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 ۱۴۰۰ مالی سال ( ربع اول )  گزارش 

001-F 
 

 30/12/1400الی تاریخ  1399 /1/10از تاریخ    

 .کننده دیجیتلی والیت کاپیسااهنگهم سر پرست ریاست: وظیفه       (  2  : )بست    " " نظامی عبدالحق  ه  اسم گزارش دهند

 زارت تکنالوژی معلوماتی ، مخابرات و ساینس و اسم گزارش گیرنده : 

 ( میباشد .، مخابرات و ساینس تکنا لوژمعلوماتی ( ستراتیژی )وزارتاداریه بخش )این گزارش تکمیل کنند

 .اشداستراتیژی ملی  افغانستان میب( وحقوق بشر – قانون حاکمیت – صلح تحکیم –حکومت داری ) این گزارش در بر گیرنده بخش

 

 .اهداف برآورده شده وظیفوی -1

 هنمود هارهبری مدیریت و نظارت از امور مربوطه به عرضه خدمات تکنالوژی و دیجیتلی در سطح والیات و ولسوالی ها و تطبیق ر 

 وطرزالعمل ها و پالسی های وزارت .

 

 انواع فعالیت های وظیفوی اجراشده:

ش های سی های دیجیتلی ، و تکنالوژی معلوماتی در سطح والیت در هماهنگی با بحاف رهنمود ها ، طرزالعمل ها و پالطرح و انکش  - 1

 مربوطه مرکزی و سکتورخصوصی .

وطه لی در سطح والیت مربنظارت و کنترول تخنیکی از فعالیتهای مرتبط به مخابرات ، تکنالوژی معلوماتی و توسعه خدمات دیجیت  - 2

 ثر .ؤرضه خدمات مجهت سیستم رد یابی و مدیریت بهتر جهت ع

مول و مخابراتی در هماهنگی با ادارات ذیربط به ش بطه به خدمات تکنالوژی معلوماتیعامه در را حمایت و رسیدگی به شکایات  - 3

 اداره اترا و شرکت افغان تیلیکام در والیت مربوطه .

طه ر حساب مربودتعین شده وزارت مالیه و انتقال آن  ، تکنالوژی معلوماتی و به اساس اهدافجمع آوری عواید سکتور مخابراتی  - 4

 وزارت جهت تقویه بنیه اقتصادی .

 وستا ها و محالت .، دیجیتلی و اقتصادی دیجیتلی به سطح رحه پوشش خدمات تکنالوژی معلوماتیتوسعه سا  - 5

ثر به خدمات ؤور دسترسی دوام دار و مصول اطمینان از وصل روستا ها و محالت با فایبر نوری و حفظ ومراقبت آن بمنظح  - 6

 تکنالوژی معلوماتی .

 ارش آن به مراجع مربوط .و کنترول شرکت های عرضه کننده خدمات تکنالوژی نعلوماتی و دیجیتلی و ارایه گزنظارت   - 7

      

 دست آودها ونتایج حا صل شده .

 : مدیریت حفظ و مراقبت بخش در      

  ۱۴۰۰سال مالی های جدی ، دلو و حوت رج اجرای سه حواله معاشات ب -

 ۱۴۰۰اجرای اضافه کاری برج جدی سال مالی  -

  افغانی . (۱۷۰۰۰) رئیس هماهنگ کننده دیجیتلی مبلغاجرای حواله سفریه  -
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مبلغ )  ، یدنیمع قید آبد بازک چاه آب آشام، ج، ترمیمات موتر کروالاز قبیل روغنیات  7( قطعه فورم م  3جمع قید اجناس )  -

 ( افغانی در صفحات مختلف کتاب جنسی به جمع تحویلدار خلیل اهلل قید گردیده .32350

گردید و  وضع(  32350به ارزش مبلغ ) از جمع تحویلدار خلیل اهلل  5( قطعه فورم ف س  3بعد از جمع قید اجناس زریعه )  -

 یسا حواله گردید.به جمع شعبه های مربوطه ریاست هماهنگ کننده دیجیتلی والیت کاپ
 

 : در بخش مدیریت ای تی -

 باشد .( افغانی می 15800جمله عواید مدیریت ای تی مبلغ )  ۱۴۰۰مالی  در ربع اول سال

 .( شده 800تن  فیس آنها مبلغ )  (  2ب شاگرد بتعداد ) ذج

یل بانک ( افغانی تحو 2100مبلغ ) ید شده ( افغانی عوا 15000مبلغ )  میم گردیدهترو پرنتر پایه کمپیوتر  14بتعداد 

  .( قابل تحصیل میباشد 12900بلغ )گردیده و م

ب ذمکان شاگرد جاکیلوتر فاضله دارد  6در والیت کاپیسا شهر مسکونی اعمار نگردیده مرکز والیت کاپیسا الی محل مسکونی تقربًا       

میباشد  ز ذکورای آن ر شاگرد از مردم اهالی یکی آن از طبقه اناث و دیگرکردن از اهالی مردم نیست  سنتر آموزشی این ریاست با دو نف

 .ادامه میدهد

 :انجام شدهامور  نواقص موجود در     

 

 کدام نواقصی وجود ندارد. -

 

 :های وظیفویدرجریان فعالیت  مشکالت موجود

 

 .به تقاعد سوق گردیده 1399رج حوت ب 29مدیریت عمومی اداری این ریاست از     

       

 :کاری در جریان فعالت های وظیفوی موانع

 

  :وی راه حل ها برای بهبود امو رپیشنهادات حا

 

 :تجارب حاصل شده ازتطبیق پالن واهداف وظیفوی

 

 .یب شده اجرا میگرددتپالن تر ایف وامورات محوله روز مره مطابق به الیحه وظ -1

 

 :برآورده شده مرتبط به اهداف کاریتوقعات 

 

طبیق الیحه وظایف.ت -1  

.یابی  به هداف ادارهدست-2   

 .حسابی شفافیت مالی و -3

 

 .صحت است قرارشرح فوق گزارش فوق الذکر ترتیب و
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: ترتیب کننده گزارش  

 

                                                                                                   ( نظامیعبدالحق )

                                                                              هماهنگ کننده دیجیتلی والیت کاپیسا   سرپرست ریاست

                                                                             
 

 
  

  

 


