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 .9در بخش پالیسی ىا ًتفاىمنامو ىا:
 هغْدٍ پالى اعتشاتیژیک عَ عبلَ ّصاست هخبثشات ّتکٌبلْژی هعلْهبتی تشتیت گشدیذٍ اعت .
 پشّعیجش لیوت گزاسی ؽجکَ کیجل ـبیجشًْسی ثشای خذهبت ثبًذ ّعیع ثشای اداسٍ اتشا تشتیت گشدیذٍ اعت.
 ثَ تعذاد ( )۶تفبُوٌبهَ ُوکبسی اعتشاتیژیک ثیي الوللی ثب کؾْس ُبی تبجکغتبى ،اصثکغتبى ،آرسثبیجبى  ،جوِْسی اعتًْیب
ّاصثک تیلی کبم اهعبء گشدیذٍ اعت
 ثَ تعذاد ( )۳۱تفبُوٌبهَ  ،هْاـمتٌبهَ ُوکبسی هیبى ّصاست هخبثشات ّ تکٌبلْژی هعلْهبتی ّ ّصاست خبًَ ُب ّ اداسات دّلتی
دیگش ثَ اهعآ سعیذٍ اعت
 ثَ تعذاد ( )۲پشّتْکْل ُوکبسی ُبی تخٌیکی ّ التصبدی هیبى دّلت جوِْسی اعالهی اـؽبًغتبى ّ کؾْس ُبی جوِْسی
آرسثبیجبى ّ جوِْسی اصثکغتبى ثَ اهعب سعیذٍ اعت .
 پالى تذاثیشی جِت تذمك ثَ سیبعت ُبی هشثْغَ ّصاست اسعبل ؽذٍ ّعو ْ
ال تذت تطجیك لشاس گشـتَ اعت.
 تفبُوٌبهَ چِبس جبًجَ ( CATAچیي  ،اصثکغتبى  ،تبجکغتبى ّ اـؽبًغتبى) ّ ٌُذ ،کْسیب ،اعتًْیب ،آرسثبیجبى تشتیت ّ اهعآ
گشدیذٍ اعت.
 .2در بخش ارتقآ ظرفیت :
 عیغتن تیلیفًْی ثشای سعیذگی ثَ ؽکبیبت هشاجعیي ایجبد گشدیذٍ اعتُ.وچٌبى ـْسم اًالیي دسج اعتشاض ّ ؽکبیبت  ،ـْسم
دـبع اص اعتشاض ّ ؽکبیبت ّ ـْسم اًصشاؾ ثَ ؽکل آًالیي تشتیت گشدیذٍ اعت.
 ثِجْد کبس ،تغشیع اجشاآت ّ استمبی ظشـیت کبسهٌذاى تخٌیکی ّصاست اص غشیك اعتخذام تعذاد ( )04تي کبسؽٌبط ّ هتخصص
ثْجْد آهذٍ اعت.
 آهْصػ ثیؾتشاص 044تي دس ثخؼ هذیشیت ،پالى گزاسی ّ تذاسکبت ثشای کبسهٌذاى اداسات دّلتی ثشگضاسگشدیذٍ اعت.
ّ سکؾبپ ُوبٌُگی ّدل چبلؾِبی عش ساٍ پشداخت هعبؽبت اصغشیك هْثبیل ثشای کبسهٌذاى ّالیت ًٌگشُبس ّ پشّاى
ثشگضاسگشدیذٍ اعت.
 ثَ تعذاد( )812تي کبسهٌذاى هشکض ّ ّالیبت جِت ؽشکت دس عویٌبس ُب ّ ،سکؾبپ ُب  ،گشدُوبیی ُب ّ پشّگشام ُبی
آهْصؽی ثَ خبسج اص کؾْس هعشـی ّاعضام گشدیذٍ اًذ.
 ثَ تعذاد( )03کبسهٌذاى هشکض ّ ّالیبت ثَ تذصیالت دّسٍ هبعتشی ّ دّکتْسا ثَ کؾْسُبی ٌُذّعتبى ،چیي ،اعتًْیب ،کْسیب
ّکؾْس ایشاى هعشـی گشدیذٍ اًذ.
 کْسعِبی آهْصؽی ثشای تعذاد ( )330کبسهٌذاى هشکض ّ ّالیبت دس ثخؼ هذیشیت ،ساپْسًْیغی ،تؾشیخ لْاًیي ،اگبُی دُی
اصْل اعبعی غشصعلْک تذّیش گشدیذٍ اعت.
 ثَ تعذاد ( )1288تي کبسهٌذاى ّالیبت اصکْسعِبی آهْصؽی  ITدسّالیبت ـبسغ گشدیذٍ اًذ.
 ثَ تعذاد( )22هذصلیي اصاًغتیتْت تکٌبلْژی هعلْهبتی ّصاست هخبثشات ّتکٌبلْژی هعلْهبتی ثَ عطخ لیغبًظ ـبسغ گشدیذٍ
اًذ.
 .3در بخش ساده سازی کاری ادارات دًلتی:
 راجستزیشي ٍرسشکاراى کویتِ الوپیک غزض تادیِ هعاشات آغاسگزدیذُ است
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بِ تعذاد( )60610تي کارکٌاى ٍسارت هعارف کارٍاهَراجتواعی در ٍالیت تخارم،پزٍاى ًٌ،گزّار،خَست ،پکتیا ،کٌذّار،لغواى ٍٍالیت
کابل غزض تادیِ هعاشات اسطزیق تیلفَى ّوزاُ راجستزگزدیذُ است.اسجولِ بِ تعذاد( )86012تي پزداخت هعاشات اسطزیق سیستن
هَبایل صَرت گزفتِ است



تْیِ ٍتذارک ٍسایل تخٌیکی راجستزیشي بزًاهِ تادیِ هعاشات در ٍالیت ّزات  ،بلخ  ،لغواى  ،بذخشاى  ،تخار تَسط شزکت
هخابزاتی رٍشي بزای تعذاد  68333کارهٌذاى ٍسارت هعارف درجزیاى است .



تفاّوٌاهِ غزض ایجاد سیستن درخَاست آًالیي الکتزًٍیکی حج با ٍسارت ارشادحج ٍاٍقاف اهضا گزدیذُ است .



تطبیق سیستنٍ DMSسیستن حاضزی الکتزًٍیکی درادارُ عالی بزرسی آغاس گزدیذُ است.



کار  Hostingسیستنٍ DMSسارت هخابزات ٍتکٌالَصی هعلَهاتی  %03تکویل شذُ است.



بزای ( )03تي کارهٌذاى ٍسارت شْذا ٍهعلَلیي آهَسش ارتقآ ظزفیت دادُ شذُ است



تجْیشات ساختواى غزض ایجاد هزکش آساى خذهت بِ ٍالیت خَست اًتقال گزدیذُ است



سادُ ساسی 11پزٍسِ خذهات عاهِ ٍسارت شْذا ٍهعلَلیي تحت تطبیق قزاردارد.



بِ تعذاد  81پزٍسِ ادٍیِ جات ادارُ تٌظین ادٍیِ جات ٍسارت صحت عاهِ سادُ ساسی گزدیذُ است.



سیستن درخَاست آًالیي جَاس راًٌذگی ٍجَاسسیز ٍسایل ًقلیِ تکویل گزدیذُ است.



سیسن دیجیتل ساسی آرشیف هذیزیت تزافیک کابل تکویل گزدیذُ است.



تجْیشات ٍٍسایل سالَى ّای  0ٍ 2هالیِ دٌّذُ گاى کَچک ٍهتَسط ٍکارتغیزات فشیکی بالک ّای هتذکزُ ً 0ٍ2وایشگاُ ٍسارت
اقتصاد تکویل گزدیذُ است



دیشایي اعوار تعویز اداری هزکشآساى خذهت تکویل ٍ بستِ تذارکاتی اعوار تعویز در هزحلِ تذارکاتی قزاردارد



پزٍسِ سادُ ساسی خذهات عاهِ ٍسارت تزاًسپَرت ٍ شفاخاًِ سزدارهحوذ داٍد خاى تکویل گزدیذُ است.



سیسیتن پاسپَرت با تذکزُ الکتزًٍیکی  ،پَلیس اًتز پَل هیذاى َّائی سزحذی ٍصل گزدیذُ است.

 .4در بخش زیربنآ ىای مخابراتی :
 تعذاد  01عبیت دس ّصاست دـبع  62 ،عبیت ّصاست اهْس داخلَ ّ  01عبیت ّصاست هبلیَ ثَ ؽجکَ ـبیجشًْسی ّصل گشدیذٍ
کَ ثِجْد هذشهیت ّ کیفیت دسعیغتن تکٌبلْژی هعلْهبتی ّصاستُبی هزکْس ثْجْد آهذٍ اعت.
 ؽجکَ ؽِشی کیجل ـبیجش ًْسی دس ؽِش ُبی کٌذُبس ،هضاس ؽشیؿُ ،شات ّ جالل آثبد ایجبد گشدیذدٍ اعت .
ّ صاست اهْس صًبى ثبؽجکَ ـبیجشًْسی ّصل ؽذٍ اعت کَ دعتشعی ثَ اًتشًت ّ تیلفْى ـشاُن گشدیذٍ اعت.
 عشّی ثبغ صًبًَ ثشای ّصل ثب ؽجکَ ـبیجشًْسی صْست گشـتَ اعت.
 دیضایي ـبیجش ًْسی دس هغیشعشک ؽیجش ثبهیبى الی دّؽی ثؽالى دسؽؼ عکؾي ( )1،2،3،4،5،6ثَ غْل هجوْعی 336.151
کیلْهتش صْست گشـتَ اعت.
 ثَ ـبصلَ  11کیلْهتش دیضایي ؽجکَ ـبیجشًْسی دسهغیش عشک چؽچشاى الی کبثل تکویل گشدیذٍ اعت .
ُ وبٌُگی دسلغوت هطبلعَ توذیذ ؽجکَ ـبیجشًْسی دسهغیش ؽوبل ؽشق ّ جٌْة ؼشة ثب اداسٍ اهْس ،اداسٍ خػ آُي ّ،صاست
تشاًغپْستّ ،صاست ؽِشعبصی ّ اداسٍ اساظی صْست گشـتَ اعت.
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 دیضایي توذیذ ؽجکَ ـبیجشًْسی دس دّ هغیش ثشای دُلیض ؽوبل ؽشق ّجٌْة (  ) SEW Corridorاص هشکض ثذخؾبى الی
صسًج کَ ّ 12الیت ّ ّ 58لغْالی دس هغیش لشاس داسًذ تذت پْؽؼ کیجل ـبیجشًْسی لشاس هیذُذ ثَ ثطْل  1711کیلْهتش
غشح گشدیذ اعت.
ً مؾَ ؽجکَ کیجل ـبیجشًْسی دسپشّگشام  GISدسهغیش پشّژٍ  S.E.W Corridorدس ّالیت ؽوبل ؽشق ّجٌْة ؼشة
کؾْس(ؽبهل ّالیبت ثذخؾبىًْ ،سعتبى ،کٌشًٌ ،گشُبس ،لْگش ،پکتیب ،خْعت ،پکتیکب ،صاثل کٌذُبسُ،لوٌذً ،یوشّص) تشتیت ّ
ثَ اداسٍ اهْس اسعبل گشدیذٍ اعت.
 عَ لعطَ ًمؾَ ؽجکَ کیجل ـبیجشًْسی ثشای اداسٍ خػ آُي  ،سیبعت پشّژٍ عبصی ّصاست تشاًغپْست ّ سیبعت پشّژٍ عبصی
ّصاست التصبد تشتیت ّ ثَ هشاجع هشثْغَ اسعبل گشدیذ .
 هحل ًصب تجْیشات پزٍصُ سیستن ریأل تاین دیتا هٌجوٌت ( )Real Time Data Management Systemآهادُ گزدیذُ
ٍ تجْیشات سیستن ّای پزٍصُ خزیذاری ً ،صب ٍ فعال گزدیذُ است ٍ شزکت ّای هخابزاتی جْت ایجاد شفافیت در جوع آٍری
 %13هحصَل خذهات هخابزاتی بِ آى ٍصل گزدیذُ است.
 اعٌبد تخٌیکی عشّی پْستبل هلی ( )National Portalجِت عمذ لشاسداد ثَ اداسٍ تذاسکبت هلی اسعبل گشدیذٍ اعت کبس ثبالی
الیذَ ّظبیؿ اصل پشّژٍ ( پْستبل هلی ) تْعػ هتخصصیي خبسجی جشیبى داسد .ثعذ اص ختن الیذَ ّظبیؿ پشّعَ
تذاسکبتی آى آؼبص هیگشدد .
 جِت ثلٌذ ثشدى ظشـیت ؽجکَ کیجل ـبیجشًْسی ساٍ اثشیؾن ثب کؾْس چیي اص غشیك تبجکغتبى ّ لشؼضعتبى ،توبم عبیت ُبی
هشثْغ ایي هغیش دس داخل کؾْس اـؽبًغتبى اص ظشـیت  10GBثَ ظشـیت  100GBاستمأ دادٍ ؽذٍ اًذ.
دعتگبٍ جذیذ عْییچیٌگ هشاکض تیلفْى ثَ عیغتن ( ) MSAN /IMSثشای ّالیت ًٌگشُبس ّ کٌذص خشیذاسی ؽذٍ کَ کبس ًصت
دعتگبٍ ّالیت ًٌگشُبس دس دذّد  %04تکویل ؽذٍ اعت ُ .وچٌبى عیغتن عْیچیٌگ هشاکض تیلفْى ؽِشکبثل اصعْیچ ُبی
 TDMثَ عْیچ ُبی ( ) MSAN /IMSتعْیط ّـعبل گشدیذٍ اعت.
 6 عبیت  Indoor Coverageجِت ثلٌذ ثشدى ظشـیت عبدَ پْؽؼ دس هذالت عشپْؽیذٍ ًصت ّ ـعبل گشدیذٍ ّ عشّی 04
عبیت دیگش آى تکویل گشدیذٍ ّ دسغی هشادل اداسی لشاس داسد .
 اعٌبد تخٌیکی خشیذاسی ّ ساٍ اًذاصی تجِیضات استمأ ظشـیت  90عبیت هْثبیل ثَ عیغتن  3Gتکویل ّ ثَ تذاسکبت هلی اسعبل
ؽذٍ اعت.
 ثَ تعذاد  62هکتت دسهشکض ّ ّالیبت ثب ؽجکَ کیجل ـبیجشًْسی ّصل گشدیذٍ اعت .
 پزٍصُ تبذیل ًوَدى هزکش هلی هعلَهات افغاًستاى با سیستن  Cloudاس طزف ادارُ تذارکات هلی بِ اعالى سپزدُ شذُ بعذ اس آفز
گشائی ٍ هزحلِ ارسیابی ،کوپٌی ٍاجذ شزایط دریافت ًگزدیذ پزٍصُ بِ اعالى هجذد سپزدُ شذُ است
 .5در بخش حکٌمتذاری الکترًنیکی:
 تجِیضات ّالیغٌظ ُب ثشای عیغتن ًیکغب جِت کٌتشّل ؽشکت ُبی اًتشًتی خشیذاسی ّـعبل گشدیذٍ اعت .


ثَ تعذاد( )7ؽشکت اًتشًتی ثَ عیغتن ًکغآ ّصل گشدیذٍ اعت.

 تجِیضات پشّژٍ ثک آپ دیتبعٌتشخشیذاسی ؽذٍ ّ ثخؼ عبختوبى یب تعویش ایي پشّژٍ تذت ثشآّسد ثبًی لشاسداسد .
 عشّی ّ هؾخصبت تخٌیکی ثشای خشیذاسی ثٌذّیت ثیي الوللی جِت یک تعذاد اداسات دّلتی ّ عبم الوٌفعَ تکویل ّ ثب ثبًک
جِبًی ؽشیک گشدیذٍ ثعذ اص هْاـمَ ثبًک جِبًی پشّعَ خشیذاسی ّتذاسکبتی آى آؼبص هیگشدد .
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هصئْى عبصی ّیت عبیت ُبی اداسات دّلتی اص ّیشّط اص غشیك تطجیك عیغتن تصبدیك الکتشًّیکی (Sockets )SSL
 Secure Layerگشـتَ اعت.



تجِیضات پشّژٍ اّسیکل جِت جبگضیي دعتگبٍ ُبی لجلی اهبدٍ ًصت ّهٌتبژ دسهشکضهلی هعلْهبت اـؽبًغتبى هیجبؽذ .



(استمبء ظشـیت تجِیضات عیغکْعیغتن تزکشٍ الکتشًّیکی ()IOS



اجٌبط پشّژٍ تزکشٍ الکتشًّیکی دسدیتب عٌتشّهشکضتْصیع کبست هْاصلت ًوْدٍ اعت.



الیغٌظ ُبی ثبیوْهتشیک ثشای  62پبیَ کوپیْتشاداسٍ هلی ادصبیئَ ّهعلْهبت .



ًصت عشّسُبی جذیذ اّسیکل آؼبص گشدیذٍ اعت کَ ثَ تعذاد ( )6پبیَ عشّسدسدعتگبٍ ُب ّصل گشدیذٍ




دیضایي یک هیلیْى کبست الیغٌظ ّجْاصعیشساًٌذٍ گی ثَ کوپٌی لشاسدادی اسایَ ؽذٍ اعت
عشّسُبی  Network Time Protocol( ّ NTP ( Time stampingآًتي ُبی عیغتن تزکشٍ الکتشًّیکی کَ ثب



عتالیت ّصل هیگشدد دسهشکض هلی هعلْهبت ًصت گشدیذٍ اعت
ادؼبم ؽذى عیغتن پبعپْست ّاًتشکبى تذت تغت کبسی لشاس داسد .

 تجِیضات عیغتن هشکض تجبدلَ اًتشًت (ًیکغب) ًصت ّ ساٍ اًذاصی (اًغتبلیؾي) آى تکویل ؽذٍ اعت.
عیغتن ـبیجشآپتیک عیغتن ًکغب تکویل ّـعبل گشدیذٍ اعت.
ؽشکت ُبی  ، North Telecom ،Rhea Net ،VNTاـؽبى تیلی کبم ّ اتصبالت ثب عیغتن ًیکغب ّصل گشدیذٍ اعت
 .6در بخش تٌسعو خذمات پستی :



جيت مذرن سازی تاسیسات پستی در مرکس ًًالیات الذاهبت ریل صْست گشـتَ اعت:
تشهین ّ ثبصعبصی  02پغتَ خبًَ عمذلشاسداد گشدیذٍ اعت.



عیغتن عصشی عبصی پغتَ خبًَ ُبی هشکضی ّالیبت دسجَ اّل ّدّم دسدبل اسصیبثی لشاس داسد.





ثَ تعذاد ( )02ثبة پغتَ خبًَ ؽِشی ؽِشکبثل ثب ؽجکَ ـبیجشًْسی ّصل گشدیذٍ اعت.
ّصل تعذاد( )62ثبة پغتَ خبًَ هشکض ّالیبت اصغشیك ؽجکَ ـبیجشًْسی عمذ لشاسداد گشدیذٍ اعت.
جِت ایجبد عیغتن خذهبت پغتی هْثبیل آپلیکؾي خذهبت پغت IFS،یب ّ Int'l Financial Systemآًالیي ؽبپٌگ تجبست
الکتشًّیکی ثَ اعالى عپشدٍ ؽذکَ ؽشکت ّاجذ ؽشایػ دسیبـت ًگشدیذّدّثبسٍ ثَ اعالى عپشدٍ هیؾْد.



تجِیضات خذهبت هبلی ّ ثیي الوللی تِیَ ّ دس دیتب عٌتش ًصت گشدیذٍ اعت کَ ثعذ اص اخز جْاص ثَ ـعبلیت آؼبصهیٌوبیئذ .



هؾخصبت  02عشادٍ هْتش خذهبت پغتی ثَ اداسٍ هذتشم هلی تذاسکبت اسعبل گشدیذٍ اعت ّ اداسٍ تذاسکبت هلی اص غشیك
لشاسداد ُبی دّلتی لشاس ؽذٍ اص کؾْس اصثکغتبى ایي ّعبیػ سا خشیذاسی ًوبیذ ّ جِت اًتمبل هجلػ لشاسداد خشیذ هْتش ُب ثب
ّصاست هبلیَ هکبتجبت صْست گشـتَ اعت .

 خشیذاسی  644عشادٍ هْتش عبیکل ُبی خذهبت پغتی کَ ثَ اعالى عپشدٍ ؽذٍ ثْد ؽشکت ّاجذ ؽشایػ دسیبـت ًگشدیذٍ ّ
دّثبسٍ ثَ اعالى عپشدٍ ؽذٍ اعت.
 ثشسعی تخٌیکی پغتَ خبًَ هشکضی ُّؾت پغتَ خبًَ داخل ؽِشکبثل ؼشض هذسى عبصی تجِیضات هذسى پغتی تْعػ
کبسهٌذاى تخٌیکی صْست گشـتَ اعت
 .7در بخش ترتیب ارقام احصاییٌی پالن ىا ً گسارشات:
 جوع آّسی هعلْهبت اص ًیبصهٌذی هخبثشاتی ّ پغتی ّالیبت ّ غی هشادل ّ پیگیشی سـع ًیبصهٌذی ُبی آًِب
 تشتیت گضاسؽبت اص دعتبّسد ُب ّـعبلیت ُبی اًجبم ؽذٍ ّصاست هخبثشات ّتکٌبلْژی هعلْهبتی غی عبل  1398ثشای
ّصاست ُبی التصبد ،هبلیَ  ،اغالعبت ّ ـشٌُگ ،خبسجَ  ،اداسٍ اهْس ّ هعبًّت تخٌیکی پبلیغی سیبعت جوِْسی (ثصْست
هبُْاس سثع ّاس  ،ؽؼ هبٍ ّ عبالًَ).
 تکویل ـْسم ُبی ّ گضاسؽبت اسلبم ادصبییْی ثشای اداسٍ هلی ادصبییَ ّ هعلْهبت غْس سثعْاس ّ عبالًَ
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 تشتیت پالى هبلی ّ پالى تذاسکبتی عبل .1398
 تشتیت پالى ُبی اًکؾبـی ّ تشتیت کبًغپ ًْت پشّژٍ ُبی اًکؾبـی عبل .1399
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