
ره
مقدار ھدف ھدف اصلیشما

(Target )وزارت ھا و مسول اجراتاریخ ختمتاریخ آغازشاخصمنابع موردنیازفعالیت عمده 
ادارات ھمکار

تاریخ تحویل 
دھی

لی
 ما

سال
ل 

 او
بع

ر

لی
 ما

سال
وم 

ع د
رب

ل 
سا

وم 
 س

بع
ر

لی
ما

ل 
سا

رم 
چھا

ع 
رب

لی
نتایج متوقعما

تقویت سیستم 1
پالنگذاری

1 سند مسوده پالن 
استراتیژیک

ترتیب مسوده پالن استراتیژیک وزارت مخابرات 
5/1/139830/9/1398سندپالن استراتیزیکمنابع بشریوتکنالوژی معلوماتی

ریاست 
پالن 

وپالیسی

30/10/139
معیاری سازی بخش 80%40%30%30%

پالنگذاری

ایجادسیستم واحد 2
ایجاد سیستم برای احصایھ ھا ومعلومات مربویط بھ یک سیستم معلوماتوھماھنگ معلومات

فعالیت وزارت
%30%40%30%30/6/13980آسان خدمت15/2/139830/5/1398یک سیستممنابع بشری

ارایھ ارقام دقیق 
خدمات مخابراتی 

وتکنالوژی معلوماتی

نصب تابلو نحوه ارایھ خدمات برای مراجعین نصب یک تابلو3
( Process Maps)40%60%0%15/5139830/5/139830/6/13980تابلو نصب شدهمالی%

%50%50%15/1/139830/2/139830/3/13980ایجادسیستم تیلیفونی رسیدگی بھ شکایات4

%50%50%20/3/139815/6/139830/6/13980انکشاف سیستم آنالین رسیدگی بھ شکایات5

آموزش کارکنان بخش معلوملت درقسمت رویھ با 10 تن6
کارکنان آموزش دیده مالیمراجعین

%10%80%15/6/139830/6/139830/7/139810شده

7
ایجاد سیستم مدیریت 
و پالنگذاری منابع 

دولت
7 سیستم

ایجاد سیستم مدیریت منابع بشری, مدیریت مالی, 
مدیریت تھیھ، مدیریت پروژه ھا و مدیریت اسناد در 

وزارت فوایدعامھ، وزارت کاراموراجتماعی، پارلمان، 
اداره امور، ارگانھای محلی و اداره اراضی

منابع بشری 
.مالی

تعداد ادارات کھ 
سیستم در آن ایجاد 

شده

1/ 10/ 
آسان خدمت1398 /9 /139720

وزارت ھا و 
ادارت ذیربط 
ذکر شده در 

فعالیت

1/10 /139915%20%30%35%

الکترونیکی سازی 
پروسھ ھای داخلی 
بخش مدیریت منابع 
بشری، مالی، تھیھ، 

اسناد و مدیریت پروژه 
ھا

7 سیستم8

ساده سازی وادغام پروسھ ھای خدمات عامھ برای 
ادارات

 مالیھ دھندگان کوچک، متوسط و بزرگ، ریاست 
عمومی ترافیک، ریاست پاسپورت وزارت امور 
خارجھ، وزارت ترانسپورت، اداره ثبت مرکزی 

جوازھای سکتوری و شفاخانھ سردار محمد داوود خان.

منابع بشری 
.مالی

تعداد ادارات کھ 
پروسھ ھا در آن ساده 

شده

1/ 10/ 
139720/ 9/ 1398

وزارت ھا و 
ادارت ذیربط 
ذکر شده در 

فعالیت

1/10 /139820%20%30%30%

34 والیت9
اتصال تمامی والیات بھ سیستم آنالین پاسپورت و 

منابع بشری قونسلگری ھای افغانستان در تمامی کشورھا
.مالی

تعداد والیت و 
قونسلگری کھ پروسھ 

ھا در آن ساده شده

1/ 10/ 
139720/ 9/ 1398

وزارت امور 
خارجھ، 
ریاست 

پاسپورت  و 
والیت ھا

1/10 /139820%20%30%30%

5 اداره10

ایجاد برنامھ پرداخت معاش با استفاده از برنامھ ھای 
کاربردی موبایل برای کارمندان وزرات 

معارف،وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی،وزارت 
کارو اموراجتماعی و وزارت ھای داخلھ ودفاع .

منابع بشری 
.مالی

تعداد کارمندان کھ از 
سیستم موبایل معاش 
شان پرداخت می شود

1/ 10/ 
139720/ 9/ 1398

وزارت ھای 
ذکرشده 
درفوق

1/10 /139820%20%30%30%

سھولت دراجرای 
حقوق کارمندان دولت 
ازطریق برنامھ ھای 
کاربردی موبایل و 

ایجاد شفافیت و حذف 
کارکنان خیالی

وصل تعداد 10 شرکت  11
انترنتی

وصل تعداد ١٠ شرکت خدماتی انترنیتی  با دستگاه 
نیکسا

منابع بشری 
.مالی

وصل تعداد شرکت  
ھای انترانتی

1/ 10/ 
139730/ 9/ 1398

ریاست 
امنیت 

معلومات

شرکت ھای 
انترنتی

10/10/139
ایمینی ساختن خدمات 810%20%30%40%

انترنتی درافغانستان

منابع بشری فراھم سازی رضایت 
مراجعھ کنندگان

افزایش رضایت 
مراجعین

ساده سازی وادغام 
پروسھ ھای خدمات 

عامھ

دسترسی شھروندان بھ 
خدمات عامھ بھ شکل 
ساده، سریع، شفاف و 
ایجاد اعتماد بین مردم 

و دولت

سیستم رسیدگی بھ 
شکایات ریاست 2 سیستم

دفترمقام

 وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی
ریاست پالن و پالیسی

پالن سال مالی 1398 بھ اساس نتایج

اداره آسان 
خدمت
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10000 الیسنس 12
آفیس365 ونصب سیستم

فعال سازی آفیس 365 بھ تعداد  10000 الیسنس 
برای وزارت مخابرات وادارات د ولتی ونصب 

تجھیزات اوراکل و  سیسکو

منابع بشری 
.مالی

 تعداد تجھیزات 
نصب شده 

وتعدادالیسنس  آفیس  
365 فعال شده

1/ 10/ 
139720/ 9/ 1398

ریاست 
نوآوری 
تنکالوژی 
معلوماتی

1/10 /139810%20%20%50%
بلند بردن عرضھ 

خدمات انترنتی برای 
ادارات دولتی

یک بک آپ برای 13
مرکزملی معلومات

ایجادبک آپ برای مرکزملی معلومات ونصب تجھیزات 
آن درشھرنو

منابع بشری 
.مالی

تعداد بک آپ ایجاد 
شده

1/ 10/ 
139720/ 9/ 1398

ریاست 
نوآوری 
تکنالوژی 
معلوماتی

1/10 /139810%30%30%30%

ایمینی ساختن ذخیره 
معلومات مرکزملی 
معلومات افغانستان 
درسیستم بک آپ

ایجاد زیربنأ تصادیق 14
الکترونیکی

120 بستھ زیربنا تصادیق 
( SSL) الکترونیکی

 (SSL)  تطبیق سیستم تصادیق الکترونیکی 
Sockets  Secure Layer  برای ویب سایت ھای 

دولتی

منابع بشری 
.مالی

 SSL تعداد سرتفیک
توزیع شده

1/ 10/ 
139720/ 9/ 1398

ریاست 
امنیت 

معلومات
1/10 /13980%20%30%50%

مصؤن شدن ویب 
سایت ھای ادارات 

دولتی

ایجاد سیستم حقیقی 15
1 سیستممعلومات مخابراتی

 Real )  ایجاد سیستم حقیقی معلومات مخابراتی
Time Data Management System ) و 

اتصال با شبکھ ھای مخابراتی وایجاد شبکھ انترنت 
مایکروویف وفایبرنوری فی مابین سیستم لایر تایم و 

شبکھ ھای مخابراتی

منابع بشری 
 /10 /1تعداد سیستم ایجادشده.مالی

139720/ 9/ 1398
مددیرت 
پروژه 

RTDMS

شکرت ھای 
%50%30%15%13985/ 1/10مخابراتی

ایجاد شفافیت در 
گردآوری عواید  

مخابراتی

واحد تطبیق پروژه-16
 40 تنریفورم ھای وزارت

استخدام تعداد 40 تن کارشناسان  جھت بھبود کاری و 
ارتقأ ظرفیت تخنیکی  وزارت مخابرات وتکنالوژی 

معلوماتی

منابع بشری 
.مالی

تعداد افراد استخدام 
شده

1/ 10/ 
139720/ 9/ 1398

ریاست 
پالن 

وپالیسی
30/9/139820%40%20%20%

ارائھ مشوره دھي بھ 
ریاست ھا، حمایت 

تخنیكي وستراتیژیك بھ 
مقام وزارت و واحد 

ھاي دومي

منابع بشری  سروی تخنیکی پورتال ملی     National   Portalسروی پورتال ملی17
%20%10%5%139930/3/13995 /1 /13985 /5 /13.مالی

دسترسی  بھ انترنت 
مطمین بلندبردن 

ظرفیت کاری دولت 
عرضھ خدمات 

الکترونیکی

سروی جھت  تدارک 18
انترنت

سروی وتدارک انترنت برای حکومتداری الکترونیکی  
IRU  بھ  یک تعداد ادارات دولتی  وعام المنفغھ تحت

منابع بشری 
.مالی

تعدادادارات سروی 
شده

10/ 8/ 
139810/ 11/ 140230/12/140

210%10%10%10%
فراھم ساختن زمینھ 

حکومتداری 
الکترونیکی

توسعھ شبکھ 19
فایبرنوری

وصل دو والیت بھ شبکھ 
فایبرنوری

تمدید کیبل فایبرنوری مسیر زرنج - دآلرام بطول  
220 کیلومترومسیر غورماچ - قلعھ نو - کرخ ھرات 

بطول  250 کیلومتر درمجموع 470 کیلومتر

منابع بشری 
.مالی

مقدارکیبل فایبرنوری  
تمدید شده

19/ 5/ 
وزارت 1400 /5 /139719

فوایدعامھ
11/10/140

05%10%15%20%

فراھم نمودن 
بسترمطمین عرضھ 
خدمات مخبراتی 

وتکنالوژی معلوماتی 
منطقوی وبین المللی

ترتیب پالیسی برای 20
 ترتیب پروسیجر پالیسی برای خدمات باند وسیع  برای یک پالیسیباند  وسیع

اداره اترا
منابع بشری 

 /1 /26یک پالیسی.مالی
139824/ 10/ 139830/10/139

ارایھ خدمات دریک 80%20%20%60%
چتر

مدرن سازی تأسیسات پستی در 36 پستھ خانھ در مرکز 36 پستھ خانھ21
و والیات

منابع بشری 
.مالی

تعداد پستھ خانھ کھ 
تأسیسات پستی آن 

مدرن شده اند

1/ 10/ 
13971/ 10/ 139830/10/139

85%15%30%30%

3 سیستم22
ایجاد سیستم خدمات پستی  موبایل آپلیکشن خدمات 

پست،  IFS یا Int'l Financial System  و  آنالین 
شاپنگ تجارت الکترونیکی

منابع بشری 
.مالی

تعدادسیستم ھای 
ایجادشده

1/ 10/ 
13971/ 10/ 139830/10/139

 ارایھ خدمات مدرن 85%15%30%30%
پستی

توسعھ ومدرن  سازی 
خدمات پستی

ریاست 
پست

ایمینی ساختن و ارتقا 
کیفیت تکنالوژی 

معلوماتی

توسعھ تکنالوژی 
معلوماتی

PIU  
 دیجیتل
کاسا

PIU  
 دیجیتل
کاسا
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200 عراده موتر و 20 23
عراده موتر سایکل

خریداری وسایط نقلیھ پستی ( تعدا 20 عراده موتر و 
200 عراده موتر سایکل)

منابع بشری 
.مالی

تعداد موتر
 و موترسایکل تھیھ 

شده

1/ 10/ 
30/10/139ریاست پست1398 /10 /13971

85%15%30%30%

اتصال تعداد 17 سایت وزارت دفاع، 26 سایت وزارت 60 سایت فاریبرنوری24
داخلھ و 17 سایت وزارت مالیھ بھ شبکھ فایبرنوری

منابع بشری 
.مالی

تعداد سایت ھای 
وصل شده بھ فایبر 

نوری

1/ 10/ 
وزارت دفاع 1398 /4 /139730

%10%40%30/6/139850ملی

بلند رفتن محرمیت 
وبھبود دکیفیت سیستم 
مخابراتی و تکنالوژی 

معلوماتی دروزارت 
دفاع ملی،داخلھ ومالیھ

ارتقا  سیستم شبکھ 25
فایبرنوری

ارتقأ ظرفیت شبکھ فایبرنوری ازSTM64 با نصب 
وانستالیشن سیستم  DWDM درلینک ھای شبکھ 

فایبرنوری

منابع بشری 
 /10 /1تسیستم ارتقا داده شده.مالی

139830/ 4/ 139830/6/139850%40%10%

بلند بردن ظرفیت 
وامکانات ارتباطات 
مخابراتی وتکنالوژی 

معلوماتی

ارتقا شبکھ فایبرنوری26
وصل شبکھ فایبرنوری بھ راه ابریشم  با کشور چین از 
طریق  تاجکستان  و قرغزستان از ظرفیت 10GBبا 

100GB ظرفیت

منابع بشری 
 /10 /1ظرفیت ارتقا داده  شده.مالی

139730/ 9/ 139810/10/139
830%30%30%10%

فراھم نمودن 
بسترمطمین عرضھ 

خدمات مخبراتی 
وتکنالوژی معلوماتی  

وارتباطات منطقوی 
وبین المللی

ایجاد شبکھ شھری (متروی) کیبل فایبر نوری در شھر 4 والیت27
ھای کابل، مزار شریف،ھرات و جالل آباد

منابع بشری 
.مالی

 تعدد شھرھا یکھ 
درآن شبکھ شھری 
فایبرنوری ایجادشده

1/ 10/ 
139730/ 8/ 139930/9/13990%10%20%20%

فراھم نمودن 
بسترمطمین عرضھ 

خدمات مخبراتی 
وتکنالوژی معلوماتی  

وارتباطات منطقوی 
وبین المللی

سروی وزارت امور زنان وباغ زنانھ جھت اتصال بھ یک سروی28
شبکھ فایبرنوری

منابع بشری 
.مالی

تعداد محالت کھ بھ 
فایبرنوری وصل شده

1/ 10/ 
139730/ 9/ 139830/10/139

810%20%30%30%

فراھم نمودن بستر 
مخابراتی برای عرضھ 

خدمات مخابرات و 
تکنالوژی معلوماتی

3 والیت29
ارتقأ ظرفیت دستگاه سوییچینگ مراکز تیلفون بھ سیستم 

(MSAN /IMS ) در شھر کابل، قندھار، کندز و 
جالل آباد.

منابع بشری 
 /10 /1تعداد دستگاه ھا.مالی

139730/ 9/ 139830/10/139
810%20%30%40%

بھبود عرضھ خدمات 
مخایراتی وتکنالوژی 
معلوماتی درتیلیفون 
ھای سیمدار برای 

شھروندان شھرکابل، 
قندھار،کندز وجالل آباد

تمدید لینک دوم محافظتی فایبرنوری از جالل آباد الی 78.6 کیلومتر30
طورخم بھ طول 78.6 کیلومتر

منابع بشری 
 /10 /1مقدار کیبل تمدید شده.مالی

وزارت 1398 /9 /139730
فوایدعامھ

30/10/139
810%20%30%40%

فراھم نمودن 
بسترمطمین عرضھ 
خدمات مخبراتی 

وتکنالوژی معلوماتی 
منطقوی وبین المللی

313G  197 سایت مبایل بھ

 
3G منابع بشری بلند بردن ظرفیت 197سایت مبایل  بھ سیستم

.مالی

تعداد سایت ھای  
ارتقأ یافتھ برای 

3G استفاده

1/ 10/ 
139730/ 9/ 139830/10/139

810%10%40%40%

منابع بشری ارتقأ ظرفیت 200 سایت 3G مبایل   بھ 2004G (LTE) سایت مبایل32
.مالی

تعداد سایت ھایکھ 
 4G 3بھGاز

(LTE)  تقاع یافتھ

1/ 10/ 
139730/ 9/ 139830/10/139

810%20%30%40%

بلند بردن عرضھ 
خدمات مخابراتی 

وتکنالوژی معلوماتی

فراھم نمودن بستر 
مخابراتی  وتکنالوژی 

معلوماتی جھت 
عرضھ خدمات باکیفیت

توسعھ واستفاده موثر 
از زیربنأ ھای 

مخابراتی و تکنالوژی 
معلوماتی

افغان تیلی 
کام

افغان تیلی 
کام
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16 سایت33

نصب سیستم بلندبردن ظرفیت داخلی سایت ھای شبکھ  
مبایل(indoor coverage) درسایت ھای کھ ترافیک 

باال مبایل دارد   
منابع بشری 

.مالی
تعداد سایت ھای 

نصب شده
1/ 10/ 
139730/ 9/ 139830/10/139

840%20%40%

بھبود عرضھ خدمات 
مخایراتی وتکنالوژی 
معلوماتی شبکھ مبائیل 

سالم درشھرکابل

مجموع بودجھ منظور 
بودجھ  4,297,594,600.00   شده سال  مالی 1398

انکشافی

عادی 
159,905,700  ربع اول
198,923,300  ربع دوم
135,387,300  ربع سوم

119,793,300  ربع چھارم
614,009,600  مجموع

736,717,000
3,683,585,000

2. پیشبینی پالن مصرف بودجھ بھ اساس ھرربع بھ مبلغ وفیصد

3,683,585,000
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20%
100%

736,717,000
1,105,075,500

بودجھ عادی

1,105,075,501

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

مالحظھ شد
پوھنوال دکترمحمدھادی ھدایتی 

 معین مالی واداری وسرپرست وزارت مخابرات وتکنالوژی 
معاوماتی

فیصدی پالن شدۀ تطبیق
20%
30%
30%

انکشافی فیصدی پالن شدۀ تطبییق
26%
32%
22%

1. بودجھ بھ میلون افغانی

                  614,009,600 


