دافغانستان اسالمي جمهىريت
دمخابراتىاو معلىماتی تکنالىجۍ وزارت
دمخابراتي خذمتىنى دتنظيم اداره
دټىليسالسرسي رياست
د قراردادونى آمريت

خبر پاڼو
نیټو ۲۱ :سنبهو ۲۹۳۲
د يخابراتي خذيتونو د تنظیى د قانوٌ پو بنسټ اترا اداره او د يخابراتو او يعهوياتي ټکنانوجۍ وزارت
يسؤنیت پو غاړه نري چې پو ټول ىیواد کې د يخابراتي خذيتونو د آسانتیاو د راوستهو نپاره الر ىواره
كړي.
نو پايو بایذ ونو غورځوو چې نرې پرتې سیًو تو د يخابراتي شرکتونو نخوا د شبکو دپراختیا پو نیست کې
د نوژستیکي ستونځو ،د پانګې اچونې نو پهوه د نوړو نګښتونو او د ټیټو عوایذو پو الش راوړنو نو ايهو پو
وروستي پړاو کې ځای ورکول کیږی .نو نو دې ايهو اترا ادارې د يخابراتي خذيتونو د تنظیى د قانوٌ نو
حكًونو او د نړیوال د يعًول نو پروسیجر سره سى د کهیوانو او نرو پرتو سیًو تر يخابراتي پوښښ النذې
راوستهو نپاره د "يخابراتو د پراختیاصنذوق" پو نايو یو صنذوق جوړ کړى دى.
ديخابراتي خذيتونو دتنظیى دقانوٌ د حكًونو پر بنسټ يخابراتي شرکتونو يكهف دي چې د خپهو خانصو
عوایذو څخو د ۱..۲پو انذازه پو ربعوار شکم پو نويوړي صنذوق كې جًع كړي.
د يخابراتو او يعهوياتي ټکنانوجۍ د وزارت د اترا ادارې يخابراتي خذيتونو تو د السرسي پانیسي او د
يخابراتي پراختیا د صنذوق نو پیسو څخو د ګټو اخیستنې طرزانعًم پو  ۲۹۳۱کال کې تکًیم کړ.
د ىیواد د  ۹۳والیتونو پو یو تعذاد ونسوانیو کې د رکر شویو دالیهو نو يخې شرکتونو دې تو حاضر نو و چې
خپهو يخابراتي خذيتونو تو پو ىغو سیًو کې پراختیا ورکړي نو د رکر شوې پانیسي سره سى اترا ادارې د
ټونیس السرسي پروژې پیم کړې.
د نويوړو پروژو یو تعذاد پو کهیوانو سیًو کې پهي شوې یو تعذاد یې د پهي کیذو پو حال کې دي او د یو
تعذاد سایټونو قراردادونو د اينیتي ستونسو نو کبهو فسخ شوي دي.
د ىیواد پو کهیوانو او نرو پرتو سیًو کې د ټونیسالسرسي د خذيتونو د پراختیایي پانیسي پر بنسټ ،اترا
ادارې دټونیسالسرسي پالٌ د  ۲۹۳۲کال نپاره ترتیب کړ چې د دغو پالٌ پر بنسټ د ټونیس السرسي شپږيو
پروژه چې د ىیواد د  ۹۳والیتونو پو  ۲۳.ونسوانیو کې د  ۱۱۲ټاورونو  BTSsنګوي پو کار واچونو د
داوطهبي نو اعالٌ څخو وروستو پو نويوړې پروژه کې النذني شرکتونو کټونکي اعالٌ شول:
()۲۳.سایټونو
افغاٌ ټیهیکاو :
( )۲۱سایټونو
:
او ټي اٌ
( )۳سایټونو
افغاٌ بیسیى :
اوش د ټونیس السرسي د شپږيې پروژې د داوطهبي ټونې قانوني يرحهې يكًهې شوې چې د ىغو پو بنسټ د
ټونیس السرسي د شپږيې پروژې قراردادونو نو پورتو ركر شویو شركتونو سره پو ۲۱/۲۱/۲۹۳۲نیټو
السهیك شول .او دغو پروژې بو د ىیواد پو ىغو سیًو كې تطبیق کیږي پو كويو كې چې يخابراتي خذيتونو
یا خو نشتو او كو شتو ىى پو ټیټو كچو دي.د دغې پروژې پو تطبیق كیذو سره بو د ىیواد د نويوړو سیًو د
 ۳۳۲،۲۲۲اوسیذونکو يخابراتي اړتیاوې پوره کړي.

پو درنښت
د مخابراتي خذمتىنى د تنظيم اداره

