شماره

زیربنا و منابع طبعی

عرصه کاری
( سکتورها)

جمهوری اسالمی
افغانستان
اداره مستقل ارگانهای
محلی
ریاست نظارت و
ارزیابی

گزارش سال مالی  ۱۳۹۹ریاست هماهنگ کننده دیجیتلی والیت کابل
تاریخ شروع و ختم فعالیت

حاصل
(هدف تعیین شده سال
مالی )۱۳۹۹

نتایج متوقعه

داشتن زیربناهای
معیاری از قبیل سرک
های استندرد ،بند های
آبگردان با ظرفیت
باال،حفظ منابع آبی
وتوزیع آب،تولید برق
،بهبود وضعیت معادن
وبهبود عرضه خدمات
مخابراتی
افزایش در آمد های مخابراتی

پوشش مکاتب ،انستیتوت ها با
وصل فایبر نوری وای مکس وپانتو
پانت برای ایجاد سهولت های
درسی مطابق استاندارد ها

مطابق پالیسی جدید وزارت
مخابرات ،والیت کابل در روشنی
حکم مقام ریاست جمهوری

مسئول اجرا/
همکاران

شاخص

فعالیت های عمده

تقاضا های مکاتب،
برای استاندارد ها

-۱نظارت وارزیابی تخنیکی از وصل شدن حد اقل ( )۴مکتب
والیت کابل از طریق  PPوایمکس وفایبر نوری الی اخیر ربع
اول سال ۱۴۰۰

 -۲ایجاد میکانیزم های تنظیم امور استفاده ومحافظت از
وسایل معلوماتی الی اخیر ربع سوم ۱۴۰۰

فعالیت های که جهت
تقویت و استندرد
سازی صورت گرفته  -۳تطبیق invent ory M anagement sustem

وزارت مخابرات
وتکنالوژی
معلوماتی/ریاست
مخابرات والیت
کابل/ریاست خدمات
تنخنیکی وسکتوری
والیت.

در ریاست مالی و اداری والیت کابل بمنظور استفاده موثر
وجلو گیری از مفقود شدن اجناس در اداره الی اخیر ربع سوم
سال مالی .۱۴۰۰

مقدار درآمد های
افزایش یافته

-۴بمنظور Filtering Cyberoam onfi
guationon ServiceOual tyApplicati on
 filtr ing Webfilteringخریداری یکپاهی فایرول در
ریاست هماهنگ کننده دیجیتلی والیت کابل الی اخیرسال
مالی.۱۴۰۰

وزارت مخابرات وتکنالوژی
معلوماتی/ریاست مخابرات
والیت کابل/ریاست خدمات
تنخنیکی وسکتوری والیت.

مدت اجرای فعالیت

شروع

ختم

فیصدی طی
 ۱۲ماه

گزارش چگونگی پیشرفت در مورد فعالیت
های پالن شده طی هشت ماه سال مالی
۱۳۹۹

حالت فعالیت
(تکمیل ،در حال اجراء،
اجراء نشده و معطل
شده)

فیصدی
پیشرفت

01/10/1398

30/09/1399

100%

فایب نوری توسط رشکت ق راردادی
کار وصل سازی مکاتب با ر
تکمیل گردیده وتوسط تیم تخنییک این ریاست نظارت گردیده
است.

دالیل عدم تکمیل
فعالیت های پالن شده/
چالشهای موجود

پیشنهادات /مالحظات

اج راءگردیده است

فیصد ۱۰۰

30-9-1399 1399/1/3

ندارد

نداریم

کار وصل سازی مکاتب ر
باانبنیت ازطریق وایمکس وپانتو
پاینت در  ۲۲مکتب توسط رشکت ق راردادی صورت گرفته
ورصف نظارت توسط تیم تخنییک این ریاست انجام یافته
است.

تکمیل گردیده

فیصد ۱۰۰

30-9-1399 1399/1/3

ندارد

نداریم

تکمیل گردیده

فیصد ۱۰۰

30-9-1399 1399/1/3

ندارد

نداریم

عنقریب تکمیل میگردد

فیصد ۱۰۰

1399/9/30 1399/1/3

ندارد

نداریم

01/10/1398

30/09/1399

90%

01/10/1398

30/09/1399

100%

فایب نوری درحال تکمیل
کار وصل نمودن ( )۶ولسوایل با ر
است.

01/10/1398

30/09/1399

100%

موضوع پروژه شبکه سازی ریاست وارد فاز مونتاژ گردیده
است ایل ختم سال مایل عمآل بکار آغاز میکند

تاریخ شروع

تاریخ خـتم

-۵دیزاین وطرح پالن تدارکاتی بودجه مورد ضرورت برای
خریداری وسایل وتجهیزات  ITوالکترونیکیمورد نیاز وایجاد
 Oenter Callبرای مقام والیت کابل الی اخیر ربع سوم
سال مالی ۱۴۰۰
 -۶ایجاد ایمیل ادرس های رسمی تحت دومین Kabul
@gov.af.برای حد اقل  16نفر کارمندان کلیدی ریاست
های منابع بشری ،ریاست مالیواداری ،ریاست دفتر ،ریاست
خدماتتخنکی وسکتوری والیت کابل و Conf I
gureنمودن آن در  Out lookکمپیوتر های شان الی اخیر
سال مالی ۱۴۰۰

مصرف بودجه ربع سوم سال مالی  1399ریاست هماهنگ کننده دیجیتلی والیت کابل
بودجه منظور شده (به میلیون افغانی)
مجموع بودجه منظور شده سال مالی
139۹

8483907.32

بودجه عادی

بودجه انکشافی

8483907.32

نداریم

مصرف بودجه به اساس هر ربع به (مبلغ و فیصدی)
ربع سال مال

مصرف بودجه عادی

فیصدی

مصرف بودجه انکشافی

فیصدی

ربع اول
ربع دوم
ربع سوم
ربع چهارم
مجموع

۱۹۷۳۳۶۷
۱۰۴۷۹۲۹
۱۹۴۴۹۹۰
۰
۱۹۴۴۹۹۹۰

100%
99%
98%
٪
99%

نداریم
نداریم
نداریم
۰
نداریم

0
0
0
٪
0%
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