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 د مخابراتو او ارتباطاتی شبکو څرنګوالی 
  
 

  وزارت  مخابراتو  د   دی.  وزارت   مهم  او  اړین  ډیر  یو  وزات   مخابراتو  د   کښی،  لړ   په  خدماتو  بڼسټیزو  نورو  د  هیواد  یو  د
  اړیکی   سره  ملکونو  بهر   څخه  هیواد  د او  ننه  د  هیواد د څو  تر  لوبوی،  رول  مرکزی  یو   کښی  تشکیالتو  په  هیواد  یو  د

 د مهالویشونو، معلومو په سمبالول او مراقبت هغوی د  خپرول، شبکو د کښی داخل په هیواد د وی. قایم ارتباطات او
  شبکی دغه شی. وغځول باید شبکی مرتبط  ملکونو بهرنیو د سره هیواد د حتی اوولسوالیو، ښارونو، بیالبیلو د هیواد

  اړه   پوری  دی  دا  وی. شبکی  وایرلیس  یا  سیمه  بی  د  هم  یا  او  الری  له  کیبلونو  یا  او  مزو  د  چی  شی  کولی  نیتورکونه  یا
 مشکله  هلته  ممکن  غځول  مزو  د  او  ورتک  څخه  الرو  العبور  صعب  او  لیری  ځنو  ولسوالیو   او  ښارونو  د  چی  لری
  مرکزی   او   مهم  ډیر  څرنګوالی  شبکو  مخابراتی  د  وی.  ډیر   خورا  کښی  حاالتو   هغه  په  اغیزه  شبکو   سیمو  بی  د  نو  وی،
  آالتو   برقی  دوو  د  کښی  دننه  په  تعمیر  یو  د  شی  کیدی  معلومات  دا  دی.  لپاره  شریکولو  السه  د  سم  د  معلوماتو  د  رول

 ښه   شبکو  مخابراتی  د   وی.  ارتباط  منځ  تر  نقاطو  لیری  بله  له  یو  جغرافیایی  مختلفو  دوو  د  یا  او  منځ  تر  )کمپیوټرونو(
  ولوبوی.  رول   مهم  کښی  سرعت   په   ورکړه  راکړه  د   معلوماتو  د  او  چټکوالی  د  شبکو  د   شی  کولی  بڼسټونه  معیاری  او
  و خپرون  تلویزیونی د شبکی، تیلیفونی سیمه بی شبکی،  تیلیفونی بڼست  پر لینونو د دی، ډیر مثالونه شبکو مخابراتی د

  معلوماتو   د  یا  دیتا  د  مرام  او  مقصد  شبکی  مخابراتی  یو   د  شو.  وړلی  نوم  څخه  نورو  داسی  او  شبکی  انترنیټی  شبکی،
 او ویدیویی، تحریری، صوتی، یا شی کیدی معلومات  دغه چی  دی  ته آلی  بل  څخه آلی یو د انتقال پکیجونو یا بستو د
 وی. مجموعه ډولونو څو یا یو د یا
 شبکو  د   کښی  دی  په  کیږی.  اخیستل  کار  څخه  برخو  هارډویر  د  او  ویر  سافت  دکښی،  جوړښت  په  شبکو  مخابراتی  د

 سافتویر  عصری  ډول  ډول  مراکز،  ساتلو  خوندی  د  معلوماتو  د  یا  دیتاسنترونهساختارونه،  مرکزیمزی،  او  لینونه  پایی،
  د   سره  ډول  عمومی  په   وی.  شامل  نور  داسی   او  مونهپروګرا  کنترولولو  د  کارکرد  او  امنیت  د  شبکو  د  پروګرامونه،

  د  ،PAN یا  شبکی  ساحاتو  شخصی  د  ،LAN یا  شبکی  ساحاتو  محلی  د   لکهدی،   موجود  ډولونه  ډیر  شبکو  مخابراتی
 څخه   شبکو  دی  د  یو  هرشو.  اخیستی  نوم  څخه WAN یا  شبکی  ساحاتو  پراخو  د  او،MAN یا  شبکی  ساحاتو  ښاری

  چارو  مخابراتی  او  کړنو  مختلفو  د  سره  نوبت  خپل  په  یی  یو  هر   چی  لری  تشکیالت  ښتجوړ  د  شبکو  د   خاص  خپل
 معلوماتی   شوی  ورکړل  چی   کوی  شونی   دا  جوړښت  اساسی   شبکی  مخابراتی  یو  د   لری.  استعداد   او  ظرفیت  قابلیت،
  شبکو   سیمو  بی  د  ای  او  مزو  د  کړی،  السه  تر  هغه  وی،  چی  معلومات  ډول  هر  یا  او  تحریری  ویدیویی،صوتی،  کهبسته،

 بسته   شکل   په  بستو  شفری  او  سیګنالونو  د  چی  وروسته  څخه   دی   له   یی  ته   آلی  علیحی   مرسل   یا   آلی  دوهمی  یی  الری   له
  د   یی  نتیجه  چی  راخالصیږی  او  ترجمه  بیرته  بسته  دغه لخوا،   آلی   علیحی  مرسل  د  بیآ  هلته  یی.  ورلیږیکوی،  بندی

 شبکو  مخابراتی  د   وی.  کول   ورښکاره  یی  ته   علیحی  مرسل  او   ترجمه   خبر  او   شفر  مخابراتی  یا  معلوماتو  شوی   ورلیږل
 لکه  آالت  نور  اوساکتونه،  مزی،  کیبلونه،  ګیټویګانی،  برجونه،سوچونه،  مودمونه،روترونه،  کښی  جوړښت  په

  ډول   مجموعی  په  چی  وی.   شامل  آالت  راوړلو  السته  او  لیږلو  د  معلوماتو  د  ډول  ډول  نور  اوکمپیوټرونه،  تیلیفونونه،
 جوړوی. شبکه مخابراتی د او کوی فعالیت ځای یو سره بل د یو سره

  د  هغهکیږی،  ګڼل  حتمی  شتون  هغوی  د  چی   دی  مهمی  ډیری   برخی  پنځه  اقل   حد  کښی  جوړښت  په  شبکو  مخابراتی
 د   برخی  مرکزی  د  معلوماتو  د  آالت،  یا  پایی   کونکی  ښکاره  څیړنی  او   کتنی  د  فعالیت  دپروګرامونه،  او  آالت  څارنی

  شبکو   د  شوی  ذکر  پورته   لکه  نور  او  سیستمونه  امنیتی  مخابراتو  دپروګرامونه،  رسولو  سرته  د  فیصلو  کمپیوټری
 دی.  برخی هاردویر یا فزیکی

 ستالیت،  او  کیبل،  ایل،  اس  دیبرادبند،   ډایالپ،فای،   وای  دی.  دول   ډول  مهم  یو  شبکیو  مخابراتی  د  خپله  په  هم  انټرنیټ
 او  ضرورت  د  لری.   جوړښتونه  او  ځانګړتیاوی  جال  ځانته  یی  یو   هر  چی  کیږی  بلل  ډولونه  شبکو  انټرنیتی  د  ټول  دا
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  کار په کښی هیواد یو  په بڼه عملی په ډولونه شبکو د همنوایی، په سره پانګو او بودیجی  موجوده د سم، سره غوښتنی
 کیږی. اچول

  څخه وګړو عامو د یی به ګټه چیشی، کولی پیل پروژی ړینیا او اغیزمنی ډیری کښی هیواد په وزارت مخابراتو د
 د  هیواد  د  لکه  ورسیږی.  کښی  بهر  او  دننه  په  هیواد  د  ته  ټولو  پوری  وزارتخانو  او  دفترونو   مشرتابه  د  هیواد  د  تر

 والیڅرنګ   او  کنترول  په  ترافیکو  د  او  پرانیزی  اړیکی  سره  څراغونو  او  سیستمونو  ترافیکی  د  چی  مرسته  سره  ترافیکو
 اوتومات   کښی  دوایرو  خصوصی  او  رسمی  نور  او  خانو  وزارت  په  کښی،  کورونو  پهکړی،  وړاندی  خدمات  اړین  کښی

  هیواد   د  شی،  راتلی  ته  منځ  سهولتونه  ډیر  استفاده،  په  څخه  RFID د  کړی،  سمبال  سیستمونه  کښی  داخل  په  تعمیراتو  د
 د  تیلیفونونو  موبایل  د  سیستمونه،  باکی  پراخول،   ال  باطاتو ارت  انترنیتی  د  سره  هیوادونو  بهرنیو  د   او  کښی  دننه  په

 برخه  په  بیمی  او  بانکی  د  کښی  هیواد  او  مساعدول  سهولتونه  نور  ال  ته  وګړو  الری  له  ورکولو  وده  بازار  د  اپلیکیشنونو
  ګټه  څخه  پروژو  له  وزارت  د  مخابراتو  د  کچه  لوړه  په وزارت  ترانسپورت  د  هیواد  یو  د  کول.  معرفی  سهولتونه  کښی

  د   چی   شته   خدمات  ډیر  نور  داسی   شی.  ګرځیدی  سبب  کیدو  ښه   ال  د   څرنګوالی  او   ژوند  د   وګړو  د   چی   شی  اخیستی
  اچوونو  پانګه او سکتورونو خصوصی  د الندی څارنی د  وزارت د مخابراتو د  یا کښیچوکاټ  په وزارت د مخابراتو

  د   لپاره  پرمختګونو  ډول  دغه   کښی  چوکاټ  په  وزارت  د  ومخابرات  د  شی.  کیدلی  تامین  او  مهیا  سهولتونه  دغه  الر،   له
  برخه  دی  په  او  پوهو  کار  د  او  مهم  ډیر  اړول  خواته  ځان  نظر کمپنیو  انجینیری  کمپیوټر  المللی  بین  د  او  هوارول  الرو
  با   او  پوهموخه،  په  مدیریت  ښه  د  پروژو  مخابراتی  د  مومی.  امکان  الری  له  اچولو  کار  په  د  کدر  استعداد  با  د  کښی

 ته  پوهو  کار  نور  او  تخنیکران،  انجینیران،  مدیران،  پوړی  لوړ  تخنیکی  پروژو  تکنالوژی  او  مخابراتی  لوی  د  تجربه
 شی.  کړی مساعد کار د شرایط او سمباله بودیجهمساعده، زمینه باید

 او   کار   ګډه  په  څو  تر  دی،  اړین  ته  مساعدت  او  همکاری  کمپنیو  او  ګروپونو  المللی  بین  د  پروژی  بڼستیزی  مخابراتی
  سیستمونو   مخابراتی  د  نړۍ  د  یی  سره  حد  ستندرد  او  کولو  مستحکم  د  بڼسټ  د  مخابراتو  د  هیواد  د  او  وکړی  ښیندنی  سر

 او   مامورینو  دڅنګ،  تر  پروژو  مخابراتی  نورو  د   واچوی.  کار  په   پروژی  اړین   کښی  برخه   په  کولو  سیال   د  سره
Resources Human  د  چی  کیږی،  بلل  پروژه  مخابراتی  او  سیستم  اړین  ډیر   سیستم  مدیریت  د  کارکنانو

Management یا (ERP) Management Resource Enterprise شان   همدی   په   او  کول پله  سیستمونو  
  قضایی  د  هیواد  د  شی  کولی  چی  دی،  پروژی  لوستلو  د  نښانونو  او  نښو  د  ګوتو  د  او  میتریک   بایو  لکه  پروژی  نوری

 وکړی. مرسته ډیره سره قضایاوو د محکمی او
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