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ولسوالییاناحیهآدرس جایدادشماره تذکرهولداسمشماره

چهارآسیابقلعه رشید٥٩٤١٢٢عبدالکریمگل آقا١
بگرامیقریه اکاخیل پروژه١١٠٦٧حاجی منگلمحمد خان٢
والیت پروانقریه رسولدادسیدخیل٢١٥٤٣٣نقشبندغالم محمد اسلم٣
١١نوآباد پروژه جدید١٤٢٥٨٢٦٢عبدالمنیراحمد ضمیر٤
١٨کوچه اخند صاحب٥٦٢٩٨٣عبدالجلیلعبدالمجید٥
١٣کوچه صفا٤٦٦٦٥٠علی جمعهرستم علی٦
١٥سه راهی خواجه بغر٢٨٢٦٤٥سید غریبسید موسی٧
١١سرک کابل پروان١٥٤١٢خواجه حبیب اهللاخواجه عزیزاحمد٨
١٧تانک تیل خورشیدعقب١٥٣٢٢٧٢٠سیدمصطفیسیدمومن شاه٩

١٧مارشال فهیممترسرک چهل٢٦٤٠٩٧٢محمد رحیممحمد سلیم١٠
١٤سربند قرغه٨٤٦٠٦٨١شاه محمدمحمد شاکر١١
١٤قلعه امیر محمد١٣٧١٤٢٤لعل میررحیم اهللا١٢
٣امیرمحمدمکتبدهمزنگ١٩١٣٤٢صالح محمدمحمددوست ١٣
٥تانک تیل حاچی دالور١١٩٥٣٨٣محرم علیگالب شاه١٤
٥دوراهی قرغه یی٦٨٠٣٨دادخدادل آقا١٥
بگرامیقلعه حسن خان سفلی٨٦١نیک محمدعبدالمجید١٦
١٧شهرک پامیر٧٧٨٠٠٣محمد یعقوبعبدالشکور١٧
١٧چشمه کوتل٤٢٩٣٥٨یار محمدشاه محمد١٨
١٧چشمه کوتل٢٦٨٣٨عبدالشکورزلمی١٩
١٧شهرک صلح١٢٤٢٣٣٩١سخی دادمحمد نظیر٢٠
٦قلعه جعفر١٤٩٨٣٤٧عبدالمچیدعبدالحکیم٢١
٥سرای هراتی٥٦٩١٨٢علی محمدشیرین محمد٢٢
١٣شهیدمقابله لیسه عبدالرحیم٢٧٢٤٩٠٤محمدیعقوبقربان علی٢٣
٥بازار بوت آهو٤٢٢٢١راز محمدربابه٢٤
٨سرک دوم کارته نو٢٦٢٥٠٩عبداهللامصطفی٢٥
١٣زیارت شیخ شهاب الدین١٨٧٠٨٥٧٩چمن علیعبدالرزاق٢٦
١٧شهرک وحدت٧٧٢٩١٤نوراهللاملنگ٢٧
١٠قلعه فتح اهللا٨٠٩٥٧٣٧عظیم اهللاحشمت اهللا٢٨
٤چهل متره تایمنیسرک ٢٨٦٢٤٥محمد عارفگل نور٢٩
٨دانقلعچه خن١٢٢٣٤٤نورمحمدمحمد ظریف٣٠
١٦قلعه بهادر خان٥٢٩٦١١نور احمدنثاراحمد٣١
٨کوچه بمبه–قلعچه ٢٢١٦٠٨عبدالسالمعبدالطیف٣٢

جوارمکتب شهرک ذاکرین١٩٨٥١٣٥١شیربازنعمت اهللا٣٣
١٧سیدیوسف علمی

٧زیر کوتل چهلستون١٩٢٦٠٦٠١غالم محمدغالم داود٣٤
١٥فامیلی٥٠٠شرق –نوآباد ١٨٧٠٠٤٧١غالم نقشبندغالم حسین٣٥



٥نیازبیک١١٨٩٠فرزند اهللا بوبانیصفی اهللا٣٦
١٠چهارقلعه وزیر آباد٩٦٥٤١١جمعه خانعبدالوکیل و عبدالسمیع٣٧
١٣قلعه قاضی١٧١٢٥٣محمد علیغالم نبی٣٨
١٥خواجه رواش٧٢٢٣٢٥خانمحمد حمید اهللا٣٩
١٦قلعه احمد خان٩١٥٢٦٨غالم نقشبندبصیر احمد٤٠
چهارآسیادیبل محمد عزیز٥٥٨٨٦٩خیرالدینسرورالدین٤١
٨عقب فابریکه قیر٧٠٩٤٧٦٤درگلعبدالحمید٤٢
قره باغقریه داود زایی٣٥٣٠٦٠عبدالحکیمنجیب اهللا٤٣
١٥زیارت خواجه بغرا٧٨٨٧٢٠محمد امینسعادت میر٤٤
٥قلعه کاشف٨٦٦٢٥٧تازه گلمحمد اسراییل٤٥
٨گذر قلعچه٩٦٢٩٣١عزت اهللاغالم فاروق٤٦
١٥خواجه بغرای جدید٥٤٠٩٧٨زین العابدینشمس الدین٤٧
٦نوآباد٢١١٢٥٠٤سخی داداحمد ضیا٤٨
بگرامیقریه مسلم آباد١٠٤٧٥٤٢٤خالق دادنور محمد٤٩
بگرامینو آبادرفع٨٦٦٣تاج خانبسم اهللا٥٠
٥سرک باغ داود٧١٦١٠٧٥علی یاورقادر علی٥١
بگرامینوآباد٦٦٢٢٥عبدالمحمدنقیب اهللا٥٢
٧سه راهی عالوالدین٧١٦١٠٧٥سید اعلیسید عبداهللا٥٣
١٧سرک بوستان٤١گذر١٠٦١٨٠٤١عزیز اهللامحمد رسول٥٤
بگرامیقریه ده یعقوب٩٨٠٣٥٠محمد امانیاسینمحمد ٥٥
١٠وزیر آباد٢٥٢٤٦٢عبدالفتاحعبدالمنان٥٦
٥افشار ده مبارک٣٢١٣٢نور محمدعبدالحمید٥٧
١٦تپه دافع هوا١٠٧٤٣٩٠٤محمد کریمننگیالی٥٨
١٣آسیابینی- کوچه رسالت ١٢٩٧٠٣٠عبدالمنانعبدالفتاح٥٩
١٣انچی باغبانان١٤٤١٢٤١٣علیکاظممحمد داود٦٠
اولنو آباد باال احصار٨٣٩٦٨٧عبدالودودعبداالحد٦١
١٣قل غفور قلعه قاضی٣٧٨٨٨٢محمد ابراهیمعبدالحمید٦٢
١٠وزیر آباد٢٠٠٨٢٧عبدالواحدجمیله٦٣
١١هزاره بغل٢٠٠٨٢٧خواجه سراج الدینخواجه معراج الدین٦٤
١٤قریه پراچی١٩٢٢٨٩٧٩هاشممحمد محمد آصف٦٥
٨سرک اول کارته نو٨٣٢٤٥٦٧حاجی ظفراحمد ذبیر٦٦

سرپل کوچه مسجد امام ١١١٨٥٠٢٢قربان علیعبداهللا٦٧
١٣حسن عسکری

١٠چهار قلعه وزیر آباد٦٦٧٤٧٧محمد عسکرمحمد اکبر٦٨
١٤قریه خواجه ها١٥٢٢خواجه عظم الدینخواجه نصرالدین٦٩
١٣مکتب عبدالرحیم شهید١٦٩٥٤١١٨محمد یعقوبنجف علی٧٠
٦قلعه وزیر چک سازی١٣٤٢٣٠٩٣خان باباجهانگیر٧١
٦قلعه بختیار٣٧٥٥٤٨سلطان محمدضیا محمد٧٢
اولگذر چهارده معصوم٨٣٠٠٥٦١خوشدلشمس الدین٧٣
١٧شهرک صلح٣٥سرک ٢٢٢٩٦٢محمد امینعبدالمتین٧٤



١٥برج دوم خواجه بغرا٤٥٠٠١٨محمد اعظممحفوظمحمد ٧٥
٨مسجد فقیر آباد٢٥٥٩٥٦فیروزسلطان ولی٧٦
٦گذر مهتاب قلعه١٤٦٧٠٩٦٠جانعلیغالم سخی٧٧
١١تپه حصه اول خیرخانه٢١٨٤٧رحم خداشفیق٧٨
٦نوآباد گلخانه٨٥٤٥٧٥٤محمد الدینرکم الدین٧٩
قره باغقریه سردار بیک١٥٤٣٠٣٠٣حاجی فضل احمدشیر آقا٨٠
١٦درازکوچه قلعه زمانخان٧٨١٤٦عمر خیلمحمدا جان٨١
بگرامیقلعه بتخاک٨٢٤٢٤٣عبدالهاشمانات خان٨٢
٦قریه گلخانه١٩١٠١٣١٢عبدالقدیرعبدالقادر٨٣
١٧کوچه اول وحدت١٠٨٢٩٨٢٣محمدیوسفعبدالمجید٨٤
٦زیارت ابوالفضل٨١٩٧٨٧٨عبدالحسینمحمدحسین٨٥
٣١٥١١کوچه چهارم ٧٢٥٤٧٨امام حسنمحمد ایاز٨٦
٦عالو الدین١٢٣٥٢٣٥سید شریفسید کمال٨٧
٥قلعه واحد٨٣٩٢٢٥٤بسم اهللاوحیداهللا٨٨
٣شهرک پنجم کارته مامورین٣٧٦٤٢٢حاجی ظاهرجان آقا٨٩
٨شهیدنوآباد شاه ٤٨٠٢٧٦اسالم الدینالال آغا٩٠
١٧پشت کدام های شاروالی٣٣٤٧٥عبدالمجیدعبدالصبور٩١
١٤قریه ده پشه یی٨٢٧٠٨٣٦حبیب اهللاذبیح اهللا٩٢

انچی روبروی شفاخانه ٩٤٢٠٠عسکرعلیمحمد جان٩٣
١٣ناصرخسرو

١٠کوچه حمیداهللا٨١٥٤٧٥٠محمد نعیممحمدرفیع٩٤
١٣شفاخانهاستکاه ٦٣٠٤٢٢رمضان علیمحمدنسیم٩٥
١٧عقب شهرک کامیاب٥٧٨٢٩٢محمد صدیقمحمد آصف٩٦

٩٧

های چهارنفربنام
عطامحمد،اهللا 
محمد،دوست 
محمدوذبیح اهللا

محمد،نورآغا،سردارمحفیض
مددارنده تذکره

یکنفربنام عطا محمد
سرسرک عمومی نیازبیگ ١٥١٧٤٠٥٤

٥کوچه نیازبیگ

٥سنچ قرغهقریه زلزله ١٣٩٠٥٨٢٧نظرمحمداحمد٩٨
١٣بیست هزاری جدید١٣٥٨٩٣٥٣غالم رضامحمدعلی٩٩

١٥کوچه ششم خواجه بغرایی جدبد٦٦٥٥٣٥غالم ایشانغالم سعید١٠٠
١٧کوچه نهم٦٦٩٣٢بسم اهللاعزیزاهللا١٠١
١٣نقاش کو.چه سرکاریز١٤٨١٤صفدرعلیحاجی باقیدار١٠٢
١٧شهرک ذاکرین٤کوچه١٠٨٣٤٥٩٨ظهورشاهفقیرشاه١٠٣
١٧کوهشت سرک صلح٦٥٣٢١٨بوستانگلستان١٠٤
١٣طرف غرب مسجدجامع باغبانان٨٢٣٢٧١محمداکبرمیرویس١٠٥
٦عالوالدین کوچه خلیفه صاحب٨٠٣٩٩١محمد کبیرمحمداکرم١٠٦
٤کوچه اونکس سرک نهم ودهم٨٧٩٣٨٣جمعه خاناحمدالدین١٠٧
١٧سرک بوستان کابل٦٢٦٠١امیرمحمدفتح محمد١٠٨
١٨مکتب اناث تره خیل٨٥٠٣٧٠٨عبدالجلیلمحمد اسماعیل١٠٩
١٨کوچه سرک ولسوالی١٣٢٩٣عبدالجلیلعبدالجمیل١١٠



٧عقب حوزه هفتم پولیس٢٠٦٩٠٢محمد اشرفذبیح اهللا١١١
٧روبروی زیارت میرکابلی٧٣٠٦٤علی احمدنظرمحمد١١٢
٧نوآباد موسهی٦٥٠٤٣٤عبدالخلیلعبدالرسول١١٣
١٨کوچه دوم گلستان محمدیه١٩٠٥٠٠٥محمد اکرمعبدالحق١١٤

افشارسیلوعقب تعلیم وتربیه ١٨١٥٤جانداد خانسخی محمد١١٥
٥استاد ربانی

٦پل داکتر مهدی١١٩٦٠٤٠٥محمد علیعبدالغفار١١٦
١٤کوشککقلعه شهرک ١٣٧١٩٢ایوب خانشهنواز١١٧
٦قلعه وزیرعالوالدین١٢٧٧٧٤٨محمد احسانوحیداهللا١١٨
١٠جوار شهرک آریا٦١٥٥٤٣انارگلامیرمحمد١١٩
١٣کوچه نبوت٣٠٣٣٢پاینده محمدمحرم علی١٢٠
ده سبزقلعه قاضی٩٠٩٣٠محمدیاسینمیرعباس١٢١
ولسوالی ده سبزقلعه شاه نان٤٩١٩٤١پاچاگلفریداهللا١٢٢
١٧گذرهفتم نوآبادسرای شمالی٨٥٢٢١٨غالم رسولرسولگل ١٢٣
١٧نوآباد ده کیپک١٥١٦٠٨٨٩محمد عمرمحمداسراییل١٢٤
١٧شهرک صلح٢٤کوچه ٤٩٤٣٠٧عبدالمنانامین اهللا١٢٥
٧کوچه مسجدشریف ویس قرن٢٥٤٦٤٧میانگلعبدالرزاق١٢٦
٧قلعه ملک١٢٠٣١٦٠عبدالغفارعبدالرسول١٢٧
آسیابچهاقلعه محمد انور٢١٤١٦٢محمدانورمحمد داود١٢٨
٧ریش خور١١٦٥٢١٠عبدالعلیعبدالمجید١٢٩
٥نیازبیک مسجدعبدالخالق١١٦٧٤٦عبداالحمدآقامحمد١٣٠
٦قلعه جعفر٢٥٤٩سهراببصیراحمد١٣١
١کوچه هنگرا٧١٨٨٣٦١رمضانمحمدهاشم١٣٢
١١بمبه آب کوچه برج برق٥٠٧٠٧١سهراب خانجان آغا١٣٣
١گذر دروازه الهوری٧٧١٢٨٠٠سیدمستانکبیر١٣٤
٦بهادر خان فورمولی١٢٢٥٧٠عبدالغفارعبدالرسول١٣٥
٥کوچه عمومی قلعه کاشف١٨١٢٧٦٤رحمت اهللاحمیداهللا١٣٦
٦کوچه معرفت شهرک وحدت٦٢١٢١٠محمدسرورمحمدانور١٣٧
١٧کوچه معرفت شهرک وحدت٦٢١٢١٠غالم محمدمحمدمبین١٣٨

خوشحال خان عقب بالک ٩٠٥٧خیرمحمدسلطان محمود١٣٩
A٥شاداب ظفر

١٣پشت انگورباغ٧٦٢٤٢٣٦٢کاظم علیعبدالعلی١٤٠
١٥قریه سرک قصبه مقابل گاردملی٧٤٠٩٩٩٢فضل خداغالم حیدر١٤١
٥تانک تیل دالور١٤٣٤٢٩حاجی خانمحمد رفیق١٤٢
١٦کوچه تندورسازی٤٨١٠٤٥علی احمداحمد فرهاد١٤٣
٨مسجد جامع زیرچنار١٣٢٤٠٥٠عبدالحکیمعبدالغنی١٤٤
بگرامیقریه بت خاک١٥٣٤١٣٩٤حبیب اهللاحمیداهللا١٤٥
٨کوچه برج قلعه غیبی٥٣٦٧١٥شهنوازسرفراز١٤٦
٨قلعه خواجه٤٥٨٤٧٣عبدالمحمدحشمت اهللا١٤٧
٨سک چهل متره روبروی ١٣٨٩١٩٠حاجی شراف خانمحمدحسن١٤٨



شفاخانه بین المللی
٣١٣کوچه جعفریه نمبر٩٥٦٤٥٨محمداسحقمحمدنسیم١٤٩
٦کوچه بابای ولی گل خانه٩٣٣٧٠٤نوروز علیحسین بخش١٥٠
٦قطارا٨٠٣٦٥٦محمدحسینعبدالحمید١٥١
قره باغباآرق٨٢٨٥٤٥٣محمدآقامحمد رسول١٥٢
١٧ولسوالی میربچه کوت٤٤٧١٢محمد نسیمعمادالدین١٥٣

عقب تانگ تیل قلعه ٩٢٦٦٧٢انارگلنورآقا١٥٤
١٤وزیرسفیدسنگ

آسیابرچهاشهرک پامیر٤٨٩٧٥٢مبین خانغازی مرجان١٥٥

چهارقلعه وزیرآبادکوچه ١٠٥٩براتعبدالغفار١٥٦
آسیابرچهامسجد یادگار

١٦کوچه ماموریت قلعه زمان خان٥٦١٠٧جانمال عبداهللا جان١٥٧
٩قریه نوآباد قلعه وکیل٤٦٢محمد موسیعبدالمنیر١٥٨
بآسیارچهاقریه قلعچه صاحب زاده١٠٧٦٧٤٨٨سلطان محمدبازمحمد١٥٩
١٣ده٨٤٢٠٨٨حیدرمحمد عوض١٦٠
١٣کوچه امام حسن- شهرک مهدیه ٨٠٢٣٤١محمد اسلممحمد صادق١٦١
٧ده مراد خان٦٩٣٥١٣قلندرشاهاکبرشاه١٦٢
بگرامیقریه حسین خیل٩٣٤٣٨٠سردارمحمد علی١٦٣
٦قلعه بختیار٨٢٣٠٧٣محمدجانمحمدنادر١٦٤
موسهیقریه رحمت آباد٩٢٨٩٩١عبداالحمدخانپیرمحمدخان١٦٥
١٠پایکوب نصوار٩٩٧٦٩٦گل محمدعزیزاهللا١٦٦
٦قلعه عالوالدین١٥٥٤٨٤عبدالرسولمحمدداود١٦٧
٦قلعه شهاده کهنه١٦٦٩٨٧سیدصادقسیدآقا شرین ١٦٨
٧دوغ آباد١٢٠٣١٦٠عبدالغفارعبدالرسول١٦٩
میربجه کوتقریه بابه قچقار١٥٣٣٣٠٦حاجی بهرامعزیزالرحمن١٧٠
١٣ایستگاه سرپل برچی٨١٥٣٣٥محمد تقیغالم سرور١٧١
٥خواجه جمع٤٦٩٣٠٠سیدنجیب اهللاسیدسیع اهللا١٧٢
چهارآسیابکوچه شهیدفیض محمدخان٨٩٤٣٥٨٤محب اهللاشفیق اهللا١٧٣
١٤قلعه ناظر٨٧٧٤٠٣شاه زمانعبدالوارث١٧٤
١٧کوچه شاه اولیا٣٤٠٩٠گل رحمنخلیل الرحمن١٧٥
ولسوالی بگرامیکوچه سوم قریه بگرامی٩١٩٣٣٦محمدحسینمحمدحفیظ١٧٦
٥کوچه مسجدعمرفاروق٨٤٩٠١٢٤ولی محمداحمد جان١٧٧
٦داش های حاجی غالم حسین٥٦٩٢٦٩رجب علیاحمدضیا١٧٨
١٣قلعه صابر٨٢٥٣٠٢ملک محمدشیراحمد١٧٩
١٣شهرک خیرآباد١٣٩٢٥٦٨عوض علیمحمدابراهیم١٨٠
٦قلعه علی مردان٢٩٥١٢١غالم سخیغالم حیدر١٨١
٦کوچه خلیفه صاحب ٥٣٦١٠٠امرالدینعزیزالدین١٨٢



عالوالدین
٦کوچه پکه٩٣٢٤٣٧حیات اهللاوحیداهللا١٨٣
١١گذرپنج پیران٣٤٨٧٦٥٨سخی دادصاحب داد١٨٤
٦باباسنگی٥٦١٦٩٦گل محمدذکریا١٨٥
شکردرهجمال مینه٨٥٤٠٣٧١صالح الدینعبدالباسط١٨٦
٥بیگفاضل ٢٩٥٧٢١آقامحمدمالمحمد١٨٧
شگردرهحسین کوت کوچه مسجد٢٤٥٥٢٠محمد انورمحمدعمر١٨٨
١٣پل کمپنی آسیابینی٢٠٦٠٨سیدمحبوبشیرآقا١٨٩
٢٢دشت بابوش قلعه قاضی١٣٦٢٣٠محمدموسیرمضان علی١٩٠
١٧چشمه کوتل٨کوچه ٥٧٩٣٦٢عبدالرحیم عبدالولی١٩١
١٧شهرک ذاکرین١٤کوچه ٨٥١٥١٠سیدنوراحمدسیدمحبوب١٩٢
چهارآسیابقریه میراخیل٤٥٧٠٥٣بهرام خانعبداهللا١٩٣
١١حصه اول خیرخانه٤کوچه ٥٠٥٦٢٣برهان الدیننورالدین١٩٤
١٤شهرک کوشکک١٨٩٩٨١٨٦شمس الحقضیاالحق١٩٥
شکردرهقریه لوکو١٤٦٨٧٧٢محمد اهللاگل مال١٩٦
٣سیلوباالی قبرستان هاعقب ٨٥٤٢٩٠امین اهللاصدیق اهللا١٩٧
١٧کوچه چهارم تصدی٢٠٨٤٤٧٩میرغیاث الدینمیرایام الدین١٩٨
٧سه برجه چهلستون٨٦٣٢٧٠محمدظریفمحمدمحسن١٩٩
٤کوچه اونکس کوچه نهم٨٧٩٣٨٣جمعه خاناحمدالدین٢٠٠
٤چهاراهی گل سرخ٧٠٩٥٣٤٠کشمی خانجمال ناصر٢٠١
٧کوچه جیالنی٢٠٦٧٣٢٢محمدعمرمحمداسحق٢٠٢
٤کلوله پشته٨سرک ٨٩٣٢٢٢سکندرمحمدیاسین٢٠٣
٥بلندآب فاضل بیگ٧٧٧٨٥٩محمد انورمحمدنزیر٢٠٤
١٣کوچه باتوریان١٢٥١١٤٩غالم علیعلی جان٢٠٥
٥کوچه قلعه واحد٥٤٣٧٧٥گل ولیحمیداهللا٢٠٦
٦قلعه حاجی٢٣١٥٧٣٢غالم حیدرغالم رضا٢٠٧
٧باغ ریس٥٢٤٦٠٩سراج الدیننورالدین٢٠٨
بگرامیقریه قلعه احمدخان٨٣٥٦٨٦٧محمدوصیلمحمداصیل٢٠٩

کوچه بایسکل سازی ٩٥٢٠٢٢رستم واحد٢١٠
٦نوآبادچهارقلعه

١٣کوچه یاری٣٧٩٥٦٧سلطان علیغالم سخی٢١١
١٧ایستگاه دانش١٥٩٩٨٠٠١عبداهللامحراب الدین٢١٢
٩قابلبای٣٧٤١٨٠نیک محمدجمعه خان ٢١٣
٦کوچه سناتوریم١٦٨٢٣٣محمدصادقروح اهللا٢١٤
٦قلعه بختیارکوچه کلینیک٨٣٦٠٢٨٦سید موسیسیدعلی اصغر٢١٥



١٣شهرک عبداهللا انصاری٩٣٦٩١١محمداسماعیلسلیمان شاه٢١٦
١٣ده الکه کته بلندی٥٤٣٧٠٢موسی خانمحمداسالم٢١٧
١٥شهرک آزادی١٣٠٧٨٩محمدخانمحمداکرم٢١٨
٥فاضل بیک٨٥٦٥٢٠تاج محمدزمری٢١٩
٦پکهکوچه٨٢٢٢٢١٥غالم سخیمحمدهمایون٢٢٠
١٤کتب خیل ارغندی علیا٥٣٤٥٩١٢شیرزمانظرف گل٢٢١
١٥چهاراهی شهیدهنگرها٧٢٠٠٣٨٢عبدالسالممحراب الدین٢٢٢
٨قلعچه خمدان١٧٧٢٩٦٧حاجی محمدجانخان محمد٢٢٣
٢٢٤١٤ارغندی علیا٣١١٤٨١میراجانمحمدباز
١٦جوارمکتب شهرک خراسان١٩٢٣٥٢٨٩شرین محمدجمشید٢٢٥
٤دهن باغ مقابل مسجد بره کی٩٢٢٦٧٨صالح محمدمیرویس٢٢٦
٥قلعه واحد٥٢٤١١٠محمدانورننگیالی٢٢٧
٥خوشحال خان٨٢٧٢٣٢محمدخمارحاجی عبداهللا٢٢٨
٥سرای هراتی کوچه  پنجم٩٢٩٠٦٩جان محمدخیال محمد٢٢٩
١٥کوچه سوم تپه کچالو٧٧٢٤٦٤عبدالنبیعبدالحمید٢٣٠
١٥سرپل خواجه بغرا١٩٢٤٩٦٤٧سلطان محمدخلیل محمد٢٣١
٤تایمنی٤سرک ١٢٩١٦٥٠١عبدالحسیناسداهللا٢٣٢
١١مسجدمدینه٢٢کوچه١١٨٨٧٧٤١شهبازخاننوراهللا٢٣٣
١٧کوچه زیارت٨٣٦٩٦٨حبیب اهللانبی خان٢٣٤
٣٤١٧دشت چمتله کوچه١٠١٩٨٧٣٨عبدالصدیقمحمدعلی٢٣٥
٧بازار ده دانا١١٣٢٢٥عبدالرزاقعبدالصبور٢٣٦
١٤کوچه شش متره١٢٩١٦٠٩امین اهللاصفی اهللا٢٣٧
٥سرک کمپنی٢٧٨٢٢١ضیاالدینفیروزالدین٢٣٨
١٥١٩فامیلی های قوای٥٦٢٠٤٤سیدجانذبیح اهللا٢٣٩
٦کوچه بایسکل سازی٦٤٠٨٣٧سرورناصر٢٤٠
١٣مسجدشریف وحدت٢٤٨٣٦٨محمد علیبرات علی٢٤١
٤سرک هفتم تایمنی٢٨١٧٧٣محمد اسحقمحمد روف٢٤٢
٧کوچه وکیل٣٠٠٥١٥صدرالدینمعین الدین٢٤٣
١٧کوچه سوم سرک بوستان٦٢٢٧٣٧محمدیونسامان اهللا٢٤٤
٧ریشخور١٤٦٤٢٠٩دادرمحمد اهللا٢٤٥

عبدالمقیم،نسیم و وسیم ٢٤٦
١٤عیسی خیلعبدالسلیمفرزندان

١٣کوچه ولیعصر٧٢٩٧٥٩٨عبدالغفارذبیح اهللا٢٤٧
١١بجشیر وات٧٧٩٩٧٥دادمحمدخیراهللا٢٤٨
١٧دهم شهرک وحدتکوچه ٩٦٨٢٧٩نصرت خانجمال الدین ٢٤٩



١٣متره عرفانی٢٠سرک ٤٣٦٧٤٧عبدالحسینمحمدآصف٢٥٠
٨کوچه حضرت بالل٥٣٧١١٤غالم حیدرعبدالرحیم٢٥١
١٤ارغندی علیا٨٧٧٧١٣لضرابامراهللا٢٥٢
٧ده مراد خان٨٢٨٨٦٨٤محمدکبیرمحمدکریم٢٥٣
١٣ییوسف بن٤١٩٧٨محمدسیدسخی دادسید٢٥٤
١٥پنصد فامیلیشرق ١٤٣٦٢٤٤محمدایوبمحمدعالم٢٥٥
١٣آسیابینی٧٩٨٢٩١اسحقحمزه٢٥٦
١٠گوالی کوچه استانه١٢١٢٥٠عزیزاهللاحسینمختار٢٥٧
٦قلعه مال اکرم١٤٧٢٢١٨غالم دستگیرغالم یحیی٢٥٨
٧قلعه فتوح٧٧٢١٩٨ولی محمدامام الدین ٢٥٩
٦قلعه بهادرخان٩٨٨٧٦٢محمودشاهداودشاه٢٦٠
٥دیوان بیگی٨٧٧٦٦٠پاینده محمدگل محمد٢٦١
١٥شهرک توحید٨٩٧٧٢٦عبدالحسینعبدالعزیز٢٦٢
١٧کوچه دهم شهرک صلح١٩١٤٧٢٨٣٠جلیندرشاهطالمحمد٢٦٣

قلعه وزیرآبادپیش روی ١٧١٦٠٣٨٩موال دادحسین علی٢٦٤
١٠مسجدپنجشیرها

١٩گازینوفامیلی پلچرخی١٩١٠٧٣٦٦محمدشاهالرحمنحبیب٢٦٥
١٠کوچه حضرت عیسی٦٨٣٤٤٤شمس الدینتاج الدین٢٦٦
٥دیوان بیگی٦١١٩٤٧٤٢میرزا خانتوریالی٢٦٧
٥زیرتپه خواجه جم٦٨٣٤٨٢محمدطاهراحمدحامد٢٦٨
١٣کوچه جعفرطیار٩٨٠٩٥٨یارمحمدامیرمحمد٢٦٩
١٣ایستگاه شفاخانه برچی٢٦٤٥١٥٥محمد خانمحمد داود٢٧٠
٦بانگسیدارقلعه وزیر٢١٤٥٥٧٩٨سهرابمحمد قاسم٢٧١
٥٩١٥خواجه بغرا برج برق١٧٢٥٠٣٩٩عبدالمحمدعبدالقدیر٢٧٢
١٥کوچه جغل اندازی٦٩٨٤٨٤سیدشاهحضرت شاه٢٧٣
١٥شرق پنجصد فامیلی٦١٤٤٣میرمیرزاالله میرزا٢٧٤
٥قسمت ج خوشحال خان١٩٨٥٤٧٢٠محمدحکیممحمدزمان٢٧٥
٨سرک نوکارته نو١٥٣٣٢٤٨١عاصم باهللازاهداهللا٢٧٦
١٥عقب هنگرها٠٦٤٨٠٩٢محمداسماعیلسیدشاه حسین٢٧٧
١٥عقب هنگرها٢٢٩٣خیرمحمدعلی احمد٢٧٨
٣سرک شفی٧٨٠٦٧٢٣١سید احمدشاهسید موسی٢٧٩
٦قلعه پخشک٤٢٩٤١٣یوسف علیمحمدباقر٢٨٠
٥کوچه دواخانه٢١٣٠٨٣٧محمدحسینجمال الدین٢٨١
٥کوچه مسجدشهید٢٠٣٨٥٧٧٦مومن خانکلیم اهللا٢٨٢
١٣دوغ آباد٧٠٩٠٦٧محمدظاهرغالم نبی٢٨٣



٥کوچه قلعه کاشف١٥٢٧٣٠٧٤عبدالقادرعبدالکریم٢٨٤
١٥خواجه بغرای کهنه٨١٢٣٦٦عبدالقدیرامین جان٢٨٥
١٣قلعه واحد٢٣٩٩٩٠٠محمد جوادعبدالشافع٢٨٦
١٣کوچه صفا١٣٨٢٤٠حاجی محمدعلیمیرزاحسین٢٨٧
١١سرک شتل٩١١٢٥٨گل محمدماریا٢٨٨
٨نو آباد١١٧٨٤٩٥٣شایسته گلمحمدیوسف٢٨٩
٥کوچه قلعه واحدکوچه اول٨٣١٦٤٤عبداالحدامید٢٩٠
١٥سرک ممر٢٥٣١٤٨میرسعیدحفیظ اهللا٢٩١
٦کوچه دوا خانه٤٤٥٣٢٢گل علمخان زرین٢٩٢
٢٩٣١١سادات٢کوچه ١٨٣٦٥٧٧٩٣١٥دادالرحمننقیب اهللا
٩زن آباد٤٨١٨٨٤گل بچهنیازمحمد٢٩٤
چهارآسیابغازی آباد٧٤٠٣٣٨عبدالستارمحمدولی٢٩٥
١٧باال شهرکوتل٧٨عــ١٦ص٨جلدعبدالکریممحمداعلی٢٩٦
٩خواجه رواش٢٢٦٩٧٤١٢عبدالرازقعبدالروف٢٩٧
١٥باالی شمال میدان گلوبل٣٢٧٩٧٢میریاسینمیرایام الدین٢٩٨
١٥باالی حضیره پنصدفامیلی٢٦٣٤٠٦محمدسرورمحمدیونس٢٩٩
٦کوچه عباس قلی٩٩٢٧٧٠ضامن علیمحمدحسن٣٠٠
٦لب دریا پول وحدت١٤٦٠٦٣٠قدم علیرجب ٣٠١
١١قلعه نجار ها٧٨١٢٩٩١امام الدینمحراب الدین٣٠٢
١٧جغل اندازی١٨دشت چمتله کوچه٧٢٧٠سراندازشهنواز٣٠٣
١٧کوچه جغل اندازی٧٢٧٠محمدنبیاحمدالدین٣٠٤
١٤ارغندی علیا٨٢٩٤٢٦٠عبداالحمدمحمدیاسین٣٠٥
٦قلعه بختیار٥٢٦٢٠٠١سلطان محمدوحیداحمد٣٠٦
قره باغباغ عارق٢٢٧٩٨١٩٠ملک محمدهمایون٣٠٧
٥کوچه نمبردوم١٨٧٠٤٠٤٢غالم دستگیرلعل محمد٣٠٨
١٦سمنت خانه٩٩١٣٩محمد عارفمحمدرفیق٣٠٩
٦شیرسرخ قلعه علی مردان٢٩٥١٣٢شمس الحقمحمدصدیق ٣١٠
قره باغکوچه درگی٥٣٥٠٥٥٩میرقیام الدینمیرزلمی٣١١
١٦نوآباد بگرامی٨٠٠٤٦٨محمدیاسینمحمدوحید٣١٢
١٨قریه تره خیل٢٢٣٥٥١گل محمدحکم خان٣١٣
٥سرکاریز٧١٠٨٥٤بسم اهللامحمدطاهر٣١٤
١٦سرک باالی ده خدایداد٨٤٥٢عبدالوکیلعبدالرشید٣١٥
٩قلعه وکیل٤٦٢محمدموسیعبدالمنیر٣١٦
٦قلعه آخند٥٠١١٩رحمت اهللاعبدالقیوم٣١٧
چهارآسیابچهل دختران٢١٤٨٠٥سلیمانزیالرحمنگل ٣١٨



١١کوچه هفتم سرک شتل٥٣١٤٩٧٧محمداشرفمحمدممتاز٣١٩
٧نوآباد موسهی٥٧٣٧٠شیرجانغالم فاروق٣٢٠
١٥خواجه بغراکوچه مال گلزار١٥٢٤٧١٥٥صفی اهللاضیااهللا٣٢١
١٥چهاراهی شهید٨١٠٨٥٤٠محمداسلمذبیح اهللا٣٢٢
١٧هده مزار٩٨٧٣٢٠سیدروفداودسید٣٢٣
١٦الوخیل کوچه نهم٥١٨٤٤٢حاجی محمدعبدالروف٣٢٤
٧حصه دوم چهلستون١٤٨٨٦٣٨ویس محمدفدا محمد٣٢٥
٥افشارباالکوچه علوم اجتماعی٢٣٩٤٦٧١قاسم علیعبدالمالک٣٢٦
١٧شهرک ذاکرین١٠کوچه١٧٨٤٠سیداکبرسیدانور٣٢٧
١٧شهرک ذاکرین٤کوچه٤٧٨٦٢٢٩عبدالهاشممحمدذکریا٣٢٨
١٣شهرک مهدیه٣٨٦٤٢١سلطانمحمدرضا٣٢٩
١٩فامیلی های پل چرخی١٠٣٠٠٧٦٧عمک جیآقاسعید٣٣٠
١٧شهرک رفاه١١٧٧٤٠٧٠بدلدرمحمد٣٣١
٧پشت باغ چهلستون٢٤٠٩حبیب اهللانقیب اهللا٣٣٢
٥افشارکوچه دوم ٦١٩٤٠٦٧عبدالباقیتمیم٣٣٣
٣عقب وزارت زراعت٨٦٣٠٨٠غالم سخیغالم نبی٣٣٤

٥٤ص٦جسلطان محمدلعل محمد٣٣٥
قره باغقریه آراضی٦٠٠عــ

٨قلعچه کوچه دوم١٥٤٨٢سلطان شاهمیراجان٣٣٦
٥کوچه داکتر هاشم١٧٥٩٩٠٣امین اهللامحمد هاشم٣٣٧
٨احمدخانقلعچه ١٩٨٦٤٧٢٩سردار محمد خاننقیب اهللا٣٣٨
٨١١کوچه ١٥٨٠٨٧سردارعبدالمالک٣٣٩
چهارآسیادشت سقاوه١١٧٨٢٦٣١بسم اهللاسردار٣٤٠
٩قلعه خواجه یکه توت٩٨٦٢٢خوشدلغالم ایشان٣٤١
٦کوچه قلعه وزیر٦١٨عبدالواحدعبدالمتین٣٤٢
١٥خواجه بغرای کهنه٥١٨٦١١٥نجیب احمدعبیداهللا٣٤٣
١٦الوخیل١٥٢٢٥٣٧٦عبدالمالکعبدالرازق٣٤٤
٧کوچه دوم لیسه حبیبه٨٢١٥٧١٤محمدابراهیمزرغونه٣٤٥
١٧نوآباد ده کپک٧١٤٧٤٦گل رنگمحمدنظیر٣٤٦
بگرامیقریه حسین خیل١٦٩٣محمدیوسفمحمدهارون٣٤٧
١٣یوسف بنگی١٣٥٣٩١٩١سیدشاه خانسیدمحسن٣٤٨
٥عقب سرای هراتی٨٢٩٦٠٤٤عبدالغفارمحمدرفیع٣٤٩
٥قلعه کاشف٥٣٠٧٢٣نیازمحمدعزت اهللا٣٥٠
١٣کور کاریز٨١٧١٦٠٩٠محفوظ الدینفخرالدین٣٥١
١٣تپه سنگر١٤٥٨٣٩غالم علیصالح محمد٣٥٢



٦عالوالدین سفلی٦٤٢عـ١٢٨صـسید غالم رسولسیدعبداهللا٣٥٣
فره باغولسوالی قره باغ٨١٦٤٤٨عبدالکریموحیداهللا٣٥٤
١گذربابای خودی١٩١٣١٥٧٦محمدکبیرسیدکبیر٣٥٥
٧چهلستون٧٢٥٦١محمدحنیفمحمدسلیم٣٥٦
بگرامیقریه قلعه احمدخان٨٠٧٧٥٣٨نیک محمدمحمدشعیب٣٥٧
٥آبرسانی٤١٢٤محمدکبیرسیدکبیر٣٥٨
بگرامیقریه حسین خیل٥١٣٧٥٩ثمرگلنواب خان٣٥٩
١٣کوچه اخوت٥٨١٠٧٧٥سیدعیسیحاجی الیق٣٦٠
١٧شهرک وحدت٢٣کوچه١٤١٣٤٦٥شاه ولیمحمدعارف٣٦١
٧کوچه سنگ تراشی١٥٣٠٨٥٨٣زلمیذکی٣٦٢
١٣کوچه مسجدشریف نبوی٨٣٦٤١٤دوست محمدمحمدحسین٣٦٣
٧سرک نوبرجه١٩١٣٣٠٠٠محمدامانمحمدیوسف٣٦٤
٨قلعچه صاحب زاده٣٧٨٩عبدالرشیدبی بی شفیقه٣٦٥
٦قلعه بختیار٣٦٤٦٨سلطان محمداهللا محمد٣٦٦
١٠قلعه چمن٦٧١٢٩٢محمدایوبمحمدامین٣٦٧

- ١٤٩١٧٣٤خیرمحمدفدا محمدوپاینده محمد٣٦٨
میربچه کوتقریه ده میر٥٤٥٦٣٣

١٧نوآباد سرای شمالی٢٧٦٣٧٦٢عبداهللا جانعبدالشکور٣٦٩
١١کوچه هفتم شتل٥٣٣٥٢٨حبیب اهللاعبدالجلیل٣٧٠
١٥متره میدان هوایی٨٠سرک٦٦٧٤٥٣محمدصادقحمید٣٧١
٥قلعه ناظر٥٢٠٥٥٢١حسین علیشاه رمضان٣٧٢

نیازبیگ ١٤١٨٤عبداالحمدمیرزامحمد٣٧٣
٥جوارمسجدعبدالخالق

٥خوشحال مینه٢٦٨١٢٦عبدالقیومرفیع اهللا٣٧٤
٥کوچه عمومی قلعه کاشف١٣٣٢٩٨٢محمدموسیروح اهللا٣٧٥
٧زیرکوتل چهلستون٩٠٩٦٠٤عزیز احمدمحمدرفیق٣٧٦
١٦ده خدایداد١٨٥٦٨٥٣آقا جانعبدالباقی٣٧٧
٥کوچه سابقه کلنیک١٩٢٣٩٢٥٠غالم ربانیحکیم اهللا٣٧٨
١٤سفیدسنگ١٧٧٩٢٠٧٩عبدالعزیزرحمت اهللا٣٧٩
١٦خانهسمنت٣٦٨٣٠قضا خاناحمدشاه٣٨٠
١٧شهرک صلح١٠٣١٩٩١٣محمدکمالمحمدجالل٣٨١
١٧کوچه شهرک طالیی٢٦٤٧٦٤عبدالخلیلعبدالفرید٣٨٢
١٩تنگی پلچرخی٦١٣٦٦٤خانجانمحمد اجان٣٨٣
١١کوچه مسجدحضرت بالل٧٤٠٧٢١٦محمد خانجمعه خان٣٨٤
١٥حصه سوم خیرخانه٩٩٤١٢٣جان محمدشاه محمد٣٨٥



٥کوچه دوم سرک باغ داود٨٧٦٢٠٩نصراهللاعبیداهللا٣٨٦
١٣کوچه مسجداحمدی٨٢٧١٥٤دولت حسینعبدالحسین٣٨٧
٦سناتوریم١٤٦٠١٢٢عبدالغفورجاجی گل محمد٣٨٨
٨قلعچه خمدان١٥٣٦٢٣٩٢محمد کبیرفریداحمد٣٨٩
٧قلعه خواجه٤٦٧٣١٥احمد جانعبداهللا٣٩٠
٧کوچه نانوایی قلعه طاهر٧٠٨٠٢٥الدینسراج ثمرالدین٣٩١
٥غرب مسجداصحاب کهف٥٤٨٥٤٥شیرگلمحمود٣٩٢
١١شمال هزاره بغل٧٤٥٢٠٢محمدذایق احمد٣٩٣
١٣شهرک سرخ آباد٠٠٨٤٢٦سلطان بخشمهدی٣٩٤
١١پروژه نوآباد٢١٥٤٩٤امام حسنعبدالمبین٣٩٥
١٠وزیرآباد١٣٠٤٦٦٩احمد علیحسین علی٣٩٦
١٣کوچه ولیعصر٨٢٣٦٩٣ضامن علیمحمدباقر٣٩٧
١٧کوچه هشت متره ولیعصر٧٢١٥٨١٦بومان علیصفرعلی٣٩٨
٧ده مراد خان٨١٠٤گلبدیننیازالدین٣٩٩
١٧بوستان کابل٤٤گذر١٩٣٩٨١٥سیدمقصودسیدحفیظ اهللا٤٠٠
٧ده مراد خان٢٧٠٧٥٣معین الدینمصلح الدین٤٠١
٥آبرسانی١٧٧٩٣٣٥٩عبدالروفعبدالشکور٤٠٢
٥آبرسانی دوم٤٧٨٠٠٨جمعه گلمحمدفاروق٤٠٣
١٧سرک ده متره١٤٣٨٤١٨محمد غیاثمحمد صفا٤٠٤
٨کوچه حاجی بهرام٦٦٧٥٠٧محمد نسیمغالم فاروق٤٠٥
٥نیازبیگ١٤٤٤١٨٩٦محمد ظاهراحمد شاه خان٤٠٦
١٠چهارقلعه وزیرآباد٦٧٦٧٠١محمد علیمحمد کبیر٤٠٧
٧جنوب سفارت روسیه٤٢٧٠٠٥عبدالغفارحبیب الرحمن٤٠٨
١٣کوچه نقاش سرپل١٩٣٢٧٧٦٨محب علیجانعلی٤٠٩
١٥کوچه هفتم خراسان٢٢٧٧٣٢٢خواجه سیداحمدخواجه آقا٤١٠
١٠وزیرآباد٧١١٠١١میاجانمحمدعارف٤١١
٥آبرسانی دوم٩٦٨٦١٣عبدالسمیعضیا گل٤١٢
١٥خواجه بغرا١٤٧٥٨٧عبدالبصیرحمداهللا٤١٣
٥کوچه زیارت٨٠٧٨٦٦محمدزاهدمحمدقیس٤١٤
١٧شهرک صلح١٥کوچه١٩٢٤٤٠محمد جانعبدالمجید٤١٥
٧ده مراد خان٩٦٩٧٦٠محمد حکیممحمدرحیم٤١٦
١٠نوابادقلعه موسی١٦٨٦٢٤٧محمدظاهرمحد حلیم٤١٧
١٥شهرک ملی١٠٣١٤٠٤محمدیوسفمحمدغفور٤١٦
٧کوچه ب جنگلک٥٩١٩٥١محمدیوسفمحمدانیس٤١٧
١٣کوچه وحدت٧٩١٩٧٢غالم نبیمحمدنبی٤١٨



بگرامیولسوالی بگرامی٦٠٦٨٨١٢محمد حسنگل پادشاه٤١٩
١٦تپه مرنجان٧٣١٥سیداحمدشاهسیدتقی٤٢٠
٦بختیارقلعه ٦٨٠٨٢١نیازمحمدمنیر٤٢١
٦کارنه عالوالدین١٣٦٠٥٧٧محمدحسنعبدالحسین٤٢٢
جبل السراجقریه مناره١٤٤٠٤٤٦٣عالوالدینذلگی٤٢٣
١٥شهرک احمدشاه مسعود٩٦٨٢١٩عبدالصمدمیراحمد٤٢٤
٦کوچه شهیدطارق٨١٢٠٤سیدعبدالشکورسیدمحبوب شاه٤٢٥
١١خیرخانهپروژه ٣٨١٤٢غالم محی الدینامام الدین٤٢٦
٨قلعچه خندان٢٢٠٢١٣٥گل علمزرعلم٤٢٧
٧نوآباد ده دانا٧٧٩٣٨٤سیدحبیبمحمدشکور٤٢٨
بگرامیواقع شینه٧٧٩٤٠٢عبدالرحمنعبدالسالم٤٢٩
٧قلعه نجارها١٥٤٣٤٦٠٦کرام الدینخالد٤٣٠

سرک نوبرجه نزدیک ٢٧٧٥احمدسیدسیدجالل الدین٤٣١
٧یوسفمسجدشریف حضرت 

١٤کوچه عمومی قریه پشته١٩٣١٩٦٧٣محمدعلیدرمحمد٤٣٢
١٠کوچه چهاردهم تایمنی٧٧٦٢٧٢سخی دادسیدعوض علی٤٣٣
١هندوگذر١٦٠٧٦١آدم خانبهرام٤٣٤
٦کوچه بابای ولی١٧١٣٢٣شیرحسنحمیداهللا٤٣٥
٧کوچه قلعه طاهر٥١٩٧٣٨١نصرالدینمحمدعظیم٤٣٦
بگرامیقریه کمری١٢٣١١٧شیرین دلمحمدعلی٤٣٧
١٦کوچه کذره١٥٣٠٨٥٨٣زلمیذکی٤٣٨
١٨سرک نوکابل بگرام١٩١١٤٤٢٣بازمحمدحاجی جوهرخان٤٣٩
٦قلعه عباس قلعی٥٢٦٤٦٤موال دادمحمد انور٤٤٠
١٧شهرک پامیر٣٤کوچه ١١٧٩٩٤٩٣نوراهللاعتیق اهللا٤٤١
بگرامیقریه حسین خیل٢٤٦٧٠٥١٧آقا گلاهللا گل٤٤٢
١٣چهاراهی کوچه حاجی نوروز٥٥٠١٠٤نورمحمدمحمدانور٤٤٣
١٧سرک عمومی کابل پروان٧٩٩٠٦٦سحرگلاحمدگل ٤٤٤
١٦گذره٢١٦٩٢٧٠پیرمحمدشرین دل٤٤٥
١٥عقب هنگرهاچهاراهی شهید١١٥٤٨٤٥٢غالم مصطفیسیدعالوالدین٤٤٦
١٤بینی گدام٤٤٦٤محمدنعیممحمدرحیم٤٤٧
١٣انچی باغبانان٧٠٠٦١١محمداسحقعوض علی٤٤٨
١٢بالک شانزده١٩١٧٢٣٣٨غالم دستگیرغالم جیالنی٤٤٩
٩خواجه رواش١٥١٧٧٥١٣غالم نبیاحمدفهیم٤٥٠
١٤شملزای خواجه مسافر٢٦٥٠٧٧محمد یوسفمحمدیعقوب ٤٥١
١٥کهنهخواجه بغرای ٠٠٠٧٨١اسداهللاحمیداهللا٤٥٢



٧باغ ریس٣١٢٤٠حیات اهللاسلطان محمد٤٥٣
١٠مقابل شهرک آریا١٥٢٠٣٨٤٠محمد رسولغالم رضا٤٥٤
٨سرک سوم شاه شهید١٨١٧٢٥٦٢نور ولیمجیب الرحمن٤٥٥
١٦ده خدا داد٩٩١٩٣٦عبداهللافیروز ٤٥٦
١٥شهرک ملی١٨٩٥٨الله شاهزمان شاه٤٥٧
میربچه کوتپل صوفیان١٥٢١١٣٥عبدالجبارعبدالسلیم٤٥٨
١٣سه راهی بند امیر٩٢٣٨٠٦نوروزعلیعبداالحمد٤٥٩
١٣شهرک صفا١٠کوچه نمبر٢١٦٨٥٨خادم حسینمحمدحسین٤٦٠
٥آبرسانی مسجدابوبکرصدیق١٨٦٥٩٤٣حیات اهللالطف اهللا٤٦١
بگرامیشینهعقب لیسه ذکور٧٣٦٢٢٢ولی محمدامیرمحمد٤٦٢
١٥خواجه بغرا٧٢٦٥٧٤عبدالصمدعبدالبشیر٤٦٣
٥آبرسانی کوچه کمال١١٤٦٢٠٤عمرگلمحمدیوسف٤٦٤
١٦سمنت خانه نوآباد٣١٦٣٨٠محمدنبینظیقه٤٦٥
٥قلعه کاشف٣١٦٥٤نورانشاهعبدالمتین٤٦٦
٥فاضل بیگ مسجدشهدا٦٦٧٧٩٨فدامحمددل محمد٤٦٧

ده داناکوچه صالون فاتحه ٦٦١٦٤عین اهللاعبدالرحمن٤٦٨
٧خوانی

١٤زیرقلعه و٩٣٧٣نوابشاه ولی٤٦٩
٧پل حسن١١٣٤٥٠٠٣دلبرجانعبداهللا٤٧٠
٥کوچه آبرسانی سوم٨١٦٩٢٣٣عزیزخانشیراز٤٧١
٧دوغ آبادقلعه ملک٤٩٨٩٢٤عبدالقریرمحمدابراهیم٤٧٢
٨شاه شهیدنوآباد ١٣٣٨٤٠١٩محمد نادرامان اهللا ٤٧٣
١٧شهرک ذاکرین٢٣کوچه ١٥٢٣٥٧غالم محمدعبدالواحد٤٧٤
٨کوچه سرک سیاه بگرامی٥٥٧٢٠١سرداربختیار٤٧٥
٨کوچه مسجداتحاد٨٨٣٨٨٥ثورالدینصدام الدین٤٧٦
١٤قریه خالداری١٩٠٦٦٥٧٩میاگلعبدالفتاح٤٧٧
١٧ذاکرینشهرک ١١کوجه ١٤١٧٢٩نقیب احمدشمس الضحی٤٧٩
٥خوشحال مینه١٤٤٧٣٤محمدجانمیرویس٤٨٠
ولسوالی خاکجبارقریه ملنگ٢٧٢٢٤٥٢امیرجانغالم سخی٤٨١
٦قلعه وزیر٣٧٦٤٥٠قدم علینادرعلی٤٨٢
ولسوالی شکردرهقریه کوچکین٨٦٣٤٥٠شجاع الدینمهتاب الدین٤٨٣
٨مسجدانصاف٩٩٨١٤٨محمداسحقرحیم اهللا٤٨٤
٧واقع آقاعلی شمس٨٣٤٦٣آقاصنمزبیداهللا٤٨٥
٦عالوالدین٦٢٩٥٣٧فیض اهللارحمت اهللا٤٨٦
١٧گذردانش١٣کوچه٤٣٢١خواچه عبدالصمدخواجه امیداحمد٤٨٧



١١٥١٧٨خواجه عشرت اهللاخواجه ولی احمد
١٣کوچه معرفت٢٨٩٣٩٠٤غالم حسینمحمدحسین٤٨٨
١٣گوالیی مهتاب قلعه٧٦٥٣٠٠٨سیدخادم حسینسیداکبر٤٨٩
٥کوچه مسجدحضرت بالل٧٦٣٦٤٧عطامحمدمیرزامحمد٤٩٠
٦کوچه شهیدقمبر٧٧٠٨٧٨میرزاحسینعبدالروف٤٩١
٧چهلستون٢١٨١١٢امین اهللانجیب اهللا٤٩٢
٧کوچه للندریا٧٥٣٠٧٩حبیب الرحمنعزیزالرحمن٤٩٣
٦میرزاقادرقریه ٦٤٧٢٧٢محمدکریممحمدنبی٤٩٤

پروان سوم شرکت رستم ٢٥٩١٩٥٥یارمحمدعتیق اهللا٤٩٥
١٧حیدری

١٦درازکوچه١٣٧٠١٣٧ذوالفقاررحیم شاه٤٩٦
١٦ده خدا داد٢١١١٠٦٥٩ویس الدینفضل الدین٤٩٧
١٣گوالیی مهتاب قلعه٨٨٣٠١١٩محمد کاظممحمدنبی٤٩٨
٧نجارها ده داناقلعه ٢٠٢٥٩٢٩عبدالخالقبی بی ذلیخا٤٩٩
بگرامیحسین خیل٥٨٠٤٧٥محمدظاهرمحمد عمر٥٠٠
١٣دیگ بخار٨٠٨٥٩١٧سخی محمدنثاراحمد٥٠١
چهارآسیاببازارچهارآسیاب٦٣٧٩٨٨محمود خانعبدالحق٥٠٢
١٧کوچه دهم شهرک ذاکرین١٩٣٠٤٣عبدالکریمامیرحمزه٥٠٣
٧مینهایوبخان٦٤٦٢٦٧میان الدینفضل الدین٥٠٤
٨کوچه پخته تکانی٢٢٢٨٢٥٦١میرافغانمحمداشرف٥٠٥
٤مسجداحمد مختار١٣٥٣٧٧٠٣خیال محمدسخی جان٥٠٦
١٣سرپل دشت برچی٨٦١٦٨٠امیرمحمدزلمی٥٠٧
٨سرک سیاه بگرامی٧٤٨٧٢ظاهرجانمیراجان ٥٠٨
١٧شهرک ذاکرین٢٧گذر١١٧٠١١شهاب الدینصفی اهللا٥٠٩
٨بازاربگرامی١٩١٠٤٠٩محمداکبرمحمدحشمت٥١٠
٥رحمت آبادچهاراهی قمبر٤٥٣٦٩٣سراج الدینعبدالمعصوم٥١١
٧قلعه فتوح٣٥٨٢١خواجه گل اقاخواجه فرید٥١٢
سروبیتپه دوم٩٧٧٣٤٩شیربازمحمدشربت ٥١٣
١٦نوآباد٣٢٣٣٨٨٩محمدعسکرمحمداکبر٥١٤
١٤بندقرغه٣٤٦٩٤٣غالم حسنمحمدفهیم٥١٥
٧کوچه مسجدعمرفاروق٢٠٧٠٨٨٨٣عزیزاهللاعزیزمیرزا٥١٦
١٣کوچه مسجدعمرفاروق٢٥٣٨٩٢١محمدنادرمحمدهاشم٥١٧
١٣انچی باغبانان٨٨٥٤٦٢٢مرادعلینوروزعلی٥١٨
١٣داشهای قلعه قاضی٨٣٩٠١٢٣محمدجانچمن ٥١٩
٥قرغهدوراهی ٢٠٦٢٩٣٩شیرمحمدشمس الحق٥٢٠



١٦کوچه دهن نل٧٦٢٢٩١محمدآجانعبدالغنی٥٢١
بگرامیقریه حسین خیل٢٢٧٣٣١سردارخانمحمدرحیم٥٢٢
٧ده دانا٩٨٢٤٤١محمدامانراضیه٥٢٣
٨قریه اکاخیل٩٠٣٩٩١سیدمحمدسیدنظیم٥٢٤
١٧شهرک وحدت مینه٢٥کوچه١٤٢٤٢٢محمدشاهظاهرشاه٥٢٥
ده سبزقریه سابقه پلچرخی١٥٩٨٥شیراحمدعبدالرازق٥٢٦
١٣کوچه مسجدامام رضا٢٦٠١٥٢لعل محمدمحمدداود٥٢٧
١٥پنجصد فامیلی٨١٤٢٧٦جمعه خانمایل آغا٥٢٨
٣١٥١١شهرک٢٠کوچه٢٢٤٤٥٩٦٥حیات اهللانعیم اهللا٥٢٩
بگرامیحسین خیل٧٠٢٤٤٧امیراهللاعبدالخلیل٥٣٠
٦کوچه میجداحمدمختار٧٢٩٤٩٧عبدالحمیدحمیداهللا٥٣١
٦قلعه وزیر١٢٧٤٩٣٠سلطانمحمدنعیم٥٣٢
٨کوچه بمبه قلعچه١١٧٣٨٩١میرآغاسردارخان٥٣٣
١٧پارک آزادی٩گذر١٣٠٢٥٨خاص الدینمحمدکبیر٥٣٤
چهاراسیابباالقلعه٣٠٧٤٥٢گل الرحمنمحمداجسان٥٣٥
١٣داناکوچه وحدت ٢٠٤٨٤٨٨میرافضلحسین داد٥٣٦
٧کوچه حمام ده دانا٨٢٤٥٣٣سیداعظممحمدعثمان٥٣٧
٥قرغه١٩٩٠٦٢٨٦عبدالمنانمحمدعمر٥٣٨
١٦الوخیل٩٣٤٣١٧محمد عزیزمحمدوحید٥٣٩
٥قرغه١٩٩٠٦٢٨٦عبدالمنانمحمدعمر٥٤٠
٧کوچه حمام ده دانا٨٢٤٥٣٣محمداعظممحدعثمان٥٤١
١٤ارغندی علیا٦٨٠٢١زرکیهدایت اهللا٥٤٢
٩دوسرکه میدان هوایی٨٤٧٩٥٩٣محمدانورمحمداکبر٥٤٣
١٧نوآباد ده کپک٤٢٥٧١٦نصراهللامحمدنبی٥٤٤

محمدجان٥٤٥
٨٩٢٨١٢سردارمحمدعبدالغفور

بگرامیقریه شینه٨٩٢٨١٣

١٣کوچه فازالله٧٢٤٢٣٠محمدحسنغالم حسین٥٤٦
١٥بغراخواجه ١٣٣٧٧١٣٨نورمحمدمحمد٥٤٧
١٣کوچه وحدت٧١٩٥٧٥٤قمبرعلیعزیزاهللا٥٤٨
١٥خواجه بغرا٩٤٦٢٣٨غالم رسولشاه رسول٥٤٩
١١کوچه هفتم پروژه جدید١٢٧٣٣٥٠عبدالشکورعبدالهادی٥٥٠
٩قلعه محمدعمر٩٧٩٨عبدالخالقمحمد داود٥٥١
١٥خواجه بغرای جدید٥١٢٥٧٨محمدی خانمحمدشریف٥٥٢
١٦قلعه شوری٧٣٩٤٥١فیض محمدنثاراحمد٥٥٣
١٣انچی باغبانان٧١١٨٣٢عبدالحسینعلی رضا٥٥٤



١٣آسیابینی٤٤٠٧٥٥صفرعلیعبداهللا٥٥٥
٨قلعه نعمان٨٨٥٠٠٩سردارمحمدنورمحمد٥٥٦
١٤قلعه عمر٥٨٦٩٠امراهللامحبوبه٥٥٧
٥آبرسانی٦٩٩٨٨٧عبدالمومنگل محمد٥٥٨
١٥شهرک شهیداحمدشاه مسعود٥٣٥٢٦٠٩زلمیفاروقغالم ٥٥٩
١٥خواجه بغرای جدید٢١٠١٦٠٠٠هاشم گلرحیم اهللا٥٦٠
٥نیازبیگ٣٧٣٧٢جان محمدسلطان محمد٥٦١
١٣کوچه باب الحوایج١٧٩١١٨علی شفامیرحسین٥٦٢
٢٢کوچه مسحدامام ابوحنیفه٧١٤٠٢١محمدنبیغالم قادر٦٧٣
٦مکتب صفی اهللا افضلی١٥٣٠٣٨٣٢عزیز محمدفتح محمد٦٧٤
٧عقب باغ چهلستون٧٦١٤٨٥فخرالدینپروین٦٧٥
٧حصه دوم چهلستون١٩٦٢٦٣٧نورمحمدعلی احمد٦٧٦
٢٢قریه حسین خیل کوچه سوم١٨٨٩٧٠حاجی نوراهللانعمت اهللا٦٧٧
بگرامیقریه شینه٨٣٤٥٩٦شرین آقاشاه آغا٦٧٨
٤بره کی شهرآرا٢٢٤٣٧٧حافظ الدینعاصم الدین٦٧٩
١٧زیرچشمه کوتل١٢٤٢٠٦٩٤محمدیاسینمحمدرحیم٦٨٠
٩پکتیا کوت٧١٩٨٨٠٨عبدالعزیزعبدالحی٦٨١
٦بانکسیدار٢٢٤٩٤٩جمعه خاناحمدخان٦٨٢
١٣شهرک رسول اکرم ص٢٠٣١١٤٢٣خلیل اهللامحمدیاسن٦٨٣
٤کلنیک بالسم٦٥١٢٧٨عبدالغفورمحمدعثمان٦٨٤
١٤کشکک نوین٥٧٤٠٦٦١عزیزاهللاعزت اهللا٦٨٥
٥کوچه قلعه واحد١٥٤٤٧٥٣٠عبدالوکیلعبدالبصیر٦٨٦
بگرامیواقع کمری٩٩٤٦٣ضیاالدینخیرالدین٦٨٧
٨عقب مکتب عبدالحی حبیبی٦٩٨٠٠٠میرزامحمدنصیراحمد٦٨٨
١٦الوخیل٥٣٦٠٤٨٧فقیرمحمدحاجی٦٨٩
١٣آسیاب بینی٦٤٩٤٨٧سیدحسینسیدابراهیم٦٩٠
١٧گذرزیارت سرکوتل١٣٩٣١٧٧کمیدانجان آقا٦٩١
٦قلعه وزیر٥٨٠٤٣٢محمدهاشممحمدانور٦٩٢
٦کوجه مسجدسرورکاینات٢٩٥٠١مرزامحمدوزیرگل٦٩٣
١٣چهاراهی حاجی نوروز٨١٧٠٣غالم نبیعبدالغفار٦٩٤
٣عقب زراعت٦٦٦٠٥٦اهللا دادخدیجه٦٩٥
١٧نوآباد سرای شمالی٧٩٠١١٢غالم جیالنیمحمدسالم٦٩٦

کوچه خلیفه صاحب ٨٥٣٨٧٢٥اسالم الدینمحمدناصر٦٩٧
٦عالوالدین

٩یکه توت٢٣١٥٥٣پیرمحمدفقیرمحمد٦٩٨



١٠کوچه شاه سمند٨٤٦٦٩٣٠محمداکبرعبداهللا٦٩٩
٦کارته سه٤سرک ٩٩٧٥٦رفیع الدینشمس الدین٧٠٠
شکردرهقلعه کوچین٢٠٤٩٧٨عبدالجلیلحسیب اهللا٧٠١
١٧سرک بوستان٤٢گذر٣٦٧٥٠٨محمدانورمحمدسالم٧٠٢
چهارآسیابچهارآسیاب١٢٥٩٢٥٢٣الف خانمحمداهللا فرید٧٠٣
١٦قلعه احمدخان١٥٣٢٥٩٢معراج الدینعبدالغفور٧٠٤
بگرامیجبارخانبگرامی قلعه ٥٩١٠١٠سیدحسینرامین٧٠٥
٨قلعه حشمت خان١٩١٨٣٧٨٦حاجی ناصرخانحبیب خان٧٠٦
١٠برج مامور١٩٣١٥٠٦٤محمداسلمفرید٧٠٧
١٣١٣شهرک اتفاق کوچه ٦١٢٥٥٢غالم رضاعبداهللا٧٠٨

کوچه غرب مسجد باباآدم ١٨٨٥٤٩٤عنایت اهللاحمیداهللا٧٠٩
٥صفی اهللا

١٦الوخیلواقع٩٦٦٣٦٩عبدالحنانشاهد٧١٠
١٣کوچه رسالتمحمدعسیاسحاق علی جمال٧١١
١٦الوخیل٧٤٦٥٩٤عبدالغفاراهللاعبد٧١٢
چهارآسیابقلعه جالل٧٥١٦٧محمدعظیممحمدنعیم٧١٣
١٧شهرک رفا٢٢کوچه ٨٣٩٢٨٣١عبداالحمدمحمدسعید٧١٤
٩قلعه علی مردان١٢١٧٣٢عبدالبصیرعبدالجلیل٧١٥
١٧شهرک صفا٦٢٦٢٨٣٤مزرا محمدمحمدفرید٧١٦
٥کوچه قلعه واحد٧٤٢٨٦٣سردار محمدرضا محمد٧١٧
١٣کوچه معرفت٩٣٧٣٥٧عبدالحسنعبدالقدوس٧١٨
٨سرک نو٢٠٢٤١٤٠نظرمحمدبریالی٧١٩
١٤قلعه آغرخان٨٧٧٨٣١رحمتمحب اهللا٧٢٠
١٥خواجه بغرا٣٣٩٢٥محمد دیدارمحمداسحاق٧٢١
١٦قلعه زمان خان٥٩٨٧١٢مقصود شاهمصطفی٧٢٢
١٦واقع دراز کوچه٩٣١٤٦٨فیض محمدپیرمحمد٧٢٣
١٧شهرک رفاه٢٤٧٦٧٠٣عبداهللا جانل آجان٧٢٤
١٥خواجه بغرا٢١٠١٦٠٠٠هاشم لرحیم اهللا٧٢٥
٦نو آباد سناتوریم٥٣٣١٠٤احمد خانمحمد هاشم٧٢٦
٦چهار قلعه١١٦٢٠٥لعل گلفیروز٧٢٧
قاری ل آقا٧٢٨

صفی اهللا
٦٤٠٣١حبیب الرحمن

٨٧٧٣١١
١٤خواجه مسافر

٧ده دانا کوچه حمام٦٠١٤٩٠خان بایمحمدخان٧٢٩
٨واقع بینی حصار٩٨٩٩٨٢ل احمدنذیراحمد٧٣٠
١١کوچه اول هزاره بغل٨٨٤٥٤٠فدامحمدبازمحمد٧٣١



١٦شهرک خراسان٩٥٩٤٤محمدحسینعبدالحمید٧٣٢
١٧شهرک ذاکرین٢٥٢١٢١عبدالحمیدعبدالهادی٧٣٣
٧کوچه مغازه٢٠٨٢٢١٥غالم غوثغالم ربانی٧٣٤
شکردرهقریه سرخ بلندی٦٩٨٥٥٥احمدعلیمحمدعثمان٧٣٥
٥دو راهی قرغه٨٧٦٨٦محمدموسیعبداهللا٧٣٦
٣١٥١١شهرککوچه اول ١٤٠٢٥٢اکرام الدینبرهان الدین٧٣٧
١١کارته بوستان لوای بابه جان٤٩٨٦٠٥فقیرمحمدکتوری٧٣٨

٧٣٩
محمدبشیر
محمدنذیر
محمدضمیر

محمدل
٥٣٣٢٣٧٦
١٨٧١٣٦
١٨٧١٣٧

بیست هزاری دشت برچی 
١٣شرق مسجدحضرت عباس

١٥کوچه سوم ارد٢٤٧٥٦٥٤عبدالمبینصفی اهللا٧٤٠
٦عالوالدین علیا٥٤٣٧٥٩سالم الدیننسرین٧٤١
١٠مکتب سابقه٣٧٠٠٨قیام الدینایام الدین٧٤٢
١١تپه حصه اول خیرخانه٢٦٨١٤٤محمدشاهمحبوب شاه٧٤٣
برامیقلعه موسم٢٠٥٦٧٩٠شیرمحمدشیرال٧٤٤
١٦واقع الوخیل٢٠٤٥٠٤٨یارمحمدمحب اهللا٧٤٥
١٣سنچال٧٦٣٤٧٦موسی خانعلی سینا٧٤٦
١٣کوچه قلعه واحد٨١١٧٩٣لبدینالدینالف ٧٤٧
٧موسهی٧٦٩٢٠٦محمدیوسفذبیح اهللا٧٤٨
٧نه برجه٣٣٨٦٧محمدزمانمحمدنجیب٧٤٩
بگرامیقریه مموزی٥١٨٢١٦٣خوانیروح اهللا٧٥٠
١٣دشت برچی٢٨٦١٠٥٦غالم حسینمحمدعلی٧٥١
٧اهللامقابل مسجدابراهیم خلیل٢٢٨٥٩١٥٣زلمیذبیح اهللا٧٥٢
١٥قصبه شمال میدان هوایی٨١٠٥٤٣١فدامحمدجاوید٧٥٣
٦قلعه وزیر١٣٢٠٥١فقیرحسینحفیظ اهللا٧٥٤
٦کوچه گلشن٣٢٩٥٦٧دل آساغالم حسین٧٥٥
٥خواجه جم٥٢٧١٩٥جمعه گلرحمت گل٧٥٦
١٤نوربیک خیل٥٢٥٠٧٣٩محمداکبرنجیب اهللا٧٥٧
بگرامیزیارت ایشان صاحب٨٤٢٥٩٨٨نورحسینشفیع اهللا٧٥٨
١٣مسجدچهاریارمحمد١٠٢١٤٠٢نظام الدیناسالم الدین٧٥٩
٥ده مبارک کوچه موترشویی١٣١٠٥٧سیدکاظمحاجی حسین٧٦٠
١٣کوچه ولی عصر١٤٤٠٢٦٧بخش علیناظرحسین٧٦١
١٣واقع ریگریشن٥٣٥٤٧٣علی احمدمیرزاحسین٧٦٢
١٥پوسته کچالو١٥٤١٣٢٩٩عبدالغنیعبدالهادی٧٦٣
٩خواجه رواش٨٤٠٣٨٦٥غالم حسینرحیم ٧٦٤



٩قریه میرعباس٦٤٥٦٥٢امام الدینقطب الدین٧٦٥
بگرامینوآباد١٧٠٣٠٢٥٣محمدیونسمحمدنبی٧٦٦
بگرامیقلعه شانان١٩١٢٣٥نورالحقسلیمان ٧٦٧
٦چهارقلعه پهاردهیکوچه لیسه ٥٤٨٤٣محمداکبرنجیب اهللا٧٦٨
٥کوچه آبرسانی سوم٢١٣١٧٥عبدالواسیععبدالمبدی٧٦٩
شکردرهقیه قول جهادکارزمیر٢٢٨٢٩٤٣٧دادخداعزت اهللا٧٧٠
١٥پنصدفامیلی١٢٢١٠عزیز محمدصدام ٧٧١
٦کوچه پکه٤١٠٥١٥عبدالخلیلمحمدغفور٧٧٢
٩کوچه اول هشت جریبه٣١٩٠٧٦٦غالم حسنجلیم٧٧٣
١٦گذرشش ده خدایداد٣٧٧٤٥٢معراج الدینکمال الدین٧٧٤
١٣نوآباد چهل تن٧١٦٩٠٦٥سیدموسیسیدجواد٧٧٥

اسداهللا٧٧٦
امان اهللا

میرزاحسین
ناظر

١٠٤٦٥٣
١٣سرک معرفت برچی٢٧٨١٩١٧

١٣کوچه گلستان شهرک اتفاق٥٥٧٤٦دادی حسینقربان ٧٧٨
١١نوانوایی اعظم پروژه جدید٧٠٧٩٧خواجه میرعبدالبشیر٧٧٩
٩قریه قیام الدین٥٢٠٠٦٩٥حاجی عمرگلعبدالمتین٧٨٠
٥مقابل فابریکه یخ٣٣٢٨٥٤٤تاج محمدشاه محمود٧٨١
چهارآسیابچهل دختران٦٣٠٩٩٧دوست محمدعطا اهللا٧٨٢
بگرامیکوچه شمشاد٢٣٢٦٦٧غالم فاروقمحموداکرام٧٨٣
بگرامیسپین کلی١٩٢٧٢٥٠٤جنت گلهدایت اهللا ٧٨٤
٥دیوان بیگی٨١٥٥١١نورگلمحمدجمیل٧٨٥
١٣کوچه بنیاد عالمه١٦٨٥٧٥حسنمیرحسین٧٨٦
١٠کوچه دوم١١٦٧٥عوض علیفخرالدین٧٨٧
٥قلعه نیازبیگ١٩٢٣٦٠٠٥عبدالرحیمعبدالحلیم٧٨٨
٦قلعه وزیر١٧٧٦١٧١محمدیونسدالور٧٨٩
١٥کوچه هشت گارد١٤٦٩٤٠عبداهللامسجدی ٧٩٠
٦افشارداراالمان٥٣٣١٧٩محمداسحقمحمدرفیع٧٩١
١٥کوالیی خواجه بغرا٧٥٩٥٤٨محمدعمرمحمدامان٧٩٢
٥کمپنی٧٥٢٩٢١محمدهاشممیرویس٧٩٣
٩قلعه خیاط٦٤٨٩٤٥عبدالودودعبدالواحد٧٩٤
١٤دانش آبادکوچه٢٠٥٣١٠رازمحمدصالح محمد٧٩٥
١٧شهرک ادروگل١٥٤٨١٥عزیزالرحمنمحمداکبر٧٩٦
١٥پل خواجه بغرا١٢٢١٠شاهینامین اهللا٧٩٧
٤برکی شهرآرا١٤٦٠٢٧٠شیرمحمدمحمدیونس٧٩٨
٥کوچه نیازبیگ٥٤٣٦٥٢عبدالروفعبداالحمد٧٩٩



٥باغ داود٨١٥٥٤٢مازرکرحمت اهللا٨٠٠
١٣کوچه ده هلکه١٥٣٢٩٦انمیرافغامان اهللا٨٠١
٧پل حسن خان٢٦٧٢١٤٩عبدالقدوسفاضله٨٠٢
١٤لب سرک عمومی٣٥٢٠٤٦قطب الدینقمرالدین٨٠٣
٧ده قلندرقلعه نجارها٢٠٨٨٢١راز محمدوکیل احمد٨٠٤
١٦کوچه خاص٦٧٥٧٢٠عبدالصمدعبدالظاهر٨٠٥
٥کمپنی قلعه کاشف٩٧٠٨٧عبدالروففقیراهللا٨٠٦
١٥خواجه بغرا١١٤٧١٥محمدابراهیمهارون٨٠٧
٧قلعه غیبی٨٤٣٧٣٢٨عبداهللاسید انور٨٠٨
١٧پولیس١٧عقب حوزه ٢٠٩٢٧٥٧٨فیض الدینسیف الدین٨٠٩
٧زیرکوتل وکیل١٨٣٨٨٣٣٢غالم محمداحمد وزیر٨١٠

کوچه برج برق قلعه وکیل بی ٤٧٨٠٤٢محمدطاهرمحمد ماهر٨١١
٩بی مهرو

١٠قلعه خاطربی بی مهرو١٣٥٢٠٥٧١محمدیعقوبدین محمد٨١٢
١١ده  مراد خان٨٤٦٩٠٥٤عبدالباقیمحمد معروف٨١٣
١١سرک ده مراد خان٨٤٦٩٠٥٤محمد خانمحمد حکیم٨١٤
١٧بالک رسم حیدر بی خاظر٢٥٩١٩٥٥یار محمدعتیق اهللا٨١٥
١٣سجادمسجد امام ٢١٦٨٢٤امیر محمدرمضان٨١٦
١٧شهرک صفا٨٤٩١١٥شیراب الدینمحمد عارف٨١٧
١٣شهرک استقالل٣٧١٢٦٢سلمان علینصراهللا٨١٨
٨سرک نانوایی٦٩٦٨٣٨عبدالرحمانبارز کحکد٨١٩
١٣کوجه امام زمان٣٣٣٣٩٨خدادادعلی احمد٨٢٠
حصه اول کوهستانقریه نبی خیل١٤١٠٥١پاینده محمدمحمد حنیف٨٢١
١٣کوجه غرجستان١٣١٤٧٥٢سرورنادر علی٨٢٢
١٧کوجه چغل سر کوتل٩٩٦٧٩٧عبدالرسولعبدالروف٨٢٣
٧گذر چهلستون١٤٩٢امیر مخمدجان محمد٨٢٤
١٣کوچه تانگ تیل انچی باغبان١٤٨٤٩٨محمد علیمحمد اعظیم٨٢٥
بگرامیقریه سهاک٦٨٩٩٢٦منورایمل٨٢٦
٥کوچه  قلعه واحد٢٠٩٨٢٤٥مسجدینجیب اهللا٨٢٧
١٥چهاراهی شهید هنگرها٧١٨٧١١٩نیک محمدبریالی٨٢٨
٥کوچه قلعه واحد١٤٨٤٩٨عبدالحمدعبدالغیور٨٢٩
٦کوچه قلعه وزیر مسجید سفید١١٨٥٠٨١٤عبداالحدعبدالرازق٨٣٠
٨تپه کامه وال١١٤١٣٨٦٢حاجی متینجمیل٨٣١
١٣سرک اول شهرک صفا١٢٨٣٠٣٦محمدعلیحاجی رستم علی٨٣٢
٦کوچه چارم انصار٦٠٩٣٠٠حسین علیزاوار شاه٨٣٣



٨٣٤
عبدالعزیز
شاه ولی
و حسین

احمد علی
١٦٩٩٩٥١٥
٢٤٣٨٦٥٤٢
١٧٥٦٠٦٧

٦واقع بانگسیدار

کوچه مسجدامام حسن ١٤٦٧٣١٩شاه حسینحبیب اهللا٨٣٥
١٣عسکری

٥ده عربان٢٣٨٣٧سلطان محمدسردار محمد٨٣٦
٨کوچه سوم مسجداتفاق٧٤٧٧٦٦محمدیاسینمحمد داود٨٣٧
١٧قریه کارته الفتح٦٣٤٢٩٠رحمت اهللاکفایت اهللا٨٣٨
١٥کوچه دانش پل خواجه بغرا٥٢٥٢٦١٧محمد عالممحمداعظم٨٣٩
٦عالوالدین سفلی٢٧٨٠٧٨٣شیراحمدخواجه نوراحمد٨٤٠
٥مقابل مکتب فاضل بیگ١١٩٨٤١٦٦محمد جانمصطفی٨٤١
١٧چهل متره مارشال صاحب١٥کوچه٢٨٨٩٦٧٥فضل حبیبمریم٨٤٢
بگرامیقریه شانان١٤٢١٦٥٧٨اختر محمدیارمحمد٨٤٣
٥کوچه قلعه کاشف٦٧٦٨٠محمد داودفواد٨٤٤
٧کارته غوث الدین١٣٥٠٣٨٢٩عبدالقیومحمیداهللا٨٤٥
بگرامیقلعه حسن خان پایین١٣٨٤٩٧عبدالخالقعبداهللا٨٤٦
١٠کوچه مسدانی٧٦٨٩٦٩محمدنادرمحمدظاهر٨٤٧
١٣قلعه کوچه گلستان٧٦٨٩٦٩محمدرسولمحمدعسی٨٤٨
٥نیازبیگ کوچه تغرا٦٦٧١٤٥میربازمحمدحکیم٨٤٩
شکردرهکوچه برجک٨٢٨٦٧٨٨عبدالصبورعبدالمجیب٨٥٠
٧کوچه قلعه کاشف٧٩٥٥٥٦نمحمد حسحضرت محمد٨٥١
١٣شهرک جاغوری١٦٨٤٢٦٣جان محمدمحمد جمعه٨٥٢
بگرامیقلعه احمدخان٩٣٥٥٧٥عبدالمناننثاراحمد٨٥٣
٩قریه خواجه یکه توت٦٣٧٧٦٠٥غالم محی الدینامام الدین٨٥٤
٣واقع جمال مینه٧١٤٣١٩٣میرهاشممحمدعلی٨٥٥
٩قلعه میرعباس٨٢١٥٧٧سلطان محمدحاجی محمد٨٥٦
١٦ده خدایداد٥٩٧٣٤٩غالم قادرمیرقادر٨٥٧
٧واقع قلعه میرا٧٧٠٣٢٥غالم دستگیرمحمدنصیر٨٥٨
٧نوآباد خواجه نور٧١٥٧٥٤سلطان محمودشاه محمود٨٥٩
١٦واقع کوچه موی مبارک٢٢٧٨٣٥٢٦غالم سخیاحمدفرهاد٨٦٠
١٦کوچه داشواقع ١٨٥٦٣٢٨مرزامحمدعبدالودود٨٦١
٦سناتوریم٧٩٠٧٢٣محمدنسیممحمدامین٨٦٢
١٧شهرک ذاکرین٦کوچه٢١٤٢٥٤عبداللطیفعبدالجلیل٨٦٣
بگرامیشینه پایان قلعه٨١٦٧٥٢٧عزیزاحمدذبیح اهللا٨٦٤
٦سناتوریم١٣٧٢٢فضل الحقهمایون٨٦٥



کوچه چهارم نوآبادپروژه ١٣٠٥٨٢٥عبدالربعبدالرقیب٨٦٦
١١جدید

١٤کشکک١٢١٨٢٥شیرعلمنجیب اهللا٨٦٧

محمدصادق٨٦٨
٨٥١٤٢٤علی یاورمحمدعلی

١٣انچی باغبانان٨١٢٢٣٠

بگرامیکوچه شمشاد٨٣٨٧٨٣طالبحامد٨٦٩

شهرک شهیداحمدشاه ٨٥٧٨١١شاهدینرازالدین٨٧٠
١٥مسعودکوچه نهم

بگرامیپایینکوچه قلعه حسن خان ٨٦٥٠٤٥عبدالرحمنعبدالرحیم٨٧١
٥کوچه قلعه کاشف٢٣١٧٨٤٧٤امان اهللاعطااهللا٨٧٢
١٩بابه قشقار٣٣٠٠١٣خان مرادگل مراد٨٧٣
"١٦کوچه ماموریت١٥٦٧٠٩٧جان محمدلعل زاده٨٧٤
١٩کوچه مهاجر آباد١٢٣٣١١محمد دینامرالدین٨٧٥
١٣کوچه معرفت گلستان٩٢١٨٢٤امیرمحمدحبیب الرحمن٨٧٦
٥قلعه کاشف٣١٦٦٣٣محمدموسیمحمد اهللا٨٧٧
٥کوچه تندورسازی فاضل بیک١٣٤٠ابوالحسننصیر احمد٨٧٨
١٠مسجد امام حسن٧٠٩٠٠امیرمحمدولی محمد٨٨٨
٤کوچه رادیو کلید٧٢١٠١٦گل محمدعبدالصبور٨٨٩
٧ده دانا١٨٥٦٤٤٤عبدالوکیلعبدالرحمن٨٩٠
١١اتفاق٧کوچه ٥١٦٠٩٢خانجالد محمد حسین٨٩١
١٧بوستان کابل١١بلک ٣٥٥٦١صالح محمدمحمود جان٨٩٢
٨مسجد حاجی بابا٥٩٨٧٩٥محمد ظاهرسلیمان٨٩٣
١٧کوچه جغل٩٩٦٧٩٧عبدالرسولعبدالروف٨٩٤
٧قله غیب اهللا٢٧٩٢٣٣٩٤اهللا محمدمحمد عمر٨٩٥
٧قلعه غیب اهللاواقع٢٢٨٢٥٢٧٠عبدالغفورعبدالواسیع٨٩٦
٨نوآبادمسجد اتفاق٣٨٦٢٨٢محمدعمرمحمدنعبم ٨٩٧
٤نوآباد سرای شمالی٢٢٨١٤٦٣١میرمحمدشاه محمد٨٩٨
بگرامیقریه بتخاک٧جواربالک ٩٥٣١٧٥لعل محمدفربد٨٩٩
٨قلعه برقی٤٦٣١٤٦٩حاجی عبداالحدغالم سرور٩٠٠
١٧موترفروشیعقب ٤٥١٧٩١عبداهللامحدرضا٩٠١
٧گذرآقاعلی شمس١٦٣٩٩١٠٧غالم نبیدل اقا٩٠٢
١٣متره٤٠سرک ٢١٣٦٧١٦٠عوض علیغالم حیدر٩٠٣
١٣واقع سنکر٧٨٦٣٣٦خان علیگل بیگم٩٠٤
٩کوچه مکتب٦٥٠٨٨غیاث الدینسردارآغا٩٠٥

فاضل بیگ کوچه مسجد ٧٢١٥٥فدا محمددل محمد٩٠٦
٥جامع



٥نیازبیگ١٩٢٣٩٥٩٢محمدطالبعبدالغفور٩٠٧
٨نوآباد٢٨١٧١٧٣حاجی رحمنهاشم خان٩٠٨
١٦نوآباد٢٩فضل حقدادحق٩٠٩
١٦نوآباد درازکوچه١٩٩٤١٦٨٤مرزامحمدمحمداکبر٩١٠
بگرامیقریه گل بته٥٩٠٤٤٧عبداهللامحب اهللا٩١١
١٠فاضل بیک٨٠٥٨٦عزت اهللاداد اهللا٩١٢
١٧کوچه ذخیره ده کیپک ١٢٠٦٢١٠غالم سخی فرید اهللا٩١٣
١٤قلعه وزیر٢٠٥٢٢٩٣عبدالجبارقدرت اهللا ٩١٤
٧قلعه فتوح ٩٨٩٤١١محمد شاهمحبوب شاه٩١٥
١٣کوچه گلستان معرفت١٤٤٤٧٥٣٦ولدیت:رحمت اهللامحمد ناصر ٩١٦
٥کوچه تانگ تیل دالئور٨٥٥٣٤٠٥درمحمدنور محمد٩١٧
١٦واقع ده خدایداد٧٠٨٥٤١٤رضا خان ولی خان٩١٨
٤کوچه برج برق کلوله پشته١٣٢٣٧٣غالم نبیرجب علی٩١٩

نوآبادفاضل بیگ کوچه مامور ٨٤٧٦٤٥٣حاجی عبدالکریمخان محمد٩٢٠
٥رفیق شهید

بگرامیقلعه خاندر والیتی١٥٥٤٠گل محمدلعل باز٩٢١
١٣ریگریشن٥کوچه نمبر٢٦٧٧٩٥٦حسن رضاعبدالحکیم ٩٢٢
١٥خواجه بغرای جدید کوچه پنجم٤٢٩٩٩نظام الدینغال الدین٩٢٣
٧قلعه خواجه١٩١٨٨٠٢٤محمد انورمحمد انس٩٢٤
٢٢١٧شهرک صلح کوچه ٢٢٨٩٠٣٨محمد اکرمعطا جان٩٢٥
٧دوغ اباد کوچه للندری ها١٩١١٥٤٨٠سید محمدعبداهللا٩٢٦
١٣شهرک عرفانی کوچه توحید١٨٦٩٥٢٣٩حسن علیاهللامین ٩٢٧
٧گذرنوآباد ده دانا٧١٥٩٩١عبدالغفورعبدالصبور٩٢٨
٦جوار سرک عمومی چهارقلعه٦٢١٣١٠عزیز احمدعبدالغفور٩٢٩
١٧عقب گدام های شاروالی بناء١٩٢٤٦٧١٨نبی خانذکریا٩٣٠
٥کمپنیگذرسرکاریز٦١٧٦آغا میرخانپاینده گل٩٣١
١٧هده مزارشریف٧٨٦١٩٢محمد حنیفمزمل٩٣٢
٧جنگلک١٠٣٠٠٢٥٤محمد اشرفمحمد امان٩٣٣
١٧شهرک صلح سرک چهل متره١٠٩٧٨٩٤سلطان محمدذبیح اهللا٩٣٤
١٤شهرک کشکک٢٤٦٠٧٦٠٣محمد قدیرمحمد مسعود٩٣٥
٧قریه ملک دوغ آباد٩٩٣١٠٣٢خیرالدینگالب الدین٩٣٦

قلعه احمد خان کوچه مسجد١٤٧٧٨٥٧٣غالم غوثکبیراغا٩٣٧
بگرامیامیرحمزه

٥ده عربان٣٨٧٢٠٢محمد قیومنجیب اهللا٩٣٨
٣کو.چه هفتم کارته مامورین٧٣٥٠٤٦عبدالشکورعبدالذاکر٩٣٩



١١حصه اول خیرخانه١٦٤٥٥٧عبدالرزاقعبدالبصیر٩٤٠
٥نواباد فاضل بیگ٢٩٥٩٢٢عبداهللاشفیع اهللا٩٤١
٥گذر کاریزک٣٥٢٠٤٦قطب الدینقمرالدین٩٤٢
بگرامیحسین خیل کوچه شمشاد١٥٦٧٦٠٣٤عبدالمالکطالب ٩٤٣
٥افشار٦٢١٩٢٢محمد قدیرعبدالباقی٩٤٤
١٧کارته نجات٢٢٨١٠٩٦١عبدالکریمعبدالغفار٩٤٥
٧ماموریتآقا علی شمس کوچه ٢٧١٤٤٦گل محمدعبدالخلیل٩٤٦
٢٤١٧شهرک صلح کوچه ٩٧٩١٤٧محمد امانمحمد احسان ٩٤٧
١٣جبارخان٧٦٦١٠٦غالم حسنحسین شاه ٩٤٨

سرک مارشال ٢٣کوچه ١٥٠٦٤٤عبدالبصیرنذیر احمد٩٤٩
١٧صاحب

بگرامیده یعقوب٤٠٨٠امین اهللاحزب اهللا ٩٥٠
١٣آسیا بینی١٩٨٠٥٧٣٥سید محمد طیبخان آقا٩٥١
بگرامیقریه شینه١٣٧٠٠٨٩شیرزاد خانمجتبی٩٥٢
١٤١١سرک شتل کوچه ٤٢٧٣٧٦١محمد فقیرسیما٩٥٣
٤پروان سوم١٤٩٣٩٨٥نجابتعبدالقدوس٩٥٤
١٣انچی باغبانان٨٠٨٦٢٦علی احمدبابا علی٩٥٥
١٩وفامیلیگازن١٩١٠٧٣٦٦محمد شاهحبیب الرحمن٩٥٦

باب صحت است ٩٥٦اسامی


