
 دست آورد های اخیر وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی       

 .ترتیب ستراتیژی حکومتداری موبایل 

  ترتیب پالیسیICT. 

 ترتیب و تکمیل ستراتیژی حکومتداری الکترونیکی. 

 .ترتیب و تکمیل ماستر پالن و ستراتیژی حکومتداری الکترونیکی 

 (تکمیل مسوده ستراتیژی ملی برای امنیت سایبرCyber Security.) 

 ( ترتیب پالیسی دسترسی بازOpen Access Policy). 

  ترتیب پالیسی انکشاف صنعتICT. 

  لعععععععین تیلیعععععععون دیحیتعععععععل در شعععععععدرس احمعععععععد شعععععععاه بابعععععععا و شعععععععدرس امیعععععععد سعععععععبز شعععععععدر ابل   44000توسعععععععع  تععععععععداد
 .شدرس عینو قندهار   ولسوالی شندند هرات و شدر لشکر گاه هلمند

 بگععععععرا  و  - اپیسعععععا - نععععععر  حبعععععل السععععععرا  - یلعععععومتر درمسععععععیرحالل  بعععععاد 637 بطعععععول توسعععععع  شعععععبک   ععععععایبرنوری
 –یکاولنععععععععل ومسععععععععیر لتعععععععع  بنععععععععد   بامیععععععععان  –دره صععععععععوف  -مزارشععععععععریف  –خوسععععععععت بنععععععععدر ال  خععععععععان و بامیععععععععان

 .پل گزگ و قندهار الی میدان هوایی قندهار –یکاولنل   سروبی 

 ( تسععععععععععت هععععععععععای م ععععععععععدماتیPAC ( و ندععععععععععایی )FAC پععععععععععروژه هععععععععععای )CCN    بغععععععععععالن   پلخمععععععععععری   تال ععععععععععان
 . چاریکار و خوست    راه و  زنی و تال ان

 بررسععععععی ن شعععععع  هععععععای ازبیلععععععت  انععععععالی   پرایمععععععری  سععععععکندری  اطععععععا   یبععععععل وMDF   شععععععبک   یبععععععل مسععععععی شععععععدرهای
 . زنی و  راه چاریکار  بغالن  پلخمری   تال ان    راه و خوست

   ارزگععععععان    وتععععععل خععععععاواس و یععععععت پنحشععععععیر   -نععععععدهاردیععععععزاین شععععععبک  هععععععای  ععععععایبرنوری درپععععععروژه هععععععای سععععععرس
دوراهعععععععی یکاولنعععععععل بطعععععععرف دره صعععععععوف   سعععععععرس حل عععععععوی شعععععععدر  ابعععععععل از  مپنعععععععی  –دوراهعععععععی بامیعععععععان  -بغعععععععالن

 .وزارت  واعد عام با  هرات -الی سرس لوگر و سرس  چغچران

 ه هععععععای مشععععععکالت  پیشععععععندادات ونیازمنععععععدی هععععععای مخععععععابراتی وپسععععععتی ریاسععععععت هععععععا ی مخععععععابرات و یععععععات بععععععرای را
حععععععل مشععععععکالت  ن بععععععا ادارات زیععععععربط ارسععععععال شععععععده اسععععععت  عععععع   بعععععععد ازاخعععععع  معلومععععععات بعععععع  مرحعععععع  مربوطعععععع   ن 

 اطیمنان داده شده است .

   1394گعععععععزارن ازچگعععععععونگی تطبیعععععععم پعععععععروژه هعععععععای انکشعععععععا ی ومصعععععععار اتی  بودحععععععع  انکشعععععععا ی ربععععععععوار سعععععععال 
سعععععععی حرگععععععع  ارسعععععععال گردیعععععععده ترتیعععععععب  وبععععععع  وزارت محتعععععععر  اقتصعععععععاد واداره مر عععععععزی احصعععععععای  د تعععععععر م عععععععا  وول

 است .

  ترتیعععععععب بععععععع  1394وسعععععععال 1393گعععععععزارن د یعععععععل ععععععععد  مصعععععععرف بودحععععععع   پعععععععروژه هعععععععای انکشعععععععا ی طعععععععی سعععععععال
 وزارت مالی  ارسال شده است .

  گععععععزارن دسععععععتاورد هععععععای عمععععععده وزارت مخععععععابرات وتکنععععععالوژی معلومععععععاتی حدععععععت حسععععععابدهی حکومععععععت بعععععع  ملععععععت
 ترتیب وب  اداره امور ارسال شد. 1394طی سال 

 دامات انحعععععععا  شعععععععده بان ریعععععععات پشعععععععندادات در معععععععوردپنحمین پروتو عععععععول میعععععععان ا غانسعععععععتان   تر منسعععععععتان رابطععععععع  اقععععععع
 ب  شبک    ایبر نوری ب  وزارت خارح  واقتصاد ارسال شده است.

  مسعععععععوده تیاهمنامععععععع  حدیعععععععد میعععععععان ا غانسعععععععتان و  شعععععععور تاحکسعععععععتان در معععععععورد توسعععععععع  همکعععععععاری هعععععععای بیشعععععععتر در
 تیب ب  د تر ریاست احرائی  ارسال شده است .عرص  خدمات مخابراتی تر

  طععععععره مسععععععوده در عرصعععععع  همکاریدععععععای مخععععععابراتی وپسععععععت  عععععع  قععععععرار اسععععععت بععععععین وزارت مخععععععابرات وتکنععععععالوژی
  معلوماتی ا غانستان و شورچین ب  امضآ برسد ترتیب گردیده است.



   ین احععععععالی  میتعععععع  احععععععالی شععععععورای پالنگعععععع اری ایکععععععو  اولعععععع 25ن ریععععععات وپیشععععععندادات رابطعععععع  بعععععع  راپععععععور حلسعععععع
ژینوماتیععععععا سععععععازمان ایکععععععو   مسععععععوده پععععععالن اسععععععتراتیژیا  نتععععععرول و ععععععاهن انتشععععععار منععععععاب   لععععععوده گععععععی هععععععوا بعععععع  

 اداره ملی محیط زیست ارای  گردید. 

   یصعععععل  محکمععععع  در رابطععععع  بععععع  ملکیعععععت مخعععععابرات سعععععاح   ارتععععع  نعععععو مواصعععععلت نمعععععوده و عععععر  تصعععععمی  ندعععععائی بععععع 
ل گردیععععععده اسنسععععععبت نبععععععود بودحعععععع  تسععععععت خععععععاس پععععععروژه سععععععاختمانی ریاسععععععت طععععععره وتطبیععععععم شععععععاروالی  ابععععععل ارسععععععا

 بلند منزل حاده میوند   ننگرهاروبلخ صورت نگر ت  است.

 42  هععععععای اطععععععا   یبععععععل و -قطععععععع  ن شعععععع  هععععععای  انععععععالی   پیرایمععععععری  سععععععکندریMDF– شععععععبک  دسععععععگاه  ارتعععععع  نععععععو
 یلی  ا  ارسال شد.سا ت  اپی  ن حدت استیاده ب  شر ت ت CDدر حوف دو  ارتن تدی  وبا دو حل   

  ابینت سکندری دستگاه مر ز وزارت مربوط پروژه 24بررسی ن ش  های از بیلت CCN1 . 

  (  یلععععععومتر تکمیععععععل گردیععععععده  279توسععععععع  شععععععبک   ععععععایبرنوری در مسععععععیر شععععععمال شععععععر  و مر ععععععزی حمععععععع  بطععععععول  )
  و  اقدامات بشره  یل صورت گرقت  است.

  یلومتر شبک   یبل  ایبر نوری تدی  گردیده است. 1000تحدیزات و تما  وسایل مورد نیاز  

 ( یلومترازشععععععععععدر ندزالی شععععععععععدر ی  ابععععععععععاد 254تمدیععععععععععد شععععععععععبک   ععععععععععایبرنوری درمسیرشمالشععععععععععر   شععععععععععوربطول  )
 تکمیل وب  بدره برداری سپرده شده است. 

 (   یلعععععععومتر و تمدیعععععععد 138تمدیعععععععد شعععععععبک   عععععععایبرنوری از شعععععععدر ندز العععععععی تال عععععععان مر عععععععز و یعععععععت تخعععععععار بطعععععععول  )
 SDH(  یلععععععومتر تکمیععععععل و تحدیععععععزات 116ک   ععععععایبر نععععععوری از شععععععدر تال ععععععان الععععععی شععععععدر  ععععععی   بععععععاد بطععععععول )شععععععب

  و ب  بدره برداری سپرده شده است.مربوط   ایبر نوری نصب 

   یلععععععععومتر  252یکاولنععععععععل بطععععععععول  - ععععععععایبرنوری در مسععععععععیر حبععععععععل السععععععععرا  الععععععععی بامیععععععععان یبععععععععل تمدیععععععععد شععععععععبک 
  از ایعععععن حملععععع  تمدیعععععد  عععععایبرنوری از ولسعععععوالی حبعععععل السعععععرا  العععععی  نعععععدنکاری و پایعععععو انعععععدازی صعععععورت گر تععععع   ععععع

در سععععععایت هعععععععای  SDH(  یلععععععومتر تکمیععععععل و تحدیعععععععزات 25ولسععععععوالی شععععععنواری  وربنعععععععد و یععععععت پععععععروان بطعععععععول )
 مربوط  نصب گردیده است.

  انحععععععا  تسععععععت مشععععععترس م اومععععععت پایععععععو هععععععایHDPE  ععععععایبرنوری بععععععا انحینععععععران وزارت  وایععععععد عامعععععع  در پععععععروژه 
  .ار سرس سازیدر حال  

 ترتیب  انسب نوت و پروپوزل پروژه های انکشا ی. 

 ( تعیین اهداف انکشاف پایدارSDG سکتور مخابرات ). 

  پیگیععععععری بورسععععععدای خععععععارحی سععععععازماندای بععععععین المللععععععی مخععععععابراتی   و اتخععععععا  تعععععع دابیر  زمعععععع   بعععععع   من ععععععور اسععععععتیاده
 .اع می از  یلوشیو ها

 ومععععععععععرور سععععععععععایت هععععععععععای مربوطعععععععععع  سععععععععععوالنام  اتحادیعععععععععع  هععععععععععای بععععععععععین المللععععععععععی مخععععععععععابراتی ابرازن رپیرامععععععععععون 
(UPU,APPU, APT,ITU GSMA ICANN  GAG SAPU ). 

  دربورسعععععععععععدا    یلوشعععععععععععیو وزارت ان تعععععععععععن  ارمنعععععععععععد 577بععععععععععع  تععععععععععععداد  1396العععععععععععی  1394درطعععععععععععی سعععععععععععالدای
 ب  خار  از شوراعزا  گردیده اند. ها اسکالرشیو ها و سیمینارها

  گردیععععععععععععده   2017و  2016   2015  دای ارمنععععععععععععدان ایععععععععععععن وزارت در  دیتععععععععععععابیی سععععععععععععالسععععععععععععیرهای خععععععععععععارحی
 است.

 ترتیب گزارشات از تطبپم پروژه های انکشا ی. 

  ترتیب گزارشات از تطبیم پالن های صد روزه وزارت. 

  گزارشات از چگونگی تطبیم پالن مبارزه با  ساد اداری. 

  از تطبپم پالن وزارت ب  اسای نتایجترتیب گزارشات از تطبپم پروژه های انکشا ی و. 



  یتو  34حم   وری وت  وحید پالن و گزارشات ریاست های م ر  زي وزارت وهمچنان . 

 تعددات ب  شورای ملی ترتیب گزارن ب  اسای. 

  حمععععععع   وری امعععععععار وارقعععععععا  احصعععععععائیوی سعععععععکتور مخعععععععابراتی و پسعععععععت  خانععععععع  پععععععع ری   ورمععععععع   هعععععععای احصائععععععع یوی
 .ادارات مختلف  یربط ربعوار و سا ن  برای

 ن ب  مراح   یربط.وارسال  دستاورد های عمده وزارت مخاب  راتو ت رتیب گزارن از  عالیت ها  

 

 


