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 (۱۴۰۰) مالی سال اولربع کاری  گزارش
(001-F ) 

                          12/9139/ 30 تاریخالی  9139 /1/10 تاریخ از

    

  حسین قربانیر انجنی :دهنده گزارشاسم 

   دوم  :بست

  والیت سرپل رئیس مخابرات و تکنالوژی معلوماتی :وظیفه
 

 اول :بست    رئیس عمومی مالی و اداری گیرنده: گزارش اسم

فه: قام محترم  وز مالی و اداریعمومی رئیس  وظی نالوژی م خابرات و تک ارت م

  .     معلوماتی
 

ایجاد شبکه ملی مخابراتی الی اخیر سال  خشـــــل کنندۀ بــــتکمی گزارشاین 

 .یباشدــــــمپالیسی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی  بوده و  جزء ۱۴۰۰
 

ی نفوس قا% متب20مات مخابراتی برای رســـاند   تکمیل کننده بخش خد گزارشاین 

سال آینده  شور طی پنج  سعو ک شهروندا  50% به 4ه خدمات  انترنتی از تو % برای 

  .میباشد کشور
 

ــی وزارت گزارشاین  بوده و تکنالوژی معلوماتی  مخابرات  در بر گیرنده  پالیس

  .مخابراتی را برای مردم مهیا سازدسریع سیستم ارزا  رشد  تا  زمینه 

 
 

 :اهداف وظیفوی

ترتیب پالن های کاری ماهوار، ربعوار و سااااالنر در مقابقت  – 1

 .عمومی جهت رسیدن بر اهداف وزارت با پالن

تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی بر اساس پالن کاری  – 2

 بخش ریاست والیتی.

ارائر گزارش ماهوار، ربعوار و سااااالنر حین رااارورت بر  – 3

 مقامات ذیصالح از فعالیت ها و دستاوردهای بخش مربوط.

حمایت و رسااایدگی بر یاااکایات عامر در رابقر بر  دمات  – 4

 .یمخابراتی و تکنالوژی معلومات

نظارت و کنترول تخنیکی از فعالیت های مرتبط بر مخابرات  – 5

 .ژی معلوماتی در سقح والیت مربوطر، تکنالو

  وظیفوی: هاهداف برآورده شد

ترتیب پالن های کاری ماهوار، ربعوار در مقابقت با پالن  – ۱  

 .عمومی جهت رسیدن بر اهداف وزارت

برای  این ریاسااااتمورد رااارورت ( حوالر 7بر تعداد ) – ۲  

مشااورم مساانولین یمات و مصااارفات بعد از نیازساانجی با ترم

مریوطر طی پیشاانهادات و  مکاتیب رساامی جهت منظوری بر مقام 

 محترم وزارت ارسال یدم است. 

( تن از یااااگردان کورس زموزیااای کمجیوتر جهت 31فراغت ) -۳ 

 تلی در سقح والیت.یتوسعر مهارت های دیج

سمی قعر عرایض ( ق3بر تعداد ) – 4 صبات مرکز ر اهالی قراء و ق

بودن  دمات مخابراتی ناز قبیل  و ولسوالی ها در موارد مختلف 

بر این ریاساات مواتاالت  مشااکالت مخابراتی و انترنت، در منققر

یان ورزیدم بود  شکالت  سیدگی و رفع م بر وزارت مخابرات  جهت ر

 ارسال یدم است. 



 2 

نظارت از وتل انترنت دو مکتب ریاست محترم معارف در مرکز  – 5

 .P2Pاز طریق 

 

 

 

 

 نواع فعالیت های وظیفوی اجرا شدها
 

  :در بخش مخابراتی.  1

سا تمانی  - سایت مخابراتیکار  سیم یک  سبزی  افغان بی واقع قریر 

 عر در حال تکمیل میباید.کالن ولسوالی سوزمر قل

اهالی قراء وقصبات مرکز و ولسوالی ها در ( ققعر عرایض 3تعداد ) -

موارد مختلف ازقبیل عدم پویش  دمات مخابراتی، یکایت ازعدم ارایر 

درساات  دمات با کیتیت مخابراتی، بعد ازتاییدی ولسااوالی مربوطر 

سیدم گی  سجس غرض ر تلت ورزیدم  وحکم مقام والیت بر این ادارم موا

 زی اترا ارسال گردیدم است.بر مشکالت عدیدم یان رسما بر ادارم مرک

   . در بخش تکنالوژی معلوماتی: ۳

از طریق نظارت از وتل انترنت دو مکتب ریاست معارف واقع مرکز  -

P2P  و در واستIP .زنها از مرکز 

 مالحظات نوع وتل ذکور/اناث موقعیت اسم مکتب یمارم

لیسر  1

 جوزجانان

مرکز، 

 ناحیر اول

  P2P اناث

لیسر امام  2

 یحیی

مرکز، 

 ناحیر دوم

  P2P اناث

 

 بین کمجیوتر ها کورس زموزیی workgroupسا تن یک یبکر  -

 نصب ویندوز و انتی ویرس بر تمام کمجیوتر های یعبات ریاست.  -

وکنترول از پروسر زموزیی مرکز تکنالوژی  معلوماتی ریاست  نظارت -

 مخابرات بر منظور تقبیق پالن زموزیی.

نتر اعم دولتی یخصی  31مجموعا بر تعداد  1399 زانی سال در دورم  -

نتر دولت ثبت نام نمودن  14( نتر یخصی و بر تعداد 17بر تعداد )

 اند.

 از قرار ذیل میباید.مشخصات یاگردان دولتی 

ا
م
ی

م
ر

 

 مالحظات ادارم وظیتر تخلص ولد اسم

بشیر  1

 احمد

حاجی 

ریا 

 الدین

مامور  قویاش 

 ترانسجورت

  والیت 



 3 

غالم  مهدی  2

 حیدر 

عضو مسلکی  یوستی

 استخدام 

  والیت 

عضومسلکی  توسلی  یونس علی حسین  3

ارتباط و 

 زگاهی 

  والیت 

اریاد حج و  کمجیوتر کار  حیدری  غالم سخی  سلیمان  5

 اوقاف 

 

غریب  عباس  6

 حسین 

غالم 

 ررایی 

کارمند ریاست 

 اراری 

ریاست 

 اراری 

 

میر  حسین  7

 حسین 

مدیر  بنش 

 اپیدایمولوژی

  زراعت 

نظر  بسم هللا  8

 محمد 

کشتمن

 د

مدیر تعهد 

 بهدایتی 

  زراعت 

محمد  9

 هایم 

غالم 

 حیدر 

مدیر وقایر و  حیدری 

 کاهش  قر 

ریاست 

زمادگی با 

 حوادث 

 

محمد  زینب  10

 حسین 

مامور اجرائیر  محمدی 

ثبت احوال 

 نتوس 

ریاست 

احصا ئیر 

 مرکزی 

 

زمریت  مسلک زموز  نظری   النظر  امان هللا  11

تعلیمات 

 تخنیکی 

 

سید  12

سعادت 

 الدین 

سید 

 یوسف 

زمریت  مامور اجرائیر  احمدی 

تعلیمات 

 تخنیکی 

 

عبدالقا محب هللا  13

 در

استاد سواد  محب 

 زموزی 

قوماندانی  

 امنیر 

 

محمد  14

 نسیم 

محمد 

 امین 

مدیر ادارم  امینی 

 انسجام 

ریاست 

 عدلیر 

 

 

برنامر های زموزیی این دورم بر اتمام رسیدم اند و از نزدی  -

 یاگردان امتحان ا ذ گردیدم.

سی و چهار هزار  34000بر مبلغ  عواید جمع زوری یدم این دورم  -

 افغانی میباید. 

 ققعر فورم زویز بانک ترتیب گردیدم است. 17بر تعداد  -

   :. در بخش اداری2

( 24) بتعداد 1400واردم از مرکزدر  ربع اول سال مالی مکاتیب  -

ر ع(قق8)م بر مرکز از مدیریت عمومی اداریققر و مکاتیب تادر

 میکند را احتوا

بر مدیریت  1400مکاتیب واردم از دا ل والیت در  ربع اول سال  -

ر و مکاتب تادرم از مدیریت عقق (28)عمومی اداری بتعداد

و  ر را احتوا میکندعقق( ۱۰)عدادعمومی اداری بر دا ل والیت ی

کر از طریق  1400جمعًا تعداد حوالر ها در ربع اول سال 
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دانر حوالر میباید اجرا  (۷)مستوفیت اجرا گردیدم تعداد

 گردیدم است.

معایات پرسونل الی ا یر برج حوت از ا( ۱۴۰۰)در ربع اول سال  -

تخصیص دست دایتر اجرا و روغنیات برج های جدی و دلو اجراو 

داد حوالر های مصارفاتی نیز تحت اجرا قرار گرفتر است و یکتع

نسبت مواتلت نورزیدن تخصیصات در کود های مصارفاتی حوالر 

     .های مصارفاتی تا کنون تحت اجرا قرار نگرفتر است

 (7د )جمعًا تعدا ۱۴۰۰ال در ربع اول  سحوالر های اجرا یدم  -

 .حوالر میباید

قبت در مورد پاکی و تتائی کنترول از امور مسول حتظ و مرا -

 گلکاری و غیرم –زبیاری در تان  –تشناب ها  –ریاست 

ایتراک در ورکشاپ یکروزم اتالحات اداری و  دمات ملکی والیت  -

سرپل جهت رهنماهی از فورمر جات جدید و طرزلعمل ارزیابی 

 کارمندان

( از طرق این 5( و یکنتر بست )4( بست کمبود یکنتر بست )2) -

بمقام محترم والیت سرپل و زمریت اتالحات اداری و مدیریت 

 رسمًا  بر دادم یدم است.  دمات ملکی

ارزیابی یک تن از کارمندان برای ایجاد انگیزم و موثریت در  -

 کار.

 

  اجراات: نتائج حاصل شده از و دست آوردها

 ا ایجاد سیستم منظم پالنگذاری و گزاریدهی.1

 ادارات مقیم والیت سرپل.ا ایجاد هماهنگی با تمام 2

ا ترتیب گزاریهای ماهورا، ربعوار وساالنر از روند پیشرفت پروژم 3

 های انکشافی .

ا ترتیب پالنهای ماهوار، ربعوار و ساالنر ریاست مخابرات و 4

 تکنالوژی معلوماتی والیت سرپل و ترتیب گزارش از روند تقبیق ان.
ارمندان  و تهیر تمام ایجاد محیط سالم و مناسب كاري براي ك -۵

 .وسایل تخنیكي از قبیل لوازم اداري

ت و تقبیق زروند اجرا ییرگ، پییزاریدهگایجاد سیستم بازپرس، ا 7

 جازات در ادارم. ماتل مكافات و 

ا مقرح نمودن ریاست مخابرات و تکنالوژی معلوماتی بر حیث یک 8

 ادارم  دماتی و عوایدی در والیت.

 تدارکاتی، مالی و اداری.یتاف ا ایجاد سیستم 9

تکنالوژی معلوماتی  انکشاف  دمات مخابراتی وا تحلیل و بررسی 10

 در سقح والیت.

 ل  دمات مخابراتی و تکنالوژی معلوماتی والیت.وا نظارت و کنتر11
 

 ت انجام شده:آدراجرا نواقص موجود

یرکت عدم موجودیت نمایندگی های رسمی بعضی از یرکت های مخابراتی )

 ( در والیت سرپل.روین و اتصاالت

 

 درجریا  فعالیت های وظیفوی: مشکالت موجود

 یک نتر باغبان برای حتظ و مراقبت فضای سبز مربوط ریاست  ررورت – ۱
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 یک نتر کارکن  دماتی در بخش تکنالوژی معلوماتی ریاست رتررو -۲

 ء وظایف کارمندان و مدیران موجدیت نواقص و کمبودات در الیحر – ۲

 .رعیف بودن انترنت موجود ریاست – ۳

 

 :کاری در جریا  فعالیت های وظیفویموانع 

  ل تقبیق پروژم وتل مکاتبونبود امنیت کافی برای نظارت و کنتر -۱

 

 ( برای بهبود امور:حاوی راه حل هاپیشنهادات )

برای حتظ و مراقبت فضای سبز بالمققر نتر باغبان منظوری یک  -۱ 

 .مربوط ریاست

در بخش تکنالوژی  ۱۴۰۰در تشکیل ( کارکن  دماتی ۷تضعید یک بست ) -۲

 .معلوماتی ریاست

  .ء وظایف کارمندان و مدیرانالیحربازبینی تشکیل و  – ۳

 2MBبر  256KBارتقاء انترنت ریاست از  – ۴

 

    پال  واهداف وظیفوی:تطبیق  تجارب حاصل شده از

ارت و ، نظظایف در مورد پالنگذاری،کنترول طبق پالن مقروحر و الیحر  

ظارت از کارد پرسونل و سازماندهی، ، نتنظیم امور  دمات مخابراتی

، اطاعت از اوامر فوق و مافوق و ایتراک هماهنگی با سکتور  صوتی

 حاتل گردید.و اداری تجارب فوق العادم  یدر تمام جلسات سکتور

 

 مرتبط به اهداف کاری: توقعات برآورده شده

روحر در روینایی تمام اجراات مقابق الیحر وظایف و پالن مق -

 وردم یدند.زقوانین نافذم بر

توانایی انجام کارهای مشکل در هر یرایط و همچنان توانایی  -

یورای والیتی  مؤثر با دیگر ادارات،برقراری ارتباطات و همانگی 

 . صوتی سکتورو 
 

.ترتیب، صحت و تقدیم است قرار شرح فوق گزارش هذا  

 

 

 کننده گزارش:ترتیب 

 

 

 قربانیحسین 

                                                                                                                    والیت سرپلرئیس مخابرات و تکنالوژی معلوماتی 

 -امضاء 

 -تاریخ 

 

 

 تصدیق کننده گزارش:

                                                                                                                                

 

 قربا  مراد مراد

 والی والیت سرپل

                                                                                                                                                                                                                     - امضاء

 -تاریخ 

                                


