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 وزارت مخابرات، تکنالوژی و ساینس

 ریاست هما هنگ کنند ه دیجیتلی والیت بادغیس

 ریاست هماهنگ کننده دیجیتلی والیت بادغیس 1400گزارش ربع دوم سال مالی 

 

 1400/  03/  31:    لی تاریخا                      1400/   01 / 01:    ازتاریخ          

   ریس هماهنگ کننده دیجیتل والیت بادغیسوظیفه : : محمد صادق صمیم              اسم گزارش دهنده

 وساینس  لوماتیمع تکنالوژی ،: مقام محترم وزارت مخابرات   اسم گزارش گیرنده 

 درچهارچوب قانون به هدف   CTIبرای توسعه سکتور  ایجاد وانکشاف محیط وزمینه های مساعداین گزارش تکمیل کننده بخش )

 ( میباشد افزایش موثریت؛ شفافیت وتشویق سرمایه گزاری جهت گزارافغانستان به جامعه معلوماتی

 ( استراتیژی ملی افغانستان  حکومت داری خوب حقوق بشر حاکمیت قانوناین گزارش دربرگیرنده بخش)

 

 اهداف برآورده شده وظیفوی 

؛ وتکنالوژی معلوماتی درسطع والیت درهماهنگی بابخش  رهنمودها؛ طرزالعمل ها وپالیسی های دیجیتلیطرح وانکشاف   .1

 های مربوطه مرکزی وسکتورخصوصی. 

نظارت وکنترول تخنیکی ازفعالیت های مرتبط به مخابرات ؛ تکنالوزی معلوماتی وتوسعه خداما دیجیتلی درسطع والیت   .2

 بهتربخاطر عرضه خدمات موثر. مربوطه جهت سیستم ردیابی ومدیریت 

حمایت ورسیده گی به شکایات عامه دررابطه به خدامات تکنالوژی معلوماتی ومخابرات درهماهنگی با ادارات ذیربط   .3

 اداره آترا وشرکت افغان تلیکام دروالیت مربوطه. به شمول  

 سطع قریه جات ومحالت . توسعه ساحه پوشش خدمات تکنالوژی معلوماتی؛ درجیتلی واقتصاد دیجیتلی به  .4

حصول اطمینان ازوصل قریه جات ومحالت به فایبرنوری وحفظ ومراقبت آن به منظوردسترسی دوامدار وموثر        به   .5

 خدمات تکنالوژی معلوماتی. 

 دیجیتلی وارایه گزارش آن به مراجع مربوطه. نظارت وکنترول شرکت های عرضه کننده خدمات تکنالوژی معلوماتی و .6

ترتب پالن کاری بخش مربوطه به طور ماهوار؛ ربعواروساالنه درمطابقت با پالن عمومی جهت رسیده به  تهیه و .7

 استراتیژیک وزارت. 

استراتیژی صلح وانکشاف ملی افغانستان واستراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری درساحه  تحقق اهداف وبرنامه های  .8

 کاری مربوطه. 

 تدویر ورکشاپ ها؛ سیمینارها وآموزش های جریان کاربه کارکنان تحت اثر.  انتقال مهارت های مسلکی به شیوه  .9

ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثربه منظورایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت؛ افزایش موثریت بازدهی کارتعین های  .10

 نیازی آموزشی وباالبردن ارتقای ظرفیت. 

بمنظورمطلع ساختن رهبری اداره  عالیت ها ودستاورد ها رش کاری ربعوار؛ ساالنه وعندالضرورت ازف ارایه گزا .11

 ازپیشرفت فعالیتها ودستاوردهای بخش مربوطه. 

 اشتراک درجلسات والیت وانتقال دساتیربه کارمندان درمورد بهبود امورمخابراتی.  .12

 

 انواع فعالیت های وظیفوی اجراشده 

 

  



 هماهنگ کننده دیجیتلی دربخش ریاست 

 وکارمندان واخذ گزارشات مطابق پالن طرح شده بصورت ماهواروربعوار.  نظارت ازپالن های مدیران  .1

  4Gو3Gتدویرجلسات ماهوارهمراه بانماینده های شرکت های مخابراتی جهت بلند بردن کیفیت مکالمه وخدمات انترنت  .2

 دروالیت بادغیس. 

 کنترول ارامور)آی تی( وکورس اموزش کمپیوتر وانترنت.  .3

وارسال گزازشات به مقام محترم  ت مخابراتی درمرکزقلعه نو ووالسوالی های مربوطه  نظارت وکنترول ازامورخدما .4

 وزارت واداره آترا. 

تدویرجلسات ادای ریاست هماهنگ کننده دیجیتلی بصورت هفته وار؛ ماهوار وربعواربخاطرسرعت بخشیدن به کار   .5

 های مربوطه دراین ریاست. 

 آوردها؛ وعوایت هرماه به مقام محترم والیت. ارایه گزارشات ازچگونگی فعالیت ها؛ دست  .6

 بطورهفته وار. اشتراک درجلسات اداری مقام والیت  .7

 سکتوری.   PDCاشتراک درجلسات   .8

 افغان بیسیم.   4Gو 3Gارسال ایمل های متواترجهت بلند بردن سطح خدمات مخابراتی روشن وخدمات   .9

 

   دربخش مدیریت اداری . 1

 یب وبه حسابات شان حواله گردیده. . معاشات واضافه کاری مامورین ترت 2

 نوکریوالی وسایرامتیازات کاکنان حواله واجراشده است.  . 3

 حواله های مفروشات؛ روغنیات؛ ترمیمات؛ مولدبرق وسایرنیازمندیهای پرسونل ترتیب واجراگردیده است.  . 4

 . ارزیابی پرسونل که معیاد ارزیابی شان تکمیل شده بود. 5

 واله ها طی مراحل وجهت تصفیه حسابات به مستوفیت ارسال گردیده است. . اسنادمحسوبی تمام ح 6

 وبه مقام محترم والیت ارسال گردیده است. . راپورعواید شعبات مربوطه جمع آوری 7

 ( مکتوب قید وارده وتکثیرشده است.    60. به تعداد)  8

 ( مکتوب صادره وبه مراجع مربوطه ارسال شده است.    50. به تعداد)  9

 حواله واجرای قدم های مامورین مطابق به قانون صورت گرفته است. .  10

 

 ITدربخش مدیرت  

 رفع مشکالت شبکه انترنت ریاست هماهنگ کننده دیجیتلی به صورت دوام دار انجام شده است.  .1

 فاروغین به مرکزجهت ارسال اسناد فراغت شان. ارسال لیست  .2

 تی(. پخش اعالنات برای جذب شاگردان جدید کورس )آی  .3

 ارسال مکاتیب به ادارات دولتی جهت معرفی نمودن کارمندان اداری شان به سنتر)آی تی(.  .4

 اشتراک درجلسات اداری ریاست هماهنگ کننده دیجیتلی وارایه پیشنهادات به خاطر عرضه خدمات مواثرومثمر. .5

 (نفر.   2( نفرومامورین ادارات دولتی به تعداد)    58جذب شاگردان دربدل فیس به تعداد )  .6

 دست آوردها ونتایج حاصل شده ازاجراآت: 

 . است داشتد را  ذی  های  آورد  دست  مختلی های  درعرصد ریاست  این ، ۱۴۰۰ دوم سال مالی ربع  جریان در



  کننده ارائه های شرکت تکس %   15 یکصدو شش هزار افغانی از درک کورس های آموزشی    (106000مبلغ)  -1

 . است  گردیده واریز  دولت  حساب به  و  آوری  پستی جمع خدمات

  غیر های  مخابره و مجاز  غیر های ریپیتر  ها، سیمکارت فروش   مخابراتی مجاز غیر  های  فعالیت  از نظارت میکانیزم  -2

  نظارت میکانیزم تطبیق از  ؛  لدخی  ادارات از  شده تعیین تیم توسط  بازار از  آن اساس  بد و  ترتیب  اداره این توسط  مجاز

 . است  هگرفت  صورت  کنترو و  نظارت  شهر  داخ در مخابراتی مجاز غیر های فعالیت بر

 .گردید  اراید اداری عمومی مدیریت توسط  اداره این کارمندان برای اجراآت ارزیابی  طرزالعم   آموزشی هبرنام  -3

 

 مشکالت موجود درجریان فعالیت های وظیفوی: ، نواقص

 کننده دیجیتلی. نداشتن انترنت مناسب برای پیش برد ریاست هماهنگ  .1

 دروالیت بادغیس 4Gو3Gنبود وسایل تکنالوژی جهت چک وبررسی کیفیت خدمات مخابراتی وخدمات انترنت  .2

 عرضه نمودن سیم کارت های غیرقانونی توسط شرکت های مخابراتی خصوصی.  .3

 : کاری درجریان فعالیت های وظیفویموانع 

  ه توج آن رفع قسمت در  امیدواریم کد داشتد وجود نیز مشکالت  ه  سلسل یک هگرفت  صورت اداره  درین  هک اجراآتی بنابر .1

 . گیرد صورت

 . است  ه مواج ل پرسون  کمبود  هب  اداره این  .2

 . دارد  ضرورت توسعوی  هبودج  بد نیاز الکترونیک  دولت  تطبیق بخش  در  .3

 . ندارد اختیار  در کافی  ه بودج ریاست  این مراقبت و  حفظ بخش  در  .4

  نگردیده برگزار میباشند آن نیازمند هک  اداره این کارمندان برای  اختصاصی  های آموزش  و  ها پ ورکشا سیمینارها،  .5

 . است

 پیشنهادات )حاوی راه حل ها( برای بهبود امور: 

 مرکزوبورسیه های خارجی.   ICTIتحت آموزش قراردادن کارمندان این ریاست درپوهنتون  .1

وکیفیت خدمات   3Gتحت فشارقراردادن شبکه های مخابراتی روشن وافغان بیسیم جهت برطرف نمودن مشکالت  .2

 مخابراتی . 

 ف وظیفوی: تجارب حاصل شده ازتطبیق پالن واهدا 

 . است گردیده ل حاص  تجارب  مختلی،  های پالن تطبیق  و  هتهی  قسمت  در -1

 . است  گردیده ل حاص تجارب  اداری، ل اصو تطبیق  قسمت  در  -2

 . است گردیده  لحاص   تجارب مافوق، فرامین و  احکام تطبیق و  مراتب  ه سلسل رعایت  قسمت  در  -3

 . است  گردیده ل حاص  تجارب  دولتی، مختلی ادارات با هماهنگی عرصد قسمت  در  -4

 است  گردیده  لحاص   تجارب ها میکانیزم و  ها طرح   ایجاد  عرصد در  -5

 توقعات برآورده شده مرتبط به اهداف کاری: 

  و  دولتی  ادارات   تخنیکی  کارمندان  برای   وی   حرفه   آموزشی  های  دوره   ارایه  دولتی،  ادارات   داخلی  نتورک  دیزاین  و  سروی  با

  یافته  توسعه  تکنالوژیکی خدمات تا است نموده  تالش اداره این سکیوریتی؛ سایبر و مجازی فضای از  استفاده ورکشاپ  ارایه

 . گردد  مهیا ادارات سازی   دیجیتل و

  مخابراتی   های  آنتن  ها،  نیت  کافی   انترنتی،  و   مخابراتی  تبلیغاتی  بیلبوردهای   ها،  کارت   سیم  فروش   بازار  از   کنترول   و  نظارت   با

  و  انترنتی مخابراتی، خدمات  ارایه قسمت  در  اداره  این شهر؛  این  داخل  در  فعال  خصوصی  پست  شرکت  یک  و  شده  نصب 

 .نماید رشد  جامعه   در  مخابراتی خدمات سکتور  طریق   آن از  تا است  نموده  کوشش  قانونی  شکل به پستی

  تنظیم  مخابراتی های فعالیت  تا  است نموده  کوشش  اداره این مخابراتی؛ مجاز  غیر های  ازفعالیت  نظارت  میکانیزم ایجاد با

 . گردد جلوگیری مخابراتی مجاز  غیر های  فعالیت  از و گردیده

 است: قرارشرح فوق گزارش فوق الذکرترتیب وصحت  



 

 ترتیب کننده گزارش: 

 محمد صادق صمیم

 یس هماهنگ کننده دیجیتلی والیت بادغیس ئ ر

 امضاء:                    

 1400/      03/    31تاریخ:           

 

 

 

 

 


