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 پس منظر

ــوده  ــور ب ــایی کش ــای زیربن ــکتور ھ ــی از س ــابرات یک ــکتور مخ س
ــھ  ــازی ک ــؤثر را ب ــش م ــکتورھا نق ــام س ــای تم ــد و ارتق در رش

 . مینماید

یکــــی از ارگــــان  ،تکنــــالوژی معلومــــاتیمخــــابرات و  وزارت
عرصــھ طــرح و  در ھــای مھــم و اساســی دولــت ج.ا.ا بــوده کــھ

ــــدمات  ــــومی خ ــــای عم ــــتراتیژی ھ ــــی ھا،اس ــــب پالیس ترتی
و معلومــاتی و طــرح پالنھــای انکشــافی بــھ منظــور  مخــابراتی

رشـــد و انکشـــاف خـــدمات مخـــابراتی و معلومـــاتی، ایجـــاد یـــک 
ــھ ــاف سایرعرص ــد و انکش ــور رش ــھ منظ ــاتی ب ــھ معلوم ــای  جامع ھ

لــیم و تربیــھ صــحت عامــھ، زنــدگی ماننــد تجــارت، صــنعت، تع
ـــت، از ـــاامنی ـــد س ـــاد عای ـــت و النھ دی ـــی دول ـــنی پالیس در روش

عرصـــھ مخـــابرات  خصوصـــی در حمایـــت و تقویـــت ســـکتور تشـــویق،
ـــور  ـــابراتی کش ـــاتی و مخ ـــور معلوم ـــجام ام ـــد و انس و توحی

 .فعالیت مینماید
ـــت،  ـــت، مثمری ـــد مؤثری ـــرای تزئی ـــھ ب ـــاد و زمین ـــاد بنی ایج
ــھ  ــتان ب ــذار افغانس ــت گ ــذاری جھ ــرمایھ گ ــویق س ــفافیت و تش ش

ـــک ج ـــاتی دری ـــھ معلوم ـــانون  امع ـــارچوب ق ـــت وزارت چ مأموری
 .استو ساینس  مخابراتوژی معلوماتی، تکنال

 گزارشخالصھ 

ـــابرات ووزارت  ـــاتی مخ ـــالوژی معلوم ـــومدر  تکن ـــع س ـــال  رب س
) فعالیــت عمــده را پــالن نمــوده بــود ۲۵مجموعــًا (  ۱۳۹۹مــالی 

ــھ ــداد ( ک ــھ تع ــالن ۱۳از جمل ــابق پ ــت مط ــوم) فعالی ــع س ــی رب  ط
 آن) فعالیـــت دیگـــر ۱۲تعـــداد (بآن تکمیـــل و ســـال مـــالی کـــار 

 جریان دارد.
 ربــع ســومدر  شــرفت تمــام فعالیــت ھــای وزارتاوســط فیصــدی پی

 مطابق پالن ساالنھ بھ
 ربــع ســوم) در Targetو مطــابق مقــدار ھــدف تعــین شــده ( )۲۸�%۴۳(

 رسیده است. )28. ۶۹سال مالی بھ(
مجموع فعالیت 
ھای پالن شده 

 )سوم(ربع در

فعالیت ھای 
 تکمیل شده در

 )(سومربع 

 فعالیت ھای
حال اجرا  در
 )(سومربع در

 فعالیت ھای
 معطل شده در

 )سوم(ربع 

 فعالیت ھای
 آغازناشده در

 )سوم(ربع
۲۵ ۱۳ ۱۲ ۰ ۰ 

 

 

 

 

 



 
 

سال مالی ) سوم(ربع  در تحقق فعالیت ھای پالن شده گزارش
)۱۳۹۹( 

 نشان میدھد. میزان پیشرفت فعالیت ھای عمده را جدول ذیل 

 اصلی ھدف

مقدار ھدف 
)Target( در 

) سوم(ربع 
سال مالی 

)۱۳۹۹( 

عنوان فعالیت 
 عمده

فیصدی پیشرفت 
مقدار  مطابق
 در)Targetھدف (

سال  )سوم( ربع
۱۳۹۹ 

فیصدی پیشرفت 
مطابق پالن 

 ساالنھ

بھبود اطالع 
 رسانی

مصوبھ  قطب
 ۱۲شماره 
 ۲-۱۷فقره 

مورخ 
۱۳۹۸/۱۱/۲  

 یک

 یپالن چگونگ بیترت
و  یاطالع رسان

 یھا تھیکم جادیا
 یاطالع رسان

۱۰۰% ۹۰% 

ایجاد 
چھارچوب 
توسعھ 
 یحکومتدار
 یکیالکترون

 کی
یژیستراتا  

 یژیستراتا تیدبا
 یحکومتدار
یکیالکترون  

۴۰% ۲۵% 

 کی
یژیستراتا  

Digital Skill آماده
 یژیستراتا یساز

 یمھارت ھا
یتلیجید  

۰ ۱۲.۵% 

 یساز ینیمیا
 تیفیک

 یتکنالوژ
یمعلومات  

یسیشش پال  

ی ھا یسیپال بیترت
اکسس  ،یبریسا

 قیتصاد کنترول،
 ،یکیالکترون

 ،حفاظت ازکودکان
 یبریحوادث سا

 میومبارزه باجرا
یبریسا  

۱۰۰% ۸۰% 

 دو طرزالعمل
 طرزالعمل بیترت

PKI   و .af  ۱۰۰% ۸۰% 

ستندرد کی  

 یستندرد ھا بیترت
معلومات تیامن  

Information Security 
Standards 

۵۰% ۴۳.۳% 

 جادچھارچوبیا
 یبرا

 یتکنالوژ
 یمعلومات

شش سند 
یسیپال  

 یسیپال بیترت
یتوسعو یھایھمکار  

Policy for collaborative  
Development 

۶۰% ۲۰.۳% 

 یسیپال بیترت
استفاده منابع 

 یتکنالوژ
یمعلومات  

Policy on use of IT 
Resources 

۳۵% ۱۸.۳% 



 
 

 

 یسیپال بیترت
مربوط بھ 

 استاندارد آزاد
Policy on Open 

Standard 

۶۵% ۲۱.۳% 

رھنمود  بیترت
ستدرد ا یپالس

 آزاد
Manual on the Policy 

on Open Standard 

۶۵% ۲۱.۳% 

 یسیپال بیترت
لیمیاستفاده از ا  

Email Usage Policy 
۷۵% ۲۳.۳% 

طرح  یسیپال بیترت
 لیتحو تیریمد
یتالیجید  

۰% ۸.۳% 

 یسیپال بیترت
 %۳۸.۳ %۲۵ برودباند

 یک طرح

طرح و  یآماده ساز
افغان  فورمیپالن ر

کام و سالم  یلیت
 بھ صورت کل

۰% ۵% 

ساختن  ینیمیا
 ءو ارتقا

 تیفیک
 یتکنالوژ
یمعلومات  

 ۱۷وصل تعداد 
شرکت  
یانترنت  

 ۱۷وصل تعداد 
شرکت بزرگ خدمات 

با  یانترنت
 دستگاه نکسا

۱۰۰% ۶۵% 

 ربنأیز جادیا
 قیتصاد

یکیالکترون  

بستھ  ۱۲۰
 ربنایز

 قیتصاد
یکیالکترون  
(SSL ) 

 ستمیس قیتطب
 قیتصاد

یکیالکترون   (SSL) 
Sockets  Secure Layer  

 تیسا بیو یبرا
 جادیوا یدولت یھا
 یمحافظت ستمیس

 قیتصاد
یکیالکترون  

۱۷% ۲۵% 

 تیحما
و  یکیتخن

کیژیستراتا  
تن ۴۰  

 ۴۰استخدام تعداد 
جھت  تن کارشناسان
و  یبھبود کار

 تیظرف اءارتق
وزارت   یکیتخن

مخابرات 
 یوتکنالوژ
یمعلومات  

۱۰۰% ۹۲% 

توسعھ 
 یحکومتدار
 یکیالکترون

 یو تکنالوژ
یمعلومات  

 یبرا یسرو
ستمیدو س  

 یبرا یکیتخن یسرو
ف/ارتقاء اانکش
 بریسا میت

 یکورتیس
افغانستان در 
مقابل حمالت 

۱۰۰% ۷۰% 



 
 

 (AF-CERT) یبریسا
کآلود  یربناھایز 

 یمنیا ستمیو س
 یمرکز معلومات مل

 افغانستان

اتصال 
ادارات 

در  یدولت
 ۳۴مراکز 

الیتو  

اتصال ادارات 
مراکز  در یدولت

کشور از  اتیوال ۳۴
 بلیشبکھ ک قیطر
 ایو  ینور بریفا

 یب قیھم از طر
کھ اکنون عده  میس

 اتیمراکز وال از
شبکھ انترنت  فاقد

باشدیم  

۱۰۰% ۳۵% 

 کی ھیتھ
 یج ۲۰ بستھ

انترنت یب  

 یداریو خر ھیتھ
 یج ۲۰بھ مقدار 

 کی انترنت بھ یب
تعداد ادارات 

وعام   یدولت
مدت   یالمنفغھ برا

 وهیسال تحت ش ۱۵
 IRU  قرارداد

۱۰۰% ۴۴.۳% 

ستمیس کی  

و تدارک  ھیتھ
جھت  زاتیتجھ

 NIXA) کساانکشاف ن
Up gradation)  
 افغانستان

۱۰۰% ۵۰% 

 یک پروتال

انکشاف پورتال 
و شامل نمودن  یمل
خدمات  کتعدادی

در  یکیالکترون
یپورتال مل  

۱۰۰% ۴۰% 

توسعھ ومدرن 
خدمات  یساز 

یپست  

پستھ  ۳۵
 خانھ

پستھ  ۲۰یساز یعصر
و  یتیخانھ وال

ستھ پُ  ۱۵ یبازساز
شھر  یخانھ شھر
 کابل

۱۰۰% ۵۵% 

قلم  ۴۱
 یآ زاتیتجھ

یت  

قلم  ۴۱ ھیتھ
یت یآ زاتیتجھ  ۱۰۰% ۵۶% 

عراده  ۲۰۰
 کلیساموتر 

عراده  ۱۵و 
 موتر

 طیوسا یداریخر
 دتعدا یستپُ  ھینقل
و  عراده موتر ۱۵

عراده موتر  ۲۰۰
کلیسا  

۱۰۰% ۶۲.۵% 

تعداد مجموع  مجموع
ھا فعالیت  

اوسط فیصدی 
 پیشرفت فعالیت
ھا مطابق 

اوسط فیصدی 
پیشرفت مجموع 

 فعالیت ھا



 
 

مقدار ھدف 
)Targetدر ( 

ربع 
 )۶۹.28(سوم

مطابق پالن سال 
 ۴۳٫۲۸%مالی(

( 



 
 

) سوم(ربع در  و نتایج آن مطابق پالن فعالیت ھای تکمیل شده
 ۱۳۹۹سال مالی 

 شماره
 طبقھ بندی

فعالیت عرصھ 
 ھا

 نتایج گزارش چگونگی تحقق فعالیت

۱ 
فراھم سازی 
رضایت عامھ 

 مردم

 یھا تھیکم جادیو ا یاطالع رسان یپالن چگونگ بیترت
 نی:اطالع رسا

اطالعات طورحضوری بھ متقاضیان فورمھ دسترسی بھ - 
وبھ شکایات شان رسیدگی صورت گرفتھ محترم توزیع 

 است.
ویب سایت  خص کمیسیون دسترسی بھ اطالعات درشا ۴۴-

 صد تطبیق گردیده است.در ۹۰وزارت 
کنفرانس ھای ، جلسات، مالقات ھا، نشراخبار -

 ،مجلھ اریکھ، قراردادھای وزارت و مطبوعاتی
گزارشات کاری ریاست مربوط وزارت بھ دو زبان 

 ، اطالعیھ کاریابی درات دواطلبیجلس رسمی کشور،
 ویب سایت نشر گردیده است.

ریاست ھای  Basic pageدیزاین فھرست ھای صفحات -
جھت بھبود کیفیت  Accordion Scriptمرکزی بھ شکل 

موضوعات مھم صفحھ  Update صفحھ ویب سایت وزارت و
 .ویب سایت

 
ایجاد شفافیت 

عامھ گاھی و آ
کارکردھای  در

 وزارت

 

۲ 

 یساز ینیمیا
 تیفیک

 یتکنالوژ
 یمعلومات

 قیتصاد ،اکسس کنترول ،یبریسای ھا یسیپال بیترت
 و یبریحوادث سا ،حفاظت ازکودکان ،یکیالکترون

 .یبریسا میجرا مبارزه با
 اساس وظایف ومکلفیتطرزالعمل جرایم سایبری بھ  -

 ھای مشترک (قربانی جرایم سایبری) ترتیب میگردد.
ری وسی حفاظت کودکان تکمیل وغرض جمع آپالی -

 .یربط ارسال گردیده استنظریات بھ ادارات ذ

ایمینی ساختن 
خدمات 

انترنتی در 
 افغانستان

۳ 

 af. و PKIترتیب طرزالعمل 
الکترونیکی قانون معامالت  و Entrustطبق پالیسی  -
 ترتیب میگردد. PKIامضا دیجیتلی طرزالعمل  و
 CANNبھ اساس پالیسی  .AFطرزالعمل مدیریت  -

  .ترتیب گردیده است

 
ایجــاد چھــار 
چـــوب بـــرای 
حکومتــــداری 

 الکترونیکی

 

حکومتداری  ۴
 الکترونیکی

 بریسا میانکشاف/ارتقاء ت یبرا یکیتخن یسرو
-AF) یبریافغانستان در مقابل حمالت سا یکورتیس

CERT) ، 
 یمرکز معلومات مل یمنیا ستمیکآلود و س یربناھایز

 :افغانستان
اولی و دومی سروی تخنیکی تکمیل گردیده  راپور -

 .است
سومی سروی تخنیکی تحت مطالعھ ریاست  راپور -

 امنیت معلومات قراردارد.

ــھ  ــی ب دسترس
ن ئانترنت مطم

بلند بـردن  و
ظرفیــت کــاری 
ــھ  ــت عرض دول
خــــــــدمات 

 الکترونیکی



 
 

 شماره
 طبقھ بندی

فعالیت عرصھ 
 ھا

 نتایج گزارش چگونگی تحقق فعالیت

۵ 
ساختن و  ینیمیا

 تیفیک ءارتقا
 یتکنالوژ
یمعلومات  

با  یشرکت بزرگ خدمات انترنت ۱۷وصل تعداد 
 ادستگاه نکس

ایمینی ساختن 
خــــــــدمات 
 انترنتـــی در

 کشور

 یکیتخن تیحما ۶
کیژیستراتاو   

ھبود کار و جھت ب تن کارشناسان ۴۰ استخدام
 یوزارت مخابرات وتکنالوژ  یکیتخن تیظرف اءارتق

 :یمعلومات
)تن متخصص وکارشناس استخدام ۳۷تا حال بھ تعداد(

باقیمانده تحت پروسس کمیتھ  کار گردیده است و
 .استخدام قراردارد

 انســــجام در
کارھـــــــای 
پراگنــــــده 
وانتقــــــال 
ــای  ــارت ھ مھ
 تخنیکـــــی و

تخصصـــی بـــھ 
 کارمندان

۷ 

فراھم سازی 
بسترمخابراتی 
 و تکنالوژی
 معلوماتی

کشور از  الیتو ۳۴مراکز  در یاتصال ادارات دولت
 قیطر

کھ  میس یب قیطر از ایو  ینور بریفا بلیشبکھ ک
فاقد شبکھ انترنت  اتیمراکز وال اکنون عده از

 .باشدیم
 .تکمیل گردیده Layer2مشخصات تخنیکی  -
ادرات دولتی عام  GPS Location سروی تعین مؤقعیت -

 والیات تکمیل گردیده است.مراکز  المنفعھ در
و انتخاب  Layer 3 کار باالی مشخصات تخنیکی -

ادارات دولتی عام المنفعھ برای وصل نمودن بھ 
 خدمات انترانت بھ انترنت جریان دارد.

 
دسترســـی بـــھ 
انترنـــت بـــا 
ــد  ــت بلن کیفی
ایجاد وتقویـت 
ــی  ــبکھ داخل ش
ــــین ادارات  ب
دولتی انترنتی 
ــھ  ــرض تبادل غ
ــھ  ــات ب معلوم

مصـــئون شـــکل 
 .وسریع

۸ 

فراھم سازی 
مخابراتی  بستر

و تکنالوژی 
 معلوماتی

انترنت بھ   یب یج ۲۰بھ مقدار  یداریو خر ھیتھ
مدت   یوعام المنفغھ برا  یتعداد ادارات دولت کی
 IRU  قرارداد وهیسال تحت ش ۱۵

بھ تاریخ  مشخصات تخنیکی تکمیل واسناد 
تدارکات بھ کمسیون IRU  جھت منظوری روش ۲۴/۴/۱۳۹۹

 ملی ارسال گردیده است.

 

خــدمات رســانی 
بــــھ موقــــع 
ــــــــاف  انکش
ـــــداری  حکومت
ــــی  الکترونیک
ــــــــنایی  آش
کارمندان دولت 
بــا تکنــالوژی 
ــــــاتی  معلوم
ــردن  ــد ب وبلن
ســطح دانــش در 
ـــای  ـــھ ھ عرص

 مختلف

۹ 

توسعھ 
واستفاده 
مؤثر از 
ھای زیربنا

 مخابراتی

 NIXA Up) کسایجھت انکشاف ن زاتیو تدارک تجھ ھیتھ
gradation)  افغانستان 
  .طلبی پروژه تکمیل گردیدهاومراحل د

 .تحت تطبیق میباشد وقرارداد عقد گردیده 

 بھبود سـرعت و
کیفیت انترنـت 
کـــاھش قیمـــت 
انترنت تبادلھ 
ترافیک انترنت 
بشکل مصئون در 

 کشور
 

حکومتداری  ۱۰
 الکترونیکی

خدمات  کتعدادیو شامل نمودن  یانکشاف پورتال مل
 یدر پورتال مل یکیالکترون

گسترش ارایـھ 
خــــــــدمات 



 
 

 شماره
 طبقھ بندی

فعالیت عرصھ 
 ھا

 نتایج گزارش چگونگی تحقق فعالیت

د تخنیکی والیحھ وظایف پروژه  ترتیب وتحت اسنا
 ظف وزارت مخابرات قراردارد.ئت مؤمطالعھ ھی

 

الکترونیکی و 
 انترنتی

۱۱ 
افغانستان 
 الکترونیکی

 ۱۵ یو بازساز یتیستھ خانھ والپُ  ۲۰ یساز یعصر
 .شھر کابل یستھ خانھ شھرپُ 

ستھ خانھ باب پُ  ۲۰ یو باز ساز میپروژه ترمکار 
 یو بازساز میدارد، پروژه ترم انیجر عمالً  اتیوال
 تکمیل گردیده ٪۸۵ قیطب تستھ خانھ در حالپُ  ۱۵

 .است

ھ خـدمات ارائ
 ســتی ومدرن پُ 

ستھ بازسازی پُ 
خانھ ھـا بـھ 
ــای  ــتم ھ سیس

 الکترونیکی

۱۲ 
 

توسعھ ومدرن  
خدمات  یساز

 یپست

 ی تیتجھیزات آقلم  ۴۱تھیھ 
تکمیل  ٪۸۰قرارداد و  یت یا زاتیتجھپروژه 

 گردیده است.

ایجاد زمینـھ 
ھ خـدمات ارائ

 ستیمدرن پُ 

۱۳ 

عراده موتر  ۱۵ دتعدا  یستپُ  ھینقل طیوسا یداریخر
 .کلیعراده موتر سا ۲۰۰و 

در مرحلھ  کلیعراده موتر سا ۲۰۰ یجلسھ داوطلب
 .باشدیتدارکات م یابیارز

بھ حساب تدارکات ملی  عراده موتر ۱۵پول خریداری 
 انتقال گردیده است.

ایجاد زمینـھ 
 وھ ارائــــــ

ھ تنتقال بسـا
ــای  ــدمات ھ خ

بھ وقـت  ستیپُ 
 معین آن

 

 اجراآتتحلیل 

 )۱۳۹۹(سال مالی  )سوم( ربعدر  فعالیت ھای درحال اجراالف: 

فیصدی  گزارش چگونگی تحقق فعالیت شماره
 پیشرفت

دالیل عدم تکمیل فعالیت 
 مطابق پالن

۱ 

 یحکومتدار یژیستراتا تیدبا
 ی:کیالکترون

مسوده پالیسی بھ زبان انگلیسی تکمیل 
 ترجمھ آن بھ زبان دری و گردیده است و
 قرار دارد. پشتو تحت کار

 

۱۰% 
کمبـــود  ،ایـــام قـــرنطین

ــلکی ــراد مس ــونل واف ، پرس
بودن بخش تخنیکــی   زمانگیر

 . دری ترجمھ بھ پشتو و

۲ 

Digital Skill مھارت  یژیستراتا یآماده ساز
ی:تلیجید یھا  

رتیژی بھ زمان کافی ترتیب این استپالن 
 بھ سال آینده در نظر نیاز دارد بناً 

 گرفتھ خواھد شد.

۰ 

 
، ایــام قــرنطینبــھ نســبت 

ــونل و ــود پرس ــراد  کمب اف
 مسلکی.

پالیســی  برای تھیھ وترتیب
بھ زمان کافی نیاز تخنیکی 

 .است
 

۳ 

معلومات تیامن یستندرد ھا بیترت  
Information Security Standards 

 Assessment Of Current Status Ofتحت عنوان 
Afghanistan CyberEmergency Response Team ( C 

E R T ) 
پروژه مشورتی غرض مطالعھ وضعیت موجود 

بود آن با وارائھ پیشنھادات برای بھ
. یک کمپنی انگلیسی قرارداد شده است

سروی تخنیکی بھ وزارت  راپور نھایی

۱۰% 

، کمبـــود ایـــام قـــرنطین
 افراد مسلکی  پرسونل و

ھـذا  بخـش تخنیکـی  پروژه
بایـد  عقد قـرارداد است و

 بـا یک کمپنی تخنیکی و با
کھ این  فتگرمیتجربھ صورت 

  .زمانگیر بودهپروسھ 
 

ــود  ــرنطین ، کمب ــام ق ای



 
 

ه کھ تحت مطالعھ مواصلت ورزید
. البتھ طی این ارزیابی شرکت قراردارد

قراردادی پیشنھادات خود را برای 
  .بھبود وضعیت کنونی ارائھ خواھد نمود

 

 افراد مسلکی  پرسونل و
بخش تخنیکی است  ھذا پروژه

باید با یک  عقد قرارداد و
تجربـھ  با کمپنی تخنیکی و

صورت میگرفت کھ این پروسھ 
 .زمانگیر بوده

۴ 

:یتوسعو یھا یھمکار یسیپال بیترت  
Policy for collaborative  Development 

 تجزیھ ومرحلھ این پالیسی دراسناد 
 %۱۲ .تحت پروسس میباشد و ردقرارداتحلیل 

، کمبـــود ایـــام قـــرنطین
 افراد مسلکی  پرسونل و

 برای ترتیب پالیسـی نیـاز
وری اسناد تخنیکی بھ جمع آ

اســـت کـــھ ایـــن پروســـھ 
 زمانگیراست.

 

۵ 

 یاستفاده منابع تکنالوژ یسیپال بیترت
:یمعلومات  

Policy on use of IT Resources 
 دارد. قرار .Study Feasibilityدر مرحلھ 

۱۰% 

، کمبـــود ایـــام قـــرنطین
افراد مسلکی پالن  پرسونل و

 تطبیق نگردید.
بــھ  اســناد پالیســی نیــاز

مطالعــھ تخنیکــی دارد کــھ 
 .این پروسھ زمانگیراست

 رد آزادمربوط بھ اسـتند یسیپال بیترت ۶
: 

Policy on Open Standard 
در حـال  یسـیپالمرحلھ تحلیل وتجزیـھ 

 قرار دارد. تعقیب پروسس و
۱۳% 

 
، کمبـــود ایـــام قـــرنطین

 افراد مسلکی  پرسونل و
 اسناد تخنیکی پالیسی نیاز

 و تجزیــھ دارد بھ تحلیل و
  .زمانیگراست

 

۷ 
 : درد آزادنستا یرھنمود پالس بیترت

Manual on the Policy on Open Standard 
صورت رھنمود پالیسی ترتیب  Studyمرحلھ 

 گرفتھ است.

۱۳% 

، کمبـــود ایـــام قـــرنطین
 افراد مسلکی  پرسونل و

 اسناد تخنیکی پالیسی نیاز
 و تجزیــھ دارد بھ تحلیل و
  .زمانیگراست

 

۸ 

 :لیمیاستفاده از ا یسیپال بیترت
Email Usage Policy 

آن تکمیل وجھت مطالعھ Analyzing  مرحلھ
یات بھ ریاست ھا فرستاده وارائھ نظر

 .شده است

بھ نظرخـواھی ادارات  نیاز ۱۵%
زیدخل است کھ ایــن پروسـھ 

 .است زمانگیر نیز
 

۹ 

 لیتحو تیریطرح مد یسیپال بیترت
 :یتالیجید

 تیریطرح مد یسیپالتھیھ  پالن ترتیب و
بھ سال آینده در نظر  یتالیجید لیتحو

 گرفتھ خواھد شد.

۰ 

، کمبـــود ایـــام قـــرنطین
 افراد مسلکی  پرسونل و

 

۱۰ 
 :برودباند یسیپال بیترت

باند دارزیابی مسوده برو تحلیل وکار 
 .جریان استدر

۵% 
بھ نسبت عدم دریافت جـواب 

ــوال ــا ازس ــق  نامھ ھ طری
 .یی ھای مخابراتنکمپ

۱۱ 
افغان  فورمیطرح و پالن ر یآماده ساز

کمیتھ :کام و سالم بھ صورت کل یلیت
 تشکیل گردیده.بدین منظور 

۵ % 
 کرونا وشیوع ویروس  نسبت

 بھ  کمیتھ کارایام قرنطین 



 
 

آغاز سال قرار است ریفورم شرکت سالم در
 روی دست گرفتھ شود. ۱۴۰۰مالی 

۱۲ 

 (SSL)  یکیالکترون قیتصاد ستمیس قیتطب
Sockets  Secure Layer   یھا تیسا بیو یبرا 

 قیتصاد یمحافظت ستمیس جادیوا یدولت
 :یکیالکترون

بھ  مشخصات تخنیکی پروژه ترتیب و -
 .اعالن سپرده شده است

ارزیابی آفرگشایی صورت گرفتھ دو  -
دایت منتطر ھ شرکت اشتراک نموده و

ھا میباشد مقام وزارت جھت ارزیابی آفر
. 

مقرره تصادیق الکترونیکی ترتیب شده 
ھ تکمیل طریق وزارت عدلی ازوتاحال 

 .نشده

۱۷& 

، کمبود ایام قرنطین
 افراد مسلکی  پرسونل و

بخش تخنیکی است ھذا  پروژه
باید با یک  عقد قرارداد و

تجربھ  با کمپنی تخنیکی و
صورت میگرفت کھ این پروسھ 

 .زمانگیر بوده

 

 )۱۳۹۹(سال مالی ) سوم( ربعدر شده معطل فعالیت ھای ب: 
فیصدی  چگونگی تحقق فعالیتگزارش  شماره

 پیشرفت
 دالیل معطل شدن فعالیت

   دوجود ندار 

    
 

 )۱۳۹۹(سال مالی ) سوم(ربع  در شدهآغاز نفعالیت ھای ج: 

 دالیل عدم آغاز فعالیت عنوان فعالیت شماره

  دوجود ندار 

   
 

 مشکالت عمده و طرح ھای پیشنھادی

 پیشنھادی راه حل ھای مشکالت عمده

 کارشناسان مسلکیموجودیت  عدم .۱
ساده سازی پروسھ استخدام وجذب 

  - افراد مسلکی

سرعت بخشیدن ساحھ کاری در -   . زمان گیربودن پروسھ تدارکات۲
 پروسھ تدارکاتی

معرفی  پروسھ استخدام و .۳
 ان موفق بھ صورت بطی درکاندید

خدمات  الحات اداری وکمیسیون اص
 ملکی طی مراحل میگردد.

ایجاد مرکزامتحانات مشابھ بھ  - 
 سیستم امتحانات اصالحات اداری و

ی تکمیل بست خدمات ملکی بھ منظور
 .ھای کمبود عندالموقع

 قابل پیشبینی نبوده  -  ایام قرنطین.۴

 



 
 

 )۱۳۹۹(سال مالی)سوم(ربع در پالن فعالیت ھای تکمیل شده خارج از

فعالیت تکمیل شده  تشریح شماره
 خارج از پالن

 نتایج
دالیل عدم 

ت در یشمول
 پالن

۱    

 

 

 

 

 

 

 

 )۱۳۹۹)؛ بودجھ عادی و انکشافی سال مالی(۱(ضمیمھ شماره

مجموع 
 مجموع  بودجھ انکشافی بودجھ عادی بودجھ 

 2،432،343،347 1،912،763،085 519،580،262 بھ رقم

بھ 
 کلمات

ــــــــــــــــدوون زده پنجص
ــزارو یم ــتاد ھ لیونوپنجصدوھش

 .دوصدوشصت ودو افغانی

لیاردونھصـدو دوازده ییک م
ــھ یم ــت وس ــون ھفتصدوشص لی

 ھراز وھشتاد وپنج افغـانی
. 

دو ملیـــــــــــارد 
وچھارصدوســــــی ودو 

لیون وسـھ صـدوچھل یم
سھ ھزار وسھ صـدوچھل 

 .وھفت افغانی

 )۱۳۹۹پالن مصرف بودجھ در ربع (سوم) سال مالی (

پالن 
 مصرف 

مقدار بودجھ عادی کـھ 
ربع سوم سال مـالی  در

 پالن گردیدهجھت مصرف 

مقدار بودجھ انکشـافی 
ربـع سـوم سـال  کھ در

مالی جھـت مصـرف پـالن 
 گردیده

 مجموع

 2�302�448�275 1�912�763�085 389�685�190 بھ رقم

بھ 
 کلمات

لیون یسھ صدوھشتادونھ م
وششصدو وھشتاد پنج 

 .ھزارویکصدونود افغانی

لیاردونھصدودوازده ییک م
لیونو ھفتصدوشصت وسھ یم

 وھشتادوپنج افغانیھزا 

دومیلیاردوسھ صدودو 
لیون وچھار صدوچھل یم

و ھشت ھزارودو ھفتاد 
 .پنج افغانی

 ) بھ مبلغ و فیصد۱۳۹۹(بودجھ در ربع(سوم)سال مالی  مصرف

 مصرف بودجھ انکشافی مصرف بودجھ عادی مصرف بودجھ
 بھ فیصد بھ مبلغبھ  بھ مبلغ



 
 

 فیصد
 %9.72 185،977،433 %69.07 358،888،119 بھ رقم

 

 بھ کلمات
سھ صدو پنجـاه ھشـت 

لیونوھشتصدوھشتاد یم
ــدو و ــت ھزازویکص ھش

 .نزده افغانی

شصت نـھ 
اعشاریھ 
صفر ھفت 

 فیصد

ــنج  ــتاد پ یکصدوھش
لیونونوصدوھفتاد یم

ھفـــــــــــــــت 
ھزاروچھارصدوســــی 

 .وسھ افغانی

نــــــھ 
اعشاریھ 
ھفتـــاد 
 دو فیصد
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