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خبپاڼه
مطبوعات ر
ي
نېټه :د  ۱۳۹۷د ليندی ۲۰مه

بریښنای کولو هوکړه لیک السلیک
افیک سیسټم
يي
موضوع :د کورنیو چارو وزارت د ټر ي
افیک سیسټم عرصي کولو او اړونده پروسو ساده کولو په موخه د کورنیو چارو وزارت رسه د
نن
یکشنب د لیندۍ  ۲۵مو د ټر ي
ې
همکارۍ هوکړه لیک السلیک کړ.
ټکنالوچ متخصیصینو لخوا
معلومای
برېښنای کولو یوه برخه ده ،د مخابراتو او
مل هویت اسنادو د
ۍ
ي
يي
یاد پروګرام ې
چد ي
بریښنای کول ،د خدماتو آسانتیا او پراختیا ،د ټرافیکو مدیریتونو او د ټرافیک
افیک خدمتونو
مخته وړل ې ږ
يي
کېي ې
چ د ښاري ټر ي
عموم ریاست د رپېیدونکو رضایت السته راوړل په ېک شامل دي.
پوليسو
ي
ذخېه کول یا  Databaseجوړول او د
بهې ساده کول ،د معلوماتو ر
په دغه پروګرام ېک د کارکوونکو ظرفیت لوړونه ،د ټرافیک ر
کنېول لپاره تکس ر ن
افیک سیسټم ر
لی او رسور  Serverجوړول شامل دي.
ټر ي
موم
افيک سيسټم ېک الزم روڼوایل رامنځته او د ټرافیکو مدیریتونو او د ټرافیک پوليسو ع ي
ددغه سیسټم جوړېدلو رسه به ټر ي
بهې ېک به یو ګټور ګام وي.
ریاست د مدیریت ر
امنیب کمرو لګول ،مرکز او د
رسوکونو د
ټولو بندرونو ېک
افیک سیسټم رسه نښلول ،پر ر
ي
ي
بریښنای سیسټم فعالول او د ټر ي
افیک پیښو اسناد دیجیټل کول ،ددغه هوکړه لیک له
افیک ادارو نښلول ،د موټر چلولو جواز او ټر ي
اړوندو ادارو رسه د ټر ي
اساس موخو څخه دي.
ي
بریښنای سیسټم جوړول ،د پام وړ
همدا شان په دغه هوکړه لیک ېک د افغانستان په سطح د ټرافیکو لپاره سې مرکزي
ي
سې ،موټر چلولو جواز ،تکس ر ن
بریښنای رودپاس جوړول ،د ټرافیکو مدیریتونو او د پولیس
لی،
آسانتیاوې لکه ،د جواز ر
ي
ټرافیکو عموي ریاست پورې د تړلو عامه خدمتونو د پروسو ساده کول په ک شامل دي.
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