گزارش پروژه های انکشافی وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی طی ربع چهارم سال مالی1398
بودجه و مصارف سال مالی 1398
کود پروژه

نام پروژه

340015

توسعه تکنالوژی معلوماتی
افغانستان(حکومتداری
الکترونیکی)

898,970,000

340086

بودجه سال 1398

مصرف بودجه

پیشرفت فزیکی پروژه

846,671,357

98%

ایجاد بک اپ (Hot
 )Standbyبرای دیتا سنتر و
تامین تجهیزات مایکرویف
برای مرکز تبادله انترنت
(Internet Exchange
)Point

37,600,000

30,313,048

88%

340103

ایجاد مرکز تبادله انترنت
()NIXA

13,810,309

5,766,876

75%

340118

زیربنا برای تصادیق
الکترونیکی ARCA

6,156,668

5,318,982

100%

340105

تبدیل نمودن مرکز ملی
معلومات افغانستان به Cloud

6,301,999

3,524,265

20%

حالت وچگونگی فعالیتها

 -1حفظ ومرالبت سیستم سیستم ها ادامه دارد
 -2تجهیزات پروژه اوریکل جهت جاگزین دستگاه های لبلی اماده نصب ومنتاژ درمرکزملی معلومات افغانستان
میباشد .
( -3ارتماء ظرفیت تجهیزات سیسکوسیستم تذکره الکترونیکی ( )IOSاجناس پروژه تذکره الکترونیکی دردیتا
سنترومرکزتوزیع کارت صورت گرفته است.
 -4الیسنس های بایمومتریک برای  64پایه کمپیوتراداره ملی احصایئه ومعلومات .
 -5نصب سرورهای جدید اوریکل آغاز گردیده است که به تعداد ( )6پایه سروردردستگاه ها وصل گردیده
 -6دیزاین یک میلیون کارت الیسنس وجوازسیرراننده گی به کمپنی لراردادی ارایه شده است
 -7سرورهای  NTP ( Time stampingو ( Network Time Protocolآنتن های سیستم تذکره الکترونیکی که
با ستالیت وصل میگردد درمرکز ملی معلومات نصب گردیده است
 -8پیشنهاد ()9بست جدید تخنیکی برای پروژه تذکره منظورشده جهت موافمه به وزارت مالیه ارسال گردیده است
 -9ادغام شدن سیستم پاسپورت وانترکان تحت تست کاری لرار دارد .

.1کار ساختمانی پروژه تکمیل شده است و تحت برآورد ثانی انجینران مسلکی لراردارد نوالص که درکارساختمان
موجود بوده ازطرف انجینران نظارت کننده با کمپنی تطبیك کننده جهت اصالحات شریک شده است .
.2تجهزات پروژه خریداری گردیده است.

-1تجهیزات پروژه درحال نصب وانستالیشن لراردارد.
-2کار فایبراپتیک تکمیل وفعال گردیده است.
-2وصل شرکت  VNT.Reha Net.Northtelecomافغان تیلی کام واتصاالت با نیکسا وصل گردیده است

کارپروژه تکمیل شده واماده بهره برداری گردیده است.

 -1پروژه از طرف اداره تدارکات ملی به اعالن سپرده شده بعد از آفر گشائی ومرحله ارزیابی کمپنی واجد شرایط
دریافت نگردید پروژه اعالن مجدد میگردد.
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بودجه و مصارف سال مالی 1398
کود پروژه

نام پروژه

340107

سیستم حقیقی معلومات
مخابراتی

371,495,000

340108

دیجیتل کاسا

131,000,000

86,576,589

340110

پروژه آسان خدمت

193,750,000

148,352,067

85%

340112

توسعه و مدرن سازی خدمات
پستی

32,806,461

16,866,323

35%

حالت وچگونگی فعالیتها

بودجه سال 1398

مصرف بودجه

پیشرفت فزیکی پروژه

20,866,975

63%

.1نصب انستالیشن  installation,integration and configurationدردیتا سنترتکمیل گردیده است
.2اخذ معلومات ازشبکه ام دی ان شبکه های مخابراتی اتصاالت وروشن .
.3انتمال تجهیزات سیستم لایر تایم به شبکه های مخابراتی تکمیل گردیده است
.4وصل سیستم لایر تایم ازطریك شبکه فایبرنوری.
.5وصل شبکه های مخابراتی با سیستم لایر تایم شبکه افغان بیسیم درجریان است.
.6نظارت وهماهنگی ازشبکه های مخابراتی به منظور نظارت محصول خدمات مخابراتی صورت گرفته است.7 .اخذ
جوازبرای مایکروویو تحت پروسس است
.8وصل سیستم لایر تایم با انترنت.
.9تکمیل دیتا سنتربرای لایر تایم
.10اخذ معلومات مورد ضرورت ازشبکه های مخابراتی

40%

 -1مشخصات تخنیکی برای خریداری  International Bandwidthترتیب گردیده تحت مطالعه وارزیابی بانک
جهانی لراردارد.
 -2الیحه وظایف جدید برای انجام سروی تخنیکی وامکان سنجی برای اتصال دوایر دولتی با شبکه فایبرنوری
درمراکز 34والیت کشورترتیب شده تحت مطالعه وپروسس بانک جهانی لراردارد.
 -3سروی توسعه مرکز تبادله انترنت افغانستان(نیکسا) عمد لرارداد گردیده است .
 -4مشخصات تخنیکی سروی پروژه پورتال ملی تکمیل گردیده تحت مطالعه بانک جهانی لراردارد.
 -5اظهارنامه توسعه زیربنآ کلود غرض ایمنی شدن دیتابیس وزارت خانه ها وادارات دولتی شارت لست گردیده است .
-6جهت جلوگیری حمالت سایبری توسعه سیستم سایبرسیکورتی افغانستان اعالن گردید که اسناد شرکت ها ارزیابی
گردید است واماده عمد لرارداد است.
 -7متخصص حکومتداری الکترونیکی استخدام گردیده است.
 -1تفاهمنامه غرض ایجاد سیستم الکترونیکی حج با وزارت ارشادحج واولاف امضا گردیده است .
-2تطبیك سیستم DMSوسیستم حاضری الکترونیکی دراداره عالی بررسی آغاز گردیده است.
-3تکمیل شدن ( )%50کار  Hostingسیستم DMSوزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی
-4آموزش ( )30تن کارمندان وزارت شهدا ومعلولین
-5بازدید انجینران وانتمال تجهیزات ساختمان غرض ایجاد مرکز آسان خدمت در والیت خوست
-6ساده سازی 11پروسه خدمات عامه وزارت شهدا ومعلولین تحت تطبیك لراردارد.
 -21-7پروسه ساده سازی ادویه جات اداره تنظیم ادویه جات تکمیل شده وکارباالی بالیمانده آن ادامه دارد.
 -8سیستم جوازراننده گی وجوازسیر تکمیل گردیده است.
-9سیسم دیجیتل سازی ارشیف مدیریت ترافیک تکمیل گردیده است.
 .1درپروسه تدارکاتی ارزیابی تجهیزات ای تی  ،تجهیزات پستی  200 ،عراده موترسایکل وتهیه لرطاسیه صورت
گرفته است.
.2اسناد ترمیم  15پسته خانه شهرکابل تحت پروسه طی مراحل تدارکاتی لراردارد.
.3ترمیم وبازسازی پسته خانه های والیات درجه اول ودرجه دوم تحت ارزیابی لراردارد.
.4تجهیزات ای ایف سی نصب وتکمیل گردیده است.
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بودجه و مصارف سال مالی 1398
کود پروژه

نام پروژه

340115

تادیه معاشات از طریق مبایل

39,875,215

340116

واحد تطبیق پروژه  -ریفورم
های وزارت

55,000,000

42,692,390

340120

پروژه حمایت ازتکنالوژی
معلومااتی ICTI

15,000,000

5,732,327

50%

340121

مدرنیزه سازی پست

15,000,000

0

50%

مجموع

1,816,765,652

1,243,352,698

بودجه سال 1398

مصرف بودجه

پیشرفت فزیکی پروژه

30,671,499

80%

80%

حالت وچگونگی فعالیتها
 -1راجستریشن ورزشکاران کمیته المپیک غرض تادیه معاشات آغازگردیده است
 -2ارزیابی کارکنان وزارت دولت درمورد شهدا ومعلولین غرض تادیه معاشات ازطریك موبایل.
 -3به تعداد( )7000معلمین والیت تخارمربوط وزارت معارف غرض تادیه معاشات ازطریك تیلفون همراه
راجسترگردیده است.
 -4پرداخت حك الزحمه تعداد ( )5000تن کارکنان والیت پروان وکندهارازطریك سیستم تیلفون همراه صورت گرفته
است.
 -5راجستریشن تعداد( )7400تن کارکنان وزارت کارواموراجتماعی در 32والیت وپرداخت معاشات ازطریك موبایل
در ( )13والیت آغازگردیده است.
 -6راجستریشن تعداد( )29755تن کارکنان وزارت معارف والیت کندهار ،پروان وننگرهارغرض تادیه معاشات
ازطریك سیسم تیلفون همراه صورت گرفته است
 -7راجستریشن تعداد( )11073تن کارکنان وزارت معارف دروالیت خوست وپکتیا جهت تادیه معاشات ازطریك سیستم
تیلفون همراه صورت گرفته است
 -8راجستریشن تعداد( )3200تن کارکنان وزارت معارف دروالیت لغمان ازطرسمه سیستم تیلفون همراه صورت گرفته
است
-1ساخت فضای باز آزاد کاری کارمندان وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی منزل ششم  ،هفتم و 16که شامل
صالون کنفرانس واطاق مجالس ممام وزارت میباشد ازطریك منابع واحد عمد لرارداد صورت گرفته تکمیل گردیده است.
-2همکاری مشاورین ،متخصیصین وکارشناسان استخدام شده با ادارات مرکزی وزارت ادامه دارد.
-1لرارداد  2100جلد کتاب عمد گردیده است.
-2ادویه جات خریداری گردیده است.
-3تجهیزات  ITبه اعالن مجدد سپرده شده اسناد آن تحت برسی و ارزیابی لراردارد .
-4حك الزحمه استادان پارت تایم اجرا گردیده است .
-5انتی ویروس خریداری گردیده است

-1به تعداد ( )16باب پسته خانه شهری شهرکابل با شبکه فایبرنوری وصل گردیده است .
 -2وصل تعداد( )23باب پسته خانه مرکزوالیات ازطریك شبکه فایبرنوری عمد لرارداد گردیده است
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