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د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزارت
د مقام د دفتر ریاست
د اطالعات عامو عمومی مذیریت
==========================================================================
خبرپاڼو
نیټه1391/9/19 :
موضوع :د ظرفیتونو د لوړولو او د ګرځنذه تلیفون لو لیاري حکومتذاري د شپږ پروژو قرارداد
اړيکې اّ ټکٌالْجي د بشر پَ ّرځٌي ژًّذاًَ کې ارزښت لري اّ د ژًّذ پَ بیال بیلْ اړخًْْ کی يي خْرا ډيري اساًتیاّې را هٌځ تَ کړيذي.
د هخابراتْ اّ هعلْهاتي ټکٌالْجۍ ّزارت پَ تیرّ لسْ کلًْْ کې د خپلْ هٌظوْ پرّګراهًْْ لَ الرې د پرهختګ اّ ترقۍ پَ لْر د ًْې ټکٌالْجۍ څخَ پَ ګټَ اخیستٌی
سرٍ د پام ّړ خذهتًَْ سرتَ رسْلي دي.
د هخابراتْ ّزارت د پراختیايی پرّګراهًْْ لَ لړی سرٍ سن دا دی ًي د يکشٌبې ّرځ د  2942کال د لیٌذۍ د هیاشتې پَ ً 24یټَ دځْاى ًسل د سالوې رّزًی پَ هْخَ
د ًړيْال باًک پَ هالی هرستَ د هخابراتْ ّزارت د  ICTپرّژي څخَ شپږ قراردادًَّ ګټًْکْ شرکتًْْاّ تحصیلی هؤسساتْ سرٍ السلیک کْي.
د دي پرّژي هْخَ د برّدباًذ يا تیس اًترًیت پراخَ کْل ،پَ حکْهتْلۍ کې د ګرځٌذٍ تلیفْى لَ پرّګراهًْْ څخَ سالوَ ګټَ اخیستٌَ ،د هعلْهاتی ټکٌالْجۍ پَ برخَ
کې د ظرفیتًْْ لْړّل ،پَ ټْل ُیْاد کې د ال ښْ خذهتًْْ ّړاًذي کْلُ ،یْادّالْ تَ د کار زهیٌَ برابرّل اّ د ُیْاد پَ اقتصاد کې رغٌذٍ ګاهًَْ پْرتَ کْل دي.
لمړی پروژه :د هخابراتْ اّ هعلْهاتی ټکٌالْجۍ ّزارت پَ پام کې لري چي د ګډپالتفارم پرّژٍ عولي کړي ،چي پَ ُغي کي د ګرځٌذٍ تلیفْى  ۰۳پرّګراهًَْ د
ُیْاد ټْلْ سکتْرًّْ لپارٍ لکَ رّغتیا ،ښًَّْ اّ رّزًَ ،د کلیْ پراختیا ،اهٌیت ،هالیَ ،ټراًسپْرټ ،ښارّالي ،اّبَ اّ بريښٌا اّ داسي ًْرّ کي تري ګټَ ّاخیستل
شي .د يادي پرّژي پَ هرستَ ُیْادّال کْالی شي چي د خپل ګرځٌذٍ تلیفْى يا اًټرًیټ پَ هټ پَ اتْهات ډّل د پْرتَ يادّ شْيْ سکتْرًّْ پْري اړًّذ پیغام
ترالسَ کړي .د داّطلبۍ د قاًًْی بِیر ّرّستَ د دغې پرّژې قرار داد د  Ustronicsاهريکايی شرکت تَ د ( 3’379’487.00اهريکايی ډالر) پَ ارزښت ،چې د
شرايطْ ّړ ټیټې بیې ّړاًذې کْي ّرکْل کیږي.
دویمو پروژه :د هخابراتْ ّزارت پَ دي ُڅَ کې دی چې دهبايل لَ الري حکْهتذاری خذهتًَْ تقْيَ کړي چې هخکې د ITبرخَ کې  ۰۳تٌَ رئیساى د ترکیَ پَ
ُیْاد کې اّ ًْ ۹۱ر د  ITکارپُْاى پَ کابل کې رّزل شْي دي چې د يادي پرّژې پَ بِیر کې د هبايل الری د حکْهتذاری خذهتًْْ ستراتیژی  ،پالیسي اّ هقرري
ُن چْکاټ بٌذې شي  .د داّطلبۍ د قاًًْی بِیر ّرّستَ د دغې پرّژې قرار داد  m- GCIبرطاًْی کوپٌی اّ د “ًیټ لیٌک” افغاًي کوپٌی سرٍ پَ ګډٍ د
( 535’913.00اهريکايی ډالر) پَ ارزښت ،چې د شرايطْ ّړ ټیټې بیې ّړاًذې کْي ّرکْل کیږي.
دریمو پروژه :د هخابراتْ ّزارت پَ پام کې لري چي د ًْښت کلتْر پَ ُیْاد کې دّد اّ هالتړ يي ّکړي .دا پرّژٍ د ُغْ هحصالًْ اّ سازهاًًْْ چي د دّی کړًي د
ټکٌالْجۍ پَ برخَ کې پرهختګًْ ،ښت اّ د ټْلٌي لپارٍ ګټْري ّي ،د ُڅًْې جايسې پَ ًظر کې ًیْل شْيذي .د يادّ جايسّ ارزښت  ۵هیلیًَْ ډالر کیږي اّ ُغَ
خلکْ تَ بَ ّرکْل کیږي چي پَ يادّ برخْ کې ًْښت اّ پرهختګ ّلري چي دا جايسي بَ د دري راتلًْکْ کلًْْ پَ اّږدّ کې ّرکْل شي .دا پرّژٍ بَ د AIMS
کوپٌی لَ خْا تٌظیویږي چي يادٍ ادرٍ بَ د ّرکشاپًْْ ،تخٌیکی سیویٌارًّْ ،د زدٍ کړّ غًْډي ،د طْفاًي هغس غًْډي ،سیوپْزيوًَْ ،تلْيسيًْي ًٌذاري ،هطبْعاتي
کٌفراًسًَْ ،راديْيي خپرًّې اّ داسي ًْر کوپايًٌَْ چي پَ ُیْاد کې د ًْښت د کلتْر پَ پراختیا کې رغٌذٍ رّل ّلري پَ الرٍ ّاچْل شي .د داّطلبۍ د قاًًْی بِیر
ّرّستَ د دغې پرّژې قرار داد د  AIMSکوپٌی تَ ،د (526’761.00اهريکايی ډالرٍ) پَ ارزښت ،چې د شرايطْ ّړ ټیټې بیې ّړاًذې کْي ّرکْل کیږي.
څلورمو پروژه :د هخابراتْ اّ هعلْهاتی تکٌالْجی ّزارت د هِارتًْْ د لْ ړتیا لپارٍ بیالبیل پرّګراهًَْ پَ الرٍ اچْي چې هْخَ يي د  ITپَ برخَ کې پَ پرهختللي
ډّل ّړتیا لْړٍ کړي چې د دغَ پرّګرام لَ الري  ۲۵۳۳کساى د  ITهتخصص ّرّزي اّ الًذې  ۰شرکتًَْ چې د داّطلبۍ د قاًًْی بِیر ّرّستَ د شرايطْ ّړ
ټیټې بیې ّړاًذې کْي ّرکْل کیږي.




د کارداى دلْړّ زدٍ کړّ هْسسَ د  204,081.00ډالرّ پَ بذل کې
د اًفْتک سګاپْر هْسسَ د  215,053.00ډالرّ پَ بذل کې
د رًا تکٌالْجی اًترپرايس ( )RTEهْسسَ د  204,081.00ډالرّ پَ بذل کې
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