل قره باغ غزنی ګل افضل موسی خان 42

    8/22/2020 پولیس نیازالله واغظ غزنی محمدقاسم نصیب الله 43

    8/15/2020 اردو والی قره باغ غزنی شاه ولی نقیب الله 44

لمحمداسامعی کامل خان 45     8/22/2020 اربکی جامل خیل قره باغ غزنی 

 روزګان

    8/7/2020 پولیس یتیم دهراود روزګان محمدحسن احسان الله 46

میوند-کندهار روزګان حاجی طالب احسان الله 47     8/7/2020 پولیس مسلم اباد 

    8/7/2020 پولیس مرکز دهراود روزګان عبدالله جان اخرتمحمد 48

محمد نیک اختیارمحمد 49     8/11/2020 پولیس کونج چوره روزګان 

    8/11/2020 سګزی دهراود روزګان روزګان عبداملالک اغاولی 50

  رینجر موټر ۱ راکټ ۱ 8/7/2020 پولیس دیجوز ترینکوټ روزګان شاه مردان تاج محمد 51

    8/11/2020 پولیس ترک دهراود روزګان عبدالخالق تازه ګل 52

زګانرو  قاهرخان حرضت ولی 53     8/7/2020 پولیس شاه ظفر ترینکوټ 

    8/7/2020 پولیس دینجوز ترینکوټ روزګان عبدالولی حرضت ولی 54

    8/7/2020 پولیس درابی دهراود روزګان نعمت الله حکمت الله 55

    8/11/2020 پولیس شنغوله دهراود روزګان اغامحمد خان 56

یسپول زرتاله دهراود روزګان عبدالقاهر خوشحال 57  8/11/2020    

    8/7/2020 پولیس ګرم اب ترینکوټ روزګان نیازمحمد دادمحمد 58

    8/7/2020 پولیس دهزک دهراود روزګان باران اکا داود 59

   ثقیل ۱ 8/7/2020 پولیس دیجوز ترینکوټ روزګان شاه مردان رازمحمد 60

    8/11/2020 پولیس تنګی دهراود روزګان محمدالله رحمت الله 61

ملیز  62     8/11/2020 پولیس دهراود روزګان روزګان شاولی 
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    8/7/2020 پولیس ګرګک دهراود روزګان محمدسلیم رسدارمحمد 63

    8/10/2020 پولیس ارشف کلی چوره روزګان عبدالشکور سیدالرحمن 64

    8/11/2020 پولیس عږم دهراود روزګان بازمحمد شاولی 65

    8/7/2020 پولیس تنګی دهراود روزګان محمدګل رشیین 66

    8/11/2020 پولیس بالغ دهراود روزګان سعدمحمد شهزاده 67

    8/10/2020 پولیس رساب چوره روزګان موسی کلیم صدیق الله 68

    8/11/2020 پولیس توده چینه چوره روزګان عجب خان صدیق الله 69

    8/11/2020 پولیس اوپران خاص روزګان روزګان غالم محمد ضیاالحق 70

    8/22/2020 پولیس درشانک دهراود روزګان عبدالرحمن عبدالصمد 71

   کالشینکوف ۱ 8/7/2020 پولیس مهراباد ترینکوټ روزګان غالم فاروق عبدالظاهر 72

    8/7/2020 پولیس باریکی دهراود روزګان عبدالحبیب عبدالعلیم 73

    8/7/2020 پولیس ترک دهراود روزګان عبدالرحیم عبدالقدیر 74

    8/7/2020 دهزک دهراود روزګان روزګان محمدجان عبداملجید 75

    8/7/2020 اجیره اردو سامیان چوره روزګان فیرمحمد عبدالنافع 76

    8/11/2020 پولیس نواباد دهراود روزګان عبدالغفور عبدالوهاب 77

    8/11/2020 پولیس ترک دهراود روزګان محمد عزت 78

انروزګ سلطان محمد عزت الله 79     8/11/2020 پولیس سورکاریز چنارتو 

    8/28/2020 پولیس ترک دهراود روزګان عمرخان عزت الله 80

    8/10/2020 پولیس الوی چوره روزګان باچاه عزیزالله 81

    8/7/2020 پولیس دهزک دهراود روزګان محمدنعیم عزیزالله 82

    8/11/2020 پولیس وچه واله روزګان روزګان عبدالحکیم عصمت الله 83

    8/11/2020 پولیس نواباد دهراود روزګان سیدمحمد علی محمد 84

    8/7/2020 پولیس صفرکاریز ترینکوټ روزګان رحمت الله عنایت الله 85

    8/7/2020 پولیس ترینکوټ روزګان روزګان عبدالجلیل غمی 86

    8/15/2020 اربکی فیروکاریز مرکز روزګان نرصالله محب الله 87

داسلممحم 88     8/11/2020 پولیس زرزیګی چوره روزګان دادمحمد 

    8/7/2020 پولیس سګزایی دهراود روزګان عبدالله جان محمداسامعیل 89

اب -بادغیس روزګان علی مراد محمدحنیف 90

 کمری

کرملی۱ 8/3/2020 اجیره اردو نوراباد  

درازنوف ۱   

 دوربین ۱

 مخابره  ۱ 

 سټالیټ ۲

 

    8/28/2020 پولیس رسسنګ ترینکوټ روزګان غالم جیالن محمدعظیم 91

    8/11/2020 پولیس رسی چوره روزګان محمدنبی محمدمهدی 92

    8/10/2020 پولیس رسسنګ ترینکوټ روزګان غالم جیالنی محمدهاشم 93

    8/10/2020 پولیس چوره ارشف کلی روزګان محمدظریف محمدولی 94

ولیسپ بوم چنارتو روزګان احمدالله مطیع الله 95  8/7/2020    

   کالشینکوف ۱ 8/11/2020 پولیس رساب چوره روزګان نورالله مال جمعه دار 96

    8/7/2020 پولیس چرمستان ترینکوټ روزګان تاج محمد موسی کلیم 97

    8/7/2020 پولیس درشک دهراود روزګان سیدعلی میزاول 98

    8/7/2020 پولیس کنجک ترینکوټ روزګان میرویس نثاراحمد 99

    8/10/2020 پولیس توره چینه چوره روزګان عبدالله نصیب الله 100

    8/11/2020 پولیس کنجک دهراود روزګان غالم یحی نصیب الله 101

    8/11/2020 پولیس ششپر چوره روزګان نورالله نعمت الله 102

    8/11/2020 پولیس بوم چوره روزګان راج محمد نعمت الله 103

زګانرو  نورمحمد نقیب الله 104     8/10/2020 پولیس  روزګان 

   خفیف ۱ 8/22/2020 پولیس دیجوز ترینکوټ روزګان شاه مردان نیازمحمد 105

    8/7/2020 پولیس میاندو دهراود روزګان عبدالصمد نیازمحمد 106
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    8/11/2020 پولیس میاندو دهراود روزګان دوست محمد نیازمحمد 107

ولیسپ شګو چوره روزګان نیک محمد ولی محمد 108  8/11/2020    

    8/11/2020 پولیس ترک دهراود روزګان عبدالرحیم کبیر 109

    8/7/2020 پولیس میاندو دهراود روزګان جمعه اکا ګل 110

    8/11/2020 پولیس ترک دهراود روزګان عبدالخالق ګل اغا 111

 کندهار

ناحیه۵ ښار کندهار حبیب الله احمدالله 112     8/15/2020 پولس 

    8/29/2020 اربکی ترکو نیش کندهار کریم الله احمدجان 113

    8/29/2020 پولیس ترکو نیښ کندهار کریم الله احمدجان 114

    8/14/2020 اربکی ښار میوند کندهار نعمت الله امین الله 115

    8/15/2020 اربکی شهیدان میوند کندهار جمعه ګل بورشاه 116

    8/8/2020 اربکی تنګی نیښ کندهار سعدمحمد تورجان 117

    8/15/2020 اربکی لوی کاریز میوند کندهار عبدالرازق حبیب الله 118

    8/29/2020 اربکی شازمحمد نیش کندهار شاغاسی حق داد 119

    8/21/2020 اربکی جام نیش کندهار خدای نظر دوست محمد 120

    8/15/2020 پولیس دیوار میوند کندهار باران سعدالله 121

دصالح محم صدیق الله 122     8/22/2020 اربکی باختو شاولیکوټ کندهار 

    8/8/2020 اربکی غنیګی نیش کندهار رسدارمحمد صدیق الله 123

    8/22/2020 اربکی وینان شاولیکوټ کندهار عبدالباقی عبدالهادی 124

    8/29/2020 قراردادی ګرماوک میوند کندهار محمدرفیق فیدامحمد 125

نشهیدا شمیوند کندهار محمد قدرت 126     8/15/2020 اربکی 

    8/22/2020 اربکی عامل خانزی بولدک کندهار عبدالخالق محمدانور 127

    8/8/2020 اربکی چلغور پنجوایی کندهار عبداملنان محمدحسین 128

    8/8/2020 اربکی ویان شاولیکوټ کندهار عبدالباقی محمدعثامن 129

    8/15/2020 پولیس عثامن خیل میوند کندهار موسی محمدعیسی 130

    8/29/2020 اربکی چلغور پنجوایي کندهار عبیدالله محمدنادر 131

    8/28/2020 ترجامن ملک نیکه ارغستان کندهار پایندمحمد محمود 132

    8/21/2020 اربکی بادر بولدک کندهار نظرعلی محمود 133

    8/15/2020 پولیس چلغور پنجوایي کندهار رسدارمحمد نادرشاه 134

مداخالصمح نجیب الله 135     8/29/2020 اربکی رسپوشان نیش کندهار 

    8/29/2020 اربکی نوکاریز نیښ کندهار محمداسلم نقیب الله 136

    8/22/2020 اربکی صالوات پنجوایی کندهار محمدالحق ننګیالی 137

    8/29/2020 اربکی غنګی نیش کندهار ګل احمد نوراحمد 138

    8/22/2020 اربکی شلی شاولیکوټ کندهار عبدالله نورالحق 139

    8/29/2020 پولیس چلغور پنجوایي کندهار محمد داود وکیل احمد 140

    8/22/2020 اربکی باباکاریز میوند کندهار عبدالرزاق وکیل احمد 141

 بادغیس

    8/6/2020 کامنډو الله بای جوند بادغیس عبدالرحمن احمد 142

    8/6/2020 اجیره اردو پراجی جوند بادغیس ګل احمد احمد 143

    8/3/2020 پولیس چمکه سنګ اتش بادغیس عبدالرزاق احمد 144

    8/15/2020 بولیس عباسی مرکز بادغیس محمد احمد 145

    8/19/2020 پولیس ناوه دریبوم بادغیس جمعه اخرتمحمد 146

    8/22/2020 پولیس جریم سنګ اتش بادغیس عبدالقدوس اسامعیل 147

    8/22/2020 پولیس پراچی جوند بادغیس حبیب الله امان الله 148

    8/19/2020 کامنډو الله بای جوند بادغیس محمد امیرخان 149
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    8/14/2020 امنیت پراچی جوند بادغیس امیرمحمد باباخان 150

    8/3/2020 پولیس میشاوه تګاب عامل بادغیس عبدالحق بسم الله 151

واجیره ارد هفت حوز تګاب عامل بادغیس امرالله بسم الله 152  8/26/2020    

    8/3/2020 اربکی سنګ زرد سنګ اتش بادغیس ذبیح الله بسم الله 153

    8/3/2020 پولیس دوهزاردره تګاب عامل بادغیس عبدالکریم جانان 154

    8/15/2020 اردوی ملی  تخار بادغیس محمدیوسف جاوید 155

    8/6/2020 کامنډو الله بای جوند بادغیس فیض محمد حبیب الله 156

چشمه  سنګ اتش بادغیس سفربای حبیب الله 157

 دوزک

    8/3/2020 پولیس

    8/22/2020 پولیس تیزناوه غورماچ بادغیس سیدامیر حبیب الله 158

    8/6/2020 پولیس جالیی جوند بادغیس نورالله حسام الدین 159

    8/15/2020 اردو ده برنخ قادس بادغیس فخرالدین حامدالدین 160

ععبدالواس حمیدالله 161     8/29/2020 پولیس سنګ زرد سنګ اتش بادغیس 

    8/6/2020 کامنډو الله بای جوند بادغیس ذبیح الله حکمت الله 162

    8/6/2020 پولیس پراجی جوند بادغیس نوراحمد خان اقا 163

    8/15/2020 اربکی اربکی سخی ګک بادغیس محمدحسن خدای داد 164

    8/22/2020 اردو رباط جوند بادغیس لقغامن داود 165

    8/13/2020 اجیره اردو هفت حوز تګاب عامل بادغیس رستم دین محمد 166

    8/29/2020 پولیس سقاو دریبوم بادغیس اغاجان رازمحمد 167

    8/29/2020 پولیس چای سنګی سنګ اتش بادغیس حسام الدین زین الدین 168

    8/6/2020 کامنډو الله بای جوند بادغیس اقامحمد سیداحمد 169

    8/29/2020 اردو مختارها بادغیس بادغیس سیدکامل سیدعلی 170

    8/8/2020 اردو ملی جواجها قادس بادغیس سیداحمد سیدمحمد 171

    8/6/2020 کامنډو الله بای جوند بادغیس ابوالفیض سیدمیر 172

    8/3/2020 اردو غراق قادس بادغیس سلطان محمد شیخ احمد 173

منیتا جوند بادغیس پیرمحمد صادق 174     8/15/2020 امنیت 

    8/22/2020 پولیس بلندکو اب کمری بادغیس رحمت الله صفی الله 175

   كالشينكوف 1 8/8/2020 اجیره اردو هفت حوز تګاب عامل بادغیس حاجی عیدی عبدالباقی 176

    8/8/2020 کامنډو الله بای جوند بادغیس احمد عبدالبصیر 177

وریدا قادس بادغیس رنګین عبدالجامع 178     8/15/2020 عسکر 

    8/3/2020 پولیس چمکه سنګ اتش بادغیس حاجی یوسف عبدالجلیل 179

    8/3/2020 پولیس اب بارک تګاب بادغیس مالایوب عبدالحمید 180

    8/6/2020 کامنډو الله بای جوند بادغیس عبداملؤمن عبدالرحمن 181

    8/22/2020 پولیس سنګ زرد سنګ اتش بادغیس اقبال عبدالرحمن 182

    8/6/2020 اربکی فریدین مقر بادغیس خان محمد عبدالرحمن 183

    8/22/2020 پولیس جاه سنګی سنګ اتش بادغیس امیرمحمد عبدالسمیع 184

    8/6/2020 پولیس دوایی جوند بادغیس عبدالعزیز عبدالصابر 185

    8/15/2020 اردو تقلی دره بوم بادغیس عبدالغیاث عبدالظاهر 186

    8/15/2020 اردو اجریم سنګ اتش بادغیس محی الدین عبدالظاهر 187

    8/15/2020 پولیس قریچه قلعه نو بادغیس محمد عبدالظاهر 188

    8/3/2020 پولیس قرچی قادس بادغیس ذالفقار عبدالعزیز 189

    8/15/2020 امنیت بسمن قادس بادغیس عبدالرحیم عبدالغفار 190

دوملیار   تخار بادغیس عبدالقادر عبدالغنی 191  8/29/2020    

    8/29/2020 کامنډو الله بای جوند بادغیس احمد عبدالغنی 192

    8/6/2020 پولیس سخی تګ مقر بادغیس بیګ محمد عبدالقادر 193

    8/3/2020 پولیس سنګ زرد سنګ اتش بادغیس عبدالصمد عبداملؤمن 194
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    8/3/2020 پولیس خاک عرب تګاب عامل بادغیس دکتوربهاوالدین عبداملنان 195

    8/15/2020 اجیره اردو برخکان سنګ اتش بادغیس امیرمحمد عبداملنان 196

    8/28/2020 اربکی قرچی قادس بادغیس سیداسحاق عبدالکریم 197

    8/22/2020 اردو داوری تګاب عامل بادغیس خدای داد عبدل 198

    8/19/2020 کامنډو الله بای جوند بادغیس کامل عبدل 199

داللهعب عزت الله 200     8/29/2020 کامنډو الی بای جوند بادغیس 

    8/3/2020 پولیس پراچي جوند بادغیس تاج محمد عصمت الله 201

    8/8/2020 پولیس رشاب تګاب عامل بادغیس ولی الله عمر 202

    8/15/2020 پولیس تاجکان مقر بادغیس حفیظ الله عین الدین 203

ایالله ب جوند بادغیس عبدالرحمن غالم یحی 204     8/6/2020 کامنډو 

    8/15/2020 پولیس مروق باالمرغاب بادغیس محمدعیسی مجاهد 205

    8/15/2020 اردو عبدالرحیم مرکز بادغیس عبدالظاهر مجنون 206

    8/22/2020 ااجیره اردو  تخاروالیت بادغیس عبدالحی محبوب 207

    8/22/2020 اردو زیرتنګی سنګ اتش بادغیس عبدالله محبوب 208

    8/22/2020 پولیس چمکه سنګ اتش بادغیس مقصود محبوب 209

    8/21/2020 پراچی جوند بادغیس بادغیس محمدیاسین محمد 210

    8/6/2020 کامنډو الله بای جوند بادغیس عبداملؤمن محمد 211

    8/6/2020 پولیس پراجی جوند بادغیس عبدالقادر محمد 212

لیسپو  برخکان سنګ اتش بادغیس محمدداود محمد 213  8/29/2020    

    8/22/2020 پولیس عباسی قلعه نو بادغیس محمدطاهر محمد 214

    8/3/2020 اردوملی لنګر قادس بادغیس نیک محمد محمداسامعیل 215

    8/29/2020 پولیس فرسقان مقر بادغیس عیدمحمد محمداقبال 216

    8/8/2020 پولیس پراچی جوند بادغیس احمدشاه محمدانور 217

    8/22/2020 کامنډو الالباد جوند بادغیس رحمت الله محمداکرب 218

پولیس  خیرعباس سنګ اتش بادغیس محمدرسور محمدجمعه 219

 محلی

8/22/2020    

    8/3/2020 پولیس ګالجان جوند بادغیس غالم حیدر محمدحسین 220

    8/6/2020 کامنډو الله بای جوند بادغیس محمدجان محمدخان 221

یسبادغ رازمحمد محمدداود 222     8/22/2020 پولیس دریبوم بادغیس 

    8/22/2020 اربکی سنګ زرد قادس بادغیس ارباب عثامن محمدشاه 223

    8/3/2020 امنیت ملی قادس خورد قادس بادغیس محمدیعقوب محمدصابر 224

    8/22/2020 پولیس سنګ زرد قادس بادغیس بای محمد محمدطیب 225

شمهرسچ مقر بادغیس جامل الدین محمدظریف 226     8/29/2020 اربکی 

    8/22/2020 پولیس عزیزاباد مرکز بادغیس دین محمد محمدعارف 227

    8/29/2020 پولیس کوچه زرد ابکمری بادغیس عثامن محمدعمر 228

    8/22/2020 پولیس جاه سنګی سنګ اتش بادغیس امیرمحمد محمدنبی 229

    8/22/2020 اردوملی خواجه ها قادس بادغیس سیدمحمد محمدنعمت الله 230

    8/3/2020 پولیس پراچی جوند بادغیس نرصالدین محمدیعقوب 231

    8/6/2020 کامنډو الله بای جوند بادغیس عبدالسالم محمود 232

    8/22/2020 امنیت مختارها قادس بادغیس سیدمحمد میراجان 233

    8/3/2020 عسکر داوری تګاب عامل بادغیس جامل الدین میرویس 234

    8/29/2020 پولیس سنګ زرد سنګ اتش بادغیس حبیب الله نجیب الله 235

    8/29/2020 پولیس پراچي جوند بادغیس فضل احمد نصیراحمد 236

    8/6/2020 کامنډو الله بای جوند بادغیس محمدانور نقیب الله 237

    8/6/2020 کامنډو الله بای جوند بادغیس اقامحمد نوراحمد 238

    8/8/2020 اربکی قرچی قادس بادغیس عبدالرحامن نورالله 239



ره
ام

ش
د وظیفی  پيژندنه 

 نوعیت

د تسلیمی 

 تاریخ

راوړی 

 وسلی

راوړی 

 وسایط
 مالحظات

 کلی ولسوايل والیت د پالر نوم نوم

    8/6/2020 کامنډو الله بای جوند بادغیس صدیق نورزاده 240

    8/29/2020 اجیره اردو  تخار بادغیس بسم الله وکیل 241

    8/6/2020 پولیس پیراجی جوند بادغیس کامل الدین ګل محمد 242

    8/22/2020 پولیس عزیزاباد مرکز بادغیس کامل الدین ګل محمد 243

    8/29/2020 پولیس کټانی غورماچ بادغیس فتح محمد ګل نور 244

    8/6/2020 کامنډو الله بای جوند بادغیس شیدا ګالحمد 245

 غور

    8/21/2020 اجیره اردو شورابک پسابند غور محمدعمر جمع ګل 246

    8/15/2020 اربکی خره سنګ دولت یار غور محمدنبی حمیدالله 247

غالم محی  خیرمحمد 248

ینالد  

    8/15/2020 اربکی پشته نور دولت یار غور

    8/15/2020 اربکی خره سنګ دولت یار غور عبدالجبار سیدعبدالله 249

    8/15/2020 اربکی شینکوت پسابند غور سیدامیر سیدهاشم 250

    8/15/2020 امنیت ملی زیرنی تیوره غور احمد شیرګل 251

د حاج  سینی پسابند غور مالمحمد عبداالحد 252

وقاف ا

 کارمند

8/22/2020    

    8/22/2020 اربکی زیرنی تیوره غور غیاث عبدالبصیر 253

    8/15/2020 اربکی پشته نور دولت یار غور محمدطاهر عبدالحکیم 254

    8/15/2020 اربکی زیرنی تیوره غور محمدانور عبدالصمد 255

    8/8/2020 اربکی پشته نور دولت یار غور محمد عبدالصمد 256

لغفارعبدا 257     8/22/2020 اربکی شورابک پسابند غور عبدالجبار 

    8/22/2020 اربکی زیرنی تیوره غور عبدالحبیب عبداملؤمن 258

    8/29/2020 اربکی سنی پسابند غور جامل الدین محمدطاهر 259

    8/22/2020 اربکی زیرنی تیوره غور امام الدین محمدعارف 260

    8/29/2020 اربکی شینکوت پسابند غور حسین محمدقاسم 261

    8/22/2020 اربکی زیرنی تیوره غور حاجی محمد محمدنصیر 262

    8/15/2020 پولیس رسچشمه شهرک غور لعل محمد محمود 263

    8/29/2020 اربکی نیلی تیوره غور مالمحمدمقیم مغفورالله 264

    8/15/2020 اجیره اردو نوګله پسابند غور امیرخان موسی 265

داحم نذیراحمد 266     8/15/2020 اربکی زیرنی تیوره غور 

    8/22/2020 اربکی خوشنوه دولت یار غور سخی ګل احمد 267

 لغامن

    ۱۱/۱۲/۱۴۴۱ پولیس غازی آباد علیشنګ لغامن محمد کریم محمد صنیف  .268

    ۱۲/۱۲/۱۴۴۱ پولیس سائګل علیشنګ لغامن محمد سعید عظم الدین  .269

    ۱۲/۱۲/۱۴۴۱ پولیس ائګلس علیشنګ لغامن ګل امیر سید امیر  .270

    ۲۶/۱۲/۱۴۴۱ امامت سائګل علیشنګ لغامن صاحب ولی مال رسول  .271

۲۶/۱۲/۱۴۴۱ پولیس منجان علیشنګ لغامن سبحان شاه خیر الله  .272     

۲۶/۱۲/۱۴۴۱ پولس ساالب علیشنګ لغامن سبحان شاه عبد الیار  .273     

۲۷/۱۲/۴۴۱۱ پولس پراډول علیشنګ لغامن الله نظر غالم علی  .274     

    ۲/۱۲/۱۴۴۱ اردو دومړ دولت شاه لغامن وزیر جان عبد الله  .275

    ۲/۱۲/۱۴۴۱ اربکی نویا دولت شاه لغامن نظر محمد ګل نبی  .276

    ۳/۱۲/۱۴۴۱ اردو الوک دولت شاه لغامن غالم علی حفیظ الله  .277

    ۳/۱۲/۱۴۴۱ اردو الوک دولت شاه لغامن ورقا محمد طاهر  .278

    ۳/۱۲/۱۴۴۱ اردو دومړ دولت شاه غامنل شیر خان صاحب نور  .279
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    ۴/۱۲/۱۴۴۱ اردو ګډیاله دولت شاه لغامن سوز ګل حنیف الله  .280

    ۴/۱۲/۱۴۴۱ اردو الوک دولت شاه لغامن سید یعقوب قدرت الله  .281

    ۴/۱۲/۱۴۴۱ اردو ګډیاله دولت شاه لغامن سوز ګل داد الله  .282

    ۸/۱۲/۱۴۴۱ دوار  چکله دولت شاه لغامن غالم سخی محمد علی  .283

    ۹/۱۲/۱۴۴۱ اردو الوک دولت شاه لغامن صالح محمد رشید احمد  .284

    ۹/۱۲/۱۴۴۱ اردو کورنګل دولت شاه لغامن محمد امیر عبد املالک  .285

    ۱۱/۱۲/۱۴۴۱ اردو سلیامن کچه دولت شاه لغامن مسجدی ذبیح الله  .286

۲۲/۱۲/۱۴۴۱ اردو دړه باغ دولت شاه لغامن موال ګل امان الله  .287     

قاری حرضت  محمد ویس  .288

 ګل

۲۲/۱۲/۱۴۴۱ اردو الوک دولت شاه لغامن     

۲۳/۱۲/۱۴۴۱ اردو کشالم دولت شاه لغامن رسدار خان صاحب ملک  .289     

    ۲۳/۱۲/۱۴۴۱ اردو اوشونډی دولت شاه لغامن افضل حمید ګل  .290

    ۲۳/۱۲/۱۴۴۱ امنیت باالدی دولت شاه لغامن ګالب فقیر علی  .291

    ۲۴/۱۲/۱۴۴۱ اردو باالدی دولت شاه لغامن وزیر جان نرشیف جا  .292

    ۲۴/۱۲/۱۴۴۱ امنیت اټوک دولت شاه لغامن محمد ګالب داد خدا  .293

    ۲۴/۱۲/۱۴۴۱ اربکی اټوک دولت شاه لغامن محمد صالح عبد الرشید  .294

    ۲۴/۱۲/۱۴۴۱ اربکی اټوک دولت شاه لغامن سید عمر نجیب الله  .295

    ۲۵/۱۲/۱۴۴۱ اربکی منډول دولت شاه غامنل فقی محمد شیر محمد  .296

    ۲۵/۱۲/۱۴۴۱ پولیس بومبی دولت شاه لغامن ستار قادر  .297

    ۲۰/۱۲/۱۴۴۱ امنیت ملی برکوټ علینګار لغامن دالور شاه رشافت  .298

۲۰/۱۲/۱۴۴۱ ملی اردو کچور علینګار لغامن محمد جالل عبد املنان  .299     

چورک علینګار لغامن والیت خان زین الله  .300 ۲۰/۱۲/۱۴۴۱ پولیس ملی      

۲۰/۱۲/۱۴۴۱ پولیس ملی کچور علینګار لغامن آدم خان مشهود  .301     

۲۰/۱۲/۱۴۴۱ پولیس ملی کچور علینګار لغامن لعل خان حشمت الله  .302     

۲۰/۱۲/۱۴۴۱ پولیس ملی کاهو علینګار لغامن هیبت خان قلم ګل  .303     

دوملی ار  کاهو علینګار لغامن هیبت خان نور الله  .304  ۲۰/۱۲/۱۴۴۱     

۲۰/۱۲/۱۴۴۱ ملی اردو برکوټ علینګار لغامن انار ګل ضیاء الله  .305     

    ۲۱/۱۲/۱۴۴۱ ملی اردو برکوټ علینګار لغامن انار ګل چنار ګل  .306

    ۲۱/۱۲/۱۴۴۱ پولیس پړوائی علینګار لغامن سید رشیف محمد رسور  .307

    ۲۱/۱۲/۱۴۴۱ ملی اردو کرثدګاه علینګار لغامن خدای نور صفی الله  .308

    ۲۱/۱۲/۱۴۴۱ ملی اردو ټینګور علینګار لغامن عوض ګل نیک الرحامن  .309

    ۲۴/۱۲/۱۴۴۱ ملی اردو سنګر علینګار لغامن سید محمد لعل محمد  .310

عبد الرحیم   .311

 مببار

    ۳۰/۱۲/۱۴۴۱ پولیس کولک علینګار لغامن سعید بابا

    ۳۰/۱۲/۱۴۴۱ پولیس کولک علینګار لغامن سعید بابا عبد املقیم  .312

    ۳۰/۱۲/۱۴۴۱ ملی اردو سنګر علینګار لغامن شیر محمد عباد الله  .313

۳۰/۱۲/۱۴۴۱ ملی اردو پړوائی علینګار لغامن عبد القیوم عبد السید  .314     

۳۰/۱۲/۱۴۴۱ ملی اردو نانی قلعه مرکز لغامن خان آغا رشین آغا  .315     

۳۰/۱۲/۱۴۴۱ اربکی ګال آباد مرکز لغامن مال دالور برهان الدین  .316     

۳۰/۱۲/۱۴۴۱ پولیس پنج پائی مرکز لغامن محمد رسول رسول خان  .317     

۳۰/۱۲/۱۴۴۱ ملی اردو ګمئین مرکز لغامن رحمت هیواد  .318     

۳۰/۱۲/۱۴۴۱ ملی اردو شمیق مرکز لغامن شیخ قیوم کیهان  .319     

۳۰/۱۲/۱۴۴۱ اردو امام بدلی آباد مرکز لغامن عبد الرحمن سید رحمن  .320     

۳۰/۱۲/۱۴۴۱ اربکی کټل مرکز لغامن ریدی ګل د نبیمحم  .321     
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 قشالق

     پولیس

     اردو عاقی بای امام صاحب كندز الله نظر وزیر محمد  .485

     اردو فیض اباد امام صاحب كندز یعقوب نورمحمد  .486

     اردو کلباد امام صاحب كندز عبدالطیف جاملدین  .487
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     اردو آفتاب لق امام صاحب كندز عبداملجید عبدالرشید  .488

     ردوا چغر امام صاحب كندز محمد علی شکرالله  .489

مدیر تعلیم  توت مزار امام صاحب كندز غالم حیدر عبیدالله  .490

 وتربیه

    

     اردو چغر امام صاحب كندز غوث الدین شمس الدین  .491

     اردو قره کوترمه امام صاحب كندز ګلنور فضل کریم  .492

     پولیس زرګمر امام صاحب كندز عبداملنان عبدالکریم  .493

     ظابط بخمل کوچه مام صاحبا كندز عبدالسالم سیدرحیم  .494

     پولیس کوچه روبات امام صاحب كندز سیدحسین نقیب الله  .495

     پولیس کوچه روبات امام صاحب كندز سیدحسین شفیق الله  .496

     اردو هیچکلی امام صاحب كندز وراق محمدیونس  .497

     پولیس هیچکلی امام صاحب كندز محمدیقوب حبیب الله  .498

     یاغی قرغان تپه امام صاحب ندزك بها جان محمد  .499

     اربکی آب فروش امام صاحب كندز عبدالرحیم محمدعوض  .500

پولیس  خطب قلعه ذال کندز پلته بای عبدالجلیل  .501

 رسحدی

    

پولیس  حلقه کول قلعه ذال کندز خدایداد الله داد  .502

 رسحدی

    

     اردوی آرساری قلعه ذال کندز روز مرا گل محمد  .503

     پولیس تربوز گذر قلعه ذال کندز حمد قلم چاری  .504

     رسحدی حلقه کول قلعه ذال کندز اخرت محمد زین الله  .505

     اردوی بغری کول قلعه ذال کندز عبداملجید اسالم الدین  .506

سید محمد  سید اکرب  .507

 امین

     پولیس آرساری قلعه ذال کندز
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     اردوی آرساری قلعه ذال کندز خدایقل نورمحمد  .509

عضو  حلقه کول قلعه ذال کندز عزیز نورالله  .510

شورای 

 صلح

    

     پولیس چهار گل قلعه ذال کندز ایشان قل حاجی حمید الله  .511

     اردوی افغان مزار قلعه ذال کندز پیغمپر قل عبدالغنی  .512
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     پولیس تربوز گذر قلعه ذال کندز عبدالعلی عبدالرشید  .515

     مدیراحصایه صالح آباد قلعه ذال کندز حیت قل عبداملنان  .516

     اردو چلش باال قلعه ذال کندز قیچی بای مامور پنجی  .517

 بدخشان

     عسکر اردو خمبیو ارغنج خواه بدخشان عبدالحفیظ ذبیح الله  .518

     اربکی  بهارک // امام الدین کریم الله  .519

     // درخان خاش // شمس الدین رفاقت الله  .520

     // // // // محمد باطن حسن الله  .521

     // // // // عبد الرحامن فداء محمد  .522

     // // // // عبدالجبار عبدالکریم  .523

     // شهران // // صفر محمد خیر الدین  .524
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     // تاجکا // // میر احمد عبدالکبیر  .525

     // کج گردن // // جاروب نویدالله  .526

     // // // // عبدالقیوم محمد ظفر  .527

     // // // // عبدالجلیل جواد الله  .528

     //  // // عبد الجبار جمعه خان  .529

     // درخان // // جمعه خان جواد الله  .530

     اربکی یخشیره وردوج // محمد یتیم محمد نسیم  .531

     عسکر اردو غالدره ارغنج خواه بدخشان عاشور محمد احمد الله  .532

صاحب  ترنگ وردوج // عبدالجلیل عبدالقیوم  .533

 منصب اردو

    

 کالشنکوف ۱  قمندان علی منگو ارگو // عبدالستار سمیع الله  .534

 توفنگچه۱

  

   کالشنکوف ۱  اربکی // // // امیر روفمع  .535

   کالشنکوف ۱  // // // // عبدالستار بنیامین  .536

 داکرت صفیان وردوج // محمد یاسین شکرالله  .537

 اردو

    

     پولیس // // // خدا بخش عبدالرحامن  .538

     // // // // سیف الله روضت الله  .539

     // // // // رحیم الله مقصود الله  .540

     اربکی قرمیش // // عبد الغفور الکبیر عبد  .541

     // // // // محمد عثامن طلب  .542

     اربکی فرغنداج // // دولت عبد الررازق  .543

     // خاش // // محمد نظیف غالم محمد  .544

     اردو // // // دوست محمد راز محمد  .545

     اربکی کتو تگاب // بای محمد محمد حنیف  .546

قمندان  غریه یمگان // خان نامدار عبداملبین  .547

 اربکی

   فو کالشنک ۱ 

   فو کالشنک ۱  اربکی // // // // فهیم  .548

اردوی  // // // عبدالدرحیم عبدالباری  .549

 محلی

  ۱M16   

   فو کالشنک ۱  اربکی // // // جالل زمان الدین  .550

   فو کالشنک ۱  ادوی محلی // // // فیضل احمد فیضل الحق  .551

   فو کالشنک ۱  اربکی گوهر // // الله حمید غیرت الله  .552

     عسکر اردو ارت یفتل باال // نذیر محمد بشیر احمد  .553

     // // // // عبد الوهاب عبداملبین  .554

کجی خم  // // دولت محمد گل آغا  .555

 باال

     اربکی

     عسکر اردو پایان تند // // عبدالخالق زید الله  .556

کوف آب  // کابل سید الله  .557

 ازدرو 

     اربکی ریوه دره

     // // // // عبدال عبدالودود  .558

     // // // // محمد جان یعقوب  .559

     // // // // عزت الله گل احمد  .560

     // // // // فضل احمد بابای  .561
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     // پایمزار // // حاجی قوت منصور  .562

     // // // // مراد محمد قربان  .563

     // // // // عبدالستار عبدالغفار  .564

     // // // // جمعه صالح الدین  .565

     // // // // غالم انس الرحامن  .566

     اربکی پای مزار // // محمد عمران ابراهیم  .567

     // // // // عزیز الله نقیب الله  .568

     // دراج // // رحامن حنیف الله  .569

     // // // // مجید جمعه خان  .570
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     اربکی رسآسیاب چمتال بلخ محمدقاسم اسامعیل  .573

     اربکی رسآسیاب چمتال بلخ بهادر خان رفیع الله  .574
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 جان

     اربکی

میرقاسم  چمتال بلخ سید امیر سید مقصود  .578

 جان
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میرقاسم  چمتال بلخ غالم دستګیر دال ور خان  .579

 جان

     اربکی

میرقاسم  چمتال بلخ ولی محمد جنت ګل  .580

 جان

     اربکی
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     اربکی
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 جان

     اربکی

میرقاسم  چمتال بلخ عبداملحمد ضمیر  .584
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     اربکی

میرقاسم  چمتال بلخ عبدالصمد یارمحمد  .585
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     اربکی قلتاق چاهی بلخ خدای نظر حمید  .588

     اربکی قلتاق چاهی بلخ نورالله شکرالله  .589

     اربکی قلتاق چاهی بلخ شیرمحمد صالح محمد  .590

     اربکی قلتاق چاهی بلخ عبدالکریم محمدرشیف  .591
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     اربکی چونکر شورتپه بلخ مخی ګنش روزی محمد  .594

     اربکی چونکر شورتپه بلخ محمد یوسف طاغن  .595

     اربکی چونکر شورتپه بلخ نور محمد الله بیردی  .596

     اربکی چونکر شورتپه بلخ رحمن بیردی غالم سخی  .597

     پولیس قرشګک دولت اباد بلخ عبدالروف عبدالرحمن  .598

     پولیس قرشګک دولت اباد بلخ الله مراد دوران  .599

     پولیس قرشګک دولت اباد بلخ الله مراد قربان  .600

     پولیس قرشګک دولت اباد بلخ محمد حسن عبدالبشیر  .601

     پولیس قرشګک دولت اباد بلخ عبدالحکیم نجیب الله  .602

     پولیس قرشګک دولت اباد بلخ صالح محمد ګالب الدین  .603

     پولیس قرشګک دولت اباد بلخ عبدالرحمن نرص الله  .604

     پولیس قرشګک دولت اباد بلخ عبدالرحمن یعقوب  .605

     پولیس قرشګک دولت اباد بلخ دین محمد ګل محمد  .606

     پولیس قرشګک دولت اباد بلخ عاشور یار محمد  .607

معبدالرحی  .608      پولیس قرشګک دولت اباد بلخ نورالدین 

     پولیس قرشګک دولت اباد بلخ عبدالجلیل یاسین  .609

     اربکی تلګک دولت اباد بلخ اکرام الدین لعل محمد  .610

     اربکی تلګک دولت اباد بلخ قربان همراه  .611

     اربکی تلګک دولت اباد بلخ قربان نورالدین  .612

ولت ابادد بلخ حاجی احمد لعل احمد  .613      اربکی تلګک 

     اربکی تلګک دولت اباد بلخ عطاء قل جامل الدین  .614

     اربکی تلګک دولت اباد بلخ دور محمد شاه محمد  .615

     اربکی تلګک دولت اباد بلخ رحیم قل محمد نارص  .616

     اربکی تلګک دولت اباد بلخ طالب جان عبدالبصیر  .617

کتلګ دولت اباد بلخ سیدمحمد ګل خان  .618      اربکی 

     اربکی تلګک دولت اباد بلخ رمضان عبدالکریم  .619

     پولیس عمرخیل بلخ بلخ محمود فخر الدین  .620

     پولیس عمرخیل بلخ بلخ ملک روح الله  .621

     پولیس عمرخیل بلخ بلخ عبدالجبار سخی مراد  .622

     پولیس عمرخیل بلخ بلخ غالم سخی عبدالبصیر  .623

خبل محمد الله عبدالله  .624      پولیس عمرخیل بلخ 

     پولیس عمرخیل بلخ بلخ عبداالحد سهرګل  .625

     پولیس عمرخیل بلخ بلخ غالم جان حیات الله  .626

     پولیس عمرخیل بلخ بلخ الله داد راز محمد  .627

     پولیس عمرخیل بلخ بلخ محمد ایوب دوست محمد  .628

     پولیس عمرخیل بلخ بلخ حکیم شاه نادر شاه  .629

مدباز مح  .630      پولیس عمرخیل بلخ بلخ رسدار 

     پولیس عمرخیل بلخ بلخ عوض خان رسدر ولی  .631

     پولیس عمرخیل بلخ بلخ محمدظریف فیروز  .632

     پولیس عمرخیل بلخ بلخ عبد دالجبار شهاب الدین  .633

     پولیس عمرخیل بلخ بلخ امان الله اغا محمد  .634

     اربکی اف ملک بلخ بلخ محمدزمان جمعه ګل  .635

     پولیس عمرخیل بلخ بلخ علی محمد وحید الله  .636

     اربکی اف ملک بلخ بلخ محمدامین محمد سلیم  .637
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     اربکی اف ملک بلخ بلخ محمد ابراهیم محمدعمر  .638

     اربکی اف ملک بلخ بلخ عبدالغفور عبدالصبور  .639

     اربکی اف ملک بلخ بلخ محمد عامل محمدعارف  .640

بیبسید ح محراب الدین  .641      اربکی اف ملک بلخ بلخ 

     اربکی اف ملک بلخ بلخ رحیم شاه میرویس  .642

     اربکی اف ملک بلخ بلخ مرسلین رسول احمد  .643

     اربکی اف ملک بلخ بلخ فضل حکیم محمد حسن  .644

     اربکی اف ملک بلخ بلخ روزی خان ګلبدین  .645

     اربکی اف ملک بلخ بلخ طالب شاه سلیم شاه  .646

ابرمحمدص  .647      اربکی اف ملک بلخ بلخ فضل احمد 

     اربکی اف ملک بلخ بلخ فضل احمد زیاد الله  .648

     اربکی اف ملک بلخ بلخ مقیم شاه رشیف الله  .649

     اربکی اف ملک بلخ بلخ عبدالغفار سید احمد  .650

     اربکی اف ملک بلخ بلخ غالم محمد فتح محمد  .651

دنوابا زاری بلخ اسدالله صبغت الله  .652      اربکی 

     اربکی نواباد زاری بلخ خیر الدین محمود  .653

     اربکی نواباد زاری بلخ عبدالوهاب کامل الدین  .654

     اربکی نواباد زاری بلخ محمدرحیم شکر الله  .655

     اربکی نواباد زاری بلخ مثر الله امر الله  .656

     اربکی نواباد زاری بلخ محمدرسور دبیح الله  .657

المغ خال محمد  .658      اربکی نواباد زاری بلخ 

     اربکی نواباد زاری بلخ جمعه خان فضل الرحمن  .659

     اربکی نواباد زاری بلخ محمدعیسی خان محمد  .660

     اربکی نواباد زاری بلخ نوروز شاه محمد  .661

     اربکی قرشتپه چهاربولک بلخ میر حمزه اخرت محمد  .662

پهقرشت چهاربولک بلخ احمد شاه عبدالرازق  .663      اربکی 

     اربکی قرشتپه چهاربولک بلخ محمدافضل بهرام  .664

     اربکی قرشتپه چهاربولک بلخ فضل محمد فتح محمد  .665

     اربکی قرشتپه چهاربولک بلخ عبداملحمد مسعود  .666

     اربکی قرشتپه چهاربولک بلخ عبدالواحد عباد الله  .667

بکیار  قرشتپه چهاربولک بلخ حاجی عثامن جامل الدین  .668      

     اربکی قرشتپه چهاربولک بلخ شاه محمد اسالم الدین  .669

     اربکی قرشتپه چهاربولک بلخ ولی محمد ګل خان  .670

     اربکی قرشتپه چهاربولک بلخ عبداملحمد غالم رسور  .671

     اربکی قرشتپه چهاربولک بلخ حفیظ الله صبغت الله  .672

بکیار  قرشتپه چهاربولک بلخ محراب خان محمدنسیم  .673      

خواجه  چهاربولک بلخ فتح بای عبدالبصیر  .674

 ګلربدار

     اربکی

خواجه  چهاربولک بلخ عبدالکریم عبدالقهار  .675

 ګلربدار

     اربکی

خواجه  چهاربولک بلخ امان الله ذبیح الله  .676

 ګلربدار

     اربکی

خواجه  چهاربولک بلخ خوانین صدرو  .677

 ګلربدار

     اربکی



ره
ام

ش
د وظیفی  پيژندنه 

 نوعیت

د تسلیمی 

 تاریخ

راوړی 

 وسلی

راوړی 

 وسایط
 مالحظات

 کلی ولسوايل والیت د پالر نوم نوم

خبل دورجان بهاؤ الدین  .678 خواجه  چهاربولک 

 ګلربدار

     اربکی

خواجه  چهاربولک بلخ سید رسول عطاء محمد  .679

 ګلربدار

     اربکی

خواجه  چهاربولک بلخ حاجی محمد ادم خان  .680

 ګلربدار

     اربکی

خواجه  چهاربولک بلخ محمد الله معروف  .681

 ګلربدار

     اربکی

خواجه  چهاربولک بلخ بهلول خان محمد  .682

 ګلربدار

     اربکی

     اربکی کمپرک نهرشاهی بلخ نرصالدین ګل خان  .683

     اربکی دهسوار دهدادی بلخ عال ؤالدین سخیداد  .684

     اربکی دهسوار دهدادی بلخ ابراهیم سید محمد  .685

     اربکی قدیم شولګر بلخ محمد اسلم حسین  .686

     اربکی قدیم شولګر بلخ محمدنبی سمیع الله  .687

ګرشول بلخ فقیرمحمد تورجان  .688      اربکی قدیم 

     اربکی قدیم شولګر بلخ سخیداد حفظ الله  .689

     اربکی قدیم شولګر بلخ عیدی محمد نورمحمد  .690

     اربکی قدیم شولګر بلخ عجب خان جمعه  .691

     اربکی قدیم شولګر بلخ دین محمد فیض محمد  .692

     اربکی قدیم شولګر بلخ عبدالرحمن نجیب الله  .693

رعبدالقاد عبدالله  .694      اربکی قدیم شولګر بلخ 

     اربکی قدیم شولګر بلخ عبدالقادر احمد شاه  .695

     اربکی قدیم شولګر بلخ بهاؤ الدین عبدالرحیم  .696

     اربکی باغ پهلوان شولګره بلخ چاری عبدالرحمن  .697

     اربکی باغ پهلوان شولګره بلخ لعل محمد ولی محمد  .698

غ پهلوانبا  شولګره بلخ عبدالجلیل لعل محمد  .699      اربکی 

     اربکی باغ پهلوان شولګره بلخ سید الرحمن بشیر  .700

     اربکی باغ پهلوان شولګره بلخ امیر محمد طالب شاه  .701

     اربکی باغ پهلوان شولګره بلخ امین الله خان محمد  .702

     اربکی باغ پهلوان شولګره بلخ دین محمد ولی محمد  .703

غ پهلوانبا  شولګره بلخ شاه ولی فیروز  .704      اربکی 

     اربکی باغ پهلوان شولګره بلخ عید محمد مبارکشاه  .705

     اربکی باغ پهلوان شولګره بلخ عبدالغفور عبدالرازق  .706

     اربکی باغ پهلوان شولګره بلخ غالم نبی محمد الله  .707

     اربکی باغ پهلوان شولګره بلخ سید محمد پاینده  .708

     اربکی باغ پهلوان شولګره بلخ حاجی غفور زمان  .709

     اربکی باغ پهلوان شولګره بلخ محمد کریم ولی محمد  .710

     اربکی باغ پهلوان شولګره بلخ ضیاء خان فیروز  .711

     اربکی باغ پهلوان شولګره بلخ صاحب شیر کریم  .712

     اربکی باغ پهلوان شولګره بلخ تاجمیر زملی  .713

لوانباغ په شولګره بلخ عبدالحکیم محمد نسیم  .714      اربکی 

     اربکی صافیان شولګره بلخ عبدالشکور میرویس  .715

     اربکی صافیان شولګره بلخ آغا محمد عبدالوهاب  .716
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     اربکی صافیان شولګره بلخ غالم نبی محبوب شاه  .717

     اربکی صافیان شولګره بلخ رجب علی فواد  .718

     اربکی صافیان شولګره بلخ مقیم مبین  .719

ګلامیر  مصطفی  .720      اربکی صافیان شولګره بلخ 

 سمنګان

     حربکی گالونسای دره صوف سمنگان حاجی یوسف طالب  .721

     حربکی زیرکی دره صوف سمنگان خدا داد سید تقی  .722

     حربکی زیرکی دره صوف باال سمنگان امام علی غالم حیات  .723

     حربکی زیرکی دره صوف سمنگان جالل الدین رجب علی  .724

حمدباز م علی محمد  .725      حربکی زیرکی دره صوف سمنگان 

     حربکی مسعود دره صوف سمنگان پیغام محمد رحیم  .726

     حربکی زیرکی دره صوف باال سمنگان علی محمد رحمن  .727

     حربکی زیرکی دره صوف باال سمنگان خوش دل نعیم  .728

     حربکی زیرکی دره صوف باال سمنگان موسی خان فتیح الله  .729

ایت اللههد سید رفیع  .730      حربکی چله مزار دره صوف باال سمنگان 

     حربکی رسولنگ دره صوف باال سمنگان حاجی یوسف روح الله  .731

     حربکی زیرکی دره صوف باال سمنگان حاجی روزی حسن  .732

     حربکی گوله دره صوف سمنگان عبدالقادر صدرالدین  .733

     پولیس زاغ دره صوف سمنگان محمد طاهر نوروز  .734

     حربکی گوله دره صوف سمنگان قیام الدین محب الله  .735

حاجی خال  عبدالفتاح  .736

 محمد

     امنیت زیخوشی دره صوف سمنگان

     پولیس چارتاق دره صوف سمنگان امر الله سیف الله  .737

     اربکی چارتاق دره صوف سمنگان فیض الله خیرالله  .738

     اربکی چارتاق دره صوف سمنگان عبدالرازق عبدالنارص  .739

     اربکی زیخوشی دره صوف سمنگان دولت شاهزاده  .740

     اربکی نیگک دره صوف سمنگان محمد قل محمد عوض  .741

     اربکی آولخیل دره صوف سمنگان محمدظریف فیروز  .742

     اربکی آولخیل دره صوف سمنگان حاجی چاری محمد دأود  .743

یاربک نیگک دره صوف سمنگان عبداالحد عبدالرحمن  .744      

     اربکی بلوچ دره صوف سمنگان محمد عثامن شیرمحمد  .745

     اربکی زاغ دره صوف سمنگان غالم صدیق عبداالحد  .746

     اربکی گوله دره صوف سمنگان عبدالحی حاجی خانگل  .747

     اربکی گوله دره صوف سمنگان حاجی امرالدین مال احمدشاه  .748

     اربکی گوله دره صوف سمنگان حبیب الله عبداالحد  .749

     اربکی طور دره صوف سمنگان سلطان غالم حسین  .750

     اربکی طور دره صوف سمنگان جمعه خان دین محمد  .751

     اربکی طور دره صوف سمنگان غالمحسین جمعه خان  .752

     اربکی طور دره صوف سمنگان غالم حسین حسین داد  .753

     اربکی طور دره صوف سمنگان جمعه خان غالم رسول  .754

     اربکی طور دره صوف سمنگان رمضان عواض  .755

     پلیس مسعود دره صوف سمنگان عبدالقیوم سیدمحمد  .756

     پلیس مسعود دره صوف سمنگان عبدالقیوم ایرکه  .757
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دره صوف  سمنګان  علی بای  جاويد   .758

 پاين

     اربکی  مسعود 

دره صوف  سمنګان  شري محمد  محمد صابر   .759

 پاين

      نوامد 

دره صوف  سمنګان  شهاب الدين  حراب الدين م  .760

 پاين

      

دره صوف  سمنګان  باز محمد  عواض   .761

 پاين

      هشليز

دره صوف  سمنګان  عبداللطيف  نظام الدين   .762

 پاين

      دهی 

دره صوف  سمنګان  رحمت الله  تاج محمد   .763

 پاين

      

دره صوف  سمنګان  دين محمد  ريس امرالله  .764

 پاين

      دنوام

دره صوف  سمنګان  يوسف  شري محمد   .765

 پاين

      دهی 

دره صوف  سمنګان  عبدالقيوم  محمد قاسم   .766

 پاين

      

دره صوف  سمنګان  دين محمد  روضت الله   .767

 پاين

      نوامد

دره صوف  سمنګان  عصام الدين  ګلبدين   .768

 پاين

      ګوله 

دره صوف  سمنګان  عبدالله  فضل حق   .769

 پاين

      

دره صوف  سمنګان  مصطفی  غالم رسول   .770

 پاين

     اردو  املی

دره صوف  سمنګان  فيصل  ابراهيم   .771

 پاين

     پوليس زيره کی

دره صوف  سمنګان  جان محمد  لعل محمد   .772

 پاين

     // نيامن

دره صوف  سمنګان  نورمحمد  نسيم   .773

 پاين

     // دهی 

دره صوف   سمنګان کامل الدين  احمد جاويد   .774

 پاين

     ادرو  منا غار

دره صوف  سمنګان  شیر محمد  خال محمد   .775

 پاين

     // مسعود 

دره صوف  سمنګان  حاجی عثامن  حاجی فضل   .776

 پاين

      

دره صوف  سمنګان  بابه مراد عبداملتني   .777

 پاين

      

دره صوف  سمنګان  عبدالوهاب  محمد   .778

 پاين

      

دره صوف  سمنګان  ه عبدالل عبدالسالم   .779

 پاين

      زيره کی 
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دره صوف  سمنګان  نورالله  عبدالحکيم   .780

 پاين

      

دره صوف  سمنګان  غالم علی  قربان علی   .781

 پاين

      

دره صوف  سمنګان  عبدالصمد  نيک محمد   .782

 پاين

     پوليس قشقه 

دره صوف  سمنګان  محد طاهر  نورالدين   .783

 پاين

     اردو  بغل شکاف 

دره صوف  سمنګان  امان الله  مال عباد   .784

 پاين

     اربکی اور ملش 

دره صوف  سمنګان  سخی داد  حمزه   .785

 پاين

     کامنډو رباتک 

خرم و سار  سمنګان محراب  ډاکټر احمد   .786

 باغ

     اردو  رسکنده 

     پوليس زيدوری دره صوف  سمنګان عبدالکريم  عبدالرزاق   .787

       دره صوف  سمنګان الدين  شهاب عواض مراد   .788

      زيره کی  دره صوف  سمنګان پاينده  امان الله   .789

     نظم عامه   دره صوف  سمنګان غواض بای  محمد کبري   .790

     ضابط  بغک  دره صوف  سمنګان عبدالخالق  سخی داد   .791

     ادرو  زيره کی  دره صوف  سمنګان امان الله  رساج الدين   .792

     پولیس رساسيا روی دواب  سمنګان عواض علی  ياء محمد ض  .793

       روی دواب  سمنګان غالم هاشم محمد حسني   .794

حرضت  سمنګان برت رسور   .795

 سلطان 

     کامنډو  اورملش 

     قطعه خاص بغک   سمنګان امان عبدالرزاق   .796

     ادرو  زيره کی  دره صوف سمنګان نادر  محمد طاهر   .797

حرضت  سمنګان به نظربا پاهلوان   .798

 سلطان 

     اردو  قزاقلی

     امنيت  تاقچی   سمنګان غبدالغفور  محمد يونس   .799

حرضت  سمنګان مططفی  غالم رسول   .800

 سلطان 

      قزاقلی 

     پوليس رسخ قلعه  روی دواب  سمنګان عبدالله  عبدالحکيم   .801

 تخار

 عسکر شهر نو دشت قلعه تخار محب الله عتيق الله  .802

 شاروالی

    

حاجی عبد  رحيم الله  .803

 الرزاق

طالقان  دشت قلعه تخار

 قشالق

     ملی اردو

حاجی خال  محمدمويس  .804

 محمد

مؤذن ملی  رسیغ دشت قلعه تخار

 اردو

    

حاجی کامل  جانان الدين  .805

 الدین

     اربکی عرب کاکل دشت قلعه تخار

     اربکی نوآباد دشت قلعه تخار چاربای شريآغا  .806

     اربکی آی خانم دشت قلعه تخار حاجی وزیر زيزاللهع  .807
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مولوی غالم  عبدامللك  .808

 حسین

دونگ  دشت قلعه تخار

 قشالق

پولیس 

 اداری

    

     ضابط اردو رسیغ دشت قلعه تخار ملنگ خليل الرحمن  .809

پولیس  نوآباد دشت قلعه تخار حسین بای عبداالحمد  .810

 محلی

    

تاجک  شت قلعهد تخار عبدالودود جامل الدين  .811

 قشالق

پولیس 

 محلی

    

پولیس  خمدان دشت قلعه تخار محب الله صبغت الله  .812

 محلی

    

     ملی اردو گزرقشالق دشت قلعه تخار محمد حسن احمدخان  .813

     ملی اردو القناق درقد تخار دین محمد گالب الدین  .814

     اربکی قل آباد درقد تخار محمد علم صالح محمد  .815

     ملی اردو مرکزبوز درقد تخار عبد الغفور بسم الله  .816

     ملی اردو الله میدان درقد تخار خدای داد خورشید  .817

   ثقيل ۱  اربکی قره تپه درقد تخار سفر محمد گالب الدین  .818

     ملی اردو مرکز درقد تخار بهاوالدین غالم سخی  .819

     دورسباز ار  قزیل سای خواجه غار تخار حاجی عبد الله قره بای  .820

     رسباز اردو زردکمر خواجه غار تخار حمید الله نجیب الله  .821

     بریدمل اردو زوربرون خواجه غار تخار سفر محمد حسن الدین  .822

     بریدمل اردو زور برون خواجه غار تخار محمد حسن سیف الدین  .823

حاجی غالم  غالم حیدر  .824

 رسول

کارمند  باغ ذخیره خواجه غار تخار

 محبس

    

     رسباز اردو زرد کمر خواجه غار تخار سفر علی انعام الله  .825

     دریور اردو جوکدو خواجه غار تخار عبد الصمد محمدصابر  .826

     رسباز اردو حاجی سالم خواجه غار تخار عبد الرسول محمد ابراهیم  .827

     رسباز اردو عاقلی مامای خواجه غار تخار دانه بای انور  .828

     رسباز اردو جلم خور خواجه غار تخار للهسعدا عبد الغفور  .829

     رسباز اردو حاجی سالم خواجه غار تخار محکم تاش نرص الله  .830

حاجی  خواجه غار تخار محمدی محمد ولی  .831

 عبدالرسول

     رسباز اردو

     داکرت اردو عرب تپه خواجه غار تخار نور محمد دانه بای  .832

     پولیس چار برادر بهارک تخار عبد القدوس عبدالواسع  .833

بدخشی  بهارک تخار خیرمحمد حبیب الله  .834

 قشالق

     پولیس

     رسباز اردو عنربکوه بهارک تخار محمد رضا حمیدالله  .835

     رسباز اردو عنربکوه بهارک تخار رسیغ بای نازکمیر  .836

     رسباز اردو چایله بهارک تخار عبدالعزیز محمداکرم  .837

بدخشی  بهارک ارتخ نوری بای عبدالقهار  .838

 قشالق

     رسباز اردو

     پولیس عنربکوه بهارک تخار محمد عثامن رحیم الله  .839

قوماندان  بهارک تخار دین محمد روزی محمد  .840

 رجب

     رسباز اردو

     اربکی عنربکوه بهارک تخار یولداش عبد القهار  .841

     اربکی قره کمر بهارک تخار محمد قل اسدالله  .842
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     رسباز اردو معلم قشالق بهارک تخار للهنورا معروف  .843

     اربکی عنربکوه بهارک تخار محمد ابراهیم عبد القادر  .844

میرزاجوره  بهارک تخار حرضت قل عبد القیوم  .845

 قل

     اربکی

قوماندان  بهارک تخار دولت بای محمد ایوب  .846

 حمیدالله

     رسباز اردو

خواجه  بهارک تخار میرمحمد احسان الله  .847

 گالچن

     پولیس

     پولیس شور گزر بهارک تخار خان محمد گل محمد  .848

حاجی  بهارک  نیک محمد عبدالقیوم  .849

 عبدالستار

ضابط 

 پولیس

    

     اردو بدخشی بهارک تخار توخرت بای کریم الله  .850

     اردو کوترمه بهارک تخار عبدالرحمن عبدامللک  .851

مولوی  نرصت الله  .852

 عبدالسالم

اجی ح بهارک تخار

 عبدالستار

قوماندان 

 اردو

    

حاجی  بهارک تخار حاجی مقیم نظام الدین  .853

 عبدالستار

     ضابط اردو

حاجی  بهارک تخار حاجی سلیامن عبدالفتاح  .854

 عبدالستار

ضابط 

 پولیس

    

     رسباز اردو مالیوسف بهارک تخار عبدالولی عبدالنظر  .855

     یسپول معلم قشالق بهارک تخار بانگل محمد نظر  .856

     رسباز اردو جمیل بای بهارک تخار شمس الدین عین الدین  .857

     پولیس پایکه تپه بهارک تخار منگلی بای عبد الباری  .858

     رسباز اردو مسجدسفید بهارک تخار دادر بیک شکر الله  .859

قوماندان جمعه   .860

 خان

     اربکی دوراهی بهارک تخار جالد خان

     رسباز اردو کوترمه بهارک رتخا کامل الدین عبدالسالم  .861

     اربکی آق مله بهارک تخار احمد محمدصدیق  .862

     اربکی تاش بای بهارک تخار حسین بای احمدالله  .863

     پولیس نوآباد بهارک تخار محمد رضا حبیب الله  .864

خواجه  تخار نیک محمد محمدعظیم  .865

 بهاوالدین

     ملی اردو مرکز

خواجه  خارت عبدالرحیم حبیب الرحمن  .866

 بهاوالدین

بریدمل  مرکز

 عقیدتی

    

خواجه  تخار تغی مراد محمد حسن  .867

 بهاوالدین

     اربکی نوآباد

خواجه  تخار طوفان عبدالشکور  .868

 بهاوالدین

     اربکی نوآباد

خواجه  تخار عبداملجید ذکرالله  .869

 بهاوالدین

     اربکی نوآباد

خواجه  تخار عبدالکریم عبدالرزاق  .870

 نبهاوالدی

     اربکی لرخابی

خواجه  تخار باباخان محمداسامعیل  .871

 بهاوالدین

     اربکی جنگه تغن
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خواجه  تخار امام مراد قیام الدین  .872

 بهاوالدین

     اربکی مرکز

خواجه  تخار خواجمقل جمعه خان  .873

 بهاوالدین

     اربکی آرق قشالق

خواجه  تخار سیداحمد میراحمد  .874

 بهاوالدین

     اربکی الله گزر

خواجه  تخار شاه محمود حبیب الله  .875

 بهاوالدین

     اربکی الله گزر

خواجه  تخار نیک محمد انعام الله  .876

 بهاوالدین

بریدمل  الله گزر

 عقیدتی

    

خواجه  تخار عبدالباقی فیض الرحمن  .877

 بهاوالدین

پولیس  مرکز

 رسحدی

    

خواجه  تخار محمد عبداملتین  .878

 بهاوالدین

     اربکی جنگه تغن

خواجه  تخار جمعه بای محمدداود  .879

 بهاوالدین

     اربکی جنگه تغن

خواجه  تخار سعدالله امرخان  .880

 بهاوالدین

     اربکی کتکجر

خواجه  تخار نورالله خالدین  .881

 بهاوالدین

     پولیس ملی سوجانی

خواجه  تخار قمچی خان احمدخان  .882

 بهاوالدین

     اربکی مرکز

 خواجه تخار محمد نذر فراموز  .883

 بهاوالدین

     اربکی جنگه تغن

خواجه  تخار دورمحمد صدیق الله  .884

 بهاوالدین

     پولیس ملی قریلدی

پولیس  خوش خاخا رستاق تخار شکرمحمد محمد یوسف  .885

 رسحدی

    

پولیس  خوش خاخا رستاق تخار شکرمحمد رجب محمد  .886

 رسحدی

    

پولیس  خوش خاخا رستاق تخار فیض الله نذرالله  .887

 رسحدی

    

پولیس  ایزنه رستاق تخار محمدحکیم محمد طارق  .888

 شهری

    

پولیس  لب راغی رستاق تخار برهان روح الله  .889

 شهری

    

     اربکی کفرتعلی ینگی قلعه تخار قره خان رسدار  .890

     ملی اردو عمرخیل ینگی قلعه تخار شاه محمد عبدالله  .891

پهلوان  ینگی قلعه تخار باغ محمد حمید الله  .892

 اریقنده

     ملی اردو

     اربکی عربها ینگی قلعه تخار امرالدین خیرالدین  .893

     اربکی عمرخیل ینگی قلعه تخار ابراهیم جان حکمت الله  .894

     ملی اردو عمرخیل ینگی قلعه تخار عبدالکریم محمدنسیم  .895
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حاجی  نصیراحمد  .896

 عبدالوهاب

چهارراهی  مرکز تخار

حاجی 

 ظریف

     اربکی

     اربکی هزاره قشالق ینگی قلعه تخار محمدالله بخش الله  .897

     اربکی هزاره قشالق ینگی قلعه تخار محمدالله امیرالله  .898

     ملی اردو عمرخیل ینگی قلعه تخار عسکر محمد محمد حسین  .899

     اربکی هزاره قشالق ینگی قلعه تخار مالبوری خیرالله  .900

 بغالن

کزیبغالن مر  بغالن حمزه ګل رحیم الله  .901      پولیس حسن تال 

     اربکی حسن تال بغالن مرکزی بغالن حاجی فیض راز محمد  .902

     پولیس حسن تال بغالن مرکزی بغالن صاحب نظر محمد هاشم  .903

     اردو قندهاری بغالن مرکزی بغالن باز محمد عبدالصمد  .904

     امنیت قندهاری بغالن مرکزی بغالن رمضانی وزیر احمد  .905

     اردو وردګ بغالن مرکزی بغالن عبداملنان عبدالدیان  .906

     پولیس وردګ بغالن مرکزی بغالن خوش محمد محمد عیسی  .907

     اردو وردګ بغالن مرکزی بغالن رحمت الله عبدالصمد  .908

   ۱۶ام  ۲  پولیس ګلدره یان بغالن مرکزی بغالن عبدالغیاث رحم الدین  .909

 ۱پیکا

ټانګ ۱   

الن مرکزیبغ بغالن موسی عبدالرحیم  .910      پولیس ګلدره یان 

     پولیس ګلدره یان بغالن مرکزی بغالن سید حلیم سید احمد  .911

     پولیس ګلدره یان بغالن مرکزی بغالن پاچا خان محمد نسیم  .912

     پولیس تګابیها بغالن مرکزی بغالن جامل الدین رشف الدین  .913

     لیسپو  تګابیها بغالن مرکزی بغالن عبدالقدیر عبدالبشیر  .914

     پولیس تګابیها بغالن مرکزی بغالن سیدرسول احمد شاه  .915

     پولیس تګابیها بغالن مرکزی بغالن محمد نادر ذبیح الله  .916

     پولیس تګابیها بغالن مرکزی بغالن عبداملتین رستم  .917

     پولیس ایشان قل بغالن مرکزی بغالن رحمت محمد پیر محمد  .918

نبغال  عبدالقاسم عبدالخیر  .919      اردو ایشان قل بغالن مرکزی 

     پولیس ایشان قل بغالن مرکزی بغالن سید کریم سیدا هاشم  .920

     اردو ایشان قل بغالن مرکزی بغالن عبدالکبیر عبدالکریم  .921

     ګارد وردګ بغالن مرکزی بغالن عبدالسالم محمد نظام  .922

     پولیس وردګ بغالن مرکزی بغالن جالد خان محمد شفیع  .923

     پولیس وردګ بغالن مرکزی بغالن عبدالقاسم محمد هارون  .924

     اردو جرخشک بغالن مرکزی بغالن محمد رحیم حبیب الله  .925

     پولیس جرخشک بغالن مرکزی بغالن عبداملحمد داد محمد  .926

     پولیس جرخشک بغالن مرکزی بغالن جانګیر رفیع الله  .927

     امنیت جرخشک بغالن مرکزی بغالن نظام الدین احمد  .928

     اردو حسن تال بغالن مرکزی بغالن محمد ظاهر هارون  .929

     پولیس حسن تال بغالن مرکزی بغالن عبداالحد خان آغا  .930

     اردو حسن تال بغالن مرکزی بغالن برهان الدین جمعه خان  .931

     اردو ګلدره یان بغالن مرکزی بغالن اسد الله صدیق الله  .932

ولیمحمد  احمد شاه  .933      اردو ګلدره یان بغالن مرکزی بغالن 

     پولیس پشه ای ها بغالن مرکزی بغالن روزی نورالدین  .934

     اردو پشه ای ها بغالن مرکزی بغالن جنت ګل محب الله  .935
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     پولیس پشه ای ها بغالن مرکزی بغالن ظریف الدین رحمت الله  .936

     پولیس یانګلدره  بغالن مرکزی بغالن حاجی ملنګ محمد میر  .937

     پولیس ګلدره یان بغالن مرکزی بغالن محمد نارص منصور  .938

     پولیس ایشان قل بغالن مرکزی بغالن حاجی فیض عبدالقدوس  .939

     اردو ایشان قل بغالن مرکزی بغالن امام محمد عبدالعزیز  .940

     اردو ایشان قل بغالن مرکزی بغالن سید ظاهر ذبیح اله  .941

نظر صاحب نور آغا  .942      پولیس تګابیها بغالن مرکزی بغالن 

     پولیس تګابیها بغالن مرکزی بغالن امین جان شفیق الله  .943

     پولیس تګابیها بغالن مرکزی بغالن سید رحمت سید امان الدین  .944

     پولیس وردګ بغالن مرکزی بغالن عبدالحکیم محمد  نعیم  .945

     پولیس خشکجر  بغالن مرکزی بغالن محمد اغا محمدالله  .946

     اردو جرخشک بغالن مرکزی بغالن دولت محمد محمد داود  .947

     پولیس تګابیها بغالن مرکزی بغالن عبدالواسع نجیب الله  .948

     اردو تګابیها بغالن مرکزی بغالن شاد ګل براد ګل  .949

     پولیس ایشان قل بغالن مرکزی بغالن داود جمعه ګل  .950

     پولیس ګلدره یان بغالن مرکزی بغالن عبدالغفور در محمد  .951

     پولیس ګلدره یان بغالن مرکزی بغالن سیف الله اخرت محمد  .952

     پولیس ایشان قل بغالن مرکزی بغالن شیراحمد شیر اغا  .953

     اردو ایشان قل بغالن مرکزی بغالن محمد حکیم محمد ضمیر  .954

     پولیس معلم اکرب بغالن مرکزی بغالن سید محمد فیروز  .955

     پولیس معلم اکرب بغالن مرکزی بغالن مبارک شاه حفیظ اله  .956

     پولیس معلم اکرب بغالن مرکزی بغالن عبدالعزیز نجم الدین  .957

     پولیس معلم اکرب بغالن مرکزی بغالن حمیدالله ذکرالله  .958

     پولیس معلم اکرب بغالن مرکزی بغالن سید امیرشاه سید داود شاه  .959

بداملومنع عبدالله  .960      سارنوال معلم اکرب بغالن مرکزی بغالن 

     پولیس معلم اکرب بغالن مرکزی بغالن رسبلند اغا شیرین  .961

     پولیس تاجکها بغالن مرکزی بغالن احمد شاه نورجان  .962

     پولیس تاجکها بغالن مرکزی بغالن یارمحمد جان محمد  .963

     اربکی کهاتاج بغالن مرکزی بغالن عبدالبشیر عبدالقاسم  .964

     پولیس مدرسه بغالن مرکزی بغالن شیر محمد سید عامل  .965

     اردو مدرسه بغالن مرکزی بغالن مالمعراج رسوش  .966

     پولیس معلم اکرب بغالن مرکزی بغالن محمد قاسم محمد نادر  .967

     اردو تاجکها بغالن مرکزی بغالن عزیزخان صدیق الله  .968

     اردو تاجکها بغالن مرکزی بغالن غالم حسین نورحسین  .969

     اربکی معلم اکرب بغالن مرکزی بغالن عبدالطیف امام الدین  .970

     پولیس معلم اکرب بغالن مرکزی بغالن بوری جان رحیم الله  .971

     اردو حسن تال بغالن مرکزی بغالن عبدالنبی محمد زمان  .972

     پولیس حسن تال بغالن مرکزی بغالن عبدالصمد عبدالرحمن  .973

     پولیس حسن تال بغالن مرکزی بغالن ګالب شفیع الله  .974

     پولیس حسن تال بغالن مرکزی بغالن عبدالنبی عبدالغفور  .975

     پولیس حسن تال بغالن مرکزی بغالن عبدالظاهر ذکریا  .976

     ګارد معلم اکرب بغالن مرکزی بغالن نجیب الله حکمت الله  .977

     پولیس معلم اکرب بغالن مرکزی بغالن امان الله رشیف الله  .978

     اردو معلم اکرب بغالن مرکزی بغالن عزیز الله ذبیح الله  .979
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     پولیس ګلدره یان بغالن مرکزی بغالن قربان علی نازک میر  .980

     پولیس ایشان قل بغالن مرکزی بغالن رجب محمد عظیم  .981

     یسپول معلم اکرب بغالن مرکزی بغالن محمد وکیل محمد فرید  .982

     اردو بند دو پلخمری بغالن محمد امین جمشید  .983

     اردو قاضی پلخمری بغالن سید محمد اخرتمحمد  .984

     اربکی شینواری پلخمری بغالن شمس الرحمن نورحامن  .985

     اردو شینواری پلخمری بغالن عبدالظاهر عبداملنان  .986

صقطعه خا ګاوسواران پلخمری بغالن سید حسن سیدعلی آغا  .987      

     پولیس غندک پلخمری بغالن محمد ارشف محمد عارف  .988

     اربکی تورانی پلخمری بغالن عبدالرحیم عبداملتین  .989

     پولیس قلعه خواجه پلخمری بغالن جمعه خان فیض الرحامن  .990

     پولیس پوزه ایشان پلخمری بغالن فضل الدین رحم الدین  .991

الیانم پلخمری بغالن غالم رسور جمعه خان  .992      اردو 

     اردو جبار پلخمری بغالن محمد اصغر بریالی  .993

     پولیس جبار پلخمری بغالن مندوری نادرخان  .994

معلم  پوزه ایشان پلخمری بغالن محمد امین عبدالجبار  .995

 پولیس

    

قومندان  غروشاخ پلخمری بغالن غالم سخی جمشید  .996

 بلوک

    

     اردو جبار پلخمری بغالن غالم نبی شمس الرحامن  .997

     اردو شینواری پلخمری بغالن جان محمد خال محمد  .998

     اردو حاجی نادر پلخمری بغالن امیرګل محمد رسول  .999

     اردو رباتک پلخمری بغالن عبدالله امید  .1000

     اربکی خالزایی پلخمری بغالن محمد دین ګل الرحامن  .1001

ربکیا کهنه قلعه پلخمری بغالن خدایداد عبدالعلیم  .1002      

     پولیس وزیرآباد پلخمری بغالن اخرتمحمد نورالله  .1003

     اردو کهنه قلعه پلخمری بغالن پر دل نوید  .1004

     اردو زمانخیل پلخمری بغالن شیرمحمد عبداملحمد  .1005

     پولیس لوګری پلخمری بغالن محمد انور الجرب  .1006

     اربکی لکڼ خیل نهرین بغالن محمدنادر امیر خان  .1007

دالرحامنعب  .1008      خیزش شهرکهنه نهرین بغالن عبداملنان 

     اربکی خواجه خدر نهرین بغالن خانعلی خال محمد  .1009

     پولیس خوازک نهرین بغالن عبدالبصیر عبدالنصیر  .1010

     اردو تره خیل نهرین بغالن امیرګل محمد انور  .1011

     اردو جویکنه نهرین بغالن عبدالرحیم عبدالقدیر  .1012

     اردو دشت قاضی نهرین بغالن عصمت الله عزت الله  .1013

     اردو ترک صیاد نهرین بغالن وزیر محمدنارص  .1014

     اربکی ترک صیاد نهرین بغالن نظرمحمد نذیراحمد  .1015

     اردو لکڼ خیل نهرین بغالن ګل احمد محمدطاهر  .1016

     اربکی بزدره نهرین بغالن مرادعلی محمد داود  .1017

غالنب عبدالرسول محمد قاسم  .1018      اردو رشرش برکه 

     اردو نوه کش برکه بغالن روزی بای عبدالقادر  .1019

     پولیس بودنه شور برکه بغالن محمد اکرم فاطمی  .1020

     اردو فلول برکه بغالن عبدالخلیل عبدالنصیر  .1021
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     نظم عامه النګ زرده خوست بغالن عبدالحی حیات الله  .1022

ینپایپ ل دوشی بغالن محمد امان چیرک  .1023      اردو 

     اربکی دوستی خنجان بغالن جان محمد ګالب الدین  .1024

     اربکی دوستی خنجان بغالن قربان نظر خال نظر  .1025

     اردو دوستی خنجان بغالن عبدالرازق عبدالخالق  .1026

 کابل

22/12/1441 پولیس قلعه صدیق پغامن کابل محمد خان رضان خان  .1027     

ارغندی باال  پغامن کابل نادرخان محمد منیر  .1028

 کته خیل

آشفزاردوی 

 ملی

23/12/1441     

داکامالتی  ارغندی پاین پغامن کابل عطاء محمد عتیق الله  .1029

 موترموتروان

22/12/1441     

کارمند  ارغندی باال پغامن کابل حسیب خان حرضت محمد  .1030

 وزارت دفاع

22/12/1441     

گارد  ارغندی پاین پغامن کابل نعمت الله عطاء الله  .1031

 خارجیها

22/12/1441     
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