
 

 د مخابراتو او معلوماتی تکنالوجی وزارت

 وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی

  هادار میخدمتونو د تنظ پُستید افغانستان د 

ستی افغانستان اداره تنظیم خدمات پُ  

 

 

 

الیسییی زییازظ تنظیییم وننییده و دییه ار ییان نظییارتی در پُرا( بییم مبابییم دییه اداره پیی)اسییتی پُاداره تنظیییم خییدمات 

فعالییت   سیتیخیدمات پُ  انتیممی  قویوم مشیتردان و هرکیم وننیدهست وشیور بیم منظیور فیتافیت پُ مارویت

 .نماددمی

ز زیاختم ازیت ویم هرکیم وننیده خیدمات پُسیتی را م یو( 12اداره تنظیم خدمات پُستی افغانستان )اپرا( بتعیداد )

فیروت دولتیی افغیان پُسیت در ماروییت پُسیتی وشیور فعالییت مینمودنید ویم در ی داد فده بر هیووه فروت ها

هیای فعالیتهیدف مکتیو  هیدف فعالییت خیود  را مبنیی بیر مشیکوت موجیودظ  اواخر ده تعداد آنهیا بنیابراد  

 ذدل اند: وم ازامی آنها قرار زال دافتم اندبم اد  اداره ارپُستی خود  

 (DHLفروت خدمات پُست زردع دی اچ ال ). 1

 (FedExفروت خدمات پُست زردع تنت ) . 2

 فروت خدمات پُست زردع ادرو پارزل. ۳

 فروت خدمات پُست زردع بُبر. ۴

 فروت خدمات پُست زردع نی. ۵

 فروت پُست زردع زمارت زیستم. ۶

 فروت پُست زردع فهیر. ۷

 فروت پُست زردع جی تی آر. ۸

بیم فیروت دولتیی افغیان پُسیت ( چهیار فیروت بیر هیووه ۴داره بتعیداد)از ادی  ام وز دارای از جملم فروت های 

 هرکم خدمات پُستی مبادرت ورزدده هموً در مارویت پُست وشور فعال میبافند وم ازامی آنها قرار ذدل اند:

 فروت دولتی افغان پُست. 1

 فروت پُست زردع باختر. 2

 (UPSفروت پُست زردع ادکسپو). ۳

 ردانافروت پُست زردع وابل آ. ۴

 فروت پُست زردع وابل ویهان. ۵



 

هادکیم تتیت هنیوان خیدمات ویار وظ لو،زیتیهظ دیا هیم هرکیم وننده افیخا  قویویی دیا قکمیی وآنعده  نوت:

 در ظورزنیدظ خیوا الیول و مویررات نافیده بیودهبیادرت میم زادر خدمات مشیابم بیم خیدمات پُسیت دا زیاقتی و

فیمرده منتیی  متخلی  )اپیرا(  یخیدمات پُسیت میاداره تنظینظیارتی هیای توزی  تییم  ت و تببی لورت تشخیص

لیورت خواهید بیا ادشیان برخیورد قیانونی  ومعرفیی قضیایی  ر انهیای هیدلی وبیم ا  یری موکیو  و غرض پی فده

   رفت.

 

و همچنان  ستی وشورپُهای بدون م وز در مارویت جلو یری از فعالیتم وز و  هایمنظور قمادت از فعالیتببناً 

  contact@apra.gov.af درس ل آیستی لطتاً بم ادمپُلورت دافت  فکادات از خدمات  در

                                          .ذدل در تماس فوددی فماره هاو

                                              020210۶01۳ - 020210۶012 -  020210۶0۸2تماس :  های فماره
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