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1

تطبیق مصوبه شماره 

 مورخ 2-17 فقره 12

1398/11/2

یک
ترتیب پالن و چگونگی اطالع رسانی و ایجاد کمیته های اطالع 

رسانی
ایجاد شفافیت%25%25%25%30/9/139925ریاست دفتر1/10/139830/9/1399تعداد اطالعات ارایه شدهمنابع بشری

اپدیت  ستراتیژی حکومتداری الکترونیکییک ستراتیژی1
منابع بشری 

ومالی
تعداد سندتکمیل شده

25/10/13

98
20/9 /1399

ریاست عمومی 

تکنالوژی سیستم های 

%25%25%25%30/9/139925معلوماتی  حکومت

یک ستراتیژی2

Digital Skillآماده سازی ستراتیژی مهارت های دیجیتلی

منابع بشری
تعداد ستراتیژی تکمیل 

شده

1/10/139

8

20/ 12/ 

1399
ریاست عمومی ارشد 

دیجیتالی
25/12/139920%20%20%20%

شش پالیسی3

ترتیب پالیسی های 

سایبری، اکسس کنترول ،تصادیق الکترونیکی ،حفاظت ازکودکان 

،حوادث سایبری ومبارزه باجرایم سایبری 
منابع بشری 

ومالی
تعدادپالیسی تکمیل شده

2/ 1/ 

1399
2/ 9/ 1399

وزارتهای دفاع 

،داخله وریاست 

امنیت ملی
20/ 9/ 139920%20%40%20%

ایمینی ساختن خدمات انترنتی 

درافغانستان

 دو طرزالعمل4
منابع بشری .af  وPKIترتیب طرزالعمل 

ومالی
تعداد طرزالعمل  تکمیل شده

2/ 1/ 

1399
2/ 9/ 139920/ 9/ 139920%20%40%20%

5
ترتیب ستندرد های امنیت معلوماتیک ستندرد

Information security standards

منابع بشری 

ومالی
تعداد اسناد تکمیل شده

1/10/139

8

29/ 12/ 

1399
29/ 12/ 139910%10%20%20%

6
ترتیب پالیسی  همکاری های توسعوی 

Policy for collaborative  Development

منابع بشری 

ومالی
تعداد اسناد تکمیل شده

1/10/139

8

29/ 12/ 

1399
29/ 12/ 139910%10%20%20%

7
ترتیب پالیسی استفاده منابع تکنالوژی معلوماتی 

Policy on use of IT Resources

منابع بشری 

ومالی
تعداد اسناد تکمیل شده

1/10/139

8

29/ 12/ 

1399
29/ 12/ 139910%10%20%20%

8
ترتیب پالیسی مربوط به استاندارد آزاد

Policy on Open Stnadard

منابع بشری 

ومالی
تعداد اسناد تکمیل شده

1/10/139

8

29/ 12/ 

1399
29/ 12/ 139910%10%20%20%

9
ترتیب رهنمود پالسی ستدرد آزاد

Manual on the Policy on Open Standard

منابع بشری 

ومالی
تعداد اسناد تکمیل شده

1/10/139

8

29/ 12/ 

1399
29/ 12/ 139910%10%20%20%

10
ترتیب پالیسی استفاده از ایمل 

Email Usage Policy

منابع بشری 

ومالی
تعداد اسناد تکمیل شده

1/10/139

8

29/ 12/ 

1399
29/ 12/ 139910%10%20%20%

ترتیب پالیسی طرح مدیریت تحویل دیجیتالی11
منابع بشری 

ومالی
تعداد اسناد تکمیل شده

1/10/139

8

29/ 12/ 

1399
29/ 12/ 139910%10%20%20%

ترتیب پالیسی برودباند12
منابع بشری 

ومالی
تعداد اسنادتکمیل شده

1/10/139

8

29/ 12/ 

1399
واحد پالیسی مخابرات 

وبرودباند
29/ 12/ 139910%10%20%20%

تعدادطرح  تکمیل شدهمنابع بشری آماده سازی طرح و پالن ریفورم افغان تیلی کام و سالم به صورت کلیک طرح13
1/10/139

8
20/ 9/ 1399

ریاست افغان تیلی 

کام
29/9/ 139925%25%25%25%

وزارت تکنالوژی معلوماتی ، مخابرات وساینس

ریاست پالن و پالیسی

 به اساس نتایج1399پالن سال مالی 

.ا.بخش اول  هدایات وفرامین ریاست جمهوری ا

ریاست عمومی 

تکنالوژی سیستم های 

معلوماتی  حکومت

ایمینی سازی کیفیت 

تکنالوژی معلوماتی

شش سند پالیسی

بخش دوم ستراتیژی و پالیسی ها

توسعه حکومتداری 

الکترونیکی و 

ایجادچهارچوب برای  

حکومتداری الکترونیکی

ریاست عمومی ارشد 

دیجیتالی

ایجادچهارچوب برای  حکومتداری 

الکترونیکی

ایجادچهارچوب برای  حکومتداری 

الکترونیکی

   ایجادچهارچوب برای 

 تکنالوژی معلوماتی
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.ا.بخش اول  هدایات وفرامین ریاست جمهوری ا

1

ایمینی ساختن و ارتقا 

کیفیت تکنالوژی 

معلوماتی

 17وصل تعداد 

شرکت  انترنتی

 شرکت بزرگ خدمات انترنتی   با 17وصل تعداد وصل سازی 

دستگاه نکسا

منابع بشری 

ومالی

 تعداد شرکت  های 

انترانتی وصل شده

1/ 10/ 

1398
ریاست امنیت معلومات1399 /9 /30

شرکت های 

انترنتی
10/10/139910%20%30%40%

ایمینی ساختن خدمات انترنتی 

درافغانستان

2
ایجاد زیربنأ تصادیق 

الکترونیکی

 بسته زیربنا 120

تصادیق الکترونیکی 

(SSL )

 Sockets  Secure (SSL) تطبیق سیستم تصادیق الکترونیکی  

Layer برای ویب سایت های دولتی وایجاد سیستم محافظتی تصادیق  

الکترونیکی

منابع بشری 

ومالی

 SSLتعداد سرتفیک 

توزیع شده

1/ 10/ 

1398
%50%30%20%13990/ 1/10ریاست امنیت معلومات1399 /9 /20

مصؤن شدن ویب سایت های ادارات 

دولتی

3
حمایت تخنیکی و 

ستراتیژیک
 تن40 

 تن کارشناسان  جهت بهبود کاری و ارتقأ ظرفیت 40استخدام تعداد 

تخنیکی  وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی

منابع بشری 

ومالی
تعداد افراد استخدام شده

1/ 10/ 

1398
30/ 9/ 1399

ریاست پالن وارتباط 

خارجه
30/9/139920%40%20%20%

تسریع تمام امورات اداری و تخنیکی  و 

انتقال مهارت های الزم تخنیکی و 

تخصصی به ادارات وزارت

سروی برای دو سیستم4

ارتقاء تیم سایبر سیکورتی افغانستان در مقابل /  سروی تخنیکی برای انکشاف

(AF-CERT)حمالت سایبری 

منابع بشری ، زیربناهای کآلود و سیستم ایمنی مرکز معلومات ملی افغانستان

ومالی

 تعداد سیستم های

سروی شده

1/10/ 

1398
30/ 9/ 139930/9/139920%20%30%30%

دسترسی  به انترنت مطمین بلندبردن 

ظرفیت کاری دولت عرضه خدمات 

الکترونیکی

5
اتصال ادارات دولتی 

 والیات34در مراکز 

 والیات کشور از طریق شبکه 34اتصال ادارات دولتی در مراکز 

کیبل فایبر نوری و یا هم از طریق بی سیم که اکنون عده از مراکز 

.والیات فاقد شبکه انترنت میباشد

منابع بشری 

ومالی

   تعداد والیات که با 

فایبرنوری اتصال شده
1/2/ 139930/ 9/ 139930/9/13995%5%10%20%

دسترسی  به انترنت مطمین بلندبردن 

ظرفیت کاری دولت عرضه خدمات 

الکترونیکی

6
 20  تهیه یک بسته  

جی بی انترنت

 جی بی انترنت به  یک تعداد ادارات 20تهیه و خریداری به مقدار 

IRU سال تحت شیوه قرارداد 15دولتی  وعام المنفغه برای مدت  

منابع بشری 

ومالی

مقدار انترنت توزیع  

شده

10/10/ 

1398
30/ 9/ 139930/9/13990%11%11%11%

فراهم ساختن زمینه حکومتداری 

الکترونیکی

یک سیستم7
 NIXA)تهیه و تدارک تجهیزات جهت انکشاف نیکسا 

Upgradation)  افغانستان

منابع بشری 

ومالی

تعداد تجهیزات نصب 

شده

1/ 5/ 

1399
30/9/ 139911/10/13995%10%15%20%

ایمینی ساختن خدمات انترنتی 

درافغانستان

یک پورتال8
انکشاف پورتال ملی و شامل نمودن یکتعداد خدمات الکترونیکی در 

پورتال ملی

منابع بشری 

ومالی

تعدادخدمات شامل شده 

درپورتال

26/ 1/ 

1398

24/ 10/ 

1399
ارایه خدمات دریک چتر30/10/13990%20%20%60%

 پسته خانه935
 پسته خانه 15پسته خانه  والیتی و بازسازی ۲۰عصری سازی 

شهری شهر کابل

منابع بشری 

ومالی

تعداد پسته خانه که  

عصری وبازسازی  

شده اند

1/ 10/ 

1398
1/ 10/ 139930/10/13995%15%30%30%

10
 قلم تجهیزات آی 41

تی
 قلم تجهیزات آی تی41تهیه 

منابع بشری 

ومالی
تعدادتجهیزات تهیه شده

1/ 10/ 

1398
1/ 10/ 139930/10/13995%15%30%30%

11

 عراده موتر 200

 عراده 15سایکل و 

موتر

 عراده 200 عراده موتر و 15تعدا  )خریداری وسایط نقلیه پستی 

(موتر سایکل

منابع بشری 

ومالی

تعداد موتر

 و موترسایکل تهیه 

شده

1/ 10/ 

1398
1/ 10/ 139930/10/13995%15%30%30%

مجموع بودجه منظور 

1398شده سال  مالی 
بودجه انکشافی 1,948,453,456   

عادی 

158,530,108  ربع اول

195,113,980  ربع دوم

134,140,861  ربع سوم

121,946,237  ربع چهارم

609,731,186  مجموع

****************************************************************************************************************************************************************************************

فیصدی پالن شدۀ تطبیق

10%

انکشافی فیصدی پالن شدۀ تطبییق

26%

بخش سوم پروژه های انکشافی

بودجه به میلون افغانی. 1

 ارایه خدمات مدرن پستی

1,338,722,270 609,731,186                       بودجه عادی

100%

37%

100%

133,872,227

267,744,454

20%495,327,240

20%

33%

32%

22%441,778,349

مالحظه شد

محمدفهیم هاشمی

 سرپرست وزارت تکنالوژی معلوماتی ، مخابرات وساینس

توسعه حکومتداری 

الکترونیکی و 

تکنالوژی معلوماتی

PIU  دیجیتل کاسا

ریاست  افغان پست
توسعه ومدرن  سازی 

خدمات پستی

1,338,722,270

پیشبینی پالن مصرف بودجه به اساس هرربع به مبلغ وفیصد. 2


