
به حوادث گیوالیتی وزارت دولت در امور رسیدلیست مراجع اطالع رسانی ریاست های   

 وظیفه شماره تماس ایمیل آدرس
اسم مرجع اطالع 

 رسان
 شماره نام اداره

Khan.kabul@gmail.com  4744800070 ریاست مبارزه با حودث والیت کابل عبدالمبین استوتر انسجام مدیر روابط و 
1.  

kamaluddinkaihan@gmail.com  
4708807000 

 
 ریاست مبارزه با حوادث والیت بادغیس کمال الدین کیهان مدیر وقایه و کاهش خطر

2.  

Maman.akhlaqi@gmail.com  
4774000070 

4700494700 
ارزیابی  مدیر سروی و

 خسارات
 ریاست مبارزه با حوادث والیت بامیان محمد امان اخالقی

3.  

Zbl.andma.dir@gmail.com  
4744040070 

4708444470 
 ریاست مبارزه با حوادث والیت زابل عبد القهار حبیبی اداری مدیر عمومی مالی و

4.  

Mnorullah@yahoo.com  4770774997 
 خسارات و ،مدیر ارزیابی
 نیازمندی ها

 ریاست مبارزه با حوادث والیت سمنگان نورهللا منصف
5.  

payamkhanzazai@gmail.com  
4777040994 

4700407770 
 ریاست مبارزه با حوادث والیت پکتیا پیام خان زازی خساراتو مدیر ارزیابی 

6.  

Ihsan.andmakunar1@gmail.com  4799000000  ریاست مبارزه با حوادث والیت کنر احسان هللا احسان خساراتو مدیر ارزیابی 
7.  

younuspardes@gmail.com  
4770704978 

4700944447 
 ریاست مبارزه با حوادث میدان وردک محمد یونس پردیس مدیر روابط و انسجام

8.  

wwatanwal@gmail.com  0773236376 ریاست مبارزه با حوادث خوست وطن وال      انسجام مدیر روابط و 
9.  

Shafg6639@gmail.com   4779794404 

4748497807 

  .10 ریاست مبارزه با حوادث والیت پکتیکا        عنایت هللا شفق       خسارات             و مدیر ارزیابی 

Alianwar.fahim@gmail.com  4770700000 

4744000088 

  .11 ریاست مبارزه با حوادث والیت دایکندی       علی انور فهیم       مدیر روابط و انسجام              

ghoranbma@gmail.com 4798080800 

4709047000 

  .12 ریاست مبارزه با حوادث والیت غور عبدالصبور،عمری خساراتو مدیر ارزیابی 

Raminalami9099@gmail.com 4700404477 

4747047007 

  .13 مبارزه با حوادث والیت نیمروزریاست  محترم رامین علمی خساراتو مدیرارزیابی 

Laiq.yaqubi@gmail.com  0702690804  14 ریاست مبارزه با حوادث والیت بغالن الیق یعقوبی خساراتو مدیرارزیابی.  
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به حوادث گیوالیتی وزارت دولت در امور رسیدلیست مراجع اطالع رسانی ریاست های   

Abdulmannan.omar2016@gmail.com  4777400840 

4700004744 

  .15 ریاست مبارزه با حوادث والیت کندز عبدالمنان عمر مدیر روابط و انسجام

Roya.hamidi1010@gmail.com  4704444987                  16 ریاست مبارزه با حوادث هرات      رویا حمیدی                  مدیر مالی.  

Maqsood.marofi@gmail.com  4700749708 17 ریاست مبارزه با حوادث والیت بدخشان عبدالمقصود معروفی و انسجام    مدیر ارتباط.  

Nisarhabibi007@gmail.com  4709778087 

4744440944 

  .18 پروانریاست مبارزه با حوادث والیت  سید ادریس مدیر روابط و انسجام

abdulsalampayeez@gmail.com  4770704400  مبارزه با حوادث والیت کاپیساریاست  حنیف هللا حسینی مدیر روابط  19.  

ZIAYAZDANI@GMAIL.COM  4700000000 20 ریاست مبارزه با حوادث والیت پنجشیر زلمی زاهد مدیر روابط.  

Matiullah.311@gmail.com  4707090944 

4700800440 

لوگر  ریاست مبارزه با حوادث والیت ایمل  مدیر روابط و انسجام   21.  

faridnikpoor@gmail.com  4744747747  22 ریاست مبارزه با حوادث والیت تخار محمد زبیر مدیر روابط و انسجام.  

Pb.hamidullah@yahoo.com  4707094707 23 ریاست مبارزه با حوادث بلخ فرید  مدیر روابط و انسجام.  

Mraiznoori@gmail.com    4749977994 نورستانریاست مبارزه با حوادث  ریاض محمد  مدیر ارزیابی  24.  

Saifuddinakrame8@gmail.com  4700884808 ریاست مبارزه با حوادث والیت   اکرمی سیف الدین مدیر روابط و انسجام
 جوزجان

25.  

Naqibullahhaqyar@yahoo.com  4700904404 26 ریاست مبارزه با حوادث والیت سرپل امان هللا مدیر ارزیابی.  

Sayed.mamoon@yahoo.com  4740440740 27 ریاست مبارزه با حوادث والیت فاریاب نجیب هللا مدیر روابط.  

Mohamadnabidarwish148@gmail.com  4700498004 28 ریاست مبارزه با حوادث والیت فراه عبدالرحیم مدیر روابط و انسجام.  

Kdr.andma@gmail.com  4744070448  29 ریاست مبارزه با حوادث والیت کندهار عبدالرزاق مدیر روابط و انسجام.  

Helmand.andma@gmail.com  4747747774 30 ریاست مبارزه با حوادث والیت هلمند اباسین مدیر روابط و انسجام.  

Amanullahkhishkai2@gmail.com 4770940094 31 ریاست مبارزه با حوادث والیت ارزگان نصرت هللا مدیر روابط و انسجام.  
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به حوادث گیوالیتی وزارت دولت در امور رسیدلیست مراجع اطالع رسانی ریاست های   

Wahedyare20@gmail.com 4700404000 

4709474444 

عمومی مالی و اداری مدیر    .32 ریاست مبارزه با حوادث والیت غزنی حبیب هللا وحید یار  

Javedniazai@yahoo.com  4708074987 33 ریاست مبارزه با حوادث والیت لغمان سید الیاس مدیر ارزیابی.  

engsangar@yahoo.com 4700747977 ریاست مبارزه با حوادث والیت  شکرهللا مدیر روابط
 ننگرهار

34.  

 

دث ترتیب و صحت است.اقرار شرح فوق لیست مراجع اطالع رسانی ریاست های والیتی وزارت دولت در امور رسیدگی به حو  

 

 با احترام 

 مطیع هللا صافی 

 معین مالی و اداری 
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