
 

 د مخابراتو او معلوماتی تکنالوجی وزارت

 وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی

  هادار میخدمتونو د تنظ پُستید افغانستان د 

ستی افغانستان اداره تنظیم خدمات پُ  

 

 

 

 تیاخبر

تنظیمي او څارونکي ادارې په  د جوړونې، پالیسۍبازار کې د  پُستيخدمتونو د تنظیم اداره )اپرا( د هیواد په  پُستيد 

حقونه خوندي  وکونکخدمتونو وړاندي  پُستيد خدماتو د پیرودونکو او  پُستيتوګه کار کوي ترڅو په شفافه توګه د 

 .کړي

 ونهشرکتونو ته جواز (۱۲)خدمتونو د وړاندې کولو  پُستي)اپرا( د خدمتونو د تنظیم ادارې  پُستيد افغانستان د 

، له یادو سر ته رسويفعالیت ورکړی، چې د افغان پُست د دولتي شرکت تر څنګ  د هېواد په پُستي بازار کې  

 .شرکتونو چې په دې وروستیو کې یې فعالیت درولی په الندې ډول دي

۱ .(DHL)  شرکت خدمتونو  پُستي چټکود 

۲ . (FedEx)  شرکتخدمتونو  پُستي چټکود 

 شرکت خدمتونو پُستي چټکویرو پارسل د ا. ۳

 خدمتونو شرکت پُستي چټکوببر د . ۴

 خدمتونو شرکت پُستي چټکونی د . ۵

 خدمتونو شرکت پُستي چټکوسمارت سیستم د . ۶

 خدمتونو شرکت  پُستي  چټکوشهیر د . ۷

 شرکت نوخدمتو پُستي چټکو د آر ټيجی . ۸

چې  فعالیت لري  په ګډوندولتي شرکت  پُستافغان  د( ذکری شوي شرکتونه په پستی بازار کی ۴الندی  )همدا راز 

 .نومونه یې په الندې ډول ذکر کېږي

 دولتی شرکت  پُستافغان . ۱

 خدمتونو شرکت  پُستي چټکو د باختر. ۲

 خدمتونو شرکت  پُستي وکد چټ (UPSایکسپو). ۳



 

 خدمتونو شرکت پُستي چټکود  کابل آریانا. ۴

 خدمتونو شرکت پُستي ټکوچد  کابل کیهان. ۵

، لوژستیک، سیاحت او نورو ورته خدماتو تر چی د کارګوکوونکي  ېضهعریا  اشخاص حقوقییا  حقیقیدونه: هغه یا

لخوا کشف او تایید شي، د  لینو مسئو بازار د څارني پُستيدي، که چیرې د  ښکیل کيخدماتو  پُستيالندې په نامه 

وضوع د تعقیب په م لخوا )اپرا(  ېادارخدماتو د تنظیم  پُستيد  او چلڼد  ورسره کیږی په رڼا کی  اصولو او مقرراتو 

 .ته معرفي شي او قانوني چلند به ورسره وشي ارګانونوعدلي او قضایي  پهموخه 

 د غیر جواز لرونکو فعالیتونو د مخنیوي کېبازار  پُستيپه  هیواد او د مالتړد  له همدې امله، د جواز لرونکو فعالیتونو

  :وکړئ دغې اېمېل سره خپل معلومات شریک کړئ، مهرباني د شکایت لپاره په تړاو متونوخد پُستيلپاره او د 

.contact@apra.gov 

 :شمیرو سره اړیکی ونیسئ الندې او یا هم
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