پالن سال  1396وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی به اساس نتایج
ریاست ( پالن وپالیسی )
شماره

ربع اول
سال مالی

ربع دوم
سال مالی

ربع سوم
سال مالی

ربع چهارم
سال مالی

هدف اصلی

مقدار هدف
( )Target

فعالیت عمده

منابع مورد نیاز

شاخص

تاریخ آغاز

تاریخ ختم

مسول اجرا

وزارت وادارات همکار

تاریخ
تحویلدهی

نتایج متوقعه

تشریح اولویت 1

ترتیب  4جواز نامه عرضه خدمات انترنیتی( ) ISP
عرضه خدمات انترنیتی دوره سوم ،تورید و فروش
وسایل مخابراتی ،تعداد 8جوازنامه خدمات  VASو 2
جواز وایمکس

۱

صدور  14جواز

۲

وضع ( )6طرزالعمل تنظیم
مارکیت مخابراتی

ترتیب طرزالعمل های اصل رعایت محرمیت
،رسیدگی به شکایات مشترکین ،کیفیت خدمات
انترنیتی ،نظارت از تطبیق پروژه های TDF
و دیش تی وی TV

۳

تعدیل پالیسی دسترسی سراسری

ترتیب مسوده تعدیل پالیسی دسترسی سراسری خدمات
مخابراتی وتکنالوژی معلوماتی

بلند بردن عواید دولت ،توسعه و دسترسی
بیشتر مردم به خدمات انترنیتی  -تورید و
کمیته وزرا در امور مخابرات 20% 30% 30% 20% 30/9/1396
فروش وسایل مخابراتی با کیفیت و ستندرد در
مارکیت

منابع بشری

تعداد جوازصادرشده 30/9/1396 1/10/1395

منابع بشری

تعداد طرزالعمل ها 30/9/1396 1/10/1395

منابع بشری

سند مسوده تعدیل
پالیسی

30/9/1396 1/10/1395

منابع بشری

سند مسوده تعدیل
قانون خدمات
مخابراتی

30/9/1396 1/10/1395

منابع بشری

سند ترتیب
طرزالعمل نظارتی

30/9/1396 1/10/1395

۶

تعدیل مقرره رادیوئی حسب
سفارشات اتحادیه بین المللی
مخابرات ( ) ITU

ترتیب و تعدیل مسوده مقرره رادیویی حسب سفارشات
اتحادیه بین المللی مخابرات
( ) ITU

منابع بشری

اسناد مقرره های
تعدیل شده

30/9/1396 1/10/1395

۷

ترتیب مسوده پالیسي حفاظت
کودکان در انترنت (Child
)Online Protection

ترتیب مسوده پالیسي حفاظت کودکان در انترنت و
ارائه به شورای وزیران

منابع بشری

سند مسوده پالیسی

30/4/1396 1/10/1395

معینت IT

۸

تدوین مسوده قوانین جرایم سایبري ترتیب مسوده قوانین جرایم سایبري و معامالت
الکترونیکي
و معامالت الکترونیکي

منابع بشری

اسناد قوانین تدوین
شده

30/9/1396 1/10/1395

معینت IT

۴

۵

رشد و تقویت تعدیل قانون خدمات مخابراتی
چارچوب قانونی مطابق نیازمارکیت
سکتور مخابرات
و تکنالوژی
معلوماتی
ایجاد سیستم نظارتی کیفیت خدمات ترتیب طرزالعمل و اجرای نظارت از فعالیت شبکه
فکس الین
مخابراتی فکس الین
ترتیب مسوده قانون خدمات مخابراتی مطابق نیاز
مارکیت

عرضه خدمات باکیفیت مخابراتی حمایت از
حقوق مشترکین ،تطبیق بهتر شرایط جواز،
اعاده حقوق مشترکین رسیدگی به شکایات،
قانونی ساختن خدمات دیش تی وی وانکشاف
20% 30% 30% 20% 30/9/1396
رقابت سالم.

دسترسی بیشتر مردم به خدمات مخابراتی -
 20% 30% 30% 20% 30/9/1396توسعه خدمات  -تنظیم فند  ، TDFتطبیق
پروژه ها بشکل درست

اداره اترا

وزارت عدلیه

دسترسی مردم به خدمات مخابراتی تقویه
20% 30% 30% 20% 30/9/1396
مارکیت مخابراتی و ارتقا کیفیت خدمات
ایجاد سیستم نظارتی کیفیت خدمات مخابراتی
فکس الین فراهم نمودن زمینه رقابت ازاد
10% 10% 20% 10% 03/9/1397
افزایش در کیفیت خدمات شبکه فکس الین
واستفاده اعظمی از ظرفیت های موجود

وزارت عدلیه و مراجع مربوط 40% 30% 20% 10% 30/9/1396
وزارت های عدلیه ،
تحصیالت عالی ،امور داخله،
امور خارجه ،معارف ،کار و
امور اجتماعی ،کمیسیون
50% 50% 30/6/1396
حقوق بشر ،اطالعات و
فرهنگ ،اتحادیه ژورنالیستان
و همچنان برخی شرکت های
خدمات انترنتی در کشور.

وزارت محترم عدلیه ج.ا.ا20% 30% 10% 40% 30/9/1396 !.

رعایت اصل صرفه جوئی واستفاده معقول و
اعظمی از فریکونسی در کشور

ایجاد زمینه مصئون استفاده از انترنت برای
کودکان ،در سطح فضای سایبری کشور.

ایجاد چهارچوب قانونی ،جهت شناسایی
جرایم سایبری و همچنان معامالت مصئون
الکترونیکی در کشور

پالن سال  1396وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی به اساس نتایج
ریاست ( پالن وپالیسی )
شماره

منابع بشری

فیصدی پیشرفت

30/9/1396 1/10/1395

منابع بشری

تعداد سایت های
فعال شده

وزارت فواید عامه ،شاروالی
 30/9/1396 1/10/1395افغان تیلی کام
ها وادارات ذیربط

منابع بشری ومالی

فیصدی پیشرفت

 30/9/1396 1/10/1395افغان تیلی کام

منابع بشری ومالی

فیصدی پیشرفت

30/9/1396 1/10/1395

منابع بشری ومالی

فیصدی پیشرفت

30/9/1396 1/10/1395

فیصدی پیشرفت

30/9/1396 1/10/1395

فیصدی پیشرفت
ظرفیت

30/9/1396 1/10/1395

تعداد لین تیلیفون
تمدید شده

30/4/1396 1/10/1395

۱۱

نصب و انستالیشن سیستم مبایل ( )GSMدرسراسر
توسعه و فعال ساختن  200سایت
مبایل ( ) GSMدر سراسر کشور کشور

۱۲

بلندبردن ظرفیت عرضه خدمات
مخابرات وتکنالوژی معلوماتی
برای  ۲۸والیت

۱۳

ارتقاء وسایل دستگاه تیلیفونهای
دیجیتال ازسیستم PSTN
دروالیات کندز و ننگرهار به
سیستم MSAN /IMS

نصب و راه اندازی تجهیزات دستگاه تیلیفونهای
دیجیتال به سیستم جدید که امکانات مکالمه ویدیوئی
یاتصویری وانترنتی رادارد () MSAN /IMS

۱۴

توسعه و ارتقاء دستگاه ها ی
شهرکابل از سیستم  PSTNبه
IMS

نصب و راه اندازی تجهیزات دستگاه تیلیفونهای
دیجیتال به سیستم جدید که امکانات مکالمه ویدیوئی
یاتصویری وانترنتی رادارد ( IMS Core
)Network

۱۵

نصب ومونتاژ لینک جدید انترنت
نصب و راه اندازی لینک جدید انترنت ازکشور ایران
ازکشور ایران به والیت هرات با
به والیت هرات با ظرفیت STM-64
ظرفیت STM-64

منابع بشری ومالی

توسعه ظرفیت تجهیزات فایبرنوری رینک حلقوی در
داخل شهر کابل

منابع بشری ومالی

توسعه واستفاده
موثر از زیربنأ
توسعه ظرفیت فایبر نوری رینگ
 ۱۶های مخابراتی و
حلقوی متروی کابل
تکنالوژی
معلوماتی
۱۷

توسعه  15000لین تیلیفونهای
فکس الین

۱۸

نصب تعداد  250تاورمخابراتی
پروژه نهم در ( )34والیت کشور

منتاژ و ازدیاد سیستم مایکروویف در تمام شهرهای
بزرگ و میان شهرها

تمدید و نصب شبکه و سویچ تیلیفونهای فکس الین
درشهرک عینو مینه کندهار به( )10000لین ،و شیندند
هرات به ( )5000لین
نصب و راه اندازی تاورها در 34والیت
کشور(دایکندی  12تاور،عزنی 10تاور ،میدان
وردک 10بامیان 8تاور ،غور 9تاور ،سرپل 7تاور،
ارزگان 6تاور ،بادغیس  6تاور ،بدخشان  7تاور،
بغالن  7تاور ،بلخ  6تاور ،پروان  8تاور ،پکتیا 13
تاور،پکتیکا  9تاور ،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 ،لوگر6
تاور،ننگرهار9تاور،نورستان 6تاور،
نیمروز4تاور،هرات7تاور وهلمند 6تاور)

معینت
تخنیکی

30/10/139
وزارت فواید عامه ،شاروالی
6
ها وادارات ذیربط

منابع بشری ومالی

مالی ومنابع بشری

تعداد تاور های
نصب شده

30/9/1396 1/10/1395

والیات وولسوالی ها

ربع اول
سال مالی

کندنکاری تمدید پایپ ،کیبل فایبرنوری  ,جاینت کاری
و تست آن در مسیر های جالل آباد الی طورخم بطول
 76کیلومتر ،سروبی پل گزک الی قریه چناربه بطول
 ۱۵کیلومتر ،میدان هوای قندهار الی شهر قندهار به
طول  ۱۷کیلومتر.

ها وادارات ذیربط

ربع دوم
سال مالی

توسعه واستفاده
موثر از زیربنأ
های مخابراتی و
تکنالوژی
تمدید کیبل فایبر دوم در 4
۱۰
معلوماتی
مسیرهای به طول  108کیلو متر

منابع بشری

فیصدی پیشرفت

30/4/1396 1/10/1395

معینت
تخنیکی

وزارت فواید عامه ،شاروالی 30/5/1396

50% 50%

ربع سوم
سال مالی

توسعه شبکه فایبرنوری در پنچ
مسیر برای عرضه خدمات
مخبراتی و تکنالوژی معلوماتی

تکمیل کار باقیمانده نصب تجهیزات( )SDHدر مسیر
های جبل السراج  -کاپیسا ،خوست  -بندر غالم خان،
کنر  -جالل آباد و کندنکاری ،تمدید پایپ ،کیبل و
نصب تجهیزات فایبرنوری در مسیر های مزارشریف -
دره صوف پایین سمنگان  8کیلومتر و دره صوف
پایین سمنگان  -دوراهی یکاولنگ بامیان  7کیلومتر

ربع چهارم
سال مالی

۹

هدف اصلی

مقدار هدف
( )Target

فعالیت عمده

منابع مورد نیاز

شاخص

تاریخ آغاز

تاریخ ختم

مسول اجرا

وزارت وادارات همکار

تاریخ
تحویلدهی

نتایج متوقعه

فراهم نمودن بسترمخابراتی برای عرضه
خدمات مخبراتی وتکنالوژی معلوماتی
دروالیت کاپیسا ،کنر ،بندرغالم خان والیت
خوست ،بلخ و ولسوالی دره صوف والیت
سمنگان ویکاولنک والیت بامیان

فراهم نمودن بستر مناسب مخابراتی برای
25% 30% 30% 15%
عرضه خدمات مخبراتی وتکنالوژی معلوماتی

30/10/
1396

افزایش ظرفیت عرضه خدمات مخابراتی
 20% 30% 30% 20%وتکنالوژی معلوماتی برای شهروندان شهرها
و اطراف آن

30/10/
1396

ارتقای ظرفیت عرضه خدمات مخابراتی
 50% 20% 20% 10%وتکنالوژی معلوماتی برای شهروندان شهرها
و اطراف آن

بهبود عرضه خدمات تیلفون های سیمدار
30/10/139
10% 20% 60% 10%
برای شهروندان شهرکندز و جالل آباد
6

افغان تیلی کام

اترا

30/10/1396

افزایش ظرفیت عرضه خدمات مخابراتی
40% 30% 20% 10%
وتکنالوژی معلوماتی برای شهروندان شهرکابل

30/10/1396

ظرفیت عرضه خدمات مخابراتی وتکنالوژی
40% 30% 20% 10%
معلوماتی درکشور افزایش مینماید

والیات مربوطه

30/10/1396

ظرفیت عرضه خدمات مخابراتی وتکنالوژی
15% 25% 25% 35%
معلوماتی درکشور افزایش مینماید

شاروالی ،ریاست برق
وآبرسانی

30/6/1396

ظرفیت عرضه خدمات مخابراتی وتکنالوژی
معلوماتی برای شهروندان شهرکندهار و
ولسوالی شیندند والیت هرات افزایش مینماید

وزارت خارجه و
کشورایران

شرکت های مخابراتی

30/10/1396

50% 50%

دسترسی بیشتر مردم مناطق محروم به
 50% 20% 15% 15%خدمات مخابراتی وتوسعه خدمات مخابراتی
وانترنیتی درکشور

پالن سال  1396وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی به اساس نتایج
ریاست ( پالن وپالیسی )
شماره

طرح و دیزاین سیستم ویب پورتل

مالی ومنابع بشری

فیصدی پیشرفت

30/9/1396 1/10/1395

ترتیب پالن های ارایه خدمات الکترونیکی عامه و
تجارت

مالی ومنابع بشری

تعداد پالن های
ترتیب شده

30/9/1396 1/10/1395

مالی ومنابع بشری

فیصدی پیشرفت

30/9/1396 1/10/1395

نصب و راه اندازی سیستم طبابت از راه دور (تیلی
میدیسن) در( ) 8شفاخانه مورد نظر وزارت صحت
عامه

مالی ومنابع بشری

تعداد مراکز ایجاد
شده

نصب و راه اندازی دستگاه تبادله انترنت ()NIXA

۲۰

تنظیم پروگرام مدیریت ابتکار
برای  7کمپنی جدید تاسیس
تکنالوژی معلوماتی

ربع اول
سال مالی

تدویرآموزش مدیریت ابتکار برای کمپنی تجاری جدید
التاسیس تکنالوژی معلوماتی

مالی ومنابع بشری

تعداد کمپنی های
آموزش داده شده

30/4/1396 1/10/1395

۱۹

آموزش های فنی تکنالوژی
تدویردوره های آموزش تکنالوژی معلوماتی
معلوماتی برای  500تن به سطح
برای( )500تن کارمندان ادارات دولتی.
کشور

ربع دوم
سال مالی

مالی ومنابع بشری

تعداد افراد که
آموزش داده شده

30/9/1396 30/2/1396

ربع سوم
سال مالی

منابع مورد نیاز

شاخص

ربع چهارم
سال مالی

هدف اصلی

مقدار هدف
( )Target

فعالیت عمده

تاریخ آغاز

تاریخ ختم

مسول اجرا

وزارت وادارات همکار

تاریخ
تحویلدهی

نتایج متوقعه

ترویج و توسعه حکومتداری الکترونیکی و
تدارکات ملی ووزارت ملیه و 12/10/139
30% 30% 20% 20%
USAID
بلندبردن ظرفیت کاری کارمندان دولتی
6
معینت IT

انکشاف صنعت ایجادویب سایت ورودی ( پورتل)
۲۱
ICT
افغانستان

۲۲

ارایه خدمات حکومتداری
الکترونیکی خدمات حکومت به
تجارت ( )G2Bو حکومت به
مردم ()G2C

۲۳

تطبیق چارچوب حکومتداری
الکترونیکی EGIF

۲۴

ایجاد مراکز طبابت از راه
دور(تیلی میدیسن) در () 8
شفاخانه کشور

راه اندازی چارچوب حکومتداری الکترونیکی در
وزارت خانه های کلیدی

تمام ارگان های دولتی

معینت IT

30/4/
1396

50% 50%

30/9/
1396

 20% 30% 25% 25%ترویج و توسعه حکومتداری الکترونیکی

ارتقا ظرفیت کمپنی های جدید تاسیس

 USAIDواطاق های تجارت  25% 25% 25% 25% 30/9/1396ترتیب یک پالن برای خدمات عامه و تجارت

وزارت

USAID
معالیه

30/10/139
6

 25% 25% 25% 25%ترویج و توسعه حکومتداری الکترونیکی

تجهیز شفاخانه های کشور به وسایل و
 30%تجهیزات تکنالوژی معلوماتی غرض عرضه
خدمات بهتر صحی درکشور

اترا ومعینت
30/9/1396 1/10/1395
IT

وزارت صحت عامه

جدی 10% 1396

مالی ومنابع بشری

فیصدی پیشرفت

30/9/1396 1/10/1395

اداره تدارکات ملی

30% 20% 20% 30% 30/9/1396

مالی ومنابع بشری

فیصدی پیشرفت

30/9/1396 1/10/1395

اداره تدارکات ملی

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

مالی ومنابع بشری

فیصدی پیشرفت

30/9/1396 1/10/1395

اداره تدارکات ملی

۲۸

ایجادیک دستگاه البراتوار برای
تحقیق حمالت سایبری

نصب و انستالیشن دستگاه تحقیق حمالت سایبری

مالی ومنابع بشری

فیصدی پیشرفت

30/9/1395 1/10/1394

USAID
و وزارت مایه

۲۹

تهیه انترنیت به ( )15پوهنتون و
( )120مکتب

تجهیز( )120مکتب به البراتوارهای تکنالوژی
معلوماتی و تهیه انترنیت برای ( )15پوهنتون

مالی ومنابع بشری

۲۵

ایجاد مرکز ملی تبادله انترنیت
National Internet
Exchang of Afghanitan
()NIXA

ایجاد سیستم تبدیل نمودن مرکز
 ۲۶ترویج و توسعه ملی معلومات افغانستان به زیربنا
حکومتداری CLOUD
الکترونیکی و
موبایل بصورت
مصؤون و
ایجاد مرکزحمایوی(Back up
مطمئین
 )siteبرای مرکزملی معلومات
۲۷
()ANDC

راه اندازی سیستم تبدیل نمودن مرکز ملی معلومات
افغانستان به زیربنا CLOUD

جدی 0% 1396

5%

5%

کنترول ترافیک انترنتی در سطح فضای
مجازی سایبری کشور.

 70% 20% 10%باال بردن عرضه خدمات برای ادارات دولتی

معینت IT

تعداد مکاتب و
پوهنتون های مجهز 30/9/1396 1/10/1395
شده

اترا

وزارت های معارف و
تحصیالت عالی

تاتسیس مرکزحمایوی مرکز ملی معلومات
جهت حفاظت وجلوگیری از بین رفتن
قوس 60% 20% 10% 10% 1396
معلومات و عرضه خدمات مطمین ومصون
مرکزملی معلومات افغانستان ()ANDC
تحقیق ،تفتیش جرایم سیایبری و شناسایی آن
 25% 25% 25% 25% 4/1/1396که از کدام سیستم صورت میگیرد تاازحمالت
سایبری جلوگیری بعمل آید
30/10/139
6

10%

5%

5%

30%

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

پالن سال  1396وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی به اساس نتایج
ریاست ( پالن وپالیسی )
شماره

وزارت خارجه و شرکت های
 30/9/1396 1/10/1395منابع بشری
مخابراتی

30/9/
1396

کنترول از فعالیت سیم کارت های خارجی در
 10% 10% 20% 60%سرحدات کشور  ,جلوگیری از نفوذ سگنل ها
وفعالیت های غیر مجازی شبکه های خارجی

منابع بشری

منابع بشری

تعداد افراد استخدام
شده

انکشاف
 ۳۲سرمایه بشری
در سکتور ICT

استخدام تعداد ( )100بست

استخدام تعداد ( )100بست از طریق پروسه CBR

مالی ومنابع بشری

فیصدی پیشرفت

 30/9/1396 1/10/1395معینت اداری

۳۳

سیستم توزیع الکترونیکی
پاسپورت ها
E-Delivery of Passport

راه اندازی سیستم توزیع پاسپورت الکترونیکی
بصورت انالین درشهرکابل و والیات

مالی ومنابع بشری

فیصدی پیشرفت

معینت
30/9/1396 1/10/1395
تخنیکی وIT

۳۴

تنظیم و توسعه برنامه های انتقاالت فضائی و زمینی
رشد وعصری سازی خدمات پستی خدمات پستی ،توسعه کدپستی ،سیستم آدرس نویسی و
راه اندازی اشتهارات پستی.

مالی ومنابع بشری

فیصدی پیشرفت

ربع اول
سال مالی

وزارت خارجه و شرکت های
مخابراتی

30/9/
1396

کنترول از فعالیت سیم کارت های خارجی در
 10% 10% 20% 60%سرحدات کشور  ,جلوگیری از نفوذ سگنل ها
وفعالیت های غیر مجازی شبکه های خارجی

تعداد تفاهم نامه
های عقد شده

توسعه وعصری
سازی خدمات
پستی

ربع دوم
سال مالی

نهادینه سازی
سیستم های جدید ایجاد سیستم نظارتی و معلوماتی
ترتیب مسوده تفاهم نامه ها بمنظور عدم نفوذ سگنل
۳۰
شرکتهای مخابراتی ( quality of
در ساحات
ها باکشورهای همسایه
) servises
مدیریت
امورمالی برای
تحکیم شفافیت و
حسابدهی
چک و بررسی نفوذ سگنل های
ترتیب مسوده تفاهم نامه ها بمنظور عدم نفوذ سگنل ها
۳۱
مخابراتی کشورهای همسایه در
ب اکشورهای همسایه
داخل سرحدات افغانستان

ربع سوم
سال مالی

فعالیت عمده

ربع چهارم
سال مالی

هدف اصلی

مقدار هدف
( )Target

منابع مورد نیاز

شاخص

تاریخ آغاز

تاریخ ختم

مسول اجرا

وزارت وادارات همکار

تاریخ
تحویلدهی

30/9/1396 1/10/1395

30/9/1396 1/10/1395

اترا

معینت
تخنیکی

وزارت مالیه و کمیسیون
مستقل اصالحات اداری و
خدمات ملکی

تدارکات ملی ووزارت ملیه

سپردن کار به اهل کار و شناسائی استعداد ها
30/10/139
20% 30% 30% 20%
و جابجا نمودن انها در بست های مناسب
5
تعقیب و پیگیری توزیع پاسپورت و انتقال
25% 25% 25% 25% 30/9/1396
مراسالت رسمی دولتی به صورت آنالین .

25% 25% 25% 25% 30/9/1396

**********************************************************************************************************
 .1بودجه به میلیون افغانی
مجموع بودجه
منظور شده سال
مالی 1396

2715225097

بودجه عادی

541940000

بودجه انکشافی

2173285097

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

فیصدی پالن شدۀ تطبییق

انکشافی

فیصدی پالن شدۀ
تطبیق

135485000

25%

194989291

8.972%

25%

648726299

29.850%

ربع سوم

135485000

25%

1204390552

55.417%

ربع چهارم

135485000

25%

125178955

5.759%

مجموع

541940000

100%

2173285097

99.998%

ربع اول
ربع دوم

135485000

نتایج متوقعه

مالحظه شد مقام وزارت

آ ارایه خدمات به صورت سریع و مصئون
پستی و آگاهی دهی عامه درقسمت عرضه
خدمات پستی و توسعه کدپستتی ازمراکز
نواحی الی خانه های شهرکابل کدگزاری و
انتقاالت وتوزیع سریع پست

