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د مخــــابراتو او معلومـــــــــاتي ټکنالوجۍ وزارت
د مقام د دفتـــــــر ریــاســــــــــــــت
د اطالعاتو او عامه اړیکو آمــــــــــــــــــریت

مطبوعاتی اعالمیه

د انټرنیټ په بیو کې د کموالی په اړه مطبوعاتی کنفرانس

د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ سکتور يو له مهمو سکتورونو څخه شمیرل کیږي .دا سکتور د غږيزو ،انځوريزو او
معلوماتو (ډيټا ) سربیره د نورو سکتورونو په پراختیا او وده کې مهم رول لوبوي.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزارت د سالمی رهبری پربنسټ د وروستیو دولسو کلونو په اوږدو کې د ښو او ارزانه
مخابراتي او انټرنیټي خدمتونو په موخه نه ستړي کیدونکي هلي ځلي کړي او د پرمختګ په لوري يي کوټلي ګامونه پورته
کړيدي.
څرنګه چي ګرانو هیوادوالو ته جوته ده د نوري فايبر له برکته د انټرنیټ په بیو کې د پام وړ کموالی راغلی دی چې د افغان
ټیلي کام او نورو خصوصي مخابراتي شرکتونو له خوا په ټیټه بیه وړاندي کیږي.
د افغان ټیلي کام شرکت په هیواد کې يو له لويو انټرنیټي خدمتونو وړاندي کوونکو شرکتونو څخه شمیرل کیږي چې د نوری
فايبر له الري د بانډويد ) (Bandwidthلوړ خدمتونه وړاندي کوي .د مخابراتو وزارت رهبري پالوي تل هڅه کړيده تر څو په
نړيواله کچه د انټرنیټي خدمتونو بیي را ټیټي کړي.
دمخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزارت رهبري پالوي د تیر په څیر د انټرنیټ د نويو بیو د راښکته کولو پريکړه په الندي
توګه منظوره کړه:
 -１د افغان ټیلي کام د انترنیتی باندويد نوې بیې چې په عمده توګه مخابراتي شرکتونوته وړاندې کیږي د  ۹۰سلنه په شاوخوا
کې کموالۍ راغلی دی ،د بیلګې په توګه :
د ) STM-1 (155 Mbpsبیه په تیر کال کې  05555امريکايی ډالر وه چې اوسمهال  90555امريکايي ډالر ته راښکته شوه.

 -２د افغان ټیلی کام د  DSLخدمتونوپه بیو کې په الندي ډول  05سلنه کموالی راغلی دی:
د  256 Kbpsپخوانی بیه  9005افغانۍ وه ،اوس  9555افغاينو ته را ټیټه شوه
د  512 Kbpsپخوانی بیه  2500افغانۍ وه ،اوس  0555افغاينو ته را ټیټه شوه
د  1 MBپخوانی بیه  0555افغانۍ وه ،اوس  0555افغاينو ته را ټیټه شوه
د  2MBپخوانی بیه  95555افغانۍ وه ،اوس  0555افغاينو ته را ټیټه شوه
دافغان ټیلی کام  -نوری فايبرله الري پورتنی بیي د روان کال د سلواغې له ۱۴می نیټي څخه چې د  ۴۰۱۲زيږديز کال د
فبروري له لمړی نیټي سره سمون خوري راټیټي شويدي چې د افغان ټیلی کام شرکت ګډونوال د نوری فايبر له الري وصل دي
له دغو اسانتیاؤ څخه په مرکز او والياتو کې ګټه اخلي چي د انټرنیټ کاروونکي په ورځنیو چارو او د هیواد په اقتصادي وده
کې رغنده رول لري .
په درناوي
محمد جان خان واټ ،كابل  -افغانستان
+۳۹ (۰) ۴۰۴۱۰۲۱۴۳

www.mcit.gov.af

Mohammad Jan Khan Watt, Kabul – Afghanistan
5510900900

