
 

 

 

ڈائریکٹری ریفرل  

لع سوات کے سرکاری و غیر سرکاری اداروں اور سہولیات کے حوالے سے اہم معلوماتض  

 ادارے کا نام      آییڈیا

ضلع                سوات                                   بابوزئی، مٹہ، بحرین      :  تحصیل   

 دیگر اضافی معلومات سے متعلق رابطہ کیلئے 

 اے اے سی کوارڈینیٹر    :  سائرہ 

03458309798 :                 رابطہ نمبر   

                          saira.awaz@idea.org.pk : ای میل                

شاھد نگر، نزد سوئی سدرن سےریجنل آفس فضاء گٹ روڈ سواتدفتر:     
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سیدو شریف   (جنید خان )ڈی سی  

0946-9240008     infodcswat@gmail.com 

 

 نصرت اقبال )ڈی او(

 نزد ہللا اکبر مسجد/ ہللا اکبر کالونی

0945-9250166/ 0348-1731959 

 نصرت اقبال )ڈی او(

 نزد ہللا اکبر مسجد/ ہللا اکبر کالونی

0945-9250166/ 0348-1731959 

محمد عرفان ) شپیشل ایجوکیشن ٹیچر اینڈ فوکل  

 پرسن 

0344-9889606 
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 محمد رفیق 

سیکرٹریٹ بلڈنگ ڈی سی آفس 

  9684083-0347 سوات

 

 

4 

 کلیم ہللا اسسنٹ ڈاریکٹر سیدو شریف

 بلمقابل  سوات سرینا ھوتل  

 سیدو شریف سوات 

kalimmalakand@yahoo.com  

0946-63240306   
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سیدو شریف سوات    گل کدہ  محمد ریاض    

0946-9240228 
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 سیدو شریف روڈ، گل کدہ مینگورہ سوات 

0946-9240393   

dposwat@gmail.com   

 دالور خان بنگش 

   09469240393سیدو شریف سوات 

dposwat@gmail.com   

   

7 
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   03454064884  اسسنٹ ڈاریکٹرآفتاب علی  

 اعجاز خان  

مینگورہ سوات صباء بیلڈینگ، محلہ شہید آباد        

decswat@gmail.com  09469240081   
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 افتخار 

03459514001فوکل پرسن    

 &  Additional Dist مس سادیہ عندلیب 

sessions judge     

  
کورٹ  فیملی  

سوات   1مس آسمہ ظاہر جج فمیلی کورٹ   

سوات    2مس قدرت العلین جج فمیلی کورٹ   

 محمد ابرار

03429666204سپرٹیڈنیٹ   

  
اسسنٹ ڈاریکٹر   نور عالم خان   

    LG & RDD الرہ گل کدہ نزد کامران خان    

0345-4435179 pcswatcrvs.lgdkp@gmail.com 

 ڈاکٹر محمد سلیم خان ڈی ایچ او 

 گل کدہ مینگورہ سوات 

09469240115 

12 
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 تحصیل بحرین

شبانہ اسحاق        1ریسورس پرسن   

شبینہ شوکت         2ریسورس پرسن   

ضیاء                 3ریسورس پرسن   

aacbehrain@gmail.com :  ای میل 

جی پتہ : گاوں مدین، ھسپتال کالونی نزد ھیواد سی این   

اسسٹنٹ کمشنر 

 تحصیل بحرین

 

)اے سی(    ھدایت ہللا  

 بازار برہ تحصیل بحرین 

03319194127 

تحصیل میونسپل ایڈ  

 منسٹریشن 

TMA بحرین 

TMO قیصر 

  نزد نادرہ آفس میدین سوات

03339003774  /0946612073  
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بابوزی  تحصیل   

نعمان اقبا             1ریسورس پرسن   

حمیرا                 2ریسورس پرسن   

 صفیہ       3ریسورس پرسن    

 

aacbabuzai@gmail.com :  ای میل 

 پتہ : محلہ عبدارحمان گاوں رحیم آباد 

 اسسٹنٹ کمشنر

 تحصیل بابوزئ

 

)اے سی(    شازیب عباس  

 بابوزئ ، گل کدہ سیدو شریف سوات 

09469240341 

تحصیل میونسپل ایڈ  

 منسٹریشن 

TMA  بابوزئ 

TMO  ارشید زبیر 

09469240150   سوات مینگورہ  
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 تحصیل  مٹہ 

محمد ناصر         1ریسورس پرسن   

شازیہ             2ریسورس پرسن   

نبیال                 3ریسورس پرسن   

aacmatta@gmail.com : ای میل 

مراد خان ہاوس نزد ایریگیشن ڈپارٹمنٹ آفس مٹہپتہ :   

 اسسٹنٹ کمشنر

 تحصیل مٹہ

 

)اے سی(    ریاض علی خان  

سوات مٹہ   

0946792312 

تحصیل میونسپل ایڈ  

 منسٹریشن 

TMA  مٹہ 

TMO  فضل ربی 

0946792303   سوات مٹہ  
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 غیر منقولہ ساخت

 

 کام / خدمات 
 

 فوکل پرسن سے رابطہ کریں )نام ، عہدہ ، پتہ ، لینڈ الئن ، موبائل ، ای میل(

 پتہ( 
 

 غیر مینڈیٹ ڈھانچے 

 )کی طرف سے پہچان 

 حکومت(
 

 نمبر شمار 

وکالء کے مفت قانونی امداد کو حل   Addressخواتین متاثرہ خواتین کے ل 

کریں جو جی بی وی ، طالق ، تحویل ، وراثت کے معامالت ادا کرنے کی  

 متحمل نہیں ہوسکتی ہیں

   ایڈوکیٹ عنایت ہللا خان گل کدہ ، سوات مینگورہ ، خیبر پختونخوا ، پاکستان 

03459440090  9469240242 

 

 ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن 

 

 

کے لئے دستیاب مختلف خدمات   PWDsضلع ، صوبائی اور قومی سطح پر 

کے بارے میں معلومات ملک میں معذور افراد کی تنظیموں کے بارے میں 

 معلومات کا ڈیٹا بیس

مساوی رسائی موبائل فون کی   

 درخواست
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ٹرانسجینڈر رائٹس اینڈ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ سوشل ایکٹوسٹ نے  

ٹرانسجینڈر کے معاملے پر محکموں کے ساتھ ہم آہنگی کے لئے ضلعی اور 

عالقائی سطح کے فوکل پرسن میں ٹرانسجینڈر جاری کیا ہے ممبر آواز  

 ڈسٹرکٹ فورم

 

 03463169302نیاز محمد خان صدر ٹرانسجینڈر ایسوسیشن سوات 

 

 ضلع میں ٹرانسجینڈر ترجمان

 

 

استحکام اور ماحولیاتی خطرات کے رسک لچک  روزگار ، تربیت اور معاشی 

 کو بہتر بنانا 

جناب انور علی )پروجیکٹ منیجر( کالج آفیسرس کالونی ، سیدو شریف 

0946-9240071-2 

 السونہ

 

)پانی کی   WASHغذائی تحفظ اور معیشت کے معامالت سے متعلق وکالت 

 صفائی اور حفظان صحت( پر منصوبہ 

جناب کامران خان )پراجیکٹ منیجر( ہللا اکبر مسجد کے قریب ، سیدو شریف 

0946-726799 

 

 ہجرہ 

 

 

  946883831جناب محبوب علی )ایڈمن افسر( جی ٹی روڈ قمبر  بے گھر / یتیم بچوں کو یتیم اور پسماندہ بچوں کو معیاری تعلیم فراہم کرنا 

3156711303 parwarishswat@gmail.com 

 

 پروریش 
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چوں کے خالف بچوں کی مزدوری اور تشدد پر قابو پانے والی خدمات کے  

 حوالے

دیہی اور کم آمدنی والے عالقوں میں صحت کی دیکھ بھال کی خدمات فراہم 

بڑھانا ، تربیت اور خدمات کی فراہمی امن اور ہم آہنگی سے متعلق کرنا آگاہی 

تربیت انسانیت اور قدرتی آفات سے متاثرہ لوگوں کو امداد اور بحالی کی  

 خدمات 

 جان عالم )پروجیکٹ منیجر( کونو ٹاؤن شپ 

 03465640676                                   

jan_kohistan@hotmail.com 

 

 

 ندا پاکستان 

 

 

 یتیم ہاؤس: مفت تعلیم ، بورڈنگ اور قیام کی سہولیات مہیا کرنا 

یتیم بچوں )مرد / خواتین( کو علیحدہ بوائز / گرلز کیمپس فارم گراؤنڈ ، مکن 

بچوں کی خدمات انجام دینے والے بچوں  باگ ، مینگورہ ، سوات ریفرل میں 

 کو بھیجیں

 

 . خپل کور فاؤنڈیشن 

 محمد علی 

 ڈائریکٹر  

فارم گراؤنڈ ، مکان باگ ، مینگورہ ، سوات بچوں کے دوسرے خدمات فراہم  

 ،  04692946729211کرنے والے خیبر پختونخوا ، پاکستان کو بھیجنا 

 mali_khpalkor@yahoo.com 

 03439630025عمران خان کوآرڈینیٹر  

 خپل کور فاؤنڈیشن 

 

 

 بال سود مائکرو قرضوں کی فراہمی )تنوع اور شمولیت( 

 قرض دہندگان کو عطیہ دہندگان میں تبدیل کرنا

 

 احسان 

 0336-9806178 

 میاں مدیان بازار ظہور مارکیٹ ایچ بی ایل بینک کے سامنے۔  

 اخوت فاؤنڈیشن 
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