
 

 

 

 

 

 

 
 

 ميسيــونجـذب کـو  ـبجلــ ،ـوت ارشادد دع

 د کابل له ادارې څخه د رابېل شویو افرادو هویت

 میاشتې تفصیيل راپور : (سپټمرب) د

جلب جذب دکميسيون  ارشاد،اسالمي امارت د دعوت  هم د ېکپه مياشت  (سپټمرب)د  كال م(2020)د تېرو مياشتو په څېر د روان 

 بيالبيلوپه  ده فاسدرژيم اړوندموجو  دچي کسان (۱۲۵۲) ېاهدينوپه مرسته دافغانستان په مختلفوواليتونو کځايې مج د او په هڅو

رسه  مجاهدينو لهاسالمي امارت  د او را بیلاوګوډاګي رژيم څخه  دغه فاسد لهدحقايقوپه درک کولو رسه بوخت وو؛ دندو په  ېارګانونوک

 ترتيب شوی دی : ېصيل رسه  په النديني جدول کد راوتليو کسانو شهرت په  تف  ،يوځای شول

ره
ام

ش
د وظیفی  پيژندنه 

 نوعیت

د تسلیمی 

 تاریخ
سيلراوړی و  

 يراوړ 

 وسایط
 مالحظات

 کلی ولسوايل والیت د پالر نوم نوم

 میدان وردګ

    9/26/2020 اربکی سنګالخ جلریز وردګ میرزاحسین اسدالله 1

    9/12/2020 اربکی تکانه زجلری وردګ محمدامین حبیب الله 2

    9/26/2020 اربکی تکانه جلریز وردګ حسیب الله حشمت الله 3

    9/12/2020 امنیت ملی تکانه باغ جلریز وردګ غالم صدیق ذبیح الله 4

    9/26/2020 اربکی تکانه جلریز وردګ عبدالهاشم عبدالعظیم 5

    9/12/2020 اربکی سلطانخیل سلطانخیل وردګ شهباز محمدهاشم 6

    9/21/2020 اربکی غازی خیل سیداباد وردګ فضل الرحمن حمیدالله 7

د حج او اوقات  تنګی زمرک سیداباد وردګ فضل کریم فضل هادی 8

 کارمند

9/21/2020    

    9/26/2020 اربکی غازی خیل سیداباد وردګ فل الرحمن محمدفرید 9

د  ۲۰۰ ثقیل ۱ 9/26/2020 اربکی چارباغ قرغه//لغامن وردګ محمدفاروق جمشید 10

ثقیل 

 مرمی

 

د  ۱۲۰ شل ډزی ۱ 9/25/2020 اربکی حیدرخانی قرغه اي//لغامن وردګ عمراخان علی خان 11

شل 

ډزي 

 مرمی

 

کارمند مواد  کهنه ځار مرکز وردګ سیدحبیب سیدحکیم 12

 مخد

9/19/2020    

    9/26/2020 اربکی مالخیل مرکز وردګ عبدالغفار محمداکرب 13

    9/26/2020 اربکی ممی خیل مرکز وردګ صالوخان محمدنعیم 14

    9/25/2020 اربکی جوی اسیا نرخ وردګ حاجی مومین صفت الله  15



ره
ام

ش
د وظیفی  پيژندنه 

 نوعیت

د تسلیمی 

 تاریخ
سيلراوړی و  

 يراوړ 

 وسایط
 مالحظات

 کلی ولسوايل والیت د پالر نوم نوم

    9/5/2020 مامورمستوفیت سنګ قلعه نرخ وردګ عبدالباقی احمدالدین 16

    9/26/2020 اربکی صدمرده نرخ وردګ محمدناظم احمدصمیم 17

    9/26/2020 اربکی جوی اب نرخ ګورد  اسلم دین اسدالله 18

    9/19/2020 اربکی عمرخیل نرخ وردګ حاجی محمد اغامحمد 19

    9/19/2020 اربکی جوای سیا نرخ وردګ اسدالله امرالله 20

    9/19/2020 اربکی جوی اسیا نرخ وردګ اسدالله حزب الله 21

    9/26/2020 پولیس برګه قلعه نرخ وردګ عبدالستار حمیدالله 22

    9/21/2020 اربکی کریم داد نرخ وردګ محمدابراهیم ذبیح الله 23

    9/12/2020 اربکی جوی اب نرخ وردګ اسدالله ذبیح الله 24

    9/26/2020 اربکی عمرخیل نرخ وردګ علی جان رسدارولی 25

    9/25/2020 اربکی جوی اسیا نرخ وردګ حاجی مومین شفیع الله 26

د وزارت خارجه  سامعیلا نرخ وردګ ملنګ شکرالله 27

 کارمند

9/26/2020    

د ممنوع  برګه قلعه نرخ وردګ شاويل شیرعيل 28

خارجي مؤسس 

 کارمند

9/21/2020    

عبیده  نرخ وردګ ګلذاده صدیق الله 29

 خیل

    9/25/2020 اربکی

    9/26/2020 اربکی کریم داد نرخ وردګ صدیق الله صفت الله 30

عبیده  نرخ وردګ ګلزاده صفت الله 31

 خیل

    9/26/2020 اربکی

    9/21/2020 جاسوس ملنګ خیل نرخ وردګ محمدجان ضیاالحق 32

اسامعیل  نرخ وردګ محمدیوسف عبدامللوک 33

 خیل

    9/26/2020 اجیره اردو

عبیده  نرخ وردګ ګلزاده عزت  الله 34

 خیل

    9/26/2020 اربکی

د خورقی  نرخ وردګ محمدابراهیم عزت الله 35

 صد برګ

    9/19/2020 بکیار 

    9/19/2020 اربکی بازخیل نرخ وردګ محمدنادر علی ګل 36

    9/25/2020 اربکی اندړ نرخ وردګ خان علم فضل 37

    9/26/2020 اربکی عمرخیل نرخ وردګ محمدالله محب الله 38

مامورثبت  صدمرده نرخ وردګ عبدالباقي محمدامید 39

 احوال

9/25/2020    

    9/19/2020 اربکی تاتر نرخ وردګ ګل محمد نصیراحمد 40

    9/26/2020 اربکی رجوایا نرخ وردګ محمدالله نقیب الله 41

د کمپاین  اندبه نرخ وردګ محمدالله نورالله 42

 ډریور

9/26/2020    

    9/25/2020 اربکی جوی اسیا نرخ وردګ حاجی مومن هدایت الله 43

 //ننګرهار وردګ جامل الدین نورالله 44

 خوګیاڼي

د  ۵۰۰ پیکا ۱ 9/26/2020 اربکی ونیانل

پیکا 

 مرمی

 

تنګی  بهسود//ننګرهار وردګ صفت الله ایمل 45

 جوختی

د  ۲۱۰ شل ډزی ۱ 9/25/2020 اربکی

شل 

ډزي 

 مرمی

 

   کالشینکوف۱ 9/25/2020 اربکی کنده قلعه خوګیاڼي//ننګرهار وردګ غالم سعید  عمران 46



ره
ام

ش
د وظیفی  پيژندنه 

 نوعیت

د تسلیمی 

 تاریخ
سيلراوړی و  

 يراوړ 

 وسایط
 مالحظات

 کلی ولسوايل والیت د پالر نوم نوم

کالشینکوف ۱ 9/25/2020 اربکی ګاؤل خوګیاڼي//ننګرهار وردګ ګلستان فضل حق 47

 نارنجک ۱

  

 پیکا۱ 9/25/2020 اربکی ممله خوګیاڼي//ننګرهار وردګ تاج محمد محمدظریف 48

 شل ډزی ۱ 

 کالشینکونه۴

  

 سل ډزی  ۱ 9/25/2020 اربکی اربکی شیرزاد//ننګرهار وردګ عبداملجا وصیل 49

 راکټ ۱

  

    9/19/2020 اربکی صدمرده نرخ وردګ محمود عدل شاه 50

 زابل

    9/26/2020 عسکر سلیامنزي ارغنداب زابل غوث الدین ګل محمد 51

    9/17/2020 عسکر شاخیل سیوری زابل عبدالظاهر عبدالقاهر 52

    9/26/2020 عسکر خونی سیوری زابل اخرتمحمد عبدالله 53

    9/26/2020 اربکی شاخیل سیوری زابل عبدالقاهر عبدالنافع 54

    9/26/2020 عسکر دعونک سیوری زابل نارص عالمحمد 55

    9/12/2020 اربکی شیخال شاجوی زابل فیض الله امیدالله 56

    9/26/2020 عسکر نورک شاجوی زابل رحیم الله محمدالله 57

    9/19/2020  نورک شاجوی زابل عبداملحمد نعمت الله 58

    9/26/2020 عسکر قنځی شینکی زابل عبدالسالم عبدالحنان 59

    9/29/2020 عسکر باکوزي قالت زابل محمود بریالی 60

    9/17/2020 عسکر ملیزی قالت زابل رسدارمحمد عبدالله 61

    9/26/2020 عسکر شیک قالت زابل علی ګل عصمت الله 62

    9/17/2020 عسکر امن قالت زابل صالح محمد لطف الله 63

    9/17/2020 عسکر ملکزي نوبهار زابل صدرالدین محمدعثامن 64

 روزګان

    9/26/2020  اب بردة ترینکوټ روزګان محمدلعل دادمحمد 65

    9/26/2020  ناقل ترینکوټ روزګان عبدالقیوم رحمت الله 66

    9/26/2020   ترینکوټ روزګان عثامن زای عبدالکبیر 67

    9/19/2020  ابردة ترینکوټ روزګان جانان میرویس 68

    9/28/2020  ناقل ترینکوټ روزګان مالصربګل کریم الله 69

    9/26/2020  سوسنګ ترینکوټ روزګان نورمحمد ګل اغا 70

    9/26/2020  پاتان چنارتو روزګان نورالحق شمس الله 71

    9/26/2020  رسي چوره روزګان نیک محمد لقامن 72

    9/25/2020  نکروز خاص روزګان روزګان رازمحمد جا محمد 73

زګانرو  سیدګل عبدالعزیز 74     9/17/2020  سنګو خاص روزګان 

    9/26/2020  سیابغل خاص روزګان روزګان غالم عيل غالم 75

    9/19/2020  میاندو دهراود روزګان بسم الله احمد 76

    9/29/2020  دهکزک دهراود روزګان عبداملحمد احمدشاه 77

    9/19/2020  ځنګل دهراود روزګان محمدفهیم امین الله 78

حمدبشیرا 79     9/22/2020  لبالن دهراود روزګان شیرمحمد 

    9/17/2020  یتمک دهراود روزګان حسن جان حمیدالله 80

    9/17/2020  ککرکه دهراود روزګان مالزول حکمت الله 81

    9/26/2020  جغدر دهراود روزګان مالمعصوم خیراحمد 82

    9/26/2020  اخندخیل دهراود روزګان عبدالخالق داود 83

    9/13/2020  لنډیان دهراود روزګان عبداملالک رفیع الله 84

    9/22/2020  کګرکه دهراود روزګان تاج محمد شاه محمد 85



ره
ام

ش
د وظیفی  پيژندنه 

 نوعیت

د تسلیمی 

 تاریخ
سيلراوړی و  

 يراوړ 

 وسایط
 مالحظات

 کلی ولسوايل والیت د پالر نوم نوم

    9/12/2020  نواباد دهراود روزګان نیک محمد شیرمحمد 86

    9/12/2020  پکوریه دهراود روزګان ظاهرخان صابر 87

    9/26/2020  ککرکه دهراود روزګان شیرعيل طالمحمد 88

    9/12/2020  لبالن دهراود روزګان علی محمد عبدالرحیم 89

    9/26/2020  سلطان دهراود روزګان حاجی ریګی عبدالقیوم 90

اخندزاده  دهراود روزګان عبدالخالق عبدالوهاب 91

 خیل

 9/26/2020    

    9/12/2020  کګرکه دهراود روزګان معصوم اغا قدرت الله 92

وزګانر  کرم اکا اللک 93     9/26/2020  ساه سنګ دهراود 

    9/25/2020  لبالن دهراود روزګان حاجی محمد محمدویس 94

    9/26/2020  درشانک دهراود روزګان سیدعلی میرزاولی 95

    9/26/2020  کګرکه دهراود روزګان محمدصادق نعمت الله 96

    9/26/2020  یتمچک دهراود روزګان مرجان نورمحمد 97

    9/17/2020  میاندو دهراود روزګان عبیدالله ګل اغا 98

 کندهار

    9/25/2020 اربکی نوغل ارغستان کندهار حبیب جان عبدالغفار 99

    9/17/2020 اربکی کښته میل تخت پل کندهار لعل محمد ولی محمد 100

    9/26/2020 اجیره اردو لوړمیل تختپل کندهار ظریف شاويل 101

    9/19/2020 اردو ماکیان تختپل کندهار نظرمحمد فضل احمد 102

    9/26/2020 پولیس مدزي دامان کندهار روزي خان احمدويل 103

    9/5/2020 پولیس مدزی دامان کندهار منګل عبدالله 104

    9/26/2020 پولیس مدزي دامان کندهار محمدويل غالم ويل 105

    9/26/2020 اربکی رسه کال دامان کندهار ښایسته خان محمدويل 106

    9/26/2020 پولیس مدزی دامان کندهار اغاجان ګران 107

    9/26/2020 پولیس ناخام ژړۍ کندهار عبداملجید عبدالولی 108

    9/26/2020 اربکی مرکز شاولیکوټ کندهار عمرجان مسعود 109

رسحدي  محمودخیل میوند کندهار دین محمد اغامحمد 110

 پولیس

9/18/2020    

    9/26/2020 پولیس نوکرخیل میوند کندهار عزت الله عبدالحکیم 111

    9/25/2020 اربکی خوګیاڼي میوند کندهار نعمت الله عالوالدین 112

    9/26/2020 اربکی باغا نیش کندهار عبدالظاهر احسان الله 113

    9/26/2020 اربکی دره نور نیش کندهار رازمحمد عطامحمد 114

    9/26/2020 کندهار مننی ګا نیش کندهار محمدیونس محمدصادق 115

    9/19/2020 اربکی نوکاریز نیش کندهار نیک نظر میرآغا 116

    9/26/2020 اربکی بارکزی نیښ کندهار شهزاده جمعه خان 117

    9/26/2020 اربکی مننی ګا نیښ کندهار سعدمحمد خان محمد 118

    9/26/2020 نیش مننی ګا نیښ کندهار سعدمحمد عبدالباري 119

   کالشینکوف۱ 9/19/2020 پولیس ده باغ ډنډ کندهار باران اغا محمدقاسم 120

 نیمروز

    9/26/2020  مرکز دالرام نیمروز عبیدالله رحمت الله 121

    9/12/2020  نوراباد دالرام نیمروز ګل زمان محمدجان 122

ګلستان//فراه نیمروز نورمحمد سمیع الله 123     9/19/2020  تيل کمند 

ګلستان//فراه نیمروز حاجي موسی عبدالرازق 124     9/5/2020  غوزنی 

ګلستان//فراه نیمروز نادرشاه ګالف شاه 125     9/15/2020  زړه کال 

واشیر//هلمند نیمروز راحم الدل محمدسخی 126     9/18/2020  شینکی 



ره
ام

ش
د وظیفی  پيژندنه 

 نوعیت

د تسلیمی 

 تاریخ
سيلراوړی و  

 يراوړ 

 وسایط
 مالحظات

 کلی ولسوايل والیت د پالر نوم نوم

 بادغیس

    9/19/2020 کامنډو الله بای بادغیس بادغیس امیر نصیر 127

    9/26/2020 اردو  جوند بادغیس عبدالصمد احمد 128

    9/19/2020 پولیس  جوند بادغیس توري عبدالخالق 129

    9/17/2020 پولیس  جوند بادغیس محمد عین الدین 130

    9/19/2020 امنیت  جوند بادغیس محمدنسیم نادر 131

    9/26/2020 امنیت  جوند بادغیس عبداالحد ګل احمد 132

   کالشینکوف۱ 9/26/2020 اربکی موسی زي مقر بادغیس امیرمحمد بای جان 133

    9/26/2020 پولیس رسخايب مقر بادغیس محمدرسول عبداالحد 134

    9/5/2020 اردو کندیان مقر بادغیس عبدالرحمن عبدالبائس 135

    9/26/2020 پولیس رسخايب مقر بادغیس محمد عبدالرسول 136

    9/26/2020 پولیس تاجیکا مقر بادغیس نظرمحمد محمدصدیق 137

 فاریاب

    9/18/2020 اربکی کولیان بلچراغ فاریاب عبدالرحیم آق بردی 138

    9/26/2020 اربکی کولیان بلچراغ فاریاب ابراهیم امرالدین 139

    9/18/2020 اربکی مرکز بلچراغ فاریاب عبدالرحمن ضیاالدین 140

    9/12/2020 اربکی کولیان بلچراغ فاریاب خیرمحمد عبدالسمیع 141

    9/18/2020 اردو اب ګرمک بندر فاریاب حبیب الله سیف الله 142

    9/12/2020 اردو تخنیک بندر فاریاب حمیدالله محمدرفیع 143

    9/26/2020 اربکی میرا بندر فاریاب معاذالله نقیب الله 144

    9/18/2020 اربکی بیدک پښتون کوټ فاریاب ويل محمد جامل الدین 145

    9/9/2020 یاربک بیدک پښتون کوټ فاریاب عبدالشکور نجم الدین 146

    9/12/2020 اربکی مومن اباد پښتونکوټ فاریاب محمدګل عبدالحمید 147

    9/18/2020 اربکی شورتاق خیرب فاریاب غائب حیات الله 148

    9/18/2020 اربکی فیض اباد خیرب فاریاب خیرمحمد سیداحمد 149

    9/12/2020 اربکی ارزولوق خیرب فاریاب عبدالخلیل عبدالواحد 150

    9/18/2020 اربکی منی خیرب فاریاب غالم محمد م قادرغال  151

    9/18/2020 پولیس شوره لوالش فاریاب حبیب الله رحمت الله 152

    9/26/2020 پولیس مالعارفی لوالش فاریاب حاجی غائب محمدعارف 153

    9/18/2020 اربکی دهمران ګریزوان فاریاب عبدالجبار اسامعیل 154

    9/18/2020 اربکی تګابشان ګریزوان فاریاب عبداملجید بهرام بیګ 155

    9/18/2020 محلی اردو دهمدان ګریزوان فاریاب عبدالرازق خال محمد 156

قلعه  ګریزوان فاریاب یوزباس ضیاوالدین 157

 خواجه

    9/26/2020 اربکی

 غور

    9/19/2020 عسکر رسمی الفاروق غور عبدالغفور عبدالشکور 158

لله یارا غور حمداد اسامعیل 159 چشمه  

 سکینه

    9/19/2020 اردو

    9/19/2020 اردو چر الله یار غور میراجان امرالدین 160

چشمه  الله یار غور محمدرسول عتیق الله 161

 سکینه

    9/17/2020 اردو

    9/26/2020 اردو غارا الله یار غور عبدالقیوم کرام الدین 162

    9/26/2020 پولیس  تولک غور حاجی محمد ابوبکر 163
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    ۲۴/۱/۱۴۴۲ // // عليشنګ لغامن فاينده محمد نورالهادي 7

    ۲۷/۱/۱۴۴۲ // ګو نپال عليشنګ لغامن جالل الدين معراج الدين 8

    ۲۸/۱/۱۴۴۲ وارد قلعه نجيل عليشنګ لغامن محمدشاه دادي خان 9

    ۲۸/۱/۱۴۴۲ کامنډو // عليشنګ لغامن رحمت ګل الله نظر 10

    ۲۸/۱/۱۴۴۲ اردو // عليشنګ لغامن محمدسليم رحمت ويل 11

    ۲۸/۱/۱۴۴۲ // // عليشنګ لغامن مريزمان رحم خدا 12

    ۲۸/۱/۱۴۴۲ امنيت ساالب عليشنګ لغامن محمدطاهر مطيع الله 13

    ۲۸/۱/۱۴۴۲ اردو قلعه نجيل عليشنګ لغامن رحمت شاه وزيرګل 14
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    ۲۹/۱/۱۴۴۲ // // عليشنګ لغامن محمدشاکر حنظله 17

    ۲۹/۱/۱۴۴۲ // // عليشنګ لغامن غالم حبيب عبدالله 18

    ۲۹/۱/۱۴۴۲ // // عليشنګ لغامن افضل جان جان نبي 19

    ۳۰/۱/۱۴۴۲ امامت اردو // عليشنګ لغامن اسامعيل عاشق الله 20
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    ۴/۱/۱۴۴۲ پوليس ميو دولت شاه لغامن صاحب ويل نجيب الله 22
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    ۶/۱/۱۴۴۲ کمنډو باالدي // لغامن محمد دين عبدالکريم 30

    ۶/۱/۱۴۴۲ اردو اتورو // لغامن نظرمحمد عبدالبصري 31

    ۶/۱/۱۴۴۲ // ګډياله // لغامن رسدارويل رسدار 32

    ۷/۱/۱۴۴۲ // پنجالو // لغامن ميانور عبدالقدوس 33

    ۷/۱/۱۴۴۲ پوليس دوکو // لغامن ګلبدين محمدآغا 34

    ۷/۱/۱۴۴۲ // // // لغامن // عبدالحنان 35

    ۷/۱/۱۴۴۲ اردو باالدي // لغامن رحم الدين سيدمرزا 36

    ۷/۱/۱۴۴۲ اربکی سليام نکچه // لغامن محمدنور رشف الدين 37

    ۷/۱/۱۴۴۲ اردو باالدي // لغامن بازدين الف الدين 38



ره
ام

ش
د وظیفی  پيژندنه 

 نوعیت

د تسلیمی 

 تاریخ
سيلراوړی و  

 يراوړ 

 وسایط
 مالحظات

 کلی ولسوايل والیت د پالر نوم نوم

    ۸/۱/۱۴۴۲ پوليس برکو // لغامن غالم سخي غالم الدين 39

    ۸/۱/۱۴۴۲ ميل پوليس ګشندور // لغامن محمدرحيم جمع ګل 40

    ۸/۱/۱۴۴۲ اردو دوکو // لغامن مراد شمس الدين 41

    ۱۱/۱/۱۴۴۲ قومندان ګډياله // لغامن عبدالرسول محمدايوب 42

    ۱۳/۱/۱۴۴۲ اردو کورنګل // لغامن صاحب نظر الف الدين 43

    ۱۳/۱/۱۴۴۲ پوليس ميل ناله // لغامن سعادت خان ياسني 44

    ۱۳/۱/۱۴۴۲ اربکی دړباغ // لغامن محمدشاه لعل محمد 45

    ۱۳/۱/۱۴۴۲ // // // لغامن محمدشاه حيات الله 46

    ۱۴/۱/۱۴۴۲ اردو نوالم // لغامن شا سعيد شريعامل 47

    ۱۴/۱/۱۴۴۲ اربکی باالدي // لغامن لعل بيک شا اصيل 48

    ۱۴/۱/۱۴۴۲ // سليامنکچه // لغامن محمدنور رحم الدين 49

    ۱۷/۱/۱۴۴۲ اردو سائيک // لغامن خيال محمد امريمحمد 50

    ۱۹/۱/۱۴۴۲ // ملنګانی // لغامن محمداکرب صابر 51

    ۲۰/۱/۱۴۴۲ پوليس رسحدی بوجي // لغامن سيدکامل برکت الله 52

    ۲۰/۱/۱۴۴۲ پوليس قندو // لغامن سيدعمر نيمحمدياس 53

    ۲۴/۱/۱۴۴۲ اردو باالدی // لغامن مريګل سوزګل 54

    ۲۴/۱/۱۴۴۲ // کوسک // لغامن ادم خان خريمحمد 55

    ۲۵/۱/۱۴۴۲ // دړنګی // لغامن ميا محمد عبدالرقيب 56

    ۲۵/۱/۱۴۴۲ // اتو // لغامن عبدالستار عبداملجيد 57

    ۲۵/۱/۱۴۴۲ پوليس ناله // لغامن زګلنا امني الله 58

    ۲۵/۱/۱۴۴۲ // // // لغامن صالح خان عبدالله 59

    ۲۵/۱/۱۴۴۲ // // // لغامن محمدمري رسورخان 60

    ۲۵/۱/۱۴۴۲ // // // لغامن نورمحمد شاويل 61

    ۲۵/۱/۱۴۴۲ // // // لغامن نازګل ملک الدين 62

    ۲۵/۱/۱۴۴۲ // // // لغامن رحمت الله مريکريم 63

    ۲۶/۱/۱۴۴۲ اردو باالدی // لغامن رفيع الله حزب الله 64

    ۲۷/۱/۱۴۴۲ // کورنګل // لغامن عبداملجيد جاويد 65

    ۲۷/۱/۱۴۴۲ // دړنګی // لغامن ميا محمد عبداللطيف 66

    ۲۷/۱/۱۴۴۲ اربکی دموړ // لغامن امري محمد اکرب 67

    ۲۷/۱/۱۴۴۲ پوليس ګوسک // لغامن خريمحمد عبدالله 68

    ۲۷/۱/۱۴۴۲ // // // لغامن امريخان عمرخان 69

    ۲۷/۱/۱۴۴۲ اردو قندو // لغامن نعمت خان انور 70

    ۲۸/۱/۱۴۴۲ اردو دوکو // لغامن محمدحنيف عبدالقيوم 71

    ۲۸/۱/۱۴۴۲ پوليس کيل // لغامن محمدګل جمع ګل 72

    ۲۸/۱/۱۴۴۲ اردو سليامنکچه // لغامن محمدهاشم ګل اکرب 73

    ۲۸/۱/۱۴۴۲ پوليس اسامي // لغامن عبدالرحمن عنايت الله 74

    ۲۸/۱/۱۴۴۲ اردو دموړ // لغامن دين محمد امريمحمد 75

    ۲۸/۱/۱۴۴۲ پوليس کورنګل // لغامن دوست محمد محمدنعيم 76

    ۲۸/۱/۱۴۴۲ اردو دړباغ // لغامن مالشريمحمد شمس الرحمن 77

    ۲۹/۱/۱۴۴۲ پوليس کمندوک // لغامن فقري حيا ت الله 78



ره
ام

ش
د وظیفی  پيژندنه 

 نوعیت

د تسلیمی 

 تاریخ
سيلراوړی و  

 يراوړ 

 وسایط
 مالحظات

 کلی ولسوايل والیت د پالر نوم نوم

    ۲۹/۱/۱۴۴۲ اردو بړوقندو // لغامن اکرم عبدالهادي 79

    ۲۹/۱/۱۴۴۲ // درنه قلعه // لغامن زرمحمد شمس الحق 80

    ۲۹/۱/۱۴۴۲ // باالدي // لغامن امريمحمد اخرتمحمد 81

    ۲۹/۱/۱۴۴۲ کمڼډو // // لغامن سيدکريم ابراهيم 82

    ۲۹/۱/۱۴۴۲ اربکی اولک // امنلغ تاج محمد غالم محمد 83

    ۶/۲/۱۴۴۲ ميل اردو تګ ساالب علينګار لغامن الله رام دالغا 84

    ۶/۲/۱۴۴۲ اربکی برکوټ علينګار لغامن نيازمحمد ګل محمد 85

    ۶/۲/۱۴۴۲ پوليس تګ علينګار لغامن يعقوب خان محب الله 86

    ۶/۲/۱۴۴۲ ميل اردو کلټک علينګار لغامن محمدعيل شريويل 87

88 
 علينګار لغامن شمريخان عبدالويل

کولک 

 نورالم
  ۶/۲/۱۴۴۲ اربکی

  

    ۶/۲/۱۴۴۲ // چنچار پول علينګار لغامن نوروزخان هجرت الله 89

    ۶/۲/۱۴۴۲ // ساالب علينګار لغامن محرم خان حکيم الله 90

    ۶/۲/۱۴۴۲ پوليس پړوايې علينګار لغامن شريعامل محمدآغا 91

    ۶/۲/۱۴۴۲ ميل اردو پريانه علينګار لغامن محمد سيد احمدسهيل 92

    ۶/۱/۱۴۴۲ اربکی بديع اباد مرکز لغامن حبيب الله حکمت الله 93

    ۹/۱/۱۴۴۲ اردو ناين قلعه // لغامن محمد امني روح االمني 94

    ۱۱/۱/۱۴۴۲ اربکی سنزلۍ بادپښ لغامن سيدحسن محمدرسول 95

    ۷/۱/۱۴۴۲ پوليس سندروا علينګار لغامن مريحسني غالم حسني 96

    ۱۰/۱/۱۴۴۲ اردو شرتالم // لغامن رسدارمحمد اخرتمحمد 97

    ۰/۱/۱۴۴۲ اربکی شرتالم // لغامن عبداملنان عبدالستار 98

    ۱۰/۱/۱۴۴۲ اردو مريګل قلعه // لغامن نرصالله عبدالنبي 99

    ۱۰/۱/۱۴۴۲ اربکی ورنټا // لغامن فضل الرحمن شمس الرحمن 100

    ۱۰/۱/۱۴۴۲ اردو کلامن // لغامن الياس خان يب شاهغر 101

    ۱۰/۱/۱۴۴۲ پوليس ګنبه // لغامن بختيارخان مسافر 102

    ۱۰/۱/۱۴۴۲ اردو کرشوکا // لغامن امريان فقرياحمد 103

    ۱۱/۱/۱۴۴۲ پوليس ساالب // لغامن بنده محمد سيدمحسن 104

 کنړ

    هـ۱۴۴۲/۱/۳ سملی پولي ساو خوړ ناړۍ کنړ سيدمحمد امريزمان 1

    هـ۱۴۴۲/۱/۳ ملی اردو ترسان ناړۍ کنړ خانزاد ګل بودين  2

    هـ۱۴۴۲/۱/۳ ملی اردو ساوخوړ ناړۍ کنړ نورجان عامل خان 3

    هـ۱۴۴۲/۱/۳ رسحدی پولس ډیره کۍ  دانګام کنړ  يارخان  رازولی  4

    هـ۱۴۴۲/۱/۱۴ ملی پوليس اغزباغ اسامر کنړ بهرام جانان ګل 5

    هـ۱۴۴۲/۱/۲۱ ملی اردو شالخوړ اسامر کنړ پاچاګل فيع اللهر  6

    هـ۱۴۴۲/۱/۲۲ ملی اردو شالخوړ اسامر کنړ ګل امني ذاکرالله 7

    هـ۱۴۴۲/۱/۲۸ خیزش شالخوړ اسامر کنړ رحمت الله يادمحمد 8

    هـ۱۴۴۲/۱/۲۲ اردو خروپټی دانګام کنړ  ملنګ جان زاهدالله 9

    هـ۱۴۴۲/۱/۲۸ اردو کچلې ګامدان کنړ محمدعلی خالد  10

 ننګرهار

    ۱۴۴۲/۱/۱ اربکی پچیر سفلۍ پچیر اګام ننګرهار میراعظم خان  شیراز خان  1



ره
ام

ش
د وظیفی  پيژندنه 

 نوعیت

د تسلیمی 

 تاریخ
سيلراوړی و  

 يراوړ 

 وسایط
 مالحظات

 کلی ولسوايل والیت د پالر نوم نوم

    ۱۴۴۲/۱/۱ اردو سلیامنخیل پچیر اګام ننګرهار وزیر عصمت الله  2

    ۱۴۴۲/۱/۱ اردو پچیر علیا پچیر اګام ننګرهار محمدابراهیم محمد رحیم 3

    ۱۴۴۲/۱/۷ اردو سلیامنخیل پچیر اګام ننګرهار نظریف خا داود 4

    ۱۴۴۲/۱/۱۴ اربکی ګریخیل  پچیر اګام ننګرهار امیرجان نورالله  5

    ۱۴۴۲/۱/۱۷ اردو سلیامنخیل پچیر اګام ننګرهار علی شیر نور ضمیر  6

    ۱۴۴۲/۱/۱ اربکی  سلیامنخیل پچیر اګام ننګرهار سیدقند جامل قند 7

    ۱۴۴۲/۱/۲۸ اربکی  پچیر علیا پچیر اګام ننګرهار ی غالمسخ عبداملجید 8

    ۱۴۴۲/۱/۲۸ اربکی پچیر سفلۍ پچیر اګام ننګرهار شیرګل  خیال ګل  9

    ۱۴۴۲/۱/۲۸ اردو سلیامنخیل پچیر اګام ننګرهار شیرزاد رحمت ولی 10

    ۱۴۴۲/۱/۲۸ اردو سلیامنخیل پچیر اګام ننګرهار سیدمرجان لعل کالم 11

    ۱۴۴۲/۱/۹ اربکی  ګریخیل پچیر اګام ننګرهار دوری ریکشمی 12

    ۱۴۴۲/۱/۹ رسحدی سلیامنخیل پچیر اګام ننګرهار نور ثواب عبدالستار 13

    ۱۴۴۲/۱/۸ اردو سلیامنخیل پچیر اګام ننګرهار خیال ګل  محب الله  14

    ۱۴۴۲/۱/۹ اردو سلیامنخیل پچیر اګام ننګرهار ملتان ګل عسکر 15

    ۱۴۴۲/۱/۱۰ اربکی ګريخیل  پچیر اګام ننګرهار خیر الله خان علی محمد 16

    ۱۴۴۲/۱/۱۰ اربکی ګريخیل پچیر اګام ننګرهار ګل اکرب  محمد سید 17

    ۱۴۴۲/۱/۱۱ اربکی ګريخیل پچیر اګام ننګرهار سید ولی  فرید 18

    ۱۴۴۲/۱/۱۱ اربکی ګريخیل پچیر اګام ننګرهار نور خان  بازید خیل  19

    ۱۴۴۲/۱/۱۵ اربکی ګريخیل پچیر اګام ننګرهار زرین شاه شاه محمد  20

    ۱۴۴۲/۱/۱۵ اربکی صرب سفلی پچیر اګام ننګرهار ملک سید لعل  مطیع الله  21

    ۱۴۴۲/۱/۱۶ اربکی صرب صفی پچیر اګام ننګرهار انځر ګل  زیارت ګل  22

    ۱۴۴۲/۱/۱۷ اردو  ګریخیل پچیر اګام ننګرهار عامل خان  سید خان  23

    ۱۴۴۲/۱/۲۶ اربکی  سلیامنخیل پچیر اګام ننګرهار داود خان  نور اسالم  24

لعل محمد  محمد خان 25

 خان 

    ۱۴۴۲/۱/۲۶ اردو ګریخیل پچیر اګام ننګرهار

    ۱۴۴۲/۱/۲۶ اردو ګریخیل پچیر اګام ننګرهار مومن خان عجب خان  26

    ۱۴۴۲/۱/۲۶ محلی پولیس سلیامنخیل پچیر اګام ننګرهار احمد ګل  هجرت الله  27

    ۱۴۴۲/۱/۲۶ محلی پولیس ګريخیل  پچیر اګام ننګرهار میا قدیر ظهور خان  28

    ۱۴۴۲/۱/۲۶ اردو سلیامنخیل پچیر اګام ننګرهار عبدخاص قا سم  29

قلعه  رسخرود ننګرهار عبدالګل صفت الله 30

 معروف

    ۱۴۴۲/۱/۱۱ اردو

    ۱۴۴۲/۱/۱۴ اردو غوچک رسخرود ننګرهار غالم الرحامن سعید الرحامن 31

کوز کاکو  رسخرود ننګرهار محب خان شیرزمان 32

 خیل

    ۱۴۴۲/۱/۱۹ اردو

    ۱۴۴۲/۱/۲۶ اردو کټپور رسخرود ننګرهار محم اعظیم محمد نعیم 33

    ۱۴۴۲/۱/۲۶ اردو خیر اباد رسخرود ننګرهار زملی زمری 34

    ۱۴۴۲/۱/۴ ارنوالڅ باغبانی رسخرود ننګرهار غوث الدین امیر الله 35

    ۱۴۴۲/۱/۱۰ اردو کاکو خیل رسخرود ننګرهار محمد شاه جاوید 36

    ۱۴۴۲/۲/۴ اردو ککرک رسخرود ننګرهار جان عامل منیر 37

    ۱۴۴۲/۱/۲۹ اردو ګندمک شیرزاد ننګرهار عمرګل  خیال محمد 38



ره
ام

ش
د وظیفی  پيژندنه 

 نوعیت

د تسلیمی 

 تاریخ
سيلراوړی و  

 يراوړ 

 وسایط
 مالحظات

 کلی ولسوايل والیت د پالر نوم نوم

    ۱۴۴۲/۱/۲۹ اردو ریوال شیرزاد ننګرهار خان محمد نجیب الله  39

    ۱۴۴۲/۱/۲۹ اردو اشپان شیرزاد ننګرهار غالم یونس وس خانفرام 40

    ۱۴۴۲/۱/۵ اردو شبدانی بټی کوټ ننګرهار اسالم   شامل  41

    ۱۴۴۲/۱/۴ اردو وزیر  خوګيانی  ننګرهار شاه وزیر عبداملالک 42

مرکیخیل  خوګيانی ننګرهار خیال محمد  صدیق الله  43

 خدر خیل 

    ۱۴۴۲/۱/۱۳ اردو

    ۱۴۴۲/۱/۱۶ اردو وزیر  خوګيانی ننګرهار نقیب الله  منصور  44

    ۱۴۴۲/۱/۲۰ اردو فتی خرګی  خوګيانی ننګرهار سید اعظیم  والیت خان  45

    ۱۴۴۲/۱/۲۰ اردو ادوړ  خوګيانی ننګرهار ځدران فهیم  46

    ۱۴۴۲/۱/۲۴ اردو سور ډاګ خوګيانی ننګرهار احمدزی عبدالولی  47

    ۱۴۴۲/۱/۲۴ اردو سور ډاګ خوګيانی هارننګر  ملک بی بریالی  48

ناور  حصارک  ننګرهار عمرګل  سباوون  49

 چارتوت

    ۱۴۴۲/۱/۵ اربکی 

ناور  حصارک  ننګرهار عمر ګل  باسول 50

 چارتوت

    ۱۴۴۲/۱/۵ اردو

    ۱۴۴۲/۱/۹ اردو لنګر خیل  حصارک ننګرهار محمد رسول ستی ګل  51

 نورستان

    ۸/۱/۱۴۴۲ پوليس ودهؤ نورګرام اننورست ګل فقري محمدقاسم 1

    // // // // // عمرجان عبداملتني  2

    ۶/۱/۱۴۴۲ // // // // ابراهيم داين ګل 3

    // اردو // // // عطاء محمد پاينده محمد 4

    // // // // // ويل جان عبدالرحمن  5

    // // // // // محمدرسول رحيم داد 6

    ۹/۱/۱۴۴۲ // // // // مريويل شناګل 7

    ۹/۱/۱۴۴۲ پوليس // // // جالت خان سيدحکيم 8

    ۵/۱/۱۴۴۲ اردو شيلوک برګمټال نورستان عبدالخالق عبدالرحمن 9

    ۶/۱/۱۴۴۲ رسحدي خجلوګشګ برګمټال نورستان ابراهيم امان الله 10

    ۸/۱/۱۴۴۲ اردو بدين شاه برګمټال نورستان نادرشاه جميع الرحمن 11

    // رسحدي  پڅګرام برګمټال نورستان کامل الدين دطاهرمحم 12

    ۹/۱/۱۴۴۲ // لولوک برګمټال نورستان محمدرفيق ضياء الرحمن 13

    // // شدګل برګمټال نورستان جمع ګل جمعت الله 14

 محمدشاه عبدالحنان 15
 برګمټال نورستان

برګمټال 

 کلی

// ۱۲/۱/۱۴۴۲    

    ۱۴/۱/۱۴۴۲ اردو نوآباد برګمټال نورستان شمس الدين رحيم الله 16

    // رسحدي شدګل برګمټال نورستان حميدالله حبيب الله 17

    // // // برګمټال نورستان قمردين شهاب الدين  18

    ۱۶/۱/۱۴۴۲ اردو چپو برګمټال نورستان شريخان حبيب الرحمن 19

    // // شدګل برګمټال نورستان عزيزخان عزيزالرحمن 20

    ۱۷/۱/۱۴۴۲ رسحدي پڅګرام برګمټال نورستان دالرحمنعب زکريا 21



ره
ام

ش
د وظیفی  پيژندنه 

 نوعیت

د تسلیمی 

 تاریخ
سيلراوړی و  

 يراوړ 

 وسایط
 مالحظات

 کلی ولسوايل والیت د پالر نوم نوم

 محمدغالم محمدطيب 22
 برګمټال نورستان

برګمټال 

 کلی

// //    

    ۲۰/۱/۱۴۴۲ پوليس // برګمټال نورستان عبدالغني عبدالوهاب 23

 سلطان محمد محمدامني 24
 برګمټال نورستان

قومندان  //

 رسحدي

//    

    ۲۱/۱/۱۴۴۲ کمڼډو  پڅګرام ګمټالبر  نورستان سيد محمد سيد کامل 25

 عزيز الله هدايت الله 26
 برګمټال نورستان

برګمټال 

 کلی

    // پوليس

    ۲۲/۱/۱۴۴۲ اردو // برګمټال نورستان محمدطاهر محمدظاهر 27

    // // افڅی برګمټال نورستان عبدالرحمن عبيدالرحمن 28

    ۲۳/۱/۱۴۴۲ // افزوک برګمټال نورستان عبدالجميع شمس  29

    // ځارنوايل بګرمټال برګمټال نورستان غالم حيدر غالم الله 30

    // رسحدي // برګمټال نورستان شريخان شامحمدخان 31

    // اردو شيدګل برګمټال نورستان فضل محمد فضل الله 32

    ۲۴/۱/۱۴۴۲ رسحدي // برګمټال نورستان جمع دين کامل الدين 33

    // اردو // برګمټال ننورستا عبدالخليل حبيب الله 34

    // رسحدي نواب آباد برګمټال نورستان عبدالله جان عبدالرؤف  35

    // // بګمټال برګمټال نورستان عزيز الله عنايت الله 36

    ۲۵/۱/۱۴۴۲ اردو نيکوټ برګمټال نورستان جمع خان عبدالخالق 37

    // رسحدي شيدګل برګمټال نورستان عبدالويل عبدالواحد 38

    // اردوضابط // برګمټال نورستان نورالحق حزب الله 39

    // ميل امنيت پڅګرام برګمټال نورستان عمراخان نوراحمد 40

    ۲۶/۱/۱۴۴۲ پوليس امنيت برګمټال برګمټال نورستان محمدنعيم عبدالجبار 41

    ۱/۱/۱۴۴۲ اردو پپړوک کامديش نورستان محمدګل حامد 42

    // // // کامديش نورستان // سعيد 43

    ۳/۱/۱۴۴۲ پوليس برمنډګل کامديش نورستان جمع خان نعمت الله 44

    ۸/۱/۱۴۴۲ اردو پپړوک کامديش نورستان عبدالواحد محمديوشع 45

    ۸/۱/۱۴۴۲ // پتيګل کامديش نورستان عبدالجبار محمدبشري 46

    ۹/۱/۱۴۴۲ // کشتوز کامديش نورستان سعيداحمد اکرام الدين 47

بادغازي ا  

غازي  محمدسعيد ضياء الرحمن 48

 اباد

    ۲۶/۱/۱۴۴۲ اردو درين غازي اباد

    ۱۵/۱/۱۴۴۲ پوليس هيګل // // شريزمني محمدابراهيم 49

 بغالن

   راکیټ ۱ ۱۴۴۲/۱/۸ اربکی فابریکه  بغالن مرکزی بغالن  ظفر خان  محمدظاهر 1

   یو پیکا ۱۴۴۲/۱/۸ اربکی فابریکه  بغالن مرکزی بغالن  بلند میرعظم  2

   کالشینکوف ۱ ۱۴۴۲/۱/۸ اربکی ۱۱رسک  بغالن مرکزی بغالن  محمد آمین  محمدالدین  3

   کالشینکوف ۱ ۱۴۴۲/۱/۸ اربکی ۱۱رسک  بغالن مرکزی بغالن  عبدالله میرزاخان 4

   کالشینکوف ۱ ۱۴۴۲/۱/۸ اربکی ۱۰رسک  بغالن مرکزی بغالن  بادام ګل  آغا ګل  5

   کالشینکوف ۱ ۱۴۴۲/۱/۸ اربکی فابریکه بغالن مرکزی بغالن  اکاګل ک عبدالفهیم  6



ره
ام

ش
د وظیفی  پيژندنه 

 نوعیت

د تسلیمی 

 تاریخ
سيلراوړی و  

 يراوړ 

 وسایط
 مالحظات

 کلی ولسوايل والیت د پالر نوم نوم

7 
 بغالن مرکزی بغالن  عبدالله خان  ارسال خان 

رسک 

 رشکت
 کالشینکوف ۱ ۱۴۴۲/۱/۸ اربکی

  

   کالشینکوف ۱ ۱۴۴۲/۱/۸ اربکی ۱۱رسک  بغالن مرکزی بغالن  بلند میرعامل  8

   کالشینکوف ۱ ۱۴۴۲/۱/۸ اربکی ۱۱رسک  بغالن مرکزی بغالن  ګل آغا شیرآغا 9

   کالشینکوف ۱ ۱۴۴۲/۱/۸ اربکی ۱۱رسک  بغالن مرکزی بغالن  محمد آمین  ظفر 10

   کالشینکوف ۱ ۱۴۴۲/۱/۸ اربکی ۱۱رسک  بغالن مرکزی بغالن  سیف الدین  خیال محمد  11

   نکوفکالشی ۱ ۱۴۴۲/۱/۸ اربکی خواجه خان بغالن مرکزی بغالن  حبیب الله  مرادعلی  12

   کالشینکوف ۱ ۱۴۴۲/۱/۸ اربکی فابریکه  بغالن مرکزی بغالن  غالم رسول محمدنذیر 13

   کالشینکوف ۱ ۱۴۴۲/۱/۸ اربکی فابریکه  بغالن مرکزی بغالن  اسدالله  نوباران  14

   کالشینکوف ۱ ۱۴۴۲/۱/۸ اربکی ۱۰رسک  بغالن مرکزی بغالن  بلند میراکرب 15

   ۰ ۱۴۴۲/۱/۸ اربکی سالم خیل  بغالن مرکزی بغالن  جالل الدین  عبدالصمد  16

   ۰ ۱۴۴۲/۱/۸ اربکی خواجه خان بغالن مرکزی بغالن  اسدالله  عبدالجمیل  17

   ۰ ۱۴۴۲/۱/۱۱ اربکی ګنده بازار بغالن مرکزی بغالن  زبیرالله  ذبیح الله  18

   ۰ ۱۴۴۲/۱/۱۲ اربکی ګودان بغالن مرکزی بغالن  محمد نواب  محمد نادر 19

    ۱۴۴۲/۱/۱۳ پولیس  ۱۲رسک  بغالن مرکزی بغالن  محمد اسمعیل  الیا ګل  20

    ۱۴۴۲/۱/۱۴ پولیس  کوکچنار بغالن مرکزی بغالن  لعل محمد عبدالقدیر 21

    ۱۴۴۲/۱/۱۶  نوروزیان  بغالن مرکزی بغالن  خان آغا امین جان  22

    ۱۴۴۲/۱/۱۶  حسن تال  بغالن مرکزی بغالن  رحمت الله  محمد نادر 23

    ۱۴۴۲/۱/۱۷  ۲رسک  بغالن مرکزی بغالن  محمدالله  زبیح الله 24

    ۱۴۴۲/۱/۱۳  ۱۰رسک  بغالن مرکزی بغالن  محمد حسین شفیق الله  25

خوجه  26

 وحیدالله
 بغالن مرکزی بغالن  سید محمد 

  فابریکه
۱۴۴۲/۱/۱۸  

  

    ۱۴۴۲/۱/۱۸  ۹رسک  بغالن مرکزی بغالن  عبدالرحیم  زرجان  27

    ۱۴۴۲/۱/۱۸  ۶رسک  بغالن مرکزی بغالن  محمد کریم  محمد عیسی  28

    ۱۴۴۲/۱/۱۸  تره خیل  بغالن مرکزی بغالن  محمد عای  رمضانی  29

    ۱۴۴۲/۱/۱۸  ۱۲رسک  بغالن مرکزی بغالن  نورګل  یوسف خان 30

    ۱۴۴۲/۱/۱۸  شهر جدید بغالن مرکزی بغالن  عبدالجان عبدالغنی  31

    ۱۴۴۲/۱/۱۸  ۱۲رسک  بغالن مرکزی بغالن  محمد رشف حمد رشیف م 32

33 
 حفیظ الله 

خوجه 

 عطامحمد
 بغالن مرکزی بغالن 

  فابریکه 
۱۴۴۲/۱/۱۸  

  

    ۱۴۴۲/۱/۱۸  سالم خیل  بغالن مرکزی بغالن  جالل الدین  عبدالقادر 34

    ۱۴۴۲/۱/۱۸  ۵رسک  بغالن مرکزی بغالن  ضیاوالحق ازادالحق 35

    ۱۴۴۲/۱/۱۸  چلوزی  بغالن مرکزی بغالن  محمد ابراهیم تیق اللهع 36

حاجی اخرت  37

 محمد
 بغالن مرکزی بغالن  عالی خان

  توراڼي 
۱۴۴۲/۱/۱۹  

  

    ۱۴۴۲/۱/۲۰  غالم بای  بغالن مرکزی بغالن  علی ګل حفیظ الله  38

    ۱۴۴۲/۱/۲۰  تاجکها  بغالن مرکزی بغالن  محمد هاشم عبدالحمید  39

40 
 بغالن مرکزی بغالن  جوره بای خان محمد 

مسجد 

  سفید
۱۴۴۲/۱/۲۰  

  

    ۱۴۴۲/۱/۲۴  کوکچنار بغالن مرکزی بغالن  محمدظریف  رحمت الله 41



ره
ام

ش
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 تاریخ
سيلراوړی و  

 يراوړ 
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 کلی ولسوايل والیت د پالر نوم نوم

    ۱۴۴۲/۱/۲۴  منګل  بغالن مرکزی بغالن  سید حمیداله سید مهرالله  42

    ۱۴۴۲/۱/۲۴  ۱۰رسک  بغالن مرکزی بغالن  یعقوب محمد کریم 43

    ۱۴۴۲/۱/۲۰  غالم بای بغالن مرکزی بغالن  عبدالحفیظ آغا جان 44

    ۱۴۴۲/۱/۲۳  ګودان  بغالن مرکزی بغالن  محمد نواب محمد ظاهر 45

    ۱۴۴۲/۱/۲۴  ګوداان بغالن مرکزی بغالن  محمد نواب  احمدیار 46

سید  47

 عبدالقهار
 بغالن  سید عبدالله

تانک  بغالن مرکزی

  سوخته
۱۴۴۲/۱/۲۴  

  

    ۱۴۴۲/۱/۲۸  ۱۰رسک  بغالن مرکزی بغالن  سید رحمن  سین یا 48

49 
 بغالن  میده بای  حشمت 

نواباد باغ  بغالن مرکزی

  کرکر
۱۴۴۲/۱/۲۰  

  

    ۱۴۴۲/۱/۱۹  تره خیل  بغالن مرکزی بغالن  محمد رسول  عبدالرحیم  50

    ۱۴۴۲/۱/۱۴  تاجکها بغالن مرکزی بغالن  محمد امان  محمد ایان  51

    ۱۴۴۲/۱/۱۹  ګودان  بغالن مرکزی بغالن  عمران  راللهذک 52

    ۱۴۴۲/۱/۳  کهنه قلعه بغالن مرکزی بغالن میرزاخان عبدالصمد 53

    ۱۴۴۲/۱/۳  نواباد بغالن مرکزی بغالن عبداملحمد بهادرخان 54

    ۱۴۴۲/۱/۱۰  ګودان بغالن مرکزی بغالن محمدجان ایمل  55

    ۱۴۴۲/۱/۲  کوکچنار بغالن مرکزی بغالن عبدالحمید نجیب الله  56

    ۱۴۴۲/۱/۱  بولک مراد بغالن مرکزی بغالن حمیدالله  ذبیح الله  57

    ۱۴۴۲/۱/۱۵  ۱۲رسک  بغالن مرکزی بغالن خان زاده  سعادت خان  58

    ۱۴۴۲/۱/۱۵  مالتور بغالن مرکزی بغالن باوری محمد حسین  59

    ۱۴۴۲/۱/۳  مالتور بغالن مرکزی بغالن محمد ملوک محمد عظیم 60

    ۱۴۴۲/۱/۱۵  چلوزی  بغالن مرکزی بغالن علی محمد  جمشید 61

    ۱۴۴۲/۱/۱۶  نوآباد بغالن مرکزی بغالن محمد رسول  سیف الدین  62

    ۱۴۴۲/۱/۱۵  بغالن بغالن مرکزی بغالن محمد انور سمیع الله  63

    ۱۴۴۲/۱/۱۵  حاجی انور بغالن مرکزی بغالن باوری  نورجان  64

    ۱۴۴۲/۱/۱  مالتور بغالن مرکزی بغالن عبدالقدیر محمد نذیر 65

    ۱۴۴۲/۱/۱۹ پولیس  کدان  بغالن مرکزی بغالن عبدالنظر عبدالعزیز 66

    ۱۴۴۲/۱/۱۴ اردو  برشا بغالن مرکزی بغالن محمداسلم  محسن  67

    ۱۴۴۲/۱/۱۹ پولیس  باتوری  بغالن مرکزی بغالن ګل الدین  اسدالله  68

    ۱۴۴۲/۱/۳ اردو  کدان پآین  بغالن مرکزی بغالن عطامحمد  خیرمحمد  69

    ۱۴۴۲/۱/۳ پولیس  ایشان قل  بغالن مرکزی بغالن عبدالقادر محمدحسن  70

    ۱۴۴۲/۱/۱۰ اردو  ایشان قل  بغالن مرکزی بغالن شیرین آغا مطیع الله  71

    ۱۴۴۲/۱/۲ پولیس  اتفاق  بغالن مرکزی بغالن نظام الدین  کامل الدین  72

73 
 نوریالی

حاجی جنت 

 بغالن ګل 
 بغالن مرکزی

 اربکی  نوآباد 
۱۴۴۲/۱/۱  

  

    ۱۴۴۲/۱/۱۵ امنیت ارباب بالته بغالن مرکزی بغالن علی قل  الجورد  74

    ۱۴۴۲/۱/۱۵ پولیس  ۱۰رسک  بغالن مرکزی بغالن محمد احسان  رحمت الله  75

    ۱۴۴۲/۱/۳ پولیس  کدان الن مرکزیبغ بغالن عبدالباقی  سید محمد  76

    ۱۴۴۲/۱/۱۵ اردو  جرخشک  بغالن مرکزی بغالن رسورخان  ممتاز 77

    ۱۴۴۲/۱/۱۹ پولیس  کدان  بغالن مرکزی بغالن محمد رسول  امیرخان  78



ره
ام

ش
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 نوعیت

د تسلیمی 

 تاریخ
سيلراوړی و  

 يراوړ 
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 کلی ولسوايل والیت د پالر نوم نوم

    ۱۴۴۲/۱/۱۴ پولیس  شهرقدیم بغالن مرکزی بغالن امام  محمد داود  79

    ۱۴۴۲/۱/۱۹ پولیس  کدان ن مرکزیبغال  بغالن اسدالله  عبدالستار 80

    ۱۴۴۲/۱/۳ پولیس  غالم بای  بغالن مرکزی بغالن محمد عزیز ګل حبیب  81

    ۱۴۴۲/۱/۳ اردو  کدان  بغالن مرکزی بغالن عبداملجید  خیال محمد  82

    ۱۴۴۲/۱/۱۰ اردو  جرخشک  بغالن مرکزی بغالن عبدالستار سلیامن 83

    ۱۴۴۲/۱/۲ پولیس  چاچه بغالن مرکزی بغالن میرعلی  عبدالقدیر 84

    ۱۴۴۲/۱/۱ پولیس  ۱۱رسک  بغالن مرکزی بغالن محمد نادر بادار 85

86 
 جاوید 

خواجه 

 بغالن سعدالدین 
 بغالن مرکزی

 پولیس  حاجی نبی 
۱۴۴۲/۱/۱۵  

  

    ۱۴۴۲/۱/۱۵ پولیس  چلوزی بغالن مرکزی بغالن اخرت محمد  امید 87

    ۱۴۴۲/۱/۳ پولیس  شهرجدید  بغالن مرکزی بغالن  محمد یعقوب عبدالواحد 88

    ۱۴۴۲/۱/۱۵ نظم عامه  کدان  بغالن مرکزی بغالن شیرمحمد  محمد میاګل  89

    ۱۴۴۲/۱/۱۹ نظم عامه  اتفاق  بغالن مرکزی بغالن محمد عمر ریس  90

91 
 عبدالجلیل  عبدالخلیل 

 بغالن
 بغالن مرکزی

مسجد 

 پولیس  سفید
۱۴۴۲/۱/۱۴  

  

    ۱۴۴۲/۱/۱۹ پولیس  شهرکهنه  بغالن مرکزی بغالن محمد طاهر محمداکرب 92

    ۱۴۴۲/۱/۳ پولیس  آهنګرا بغالن مرکزی بغالن محمد عمر محمد ظاهر 93

    ۱۴۴۲/۱/۳ پولیس  جوکنه  بغالن مرکزی بغالن امام الدین  ګالب الدین  94

    ۱۴۴۲/۱/۱۰ پولیس  کدان  بغالن مرکزی بغالن عبدالرسول  عبدالحکیم  95

    ۱۴۴۲/۱/۲ اردو  کدان  بغالن مرکزی  بغالن  محمد شفیع  عبدالعزیز 96

    ۱۴۴۱/۱۲/۲۴ اردو  رسپل مرکز پلخمری بغالن سیف الرحمن  عبدالصابر 97

    ۱۴۴۱/۱۲/۲۵ اردو  رباتک پلخمری بغالن ولی محمد  ګل محمد  98

    ۱۴۴۲/۱/۶ اردو  صافیان  پلخمری بغالن محمد افضل  فضل حق  99

    ۱۴۴۲/۱/۵ اردو  سالنګ  پلخمری بغالن ګل محمد اکربخان  100

    ۱۴۴۲/۱/۵ اردو نیازالله  پلخمری بغالن محمد غنی  پاینده محمد  101

    ۱۴۴۲/۱/۵ کمندو خدرخیل  پلخمری بغالن عبدالحکیم  عبداملقیم  102

    ۱۴۴۲/۱/۶ پولیس  اولنګ  پلخمری بغالن محمد اکرب نوید  103

    ۱۴۴۲/۱/۷ اربکی  میاخیل  پلخمری بغالن علی خان  اڼه دارت 104

    ۱۴۴۲/۱/۱۴ پولیس  زمان خیل  پلخمری بغالن سید پآچاه شاه سید  105

    ۱۴۴۲/۱/۱۲ پولیس  قریه کلی پلخمری بغالن عبدالهادی  روزه دین  106

    ۱۴۴۲/۱/۷ اربکی  وزیر آباد  پلخمری بغالن حرضت ګل عزیز محمد  107

    ۱۴۴۲/۱/۱۲ اربکی  باال دوری پلخمری بغالن رحمت شاه  لجبارعبدا 108

    ۱۴۴۲/۱/۶ نظم عامه  بادام دره  نهرین  بغالن محمد عظیم نازمحمد  109

    ۱۴۴۲/۱/۲ اردو  برقی  نهرین  بغالن غالم حسین  قدرت الله  110

    ۱۴۴۲/۱/۲۴ اردو  حافظ بچه  نهرین  بغالن عبدالخالق  نعمت الله  111

    ۱۴۴۲/۱/۲۰ نظم عامه  ده تابان  نهرین بغالن سید عظیم  ضل رحمن ف 112

    ۱۴۴۲/۱/۲۴ نظم عامه  ده تابان  خوست  بغالن  محمد علم  بابه  113

114 
 محمد 

غالم محی 

 الدین 
  ۱۴۴۲/۱/۲۳ اربکی  ده خیزمی خوست  بغالن 

  

    ۱۴۴۲/۱/۲۳ اربکی  پواکت مراد  خوست  بغالن  محمد الله  محمد سمیع  115
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    ۱۴۴۲/۱/۲۱ اربکی  ګرداب  برکه  بغالن  غالم صدین  اسدالله  116

    ۱۴۴۲/۱/۲۴ اربکی  ګرداب  برکه  بغالن  محمد قربان  عبدالله  117

    ۱۴۴۲/۱/۲۳ اربکی  بلک پوسته  برکه  بغالن  خال نظر عبدالنظر 118

    ۱۴۴۲/۱/۲۵ اربکی  چپه  برکه  بغالن  ګل محمد  حاجی محمد  119

    ۱۴۴۲/۱/۱ اردو  کوتل مرغ  ده صالح  بغالن  محمد نسیم  عبدالوارث 120

    ۱۴۴۲/۱/۲۵ اردو  کوتل مرغ ده صالح بغالن  سنګی محمد  ګدامحمد  121

    ۱۴۴۲/۱/۱ اردو  کوتل مرغ ده صالح بغالن نوراحمد  محمدالله  122

    ۱۴۴۲/۱/۵ اردو  کوتل مرغ ده صالح بغالن سنګی محمد  طالمحمد  123

    ۱۴۴۲/۱/۱۰ پولیس  کوتل مرغ ده صالح بغالن سخی جان  فضل الدین  124

    ۱۴۴۲/۱/۲ اردو  کوتل مرغ ده صالح بغالن غالم محمد  عبدالصبور 125

    ۱۴۴۲/۱/۲۵ اردو  شهشان  ده صالح بغالن سیف الرحمن  محمد جاوید  126

   کالشینکوف ۱۴۴۲/۱/۱۵ اربکی  شهشان ده صالح بغالن عبدالروف  ارباب منصور 127

   راکت  ۱۴۴۲/۱/۱۵ اربکی شهشان ده صالح بغالن منصور فضل الله  128

   کالشینکوف ۱۴۴۲/۱/۱۵ اربکی شهشان ده صالح بغالن اکرام الدین  عبدالباقی  129

   کالشینکوف ۱۴۴۲/۱/۱۵ اربکی شهشان ده صالح بغالن اکرم حرضت محمد  130

   کالشینکوف ۱۴۴۲/۱/۱۵ اربکی شهشان ده صالح بغالن صوفی غنی  رسدارمحمد  131

    ۱۴۴۲/۱/۲۴  سوله زار دوشی  بغالن محمد امان چیرک  132

133 
 دوشی بغالن سید اقبال  سیدجامل 

سنګ 

 سوراخ
 ۱۴۴۲/۱/۲۵  

  

    ۱۴۴۲/۱/۲۵  قردکه  دوشی بغالن سید جان  توریالی  134

    ۱۴۴۲/۱/۲۵  قردکه  دوشی بغالن ساعت الله  سمیع الله  135

    ۱۴۴۲/۱/۲۵  قردکه  دوشی بغالن حمد کبیرم نواب  136

    ۱۴۴۲/۱/۲۵  قردکه  دوشی بغالن عنچه ګل  رحیم ګل  137

    ۱۴۴۲/۱/۲۵  قردکه  دوشی بغالن قمرزمان  نثاراحمد  138

    ۱۴۴۲/۱/۲۲  پیپ الین  دوشی بغالن نورمحمد  دوست محمد  139

    ۱۴۴۲/۱/۲۲ اردو کرو  دوشی  بغالن  محمد نذیر قدرت الله  140

    ۱۴۴۲/۱/۲۵ اردو  ګزان  خنجان  بغالن  عصمت الله  امرالدین  141
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    ۱۲/۹/۲۰۲۰ // // // // سیداغا یحی 2

    ۱۲/۹/۲۰۲۰ // // // // خان اغا یحی 3

    ۱۲/۹/۲۰۲۰ // // // // الله محمد اقامحمد 4

    ۱۲/۹/۲۰۲۰ // // // // معصوم ملنګ 5

حاجی سید  6

 اکرب
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    ۲/۹/۲۰۲۰ // سنی ادره الله سای // امام جان محمد رفیق 8

    ۲/۹/۲۰۲۰ // بهادر خیل // // مجاور محمد ادریس 9

    ۲/۹/۲۰۲۰ // // // // مجاور احمد ضیا 10

    ۲/۹/۲۰۲۰ // حاجی مقام // // میا محمد محمد سلیم 11

    ۲/۹/۲۰۲۰ // ترتخیل تګاب // جیالنی نورانی 12

 پروان

    ۵/۹/۲۰۲۰ اجیره اردو  کوه صافی پروان جمع  ګل عبدالستار 1

    ۵/۹/۲۰۲۰ پولیس ۰ شنواری پروان نظرګل نقیب الله 2
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    ۶/۹/۲۰۲۰ ولیسپ ۰ // // عبداملحمد غازی محمد 5

    ۸/۹/۲۰۲۰ اربکی ۰ // // محمد دل نبی الله 6
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    ۱۸/۹/۲۰۲۰ اجیره اردو ۰ کوه صافی // عبدالرحمن ګل الرحمن 8
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 بابوس مرکز لوګر عبداملنان محمد بالل

ګارد ریاست 

 جمهوری
۳/۹/۲۰۲۰  

  

    ۱۳/۹/۲۰۲۰ دفاع وزارت بویه شکردره کابل شافور ممحمدمتی 10
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 پکتیا

1 
 رسحدي موتو احمدحيل پکتيا نبي اللهنجيب 

۱۴۴۲ 

۱/۴ 
 

  

    // // // // // خريګل ظاهرخان 2

    // // // // // رحيم عبداملجيد 3

    // // // // // رئيسخيل ادم خيل 4

    // // // // // ګل اغا خريګل 5

6 
 اردو // // // عبدالفريوز عبدالله

۱۴۴۲ 

۱/۵ 
 

  

7 
 // خيم // // جانداد مومن داد

۱۴۴۲ 

۱/۸ 
 

  

8 
  حصارک څمکني // محمدظريف واحد

۱۴۴۲ 

۱/۹ 
 

  

    //  // // // محمدغني رحيم خان 9
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    //  روغه // // سيدمحمد ظاهرمحمد 10

11 
  ورګوړې // // ناګو نصيب

۱۴۴۲ 

۱/۱۱ 
 

  

    //  مندخيل // // حکيم خان ملکمټاخان 12

    //  // // // حکمت خان جان محمد 13

    //  بابهحيل // // عيل شاه سخي 14

    //  مندهحيل // // حکمت نوروايل 15
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    // // // // // مسته ګل قاسم جان 21

    // رسحدي څپړي // // تعويذ بابري 22

    ۱۴۴۲/۱/۱۶ //  ////////// // احمدزي عبدالروف 23

    // اردو ډاډنګ // // تازه ګل نور 24

    // // څپري // // تعويذ ميست ګل 25

    // // // // // يارمحمد حليم ګل 26

    ۱۴۴۲/۱/۲۵ // خريمنه // // ل محمدحيا نوري 27

    // // // // // حنيف ګل اسمعيل 28

    ۱۴۴۲/۱/۲۰ پوليس څپري // // خادم الدين جامل الدين 29

    // // // // // // اسالم الدين 30

    // // // // // // فضل الدين 31

    ۱۴۴۲/۱/۲۲ // کورعيل // // معصوم سيددالور 32

    // اردو رسونخيل // // خان وزير محمد 33

    ۱۴۴۲/۲/۴ مديراداري خريمنه // // سالم جان رفيق 34

    // اردو بالوټ // // سيدمحمد مريويس 35

    ۱۴۴۱/۱/۲۵ // // // // سيدمحمد حميدالله 36

    //  څپرۍ // // تعويذ رشاف الدين 37

    ۱۴۴۲/۱/۱۰  کوټکي جاين خيل // سنګي نصيب جان 38

    ۱۴۴۲/۲/۲ اربکيقومندان وچي خوله // // عمرګل متيمطيع الله  39

    ۱۴۴۲/۱/۵ رضبتي رسوخيل ګړده څريي // سيدمري اول مري 40

    ۱۴۴۲/۱/۱۶ پوليس مموزې زرمت // وفادار ظاهرشاه 41

    ۱۴۴۲/۱/۱۷ اردو عامل څمکني // رحمت شاه منورشاه 42

    ۱۴۴۲/۱/۱۶ پوليس مامخيل احمدخيل // جامل محمدبالل 43

    ۱۴۴۲/۱/۱۷ اربکي بيکاري // //  عزين 44

    ۱۴۴۲/۱/۲۵ // شوات // // پټان نظرغني 45

    ۱۴۴۲/۲/۴ اردو // // // عبدالله جان فضل 46

    // پوليس // // // عزت الله شفيق الله 47

    ۱۴۴۲/۲/۵ // خرکي پټان // معروف جليبيب 48
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    // // مديخيل // // عبدالنور صديق نور 49

    // // خرکي // // داود ګل الرحمن 50

    // اربکي الګډي // // اسيم شفيق 51

    ۱۴۴۲/۱/۲۵ پوليس مچلغو احمداباد // فضل محمد پاينده محمد 52

    ۱۴۴۲/۲/۷ // // // // حرضمتري حرضت خان 53

    // // // // // انارخان سيف الرحمن 54

    // اردو عليخيل اريوب // عيل محمد مجاهد 55

 پکتیکا

1 
 پوليس سنګاين خريکوټ پکتيکا خداي نور شهزاد

۱۴۴۲ 

۱/ 
 

  

    // استخبارات // // // ارسال صديق 2

    // اردو // // // نواجه محمد محمدرحيم 3

4 
 // // // // غفار جان محمد

۱۴۴۲ 

۱/۱۲ 
 

  

    // // // // // احمدجان صديق 5

    // // // // // احمدجان نبي ګل 6

    // استخبارات // // // نادر بلوچ 7

8 
 اردو // // // ادم طوالخان

۱۴۴۲ 

۱/۱۸ 
 

  

9 
 پوليس بلوخيل // // عبدالقيوم محمدصيام

۱۴۴۲ 

۱/۳۰ 
 

  

10 
 // خرلندو // // شمس شمس الله

۱۴۴۲ 

۲/۶ 
 

  

11 
 //  اومنه // تاج الدين بهرام

۱۴۴۲ 

۱/۲۱ 
 

  

 خوست

1 
 اربکی قومندان ورزه يلاسمعيل خ خوست ظاهرشاه احرتبادشاه

۱۴۴۲ 

۱/۸ 
 

  

    // قايض داين ځاځي ميدان // نيازمحمد محمدسبيل 2

3 
 ميل امنيت مندوزۍ اسمعيلخيل // فيض الله عابدالله

۱۴۴۲ 

۱/۹ 
 

  

4 
 رسحدي مديخيل عليشري // عارف شاه ګل شاه خان

۱۴۴۲ 

۱/۱۲ 
 

  

5 
 پوليس لټک نادرشاه کوټ // جرخان امان الله

۱۴۴۲ 

/۱/۱۶ 
 

  

    // رسحدي وام مقبل // // وزير ناظرخان 6

7 
 اردو منځي باک // زرعون ګل رحمن الله

۱۴۴۲ 

۱/۱۹ 
 

  

    // // زرګران // // واليمحمد اسالم الدين 8

    // کمپاين ورژله تڼي // خاين خان صابرخان 9
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    // // // // // خامنرګل صابرګل 10

    // // // // // مادي خان نوروايل جان 11

    // اردو کجابو // // شريخان ايوب خان 12

    // // // // // شاه وايل عقل خان 13

14 
 کمپاين وزژله // // مياده خان شريمحمدخان

۱۴۴۲ 

۱/۲۵ 
 

  

    // // // // // وزيرشاه شريعيل 15

    // اردو مديخيل لکڼ // بادشاه وايل نعيم 16

    // رفرقهمدي سخره صربي // سيف الله عزيزالله 17

    // اردو منګس // // سيدمحمد حکمتيار 18

    // // رسه تيږه باک // لعل باتخان رسول خان 19

20 
 // مقبل نادرشاه کوټ // وزير نصيب ګل

۱۴۴۲ 

۲/۶ 
 

  

    // پوليس // // // وزير جنت ګل 21

 لوګر

     ھق7/1/1442 پوليس کاريز خوشی لوګر زمان ميده ګل  1

    ھق7/1/1442 پوليس زرغونشهر محمد آغه لوګر محمدغالم  مقصود 2

    ھق7/1/1442 اوردو رسخاب محمد آغه لوګر غالم رضا  انورشاه 3

    ھق7/1/1442 افرس رسخاب محمد آغه لوګر نوروز خان شاه ويل 4

    ھق12/1/1442 پوليس پايندي خوشې لوګر رحمت الله حشمت الله 5

    ھق12/1/1442 ميل اردو حصارک مرکز لوګر قيام الدين حسام الدين 6

    ھق15/1/1442 اشپز هوسخيل برکي برک لوګر غالم محمد عطامحمد 7

    17/1/1442 کارد ده کلنګار مرکز لوګر عبداالحد حرضت شاه  8

    ھق1/1442)17 اربکي کلنګار مرکز لوګر محمد هاشم نواب 9

    ھق17/1/1442 اربکي کلنګار مرکز لوګر محمد يوسف محمد حفيظ 10

خواجه الفت  11

 ضياء

خواجه حشمت 

 ضياء

    ھق21/1/1442 پوليس شش قلعه مرکز لوګر

معلم مري  سيد فريد 12

 افغان

دشت  چرخ لوګر

 مريبرکت

مامور ثبت 

 احوال نفوس

    ھق1442)14/1

    ھق20/1/1442 پوليس پنده برکي برک لوګر محمد اصغر محمد صفدر 13

رلوګ اينځر ګل محمد الله 14 کارد معاون  کوچي مرکز 

 والی

    ھق21/1/1442

حاجي نقل  دولت خان 15

 خان

   M16څلورميله ھق26/1/1442 ميل اردو شواز  لوګر

خواجه امني  16

 جان

    ھق26/1/1442 اشپز ډبر خواجه چرخ لوګر خواجه آغا

قلعه شري  مرکز لوګر محمد رشيف محمد آغا 17

 محمد

    ھق28/1/1442 اربکي

    ھق1442)28/1 اربکي کلنګار مرکز لوګر املجيد عبد جمشيد 18

    ھق28/11442 اربکي حصارک مرکز لوګر تراب خان محمد آصف 19
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د تسلیمی 

 تاریخ
سيلراوړی و  

 يراوړ 

 وسایط
 مالحظات

 کلی ولسوايل والیت د پالر نوم نوم

    ھق2/2/1442 اوردو برکي راجان برکي برک لوګر اسحاق غالم جان 20

    ھق2/2/1442 پوليس عبادالله کال برکي برک لوګر عثامن پژمان 21

مفرويض  عه کالجم مرکز لوګر ګلبدين نقيب الله 22

 امنيت

    ھق3/2/1442

    ھق5/2/1442 لومړي څارن کلنګار مرکز لوګر محمد طاهر محمد اسحاق 23

    ھق6/2/1442 لومړی بريد من پنج پاي خروار لوګر حاجي ابراهيم نورالله 24
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 مهامت
وسائـــط او 

 وسائل

مختلفې 

 وسلې

 ســــپــکې وســـلــې درنـــــې وســـــلـــې

 والیـــــت نـــفــــر

شـــمـــــاره
 

 Apkmثقیل راکټ توپ spg9/82 هاوان
 کالشینکوف

M4/M16 

د  ۵۰۰

پیکا 

 مرمی

د  ۲۱۰

شل ډزي 

 مرمۍ

 شل ډزي ۳ 

 سل ډزی ۱

۱ 

 نارنجک

 1 وردګ 50 کالشینکوف ۶ ثقیالن ۱ راکټ ۲ 

 2 زابل 14        

 3 روزګان 34        

 4 کندهار 22 کالشینکوف ۱       

 5 نیمروز 6        

 6 بادغیس 11 کالشینکوف ۱       

 7 فاریاب 20        

 8 غور 56        

 9 جوزجان 40        

 10 لغامن 104        

 11 کنړ 10        

 12 ننګرهار 51        

 13 نورستان 47        

 14 غازي اباد 2        

 15 بغالن 142 کالشینکوف۱۷ ثقیل ۱ راکټ ۲     

 16 بلخ 162        

 17 سمنګان 19        

 18 بدخشان 11        

میله  ۱۶  

 مختلفي وسيل

 19 کندز 196  ثقیل ۱   

 20 تخار 113        

 21 پروان 19        

 22 ساکاپی 12        

 23 پکتیا 55        

 24 پکتیکا 11        



 

 25 خوست 21        

 26 لوګر 24 کرملیان ۴       

د پیکا  ۵۰۰

 مرمی

د شل  ۲۱۰

 ډزي مرمۍ

 شل ډزي ۳ 

 سل ډزی ۱

 میله ۱۶

 مختلفي

 وسيل

 ثقیالن  ۳ راکټ ۲  
 کالشینکوف۲۵

 کرملیان ۴
 :مجموعه  1252


