وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی
پالن سال مالی 1397
شماره
۳

یک سیستم

۴

کنترول ترافیک
انترنتی در کشور

یک مرکز

۵

ایجاد شفافیت در
گردآوری عواید
مخابراتی

یک سیستم

۶

یک البراتوار

انکشاف صنعت
ICT
۷

نصب سیستم جدید  Cloudدرمرکز ملی
معلومات افغانستان جهت ارتقأ سیستم مرکز
معلومات
نصب و راه اندازی دستگاه تبادله انترنت
National Internet Exchang of
(NIXA) Afghanitan
ایجاد دفتر سیستم حقیقی معلومات ،مدیریت
اتصال سیستم حقیقی معلومات مخابراتی (
Real Time Data Management
 ) Systemبا شبکه های مخابراتی وایجاد
شبکه انترانت مایکروویف فی مابین سیستم
لایر تایم و شبکه های مخابراتی جهت نظارت
برجمع اوری  ۱۰فیصد محصول خدمات
مخابراتی
ایجادالبراتواردیجیتل برای الکترونیکی سازی
کتابخانه پوهنتون کابل

ترجمه ،دیزاین وچاپ اسناد حکومتداری
الکترونیکی وکتابهای ()APCICT
&Asian and Pacific Training
تعداد اسناد مشخص گردد
Centre for Information and
Communication Technology
وارایه آموزش به استادان پوهنتون کابل

تعداد مرکز ایجاد
مالی ومنابع بشری
شده

1396 /10 /1

1397 /9 /20

1397 /9 /30

10%

30%

ایمین شدن معلومات مرکزملی معلومات
 30% 30%افغانستان با استفاده ازسیستم جدید امنیتی
Drupa

تعداد سیستم نصب
مالی ومنابع بشری
شده

1396 /10 /1

1397 /9 /20

1397 /9 /30

10%

30%

تعداد مرکز ایجاد
مالی ومنابع بشری
شده

1396 /10 /1

1397 /9 /20

1397 /9 /30

20%

30%

منابع مالی و
بشری

منابع مالی و
بشری

تعداد سیستم ایجاد
شده

1396 /10 /1

1397 /9 /20

منابع مالی و
بشری

تعداد کتابخانه
الکترونکی ایجادشده

1397 /1 /5

1397 /4 /20

منابع مالی و
بشری

فیصدی پیشرفت

1396 /1 /26

1397 /1 /20

منابع مالی و
بشری

فیصدی پیشرفت

1396 /10 /1

1397 /9 /20

منابع مالی و
بشری

تعداد سیستم
انکشاف یافته و
تعداد کارمندان
استخدام شده

1/10/1396

1397 /9 /20

تعداد سیسیتم تجهیز
شده

1396 /11 /1

1397 /9 /20

1397 /1 /4

1397 /9 /20

1397 /1 /4

30/9/1397

۸

مطالعات تخنیکی
برای پروژه دیجیتل
کاسا ()CASA

یک پروژه

۹

ریفورم اداره و
انکشاف سیستم
تکنالوژی معلوماتی

یک سیستم
( )28تن

استخدام (  )28تن کارشناسان و تأمین
تجهیزات الزم دفتری برای ادارات وزارت
مخابرات وتکنالوژی معلوماتی و انکشاف
سیستم تکنالوژی معلوماتی در دفاتر

یک سیستم

تهیه نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم
تخنیکی نظارت رادیویی

منابع مالی و
بشری

 ۱۷سایت

کندنکاری ،پیپ اندازی ،کیبل اندازی و نصب
SDH

منابع مالی و
بشری

فیصدی پیشرفت

 2ولسوالی

طی مراحال تدارکاتی ونصب کارت های
 10GBدر اقینه و تورغندی جهت ازدیاد
ظرفیت

منابع مالی و
بشری

فیصدی پیشرفت

۱۰

۱۱
۱۲

توسعه واستفاده
موثر از زیربنأ
های مخابراتی و
تکنالوژی معلوماتی

مطالعات امکان سنجی جهت تطبیق و پروژه
سازی فعالیت های پروژه دیجیتل کاسا
()Digital CASA

ربع اول سال
مالی

۲

ایمینی ساختن
ذخیره مرکزملی
معلومات

یک مرکز

بلند بردن امنیت ذخیره سازی معلومات در
مرکز دیتا سنتر با تبدیل نمودن سیستم امنیتی
 ASP.Netبه سیستم جدید Drupal

ربع دوم سال
مالی

۱

ربع سوم سال
مالی

یک مرکز

نصب وراه اندازی سیستم حمایوی (بک آپ
سایت) مرکز ملی معلومات افغانستان

تعداد مرکز ایجاد
شده

1396 /10 /1

1397 /9 /20

1397 /9 /30

10%

25%

ذخیره همزمان معلومات درمرکز
 20% 45%حمایوی جهت از بین نرفتن احتمالی
معلومات

منابع مورد نیاز

شاخص

تاریخ آغاز

تاریخ ختم

مسوول اجرا

وزارت ها و ادارات همکار

اداره تدارکات ملی

ریاست عمومی
تکنالوژی معلوماتی

تدارکات ملی ووزارت ملیه

1397 /9 /30

10%

30%

وزارت تحصیال ت عالی وپوهنتون
کابل

1397 /4 /30

15%

15%

پوهنتون کابل

1397 /1 /30

30%

1397 /9 /30

5%

/

1397 /9 /30

اداره اترا

شرکت افغان تیلی
کام

عرضه خدمات بهترازمرکز ملی
 30% 30%معلومات افغانستان
کنترول ترافیک انترنتی در سطح فضای
20% 30%
سایبری کشور .

ایجادشفافیت درجمع آوری %10
 30% 30%محصول خدمات مخابرای جهت بلندبردن
عواید

/

/

/

/

30% 35% 30%

ریاست پالن
وپالیسی ودفترمقام

5%

ربع چهارم
سال مالی

هدف اصلی

مقدار هدف
( )Target

فعالیت عمده

تاریخ تحویل دهی

25%

اداره تدارکات ملی ,شرکت های
مخابراتی و سایر جوانب ذیدخل

1397 /9 /30

15%

اداره تدارکات ملی ووزارت دفاع ملی

1397 /9 /30

0%

10%

اداره تدارکات ملی ی

1397 /9 /30

0%

10%

نتایج متوقعه

دسترسی بیشتر استادان ومحصلین به
کتاب های الکترونیکی

بلندبردن سطح دانش استدان پوهنتون

پروژه سازی برای پروژه دیجیتل کاسا
()Digital CASA

انکشاف ظرفیت کارمندان و تأمین
تجهیزات الزم دفتری برای ادارات
 45% 25%وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی

50% 35%

بهبود کیفیت خدمات مخابراتی
وجلوگیری ازتداخل امواج وفریکونسی
0%
های رادیوئی

بلند رفتن محرمیت وبهبودکیفیت سیستم
مخابراتی وتکنالوژی معلوماتی
60% 20%
دروزارت دفاع ملی
بلند بردن ظرفیت وامکانات ارتبطات
 40% 40%مخابراتی وتکنالوژی معلوماتی

شماره

1396 /10 /1

۱۵

 3والیت

طی مراحال تدارکاتی نصب و راه اندازی
تجهیزات دستگاه تیلیفونهای دیجیتال به سیستم
جدید که امکانات مکالمه ویدیوئی یاتصویری
وانترنتی رادارد ( ) MSAN /IMSدر
والیت های کندز ،کندهار و ننگرهار

منابع مالی و
بشری

۱۶

 32000لین تلیفون

۱۴

۱۷

۱۸

ایمینی ساختن
ذخیره مرکزملی
معلومات

توسعه واستفاده
موثر از زیربنأ
های مخابراتی و
تکنالوژی معلوماتی

 8والیت

 100سایت

۱۹

 250تاور

۲۰

یک وزارت

۲۱
۲۲
۲۳

طی مراحال تدارکاتی  ,دیزاین شبکه
واعمارکانال سیستم پروژه شهرک های
بگرامی ،قصبه و شهرک آریا شهرکابل و
شهرگردیز به تعداد ( 32000لین تیلیفونهای
فکس الین)
نصب وفعال نمودن لینک های مایکروویف
بین شهر های بزرگ (کابل ,غزنی,کندهار,
هرات ,مزارشریف ,جالل آباد ,پکتیا و کندز )
نصب وفعال نمودن  100سایت  LTEدر
شش شهر بزرگ (کندز,کندهار,هرات
,مزارشریف ,جالل آباد و کابل )
نصب و راه اندازی تاورها در 34والیت
کشور(دایکندی  12تاور،عزنی 10تاور،
میدان وردک 10بامیان 8تاور ،غور 9تاور،
سرپل 7تاور ،ارزگان 6تاور ،بادغیس 6
تاور ،بدخشان  7تاور ،بغالن  7تاور ،بلخ 6
تاور ،پروان  8تاور ،پکتیا  13تاور،پکتیکا 9
تاور ،پنجشیر 5تاور ،تخار 7تاور ،جوزجان
6تاور ،خوست 7تاور،زابل  4تاور ،سمنگان
7تاور ،فاریاب 4تاور ،فراه 7تاور،
کابل10تاور،کاپیسا  7تاور،کندهار6
تاور،کنر7تاور،کندز 5تاور ،لغمان  8تاور،
لوگر 6تاور،ننگرهار9تاور،نورستان 6تاور،
نیمروز4تاور،هرات7تاور وهلمند 6تاور)

تهیه وسایل خدمات عاجل مخابراتی برای
وزارت دولت در امور رسیده گی به حوادث

ترویج و توسعه
تهیه بندویت انترنت به مساجد و ایجاد
یک بندویت انترنت یک
حکومتداری
البراتوار تکنالوژی معلوماتی (ای تی لب) در
ای تی لب
و
الکترونیکی
مدارس دینی
موبایل بصورت
ایجاد البراتوار ( ICTای سی تی لب ) در
یک ای سی تی لب
مصؤون و مطمئین
کتابخانه های عامه و ارشیف ملی
تهیه بندویت انترنت به  35پوهنتون  ,نصب
35پوهنتون
و راه اندازی سیستم البراتوارهای تکنالوژی
مکتب 120
معلوماتی برای  120مکتب
 15شفاخانه مجهز به
سیستم تیلی میدیسن

۲۴

ترویج و توسعه
حکومتداری
الکترونیکی و

نصب و راه اندازی سیستم طبابت از راه دور
(تیلی میدیسن) در( )15شفاخانه

تعداد والیت های
تجهیز شده

1397 /1 /4

1397 /9 /20

اداره تدارکات ملی

1397 /9 /20

منابع مالی و
بشری

فیصدی پیشرفت

1397 /1 /1

1397 /9 /20

منابع مالی و
بشری

فیصدی پیشرفت

1396 /10 /1

1397 /9 /20

منابع مالی و
بشری

فیصدی پیشرفت

1396 /10 /1

1397 /8 /30

منابع مالی و
بشری

تعداد تاور های
نصب شده

1396 /10 /1

1397 /9 /20

اداره تدارکات ملی

اداره تدارکات ملی

شرکت افغان تیلی
کام
ریاست عمومی
تکنالوژی معلوماتی

اداره تدارکات ملی

وزارت فواید عامه شاروالی ها
وادارات زیربط

شرکت های مخابراتی و سایر جوانب
ذیدخل

ربع اول سال
مالی

یک سیستم

طی مراحل اسناد تدارکاتی انترنشل رومینگ
وراه اندازی سیستم آن

منابع مالی و
بشری

تعداد سیسیتم راه
اندازی شده

شرکت افغان تیلی
کام

ربع دوم سال
مالی

 34والیت

طی مراحال تدارکاتی نصب و راه اندازی
تجهیزات سیستم (اپلنک ها Uplink
 )Upgradeدر  34والیت کشور

منابع مالی و
بشری

تعداد سیستم های
راه اندازی شده

1397 /1 /4

1397 /9 /20

۱۳

فعالیت عمده

ربع سوم سال
مالی

مقدار هدف
( )Target

منابع مورد نیاز

شاخص

تاریخ آغاز

تاریخ ختم

مسوول اجرا

وزارت ها و ادارات همکار

تاریخ تحویل دهی

1397 /9 /30

0%

20%

بلند بردن ظرفیت عرضه خدمات
30% 40%
تکنالوژی معلوماتی

1397 /9 /30

1397 /9 /30

10%

0%

20%

ربع چهارم
سال مالی

توسعه واستفاده
موثر از زیربنأ
هایهدف
اصلیو
مخابراتی
تکنالوژی معلوماتی

نتایج متوقعه

فراهم نمودن بسترعرضه خدمات
 30% 40%مخبراتی وتکنالوژی معلوماتی منطقوی
وبین المللی
بهبود عرضه خدمات تیلیفون های
سیمدار برای شهروندان شهرهای
کندز,کندهار و ننگرهار

10% 60% 20%

1397 /9 /30

0%

10%

1397 /9 /30

15%

25%

1397 /9 /30

15%

25%

1397 /9 /30

6%

8%

اداره اترا

ظرفیت عرضه خدمات مخابراتی
وتکنالوژی معلوماتی برای شهروندان
شهرک های بگرامی ،قصبه و شهرک
20% 10%
آریا شهرکابل و شهرگردیز افزایش
مینماید
بلند بردن ظرفیت عرضه خدمات
مخابراتی وتکنالوژی معلوماتی در شهر
30% 30%
های بزرګ
بلند بردن ظرفیت عرضه خدمات
 30% 30%مخابراتی وتکنالوژی معلوماتی در شهر
های بزرګ

8%

دسترسی بیشتر مردم مناطق محروم به
 8%خدمات مخابراتی وتوسعه خدمات
مخابراتی وانترنیتی درکشور

منابع مالی و
بشری

وسایل تهیه شده

1396 /11 /1

1397 /9 /20

اداره مبارزه با حوادث ،و سایر
جوانب ذیدخل

1397 /9 /30

10%

20% 35% 35%

ترویج و توسعه تکنالوژی معلوماتی
وحکومتداری الکترونیکی

منابع مالی و
بشری

فیصدی پیشرفت

1396 /11 /1

1397 /9 /20

وزارت معارف و سایر جوانب
ذیدخل

1397 /9 /30

15%

25% 25% 15%

ترویج و توسعه تکنالوژی معلوماتی
وحکومتداری الکترونیکی

منابع مالی و
بشری

تعداد ای سی تی
لب ایجادشده

1397 /2 /1

1397 /9 /20

وزارت اطالعات و فرهنگ ،و سایر
جوانب ذیدخل

1397 /9 /30

0%

40% 35% 25%

ترویج و توسعه تکنالوژی معلوماتی
وحکومتداری الکترونیکی

منابع مالی و
بشری

فیصدی پیشرفت

1396 /11 /1

1397 /9 /20

وزارت معارف و سایر جوانب
ذیدخل

1397 /9 /30

15%

25% 25% 15%

بلند بردن سطح دانش محصلین و
متعلمین پوهنتون ها و مکاتب کشور

منابع مالی و
بشری

تعداد مراکز ایجاد
شده

1396 /11 /1

1397 /9 /20

وزارت صحت عامه و سایر جوانب
ذیدخل

1397 /9 /30

25%

اداره اترا

25%

تجهیز شفاخانه های کشور به وسایل و
تجهیزات تکنالوژی معلوماتی غرض
25% 25%
عرضه خدمات بهتر صحی درکشور

شماره

1396 /10 /1

1397 /1 /30

یک مرکز

ایجادمرکز آسان خدمت به منظور تماس ها
برای ارایه معلومات در مورد خدمات عامه

منابع مالی و
بشری

تعداد مرکز ایجاد
شده

1396 /10 /1

1397 /9 /20

منابع مالی و
بشری

تعداد برنامه ایجاد
شده

1396 /10 /1

1397 /9 /20

منابع مالی و
بشری

تعداد سیستم ایجاد
شده

1396 /10 /1

1397 /9 /20

تعداد سیستم ایجاد
شده

1397 /1 /1

۲۸

یک برنامه

۲۹

یک سیستم

۳۰

یک سیستم

۳۱

رشد و تقویت
چارچوب قانونی
سکتور مخابرات و
تکنالوژی معلوماتی

یک طرح

ایجاد برنامه پرداخت معاش جهت سهولت
برای کارمندان با استفاده از برنامه های
کاربردی موبایل
راه اندازی سیستم توزیع پاسپورت
الکترونیکی بصورت انالین درشهرکابل و
والیات
ترتیب جوازفعالیت سیستم انتقال شماره ها,
نظرخواهی عامه و راه اندازی پروسه
داوطلبی مزایده برای انتخاب عرضه کننده
خدمات انتقال شماره موبایل و دیتابیس مربوطه
نهایی سازی طرح جواز شبکه (های)
فایبرنوری و آغازپروسه صدور جوازهای
شبکه فایبرنوری به متقاضیان واجد شرایط

منابع بشری

منابع بشری

۳۲

یک مقرره

منابع بشری

۳۳

یک طرح

ترتیب طرح تصفیه باندهای فریکونسی برای
خدمات نسل چهارم موبایل ومحاسبه قیمت
اساسی فریکونسی برای شرایط جوازتنظیم و
انجام پروسه شفاف داوطلبی/مزایده سپیکتروم
برای عرضه خدمات نسل چهارم موبایل
(.)4G/LTE

منابع بشری

۳۴

۳۵

۳۶
انکشاف سرمایه
بشری

۳۷

فیصدی پیشرفت

فیصدی پیشرفت

تعداد اسناد ترتیب
شده

یک طرزالعمل

ترتیب طرزالعمل جدید برای تطبیق پروژه
های  TDFبا توسعه ساحه تطبیق مطابق
قانون تنظیم خدمات مخابراتی

منابع بشری

یک قانون

بازنگری عمیق و همه جانبه احکام قانون
موجود تنظیم خدمات مخابراتی و تشخیص
موارد قابل تعدیل و نظرخواهی از جوانب
ذیدخل

منابع بشری

تربننگ کارمندان در موضوعات مربوط به
تحلیل اقتصادی مارکیت  ,تثبیت نیروی مسلط
در مارکیت ,تعین باالترین نرخ مجوز بهره
( )Price Capدر عرضه خدمات و میتود
های تصویب تعرفه ها ,شبکه های 3جی ،
4جی و ، Optimization/QoS
فایبرنوری و ) MNP

منابع بشری

تعدادکارمندان
آموزش دیده

منابع مالی و
بشری

تعداد کارمندان
استخدام شده

 7برنامه

 73بست

استخدام تعداد ( )35بست از طریق پروسه
 CBRوتعداد  38بست ازطریق رتب معاشات

1397

2/

70% 1/

1397 /9 /30

10%

30%

ترویج و توسعه حکومتداری
 40% 30%الکترونیکی و موبایل بصورت مصؤون
و مطمئین
تثبیت مالک واقعی سیم کارت

30%
35% 30% 25%

اداره آسان خدمت

نهایی سازی مقرره شبکه نشراتی سیستم
دیجیتالی تلویزیون ها ,نظرخواهی عامه در
مورد طرح و تطبیق پالن انتقال وترتیب پالن
انتقال پروسه از لحاظ تخنیکی و مقرراتی

رشد و تقویت
چارچوب قانونی
سکتور مخابرات و
تکنالوژی معلوماتی

ربع اول سال
مالی

۲۷

ترویج و توسعه
ساختن
ایمینی
حکومتداری
مرکزملی
ذخیره
الکترونیکی و
معلومات
بصورت
موبایل
مصؤون و مطمئین

شرکت افغان تیلی
کام

ربع دوم سال
مالی

۲۶

یک سیستم

نصب و تطبیق نمودن سیستم راجستریشن
سیمکارت ها بشکل بایومتریک

منابع مالی و
بشری

تعداد سیستم نصب
شده

1397 /9 /30

ربع سوم سال
مالی

۲۵

نصب و تطبیق نمودن سیستم - Mobile
Money system

منابع مالی و
بشری

تعداد سیستم ترتیب
شده

1397 /1 /3

1397 /9 /20

یک سیستم

فعالیت عمده

ربع چهارم
سال مالی

هدف اصلی

مقدار هدف
( )Target

منابع مورد نیاز

شاخص

تاریخ آغاز

تاریخ ختم

مسوول اجرا

وزارت ها و ادارات همکار

تاریخ تحویل دهی

1397 /8 /1

1397 /2 /1

1397 /2 /1

فیصدی پیشرفت

1396 /10 /1

تعداد اسناد ترتیب
شده

1397 /1 /1

1397 /9 /20

1397 /3 /30

ریاست عمومی
تکنالوژی معلوماتی

ریاست عمومی
تکنالوژی معلوماتی

1396 /10 /1

شرکت های مخابراتی و سایر جوانب
ذیدخل
1397 /9 /30

1397 /4 /30

وزارت اطالعات و فرهنگ ،وزارت
مالیه ،وزارت عدلیه ،شرکت ACG
 ،اتحادیه رادیو تلویزیونها

1397 /5 /30

وزارت مالیه ،شورای عالی
اقتصادی ،شرکت های مخابراتی و
سایر جوانب ذیدخل

1397 /9 /20

1397 /3 /30

1397 /9 /20

1397 /5 /30

1397 /3 /30

تدارکات ملی ووزارت ملیه

1397 /9 /30

25%

25% 25% 25%

اداره اترا

اداره اترا

1397 /1 /1

وزارت معارف

1397 /9 /30

15%

35% 25% 25%

ریاست منابع بشری

1397 /6 /30

1397 /9 /30

ع

1397 /4 /30

وزارت محترم عدلیه ،کمیسیون های
مربوطه مجلسین شورای ملی و سایر
جوانب ذیدخل

1397 /9 /30

0%

25%

0%

0%

25%

0%

25% 25% 25%

25%

0%

55% 45%

25%

نتایج متوقعه

سهولت دراجرای کار مراجعین دولت
ازطریق یک مرکز واحد جهت محو
فساداداری
سهولت دراجرای حقوق کارمندان دولت
ازطریق موبایل با استفاده از برنام های
کاربردی موبایل
تعقیب و پیگیری توزیع پاسپورت و
انتقال مراسالت رسمی دولتی به صورت
آنالین .
تحول در عرضه خدمات عنعنوی
منحصر به فرد در مارکیت تشدید رقابت
در مارکیت برای خدمات با کیفیت

توسعه شبکه زیربنائی فایبرنوری تبدیل
شدن کشور به معبر مخابرات منطقوی
 0%رشد عواید ملی و بهبود کیفیت خدمات
تشرات با کیفیت عالی تلویزیونی
واستفاده موثر از فریکانس برای خدمات
 0%جدید منجمله موبایل نسل های بعدی

محیط شفاف و مساعد برای سرمایه
گذاری وتوسعه خدمات برودباند
25% 25%
درشهرهای بزرگ

45% 35%

ارتقای منجمنت و موثریت برنامه های
 TDFبرای انکشاف خدمات مخابراتی
0%
در کشور مطابق قانون تنظیم خدمات
مخابراتی
تنظیم خدمات مخابراتی بمنظور تنظیم
بهتر و سازگاری با محیط جدید مقرراتی

25% 25% 25%

1397 /6 /1

0%

55% 45%

1397 /4 /30

50%

50%

بهبود فعالیت های اداره جهت تنظیم
امور ،انکشاف مقررات و کنترول موثر
0%
عرضه خدمات در مارکیت

سپردن کار به اهل کار و شناسائی
استعداد ها و جابجا نمودن انها در بست
های مناسب

شماره

ربع اول سال
مالی

ربع دوم سال
مالی

منابع مالی و
بشری

فیصدی پیشرفت

1396 /11 /1

1397 /9 /20

ریاست پست

1397 /9 /30

5%

25%

ربع سوم سال
مالی

 3000پست بکس21 ،
توسعه ومدرن
ایمینی
ساختنپستی پسته خانه و  2مرکز
خدمات
سازی
ذخیره مرکزملی
معلومات

نصب تعداد 3000پست بکس در مرکز
وزارت ,اتصال پسته خانه مرکز ی و 21پسته
خانه شهر کابل با تسهیالت انترنتی ,ایجاد
مرکز سورتنگ پستی در انستیتوت تکنالوژی
معلوماتی و نصب پارسل الکر ها

منابع مورد نیاز

ربع چهارم
سال مالی

۳۸

هدف اصلی

مقدار هدف
( )Target

فعالیت عمده

شاخص

تاریخ آغاز

تاریخ ختم

مسوول اجرا

وزارت ها و ادارات همکار

تاریخ تحویل دهی

ارایه خدمات پستی به صورت سریع و
35% 35%
مصئون

 .1بودجه به میلون افغانی
مجموع بودجه
منظور شده سال
مالی 1397

2303678000

بودجه عادی

597800000

بودجه انکشافی

1705878000

ریاست عمومی
تکنالوژی معلوماتی

 .2پیش بینی پالن مصرف بودجه به اساس هر ربع به مبلغ و فیصد
عادی

فیصدی پالن شدۀ تطبییق

انکشافی

ربع اول

147068905

24.60%

255230987

ربع دوم

159910365

26.75%

656978180

ربع سوم

146910365

24.58%

444925848

ربع چهارم

143910365

24.07%

348742985

مجموع

597800000

100.00%

1705878000

فیصدی پالن شدۀ تطبیق
14.96%
38.51%
26.08%
20.44%
100.00%

نتایج متوقعه

مالحظه شد
شهزاد گل آریوبی وزیرمخابرات وتکنالوژی معاوماتی

