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: ایجاد سیستم و اساسات حکومتداری دیجیتلی، در عرصه های

عواید و گمرکات، تحصیالت، منابع آب، فواید عامه، ترانسپورت، 

معارف، صحت عامه، زراعت و معدن، تعیین و تعریف استندرد 

ها، پالیسی ها و رهنمود ها برای حکومتداری دیجیتالی تعیین 

پروسه ها و ساده سازی پروسه ها برای ایجاد حکومتداری 

دیجیتالی با پیاده نمودن استندرد های ملی و بین المللی، ظرفیت 

سازی کارمندان وزارت و ارگانهای ذیدخل،کاهش فساد اداری و 

شفافیت بیشتر امور، ارایه خدمات بهتر به منظور تسهیل امور 

برای تمام اتباع کشور، ایجاد یکپارچگی در ارایه خدمات، تامین 

زمینه های مناسب به منظور برقراری هر چه بهتر اداره از 

طریق تکنالوژی های جدید، تامین امنیت، تسریع و شفافیت در 

امور

توسعه تکنالوژی معلوماتی افغانستان 

(حکومتداری الکترونیکی)

مورخ  (363)در طی مکتوب شماره 

   اداره تنظیم خدمات 9/1/1400

رابطه به متوقف شدن  (اترا)مخابراتی 

 خبر داده استTDFپروژه ها را از فند 

ارگان های دولتی  و مردم عام

توسعه حکومتداری دیجیتالی یکی از پروژه های بزرگ؛ ملی و مهم برای 

ترویج حکومتداری دیجیتالی در سرتاسر کشور میباشد تا معلومات مشتریان 

صد فیصد مصوون بوده که بدین منظور از پیشرفته ترین و استندرد ترین 

تکنالوژی معلوماتی جهان  استفاده بعمل آمده تا باعث حذف جعل کاری، تقلب 

ها، سرعت در امور، تامین امنیت و اساس حکومتداری دیجیتالی را تشکیل 

:داده و توسعه دیجیتال را در سراسر ادارات دولتی در بخش های ذیل

دیجیتل سازی اداره عواید و گمرکات. 1

دیجیتل سازی وزارت تحصیالت. 2

دیجیتل سازی منابع آب. 3

دیجیتل سازی وزارت فواید عامه. 4

دیجیتل سازی وزارت ترانسپورت. 5

دیجیتل سازی وزارت معارف. 6

دیجیتل سازی وزارت صحت عامه. 7

دیجیتل سازی وزارت زراعت. 8

دیجیتل سازی وزارت معدن. 9
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ایجاد یک گیتوی داخلی  برای تبادله اطالعات داخلی؛ عبور و 

کنترول ترافیک انترنت داخل کشور، , مرور ترافیک انترنتی

ارتقاي کیفیت خدمات انترنت، کاهش هزینه هاي انترنت و زمینه 

مدیریت هر چه بهتر معلومات داخلي را فراهم می نمایند 

.مصئونیت عبور و مرور ترافیک برای  استفاده کنندگان انترنت

کمپنی های انترنتیکار در پروژه ادامه دارد10%(NIXA)ایجاد مرکز تبادله انترنت 
, ارتقاي کیفیت خدمات انترنت , کنترول عبورومرور ترافیک انترنت 

.مصئونیت اطالعات کاربران انترنتی، ازدیاد سرعت انترنت
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 یا تصادیق الکترونیکی برای ARCAهدف پروژه گسترش 

افغانستان حفاظت از حواداث طبعی ،حمالت سایبری و نظارت از 

فعال و غیر فعال بودن بیست چهارساعت این سیستم حیاتی میباشد 

تا یک  سیستم مدیریتی ایجادگردد تا برای حفظ اسناد بک اپ 

 (دافغانستان بانک یا پشتنی بانک)دریکی ازبانک های دولتی 

.ایجاد گردد

زیربنا برای تصادیق الکترونیکی 

ARCA
کار در پروژه ادامه دارد3%

تمام ویب سایت های ادارات دولتی 

ومردم عام

ایجاد یک مدیریت و بک آپ غرض حفظ ونگداری اسناد مهم وایجاد رمزکلید 

غرض استفاده ذخیره وهمچنان کاپی اسناد سیستم های مذکوردرجای مصون 

نگهداری مینماید
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این پروژه به هدف توسعه خدمات، ظرفیت بیشتر و انکشاف سطح 

مصئونیت، محرمیت و محکمیت اطالعات میزبانی شده در 

هدف اساسی این پروژه . مرکزملی معلومات افغانستان میباشد

ایجاد سیستم دسترسی سریع آنالن به تمام دوایر دولتی تجهیزات 

از قبیل سرورها را به شکلی اختصاصی به اساس فرمایش با 

ظرفیت باال را به شکل انالین داشته باشد و میتواند سافتویر ها و 

آپلیکیشن های خودرا انستال و مورد استفاده قرار دهد

تبدیل نمودن مرکز ملی معلومات 

Cloudافغانستان به 
تمام ارگان های دولتی ومردم عامکار در پروژه ادامه دارد10%

این پروژه به هدف توسعه خدمات، ظرفیت بیشتر و انکشاف سطح مصئونیت، 

محرمیت و محکمیت اطالعات میزبانی شده در مرکزملی معلومات افغانستان 

.به سیستم انالین

                    دولت جمهوری اسالمی افغانستان            

            وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی 

             ریاست پالن و پالیسی

        آمریت تحلیل، احصائیه و گزارش دهی

 وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی1400معلومات رابطه به  پروژه های انکشافی ربع دوم سال مالی  

مالحظاتنتایج متوقعهمستفید شوندگان وضعیت فعلی پروژهشماره نام پروژه اهداف پروژه

1400بودجه 

   ارقام به  افغانی

پیشرفت 

حقیقی

30.000.000
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مالحظاتنتایج متوقعهمستفید شوندگان وضعیت فعلی پروژهشماره نام پروژه اهداف پروژه

1400بودجه 

   ارقام به  افغانی

پیشرفت 

حقیقی
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 والیات کشور از 34اتصال تعداد از ادارات دولتی در مراکز • 

GovNetطریق پروژه 

زمینه سازی برای عرضه خدمات انترنت به قیمت ارزان• 

بلند بردن ظرفیت ادارات دولتی جهت ارایه خدمات الکترونیکی• 

بازنگری، اصالح و ایجاد پالیسی ها، مقررات و طرزالعمل ها • 

درسکتور مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

جلب سرمایه گذاری در سکتور های مخابرات و تکنالوژی • 

معلوماتی

ارگان های دولتی  و مردم عامکار در پروژه ادامه دارد15%
اتصال منطقوی، حکومتداری الکترونیکی و بازنگری، پالیسی ها و مقررات 

سکتور مخابرات و تکنالوژی معلوماتی
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حمایب تخنیکی و استراتیژی تسریع تمام امورات اداری و 

تخنیکی ادارات وزارت مخابرات و انتقال مهارت های الزم 

تخنیکی و تخصصی به کارمندان تشکیل این وزارت؛ تحقق 

انسجام تمام , ساده سازی پروسه های کاری,اهداف ستراتیژیک 

فعالیت های پراگنده بخش های وزارت تحت چتر سیستم های 

جامع و معیاری

ادارات مربوط وزارت و مردم عامکار در پروژه ادامه دارد%30  پروژه ریفورم

تسریع تمام امورات اداری و تخنیکی  و انتقال مهارت های الزم   تجهیز 

ادارات با منابع و امکانات نوین و سیستم های مورد ضرورت جهت موثریت و 

مثمریت در امورات تخنیکی و تخصصی به ادارات وزارت

7
از  (e-Education), اتصال مکاتب دوردست کشور به انترنت

، نشرات (e-Medicine)شفاخانه ها از خدمات  ,طریق ستالیت 

.تلویزیون از طریق ستالیت

ایجاد استیشن زمینی برای سکتور 

تعلیمی و صحت
کار در پروژه ادامه دارد5%

شاگردان مکاتب  پوهنتون ها و 

شفاخانه ها و مردم عام

, اتصال مکاتب با انترنت جهت استفاده شاگردان از انترنت جهت آموزش ها

استفاده انترنت در شفاخانه ها جهت تداوی از راه دور از طریق  انترنت و 

همچنان نشرات تلویزون ها از طریق ستالیت به مناطق دور دست کشورکه 

.مردم دسترسی به نشرات تلویزیون را ندارند

45.000.000

142.000.000

۶۲۳٫۲۴۱٫۳۸۹

دیجیتل کاسا

مجموع

261.241.389
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