
 : پیژندنه
 

وزارتونه او ادارې مکلفې دي چې د خپلو میاشتنیو کړنو راپورونه د  مستقلینیټې د فرمان له مخې،  ۵/۷/۱۴۴۳نیټې د  ۱۲۵۱د افغانستان د اسالمي امارت د عالي مقام د 

 د تکنالوژی او معلوماتی آمریتریاست/ مستقلهاوس د وزارت/دفتر/د پورتنۍ ګڼې د حکم له مخې  .افغانستان د اسالمي امارت د عالي مقام دفتر ته وسپاري. په وخت سره

 .پورې تطبیق پکې شامل دی، ترتیب او په درنښت وړاندې کېږي ۲/۳۱/۱۴۰۱څخه تر  ۱/۲/۱۴۰۱میاشتنی راپور چې له 
 : یزډد راپور لن 

ستر فعالیتونه پالن کړي وو، چې په عملي کیدو سره یې سترې السته ( ۷ټولټال ) فعالیتونو په ګډون( ۲کال د مۍ په میاشت کې د )( ۱۴۰۱د معلوماتي ټکنالوجۍ وزارت د )

 راوړنې تر السه شوې دي.

( ۰) فعالیت ترسره شوی او ټاکلې سلنې ته پرمختګ شوی دی. خو د ځینو ستونزو له امله یې د تطبیق پروسه د وخت لپاره ځنډېدلې ده. همدارنګه د( ۱د یادولو وړ ده چې )

 و د تحقق بهیر د یوې میاشتې په اوږدو کې د ځانګړو دالیلو له امله نه دی پیل شوی، چې احصایې یې په الندې جدول کې وړاندې کیږي:فعالیتون

 ته رسیږي  )     (او د کلني پالن له مخې   )   ( د یوې میاشتې په اوږدو کې د پالن سره سم د فعالیتونو د پلي کولو منځنۍ سلنه 
پالن شوی ټول لوی  په یو میاشت کی

 فعالیتونه په یو میاشتي لپاره وڅنډل شول فعالیتونه په یو میاشت کی تر سره کیږی فعالیتونه په یو میاشت کی پلي کیږی فعالیتونه
فعالیتونه چی په یو میاشت کي نه دي 

 پیل شوي

 ۰ ۱ ۰ فعالیتونه ۷ لیتونهفعا ۷

 : د پالن شویوفعالیتونو د پرمختک راپور

  په یو میاشت کي د پالن شویوفعالیتونو د پرمختک سلنهالف : 

 .النډی جدول د مهمو فعالیتونوپرمختک ښیي

  د لوی فعالیت سر لیک  په کال کی د هدف اندازه  اصلی هدف 
          په میاشت کي دپرمختګ سلنه

(35.99%)  

د کلنی پالن سره سم د پرمختګ 

 ( 53.39) %  سلنه

 
( ۳8۰کی ) د وزارت به ویب پانه

 بیالبیلوموضوعاتو خپرول

د فتواو دجمعي خطبي ؛ د پیام حق مجلي ؛ راپورنه 

 اعالنات ؛ خبرونه او نور مطالبو خپرول
۱۰۰٪ 8٪ 

 ٪6.6 ٪۱۰۰ د اړتیا په صورت د انټرنیټ کارکونکو زیاتول ( انټرنیټ کارکونکوزیاتوالی۳۰د ) 

 ( داخلی او بهرنیو تیلیفونونو زیاتول6د ) 

په څانګو کې د ډیجیټل او در مرکزی ریاستونو د وزارت 

د وزارت د داخلي څانګو او ټیلیفونونو د شمیر زیاتول، 

نی ته د داخلی تیلیفونونو د حج ریاست ودانښلول او 

 ل .زیاتو

۱۰۰٪ ۱6٪ 



 
( کمپیوترونو او تکنالوژیکی ۲۵د)

  وسایلو ترمیمول

فوتوکاپی ماشینونه د دسکتاپ او لب تاپ کمپیوترونه ؛ د 

 .ترونو او یو پی اس اونو ترمیمولاو د پرن
۱۰۰٪ 8٪ 

 
( مختلفو ۱8۰مونو کی د )په سیست

 سافټویرونو نصب کړل

د وزارت په څانګو کې په موجوده سیسټمونو کې د 

 نویو سافټویرونو چمتو کول او نصب کول
۱۰۰٪ 8٪ 

 

( یوزر ، سوچ ها ،  ۳۰۰وارسی از )

فایروال ها روتر ها و سوفوز ها ، 

 دیتابیس ها موجود

په سرورونوکي د سویچونو ؛ فایروالونو؛ روترونو ؛ 

  دیتابیسونو او نورو شبکی او نتورک څارنه او چک کول
۱۰۰٪ 8٪ 

 ټول 
(7) 

  د ټولو فعالیتونو شمیره

 %)     (  

په یو میاشت کي د ټولو فعالیتونو 

 پرمختګ اوسط سلنه

 %)     ( 

پالن سره سم د ټول د کلني 

  فعالیتونو پرمختګ اسوط سلنه

 

 مفصل راپور نوړاجرااتو او السته راو تونو،یفعال وید پالن شو

 (ېلی)پا ېنړاو السته راو تونهید پالن سره سم پلي شوي فعال ېک دوږپه او ېاشتیم ېوید الف : 

 الملونه ولوړنه بشپ تید پالن سره سم د فعال راپور حيیتوض هړپه ا واليګرنڅد ترسره کولو  تونوید مهمو فعال طبقه بندي )ساحه(. تونوید فعال شمیری

1  
دپیام حق مجلې ( ۱) یاعالمی( ۲فتوا )( ۲) یخطب( ۴خبری )( ۵خپرول ) ( گزارش۱۰)دمرکزي څانګو 

 ( دانی خپرول۷نه )راپور ګانی اواو  په ویب پاڼه کې د ویډیو( شمیری نشرول ۱)ګڼه 
 وزارت د کارونو په اړه د خلکو پوهاوید 

 

2  
 د کارمندانو د انټرنیټ کارولو کچې ته وده ورکول د کارمندانو د انټرنیټ کارولو کچې ته وده ورکول

3  
پرنټر ( ۲کمپیوټر سټنډونه او )( ۴د وزارت د مرکزي ریاستونو د څانګو د ستونزو د حل په موخه )

 سټنډونه ترمیم شول
 کې تخنیکي ستونزې حل کړئپه سیسټمونو 

 

4  
( مختلفو سافټویرونو سره وصل وو15داپه ترمیم شوي کمپیوټر کی )  

 
 د سافټویر ستونزي حل کړی او نوي سافټویر نصب کړی 

 

5  
( دیتابیس څارل شوي 1( روټرونه او )3( دانی فایروالونه )2( دانی سوفوزونه )2( یوزر جوړول )25)

 او چګ شوي 
 واطمینان از مصئون بودن سیستم هاحفظ نگهداری 

 د اداري کارونو د آسانتیاو له کبله د محاسبې په څانګه کې د درې عدده ډیجیټل ټیلیفون اساس نصب شو( ۱د کار د ستونزو د حل په موخه )  6

 

 

 

 



 د یوي میاشتی لپاره فعالیتونوب : 

 نشدن فعالیت مطابق پالندالیل تکمیل  فیصدی پیشرفت  د فعالیتونو تفصیلي راپور شماره

1 
 ( د ډیجیټل ټیلیفونونو او انټرنیټ بیلونه چی باید د قرار دادي شرکتونو حسابونو ته واستول شي 29د )
 

 راتلل ېپات ېد وزارت د چارواکو لخوا د حکمونو په صادرولو ک 1.5%

2    

3    

 

 شول ولډنځلپاره و ېاشتیم ېوید  تونهیفعالج : 

 دالیل عدم آغاز فعالیت  عنوان فعالیت   شماره

1   

 ېلیپا ېد هغ ېک دوږپه او ېاشتیم ېویاو د  تونهیبهر پلي شوي فعال خهڅد پالن ب : 

 مفصل راپور هړد ترسره کولو په ا تونویبهر د فعال خهڅد پالن  شمیری
 دوید نه شامل ېپه پالن ک

 الملونه
 (ېلیپا تونویفعال وی)د پلي شو ېنړالسته راو

 پراخول یټرنټلپاره د ان ګد پرمخت ستمید س ېالر کيیاو د الکترون ېد حج د پروس 1
او  ایتڼد رو رید حج د به

 ینشتوال ګپرمخت
 او د حج د چارو پر وخت اجرا کول ایکتټچ رید به ستمیس کيید الکترون

 // ولړجو رټویکمپ پیپه موخه د ل ولوید چارو د پرمخ ب ستمیس کيیاو د الکترون رید حج د به 2
په  ېپروس ۍنیړداخلولو ب ونوټد پاسپور ېک مټسیترالسه کولو او په س ېزید و

 ېک انیجر

 زیاندړو یېد تاد ګلن مصرف ۳د ویب پاڼي د  3
وروسته  ېونړد پالن جو

 مصرف بل رارسیډلد 
 وئځوغ ېکلونو پور ویکارول تر در ڼېپا بید و

 فعالول یټرنټد ان مجتمعپه موخه د حجاج  ولوید حج د چارو د پرمخ ب 4
او  ایتڼد رو رید حج د به

 ینشتوال ګپرمخت
 پروسه کیومتریاو با رید حج د چارو او د پاسپورت د ترالسه کولو به

 // فعالول نرونوید چاپ د سک ټد پاسپور ېک هیټکم مسار کيیالکترون او مجتمعپه حجاج  5
 ېپه ترالسه کولو ک زویاو د و قیکول او په تطب یندګړ رید چاپ به ټد پاسپور

 پروسی چتګولد 

 

 

 



 : زیاندړو ېاو د حل الر ېستونز ېمهم

 ېشوي الر زیاندړو ېستونز ېمهم

 ېک انید بل کولو مرحلو په جر یټرنټاو ان فونونوید تل ېک یاځراتلل او په خپل وخت او  ېپات ېد اداري اسنادو په اجرا کولو ک
چارواکو لخوا په خپل وخت پلي شي او په  وندوړد ا دیبا تونهګښاو ل زونهیاندړو

 شي. ولیمخه ون ډنځد  یې ېک دویپلي ک

 رودیچمتو کول او پ ونویټس فونیتل دار نید نوي ل يړسره وصل ک فونونوید داخلي تل ګېانڅ وڅتر ینشتوال ونویټس فونیتل لیټجډید 

 کول د ستونزو حل یاو د هغو یاو پر وخت ورته نه السرس شلېو وګانڅد   د وزارت ېک مویس لوېالبېپه ب ارښد 
او  ېو ېک میپه ترم یېد کرا ېچ ګېانڅهغه  وڅتر ئړوک هڅد امکان تر حده ه

 وي. ېدږبل ته ن وی ایلري  تیموقع ېک مهیپه ورته س ېک یپه پا

 دلیمکرر بند نایښد بر ېاو په سرورونو ک ینشتوال نایښد منظم بر ېک مونوټسیپه س
او د  ئړاساسي ستونزه حل ک نایښد بر ېپه سرورونو ک ګېانڅ ۍکنالوژټید 

 ئړچمتو ک UPSکولو لپاره قوي  رهیذخ نایښبر

 

 شوي دي. ېاندړد راتلونکو اجرااتو په هدف و حاتیراپور جدول پورتني توض اشتنيید م استیر ۍکنالوجټد برج )ثور( لپاره د معلوماتي 

 

 با احترام

 "شمس"احمد شکیب 

 د تکنالوژی او معلوماتی آمریت آمر


