
 1398تطبیق شده از ریاست حکومتداری الکترونیکی  راپور پروژه های

در آغاز تا به حال فعالیت دارد   2017از سال  پروژه تذکره الکترونیکیروند توزیع  :پروژه تذکره الکترونیکی .1

توزیع  پنج مرکز است . توزیع شده  تذکره الکترونیکی(  530000هزار)وسی صد  این مدت نزدیک به پنج

و عنقریب پروسه  فعا لیت میکنند.هرات والیت در  و یک مرکز یک مرکز در جالل آباد،  در کابل  تذکره 

در چاپ خانه  کارتآغاز میگردد. روزانه شش تا هشت هزار نیز توزیع تذکره الکترونیکی در چهار والیت دیگر

 .کی تریننگ دیده اند.نفر در بخش تذکره الکترونی ۸۳۵ وچاپ شدن فرستاده میشود. برای

و کا رت های امتحانی نیز چا  گردیده است آپلیکیشن جواز رانندگی تکمیل   :واز سیر و جواز رانندگیجپروژه   .2

چا پ آنها توزیع ان نیز صورت میگرد ازکه بعد  تنها مقرره آن از وزارت عدلیه نیامده است. پ گریده است 

رانندگی تکمیل نموده در بخش جواز سیر تا هنوز آپلیکیشن آن  کمپنی قراردادی آپلیکیشن را در بخش جواز

 تکمیل نشده است.

ازتما م والیات مختلف به باب مکتب و مدرسه ها  160 :باب مکتب به فایبر نوری  160وصل سازی پروژه   .3

 9ک به با ب مکاتب با هم وصل گردیده است ، و نزدی 32فا یبر نوری وصل میگردد. کا ر عملی آغازشده فعال 

 ما ه متبا قی آنها نیز وصل میگردد.

این پروژه در ساحه پوهنتون کابل تطبیق و تکمیل شده است و  :پروژه دیجیتل سازی کتاب خانه پوهنتون کابل  .4

 در آینده نزدیک به دسترس محصلین و خواننده گان قرار داده میشود 

طرح ترجمه کتاب های حکومتداری الکترونیکی عملی شده  :ترجمه کتاب های حکومتداری الکترونیکیپروژه  .5

و در آینده نزدیک به جلد کتاب های حکومتداری الکترونیکی به زبان دری و پشتو ترجمه شده است  11و 

 .دولتی شامل میگردد.ها ی نصاب پوهنتون 

سا ئی مینما ید ، و هم چنین شنا را مفکوره جدید و نو آوری را در عرصه  تکنا لوژی معلوماتی   ژه ابتکار:پرو .6

شرکت های که د ربخش   وهم چنین با میکند . یقبرای عملی سا حتن آنها همکا ری نموده و آنها را تشو

شرکت را تریینگ داده ودر سا ل  40خواهند کا رکنند همکا ری میکند ، که تا اکنون یممعلوماتی  تکنالوژی 

 . ( تریننگ دیده و فا رغ شده است8هشت ) 1396

 


