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ساد اداری،12از مجموع ) شامل پالن مبارزه با ف سیستم  شرفته،  20ذاری آنالین سیستم پالنگ (  ی و سیستم مدیریتفیصد پی

ستم سی شری و  ست. منابع ب صحی  1924توزیع  نظارتی وتحلیل قیم زراعتی، طی ربع دوم تکمیل گردیده ا سرتفکیت  ورق 

صادرات امتعه نباتی سازی واردات و ضیه 2) تعداد. نباتی به تاجران غرض معیاری  سی های الزم غرض تحقیق به (  ق بعداز برر

ل تخطی به ویک کارمند بالمقطع به دلی قراردادی یک شرکت هیئت بررسی کننده،  خارنوالی محول شده است که مطابق نظر

شد ضمن به تعداد )خارنوالی معرفی  شفی ( 8. در  صلت ورزیده از اداره محترم لوی خارنوالی بعداز تکمیل مراحل ک ضیه موا ق

ات تعقیب وتطبیق سفارشاز درک . منجانب ریاست تفتیش داخلی غرض اجراات بعدی محول اداره لوی خارنوالی گردیده است

به  .تحصیییل و تحویل عواید دولت گردید افغانی (1477729جمعاً مبلغ )نویسییی های گرارشییات تفتیش بابت بیرون  تفتیش 

رهنمود پیگیری تفتیش در ماه جوزای سییال جاری  .( تن از کارمندان وزارت طی ربع دوم مکافات و مجازات شییدند39تعداد )

( والیات 6والیت پالن شده، ملکیت ها وتاسیات ) 9گرارش ریاست اداری، از جمله نظر به نهائی وبه منصه تطبیق گذاشه شد. 

ست. ستر گردیده ا ستم  ثبت و راج سی از کارمندان مرکری و والیتی این وزارت فورم ثبت دارئی را  تن (31به تعداد ) ذیل در 

 است جمهوری گسیل گردیده است.خانه پری نموده از طریق ریاست محترم دفتر عنوانی ریاست عمومی اداره امور ری

بست دولتی وقراردادی ازطریق ویب سایت وزارت ( 26( اعالن تدارکاتی و به تعداد )165به تعداد ) 1398دوم سال مالی طی ربع 

( کنفرانس خبری 9. به تعداد )خبر وگرارش از دست آوردهای وزارت به نشر رسیده است( 894به تعداد ) به نشر رسیده است.

شماره هفته نامه الکترونیکی دهقان وبرگر 13نشر  کنفرانس مشاور مطبوعاتی وزارت صورت گرفته است.( 195راعت و )وزیر ز

 زارت زراعت.از دست آوردهای وویدیو  38و نشر  ویدیوی مستند 54تهیه  ودو شماره چاپی هفته نامه دهقان.
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 بنچمارک هادر جدول پیشرفت 

 بنچمارک اول:  1

 اساسیفعالیت های  شماره
شاخص های 

 جزئی پالن شده

فیصدی 

پیشرفت 

در شاخص 

 ربع

فیصدی 

پیشرفت 

 عمومی

 اسناد و شواهد حمایوی نتایج بدست آمده

ایجاد سیستم الکترونیکی  1.1

پالن گذاری آنالین به 

توسعه  شیوه جدید و

وزارت و  MISسیستم 

خش های) اضافه نمودن ب

آرشیف، سیستم  سیستم

ش، سیستم ثبت پذیر

، IPCعرایض، سیستم 

سیستم محصوالت 

زراعتی، سیستم مدیریتی 

ومعلوماتی منابع بشری، 

سیستم زراعت والیتی، 

سیستم مدیریت 

قراردادها، سیستم 

مدیریتی روابط داخلی، 

سیستم جنتری زراعتی 

سییییسیییتم ایجاد   

 پالنگذاری آنالین

100% 

سیییسییییتم ایجییاد 

بع  منییا تی  ی یر میید

 بشری، 

100% 

 

سیییسییتم پالنگذاری آنالین  - % 75 % 100

 فیصد پیشرفته است. 20

سیییسییتم مدیریتی و منابع  -

 بشری تکمیل گردیده است.

ستم نظارتی وتحلیل قیم  - سی

 زراعتی تکمیل گردیده است.

 
 اسناد حمایوی ( 109-117صفحه )

 



 

4 
 

افغانستان، سیستم 

 معلومات تنظیم جلسات.

یجییاد و  1.2 یق یییک ا ب ط ت

دیتابیس در بخش تعقیب 

گرارشییییات تفتیش بییه 

یاری سییییازی  منظور مع

 خدمات تفتیش داخلی.

تهیییه رهنمود جهییت   -

تعقیب گرارشییات تفتیش 

 داخلی

نشر نتایج تفتیش در  -

 وبسایت وزارت

 دیتابیس ایجاد شده

 

 

 

سییییسیییتم متذکره غرض انکشیییا  با   

یه زراعتی ) (  MISریاسیییت احصیییائ

شریک ساخته شده است، کار باالی آن 

 جریان دارد.

 اسناد حمایوی( 108 صفحه )

 

 

 رهنمود ایجاد شده

رهنمود پیگیری تفتیش در ماه جوزای  100% % 100

جاری نهائی وبه منصیییه تطبیق  سیییال

 شد. گذاشته

 ( اسناد حمایوی86-98صفحه )

نشیییر نتایج تفتیش 

در وبسیییایت وزارت 

 به شکل ربع وار

 1397گرارش تفتیش قراردادهای سال  50% 100%

مل گرارش تفتیش در  مات مک و معلو

شر با  1398بع اول سال مالی ر غرض ن

اطالعات وارتباط عامه شییریک ریاسییت 

 ه و نشر شده است.گردید

 ( اسناد حمایوی99-107صفحه )
-Http://www.mail.gov.af/fa/page/anti

corruption 

ایجاد و تطبیق سیییسییتم  1.3

الیییکیییتیییرونیییییییکیییی 

(Monitoring & 

Evaluation 

System ظور ن م ( بییه 

یابی چگونگی    ایجاد سیستم ظارت وارز یاسییییت ن ر

ست  ستم متذکره را با ریا سی ساختن 

احصیییائیه زراعتی شیییریک سیییاخته، 

ستم متذکره به دلیل عدم  سی ساختن 

ظارت و  مل ن هائی شییییدن طرز الع ن

ارزیییابی پرو ه هییای وزارت تییا اکنون 

 تکمیل نگردیده است.

 اسناد حمایوی( 82-83صفحه )

http://www.mail.gov.af/fa/page/anti-corruption
http://www.mail.gov.af/fa/page/anti-corruption


 

5 
 

ظارت و  یت ن عال یابی ف ارز

 های سکتور زراعت.

ایجاد و تطبیق سیستم  5/1

آنالین برای ثبت و سجل 

نمودن تاسیسات و ملکیت 

های غصب شدۀ وزارت در 

 والیت. 9

تطبیق سیستم در 

 والیت 3

نظر به گرارش ریاسییت اداری، از جمله  70% 70%

یت پالن شییییده،  9 ها و وال یت  ملک

سات سی ستم 6) تآ سی ( والیات ذیل در 

 متذکره ثبت و راجستر گردیده است:

 والیت دایکندی .1

 والیت زابل .2

 والیت پنجشیر .3

 والیت نیمروز .4

 والیت کاپیسا .5

 والیت فاریاب .6

 اسناد حمایوی (77-81صفحه )

ایجاد طرح عوایدی به  6/1

منظور افرایش عواید 

و ارسال گرارش در  وزارت

مورد پیشرفت ها در هر 

مقام عالی ریاست ربع به 

 .جمهوری

 ایجاد طرح عواید

100 % 

ید  % 50 % 25 هائی سیییازی طرح عوا به منظور ن

ورکشییای یک روزه به حضییور داشییت 

روسای ریاست های ذیریط و مشاورین 

وزارت محترم مییالیییه دایر و پیرامون 

ابعاد تخنیکی و مسییکلی طرح عوایدی 

در اخیر  بحث و گفتگو صیییورت گرفت.

ورکشای چنین نتیجه گیری شده است 

ست های که طرح عوایدی ترتیب  ) ریا

ند عواید متوقعه را به ریاسیییت انموده 

مالی وحسیییابی طی مکتوب رسیییمی 

ارسییال نمایند. لسییت قوانین ومقررات 

 حمایوی( اسناد 65-76صفحه )
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که در وزارت عدلیه در طی مراحل می 

شد ب شریک با سابی  ست مالی وح ه ریا

سیاخته شیود.چالشیهای سیر راه عواید 

سائی غرض حل آن به مقام  شنا وزارت 

وزارت پیشییینهاد شیییود و طرح عواید 

ست منابع طبیعی تغییرات گسترده  ریا

ید  یت عوا به آمر جدداً  مده م مل آ بع

ضمیمه  شتر  سال بدارند(. جرئیات بی ار

 اسناد حمایوی می باشد.

الکترونیکی سازی توزیع  7/1

تخم اصالح شده بذری در 

والیت  14ولسوالی در  80

، پروان، شامل )ننگرهار

کابل،  بلخ، هرات، بامیان،

 ، وردک، کاپیسا،گرلو

جوزجان،  تخار، کندز،

 (بغالن و قندهار

تعداد ولسوالی 

هایکه که توزیع 

ای بذری در تخم ه

آن الکترونیکی می 

 گردد.

فیصیید سییروی در تمام  70 - 20% 20%

والیییات شییییامییل پالن بییه 

اسیتننای والیت لوگر تکمیل 

 گردیده است.

لیسییت های دهاقین در  ثبت -

فیصییید تکمیل  50دیتابیس 

ماه جون  یده والی اخیر  گرد

 تکمیل می گردد.

خییریییداری اجیینییا  مییورد  -

ضرورت از قبیل کارت و رنگ 

 پرنتر در جریان است.

 ( اسناد حمایوی63-64صفحه )

اپلود نمودن تمام اسناد  8/1

پروسه های تدارکاتی الی 

مرحله عقد قرارداد در 

سیستم نظارتی اداره 

 محترم تدارکات ملی.

تعداد تدارکات اپلود 

 شده

نظر به گرارش ریاست تهیه وتدارکات،   

تا اکنون کدام قرارداد به این سیستم 

 اپلود نگردیده است.

 ( اسناد حمایوی59-62صفحه )
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ایجاد یک استراتیژی  1.9

جامع برای تطبیق 

حکومتداری الکترونیک 

در سکتور زراعت و مدرن 

سازی آن براسا  رهنمود 

استراتیژی زراعت 

الکترونیک سازمان غذا و 

زراعت جهان و اتحادیه 

و  1بین المللی مخابرات

قانون حکومت داری 

الکترونیک،  در مشوره با 

 تمام جوانب ذیدخل 

لعییات  مطییا نجییام  ا

جییامییع در مییورد 

راهییییکییییارهییییای 

ماتی  نالو ی معلو تک

فاده در  بل اسیییت قا

عت در  سیییکتور زرا

 .کشور

جلسه کمیته  1398ثور  26بتاریخ  10% 10%

به اشتراک  وزارت مبارزه با فساد اداری

شامل پالن عمل  مسئولین بخش های

دایر گردید که به منظور تحقق آن به 

تشکیل یک کمیته به ترکیب ) ریاست 

الن وپالیسی، ریاست عمومی پ

تکنالو ی معلوماتی، احصائیه زراعتی، 

FAO   و محترم نجیب ملک( هدایت

داده شد. کمیته موظف شد تا درتدوین 

استراتیژی مطابق زمان تعیین شده 

پالن عمل مبارزه با فساد اداری تشریک 

 مساعی به خرج دهند.

 ( اسناد حمایوی55-58صفحه )

 بنچمارک دوم:  2

 اساسی های فعالیت شماره
 های شاخص

 پالن شده جزئی

فیصدی 

 پیشرفت

در شاخص 

 ربع

فیصدی 

پیشرفت 

 عمومی

 اسناد و شواهد حمایوی نتایج بدست آمده

ایجاد مراکر معیاری بهبود   2.1

کیفیت به منظور وضع 

معیارها و تصدیق و درجه 

بندی کیفیت تولیدات 

کر  مرا یجییاد  پالن ا

عییی بود م ه ب اری 

 کیفیت

جلسه کمیته  1398ثور  26بتاریخ  % 10 % 10

مبارزه با فساد اداری وزارت به اشتراک 

روسای ریاست های شامل پالن عمل 

دایر گردید که به منظور تحقق فعالیت 

 ( اسناد حمایوی55-58صفحه )
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زراعتی و واردات 

محصوالت زراعتی به 

کودهای کیمیاوی، شمول 

نهال ها، نباتات، مواد 

غذایی و حیوانات در پنج 

شهر بررگ کشور در 

مطابقت با معیارهای بین 

 المللی

متذکره، ریاست های حفاظه نباتات، 

تصدیق دهی تخم های بذری، غله 

جات، ریاست عمومی مالداری، ریاست 

و   AAIPعمومی تحقیقات، پرو ه 

NHLP  موظف گردید تا به حیث یک

 کمیته باالی ساختن آن کار نمایند.

ورق  30000توزیع  2.2

سرتفکیت های معیاری 

برای جلوگیری از واردات 

و صادرات امتعه نباتی 

 غیرمعیاری به کشور

ورق  7500توزیع 

 سرتفکیت معیاری

ورق سرتفکیت صحی  1924توزیع  46% 6%

به تاجران غرض معیاری سازی  نباتی

 واردات وصادرات امتعه نباتی

 ( اسناد حمایوی53-54صفحه )

تییعییدیییل و بییازنییگییری  2.3

های  هال طرزالعمل توزیع ن

تی بییه  ن ی مر و ز ن م یر غ

مت برای  منظور تعین قی

 نهالهای قابل توزیع.

متن تعدیل شده 

 طرزالعمل

قبالً به کمیته تقنین ریاست پالن راجع  40% 40%

گردیده و بعداز کسب نظریات آن 

ودرج آن در طرزالعمل متذکره کمیته 

دوباره غرض اجراات الزم به ریاست 

 عمومی پالن ارسال می گردد.

 ( اسناد حمایوی50-52صفحه )

سی ملی  2.5 سازی پالی نهایی 

ترویج زراعت و پالیسیییی 

ملی ترویج و بییازاریییابی 

 مالداری

متن نهائی پالیسی 

 ملی تروج زراعت

 

متن نهائی و منظور شده پالیسی می   

ترویج زراعت، تا اکنون از طر  ریاست 

طی ربع  عمومی ترویج وانکشا  زراعت

دوم غرض گرارش دهی ارسال نشده 

 است.

 از پیشرفت گرارش داده نشده
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 بنچمارک سوم:  3

 اساسی های فعالیت شماره
 های شاخص

 پالن شده جزئی

فیصدی 

 پیشرفت

در شاخص 

 ربع

فیصدی 

پیشرفت 

 عمومی

 اسناد و شواهد حمایوی نتایج بدست آمده

 15محول ساختن حداقل  3.1

قضیه  قابل تعقیب عدلی 

به ارگانهای عدلی و 

 .قضائی

 ( قضییییه  2طی ربع دوم به تعداد ) .1 % 27 % 75 قضیه 4

های الزم غرض  عداز بررسیییی  ب

تحقیق به خارنوالی محول شیییده 

ق نظر هیئت بررسی که مطاب است

کننده، شیییرکت قراردادی قرارداد 

یونت ترویجی هشیییت اتاقه چهار 

برج نیمروز بییه دلیییل تخطی از 

قرارداد و اسیییامی محمد عید نواز 

به جعل امضیییا   ولد حاجی نواز 

عت خوسیییت  یاسیییت زار به  ر

بر  شیییده اسیییت. خارنوالی معرفی

( قضییییه به ارتباط ادویه 1عالوه )

گل  یت  به مظنون حیوانی تقلبی 

شفی  زمان غرض تکمیل مراحل ک

 محول وزارت محترم داخله شد.

قضییییه  (8در ضیییمن به تعداد ) .2

مواصیییلت ورزیده از اداره محترم 

لوی خارنوالی بعداز تکمیل مراحل 

کشییفی منجانب ریاسییت تفتیش 

 ( اسناد حمایوی39-49صفحه )
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داخلی غرض اجراات بعدی محول 

  اداره لوی خارنوالی گردیده است.

مرور و بررسی اسناد تعداد  3.2

بست قراردادی یا  30

(NTA که در این وزارت )

 می باشد.

تعداد بستهای 

قراردادی بررسی 

 شده

کارمنیدان قرادادی تعیدادی از پرو ه  % 80 % 80

( معاش NTAهای وزارت که از طریق )

یک تیم  ند توسیییط  مای فت می ن یا در

تفتیش مورد بییازرسیییی قرار گرفییت، 

پروسییه بازرسییی اختتام یافته، گرارش 

نده نیر یه  تیم تفتیش بررسیییی کن ارا

که تحت تحلیل قرار دارد  شییده اسییت

که گرارش نهائی عنقریب غرض تحقق 

واز رسییال بخشییهای ذیربط ا پذیری به

نتایج آن طی ربع سییوم به سییکرتریت 

ساد اداری گرارش داده  ویژه مبارزه با ف

 می شود.

 

 ( اسناد حمایوی4-5صفحه )

سفارش گرارش  8تطبیق  3.2

 3اداره عالی بررسی، 

سفارش گرارش بانک 

جهانی پیرامون پرو ه های 

(AAIP-NHLP-

OFWMP و تعقیب )

سفارش گرارش  11

تفتیش داخلی در 

 واحدهای تحت تفتیش.

طی ربع دوم چگونگی تطبیق  .1 %70 %25 سفارش 5تکمیل 

سی در  شات اداره عالی برر سفار

عت ) بلخ،  های زرا یاسییییت  ر

جان  بل، فراه و جوز هار، زا ننگر

یاسییییت تفتیش  یب ر مورد تعق

که در نتیجه  داخلی قرار گرفت 

در اثر اطمینانیه های مواصیییلت 

لغ )  ب م ین بییابییت  ورزیییده از ا

غانی از مدرت بیر49750 ون ( اف

نویسییی  های گرارشییات متذکره 

 ( اسناد حمایوی20-22صفحه )
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تحصییییل و تحویل عواید دولت 

 گردیده است.

یق  .2 ب ط ت قیییب و ع ت از درک 

سییفارشییات تفتیش داخلی بابت 

بیرون نویسیییی های گرارشیییات 

ع تحت تفتیش، مرج 5تفتیش از 

 افغانی ( 1427979جمعاً مبلغ )

تحصییییل و تحویل عواید دولت 

 گردیده است.

تدویر برنامه آموزشی برای  3.4

تن از  200تعداد حد اقل 

کارمندان وزارت پیرامون 

قانون مبارزه با فساد 

اداری، قانون حمایت از 

اطالع دهندگان فساد 

اداری، بخش زراعت و 

مالداری کود جرا و 

استراتیژِی مبارزه علیه 

فساد اداری غرض آگاهی 

 .دهی آنها

  2دویر حد اقل 

آموزشی  برنامه

 غرض آگاهی دهی.

شییش برنامه آموزشییی و آگاهی دهی  % 86 100%

( نفر از کیارمنیدان 172برای تعیداد )

ریاست تفتیش داخلی، نظارت وارزیابی، 

منابع بشیییری، مالی وحسیییابی، ذخایر 

قات،  لداری، تحقی ما یک،  اسیییتراتیژ

ست عمومی  کوپراتیف های زراعتی، ریا

ست زراعت هرات  سی، ریا و پالن و پالی

 ( دایر گردید. ریاست میکانیره زراعتی

 

 ( اسناد حمایوی6-19صفحه )

تفتیش اجراات سال  3.5

ریاست منابع  1397

بشری وزارت غرض 

شناسائی ساحات معروض 

 به فساد.

اجراآت ریاسییت منابع بشییری از بابت  % 80 % 80 گرارش تیم تفتیش

مورد بازرسییی قرار  1397سییال مالی 

اختتام یافته، گرفت، پروسییه بازرسییی 

گرارش تیم تفتیش بررسییی کننده نیر 

 ( اسناد حمایوی4-5صفحه )
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تحلیل قرار  ارایه شیییده اسیییت و تحت

 دارد.

تطبیق اصل تشویق و  3.6

تآدیب باالی کارمندان 

 وزارت.

لست کارمندان 

ق و تآدیب یوتش

 شده.

عداد ) 50% 25% ندان وزارت 39به ت کارم ( تن از 

 مجازات شدند.طی ربع دوم مکافات و 

 ( اسناد حمایوی35-38صفحه )

همکاری در توزیع فورم های  3.7

ثبت دارائی ها به مقامات 

وکارکنان اداره وجمع آوری 

ارسال آنها به اداره ثبت و 

بررسی دارایی های مقامات 

وکارکنان دولتی اداره امور 

 ریاست جمهوری.

( تن 30تعداد )

مقامات و کارکنان که 

شانرا ثبت دارائی های 

 کرده اند.

از کارمندان مرکری  تن (31به تعداد ) % 100 % 100

ئی را او والیتی این وزارت فورم ثبت دار

یاسییییت  نه پری نموده از طریق ر خا

یاسیییت عمومی  محترم دفتر عنوانی ر

اداره امور ریاسیییت جمهوری گسییییل 

 گردیده است.

 ( اسناد حمایوی23-34صفحه )

ایجاد میکانیرم نظارت  3.8

مردمی جهت نظارت از 

پرو ه این  10تطبیق 

وزارت و ارسال گرارش از 

تطبیق این میکانیرم به 

مقام عالی ریاست 

 جمهوری  

 

 

 

یرم  ن یکییا م یجییاد  ا

 متذکره

سط  % 50 % 50 سوده میکانیرم نظارت مردمی تو م

ساخته شده از  ریاست نظارت وارزیابی 

عالی وزارت غرض  قام  عه طر  م طال م

وابراز نظر به مشیییاوریت حقوقی مقام 

 وزارت محول شده است.

 ( اسناد حمایوی82-85صفحه )
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 بنچمارک چهارم:  3

 اساسی های فعالیت شماره
 های شاخص

 پالن شده جزئی

فیصدی 

 پیشرفت

شاخص در 

 ربع

فیصدی 

پیشرفت 

 عمومی

 اسناد و شواهد حمایوی نتایج بدست آمده

های نشر اطالعات پرو ه  ¼

زیربنایی بر اسا  معیار 

های بین المللی اداره 

 کاست

به تعداد  1398سال مالی  دومطی ربع  % 25 % 25 نشر یک گرارش

( 26( اعالن تدارکاتی و به تعداد )165)

ویب  بست دولتی وقراردادی ازطریق

 سایت وزارت به نشر رسیده است.

خبر وگرارش از دست ( 894به تعداد )

 نشر رسیده است. آوردهای وزارت به

( خبرنامه  ترتیب ودر 64به تعداد )

 اختیار رسانه ها گذاشته شد.

( کنفرانس خبری وزیر 9به تعداد )

کنفرانس مشاور ( 195زراعت و )

 مطبوعاتی وزارت صورت گرفته است.

شماره هفته نامه الکترونیکی 13نشر 

دهقان وبرگر ودو شماره چاپی هفته 

و  ی مستندویدیو 54تهیه  نامه دهقان.

زارت از دست آوردهای وویدیو  38نشر 

 زراعت.

http://mail.gov.af/fa/tender 
http://mail.gov.af/fa/jobs 

 
 
 

 ( اسناد حمایوی1-3صفحه )

 
 

http://mail.gov.af/fa/tender
http://mail.gov.af/fa/jobs
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 پیشرفت اجراآت

 

 شده تکمیل های فعالیتالف: 

 تهیه رهنمود جهت  تعقیب گرارشات تفتیش داخلی .1

همکاری در توزیع فورم های ثبت دارائی ها به مقامات وکارکنان اداره وجمع آوری ارسال آنها به اداره ثبت و بررسی دارایی های مقامات  .2

 ریاست جمهوری.وکارکنان دولتی اداره امور 

 ب:  فعالیت های در حال اجرا

 .نشر اطالعات پرو ه های زیربنایی بر اسا  معیار های بین المللی اداره کاست .1

شیوه جدید و .2 ستم الکترونیکی پالن گذاری آنالین به  سی ستم  ایجاد  سی سعه  ضافه نمودن ب MISتو خش وزارت و ا

سیستم پذیر سیستم آرشیف،  سیستم های)  سیستم ثبت عرایض،  سیستم IPCش،  سیستم محصوالت زراعتی،   ،

مدیریتی ومعلوماتی منابع بشری، سیستم زراعت والیتی، سیستم مدیریت قراردادها، سیستم مدیریتی روابط داخلی، 

 سیستم جنتری زراعتی

 والیت 9زارت در ایجاد و تطبیق سیستم آنالین برای ثبت و سجل نمودن تاسیسات و ملکیت های غصب شدۀ و .3

و ارسیییال گرارش در مورد پیشیییرفت ها در هر ربع به مقام عالی  ایجاد طرح عوایدی به منظور افرایش عواید وزارت .4

 ریاست جمهوری

 ورق سرتفکیت های معیاری برای جلوگیری از واردات و صادرات امتعه نباتی غیرمعیاری به کشور 30000توزیع  .5

 تعقیب عدلی به ارگانهای عدلی و قضائی. قضیه  قابل 15محول ساختن حداقل  .6

-AAIP-NHLPسفارش گرارش بانک جهانی پیرامون پرو ه های ) 3سفارش گرارش اداره عالی بررسی،  8تطبیق  .7

OFWMP سفارش گرارش تفتیش داخلی در واحدهای تحت تفتیش. 11( و تعقیب 

 تطبیق اصل تشویق و تآدیب باالی کارمندان وزارت. .8

سیییازی خدمات تفتیش داخلی ایجاد و تطبیق یک دیتابیس در بخش تعقیب گرارشیییات تفتیش به منظور معیاری  .9

 ونشر گرارش تفتیش.

 ایجاد سیستم الکترونیکی نظارت وارزیابی. .10

 الکترونیکی سازی توزیع تخم های بذری. .11

 .ایجاد یک استراتیژی جامع برای تطبیق حکومتداری الکترونیک در سکتور زراعت .12

صدیق و درجه بندی کیفیت تولیدات زراعتی و واردات  .13 ضع معیارها و ت ایجاد مراکر معیاری بهبود کیفیت به منظور و

محصوالت زراعتی به شمول کودهای کیمیاوی، نهال ها، نباتات، مواد غذایی و حیوانات در پنج شهر بررگ کشور در 

 مطابقت با معیارهای بین المللی

 ل توزیع نهالهای غیرمنمر و زینتی به منظور تعین قیمت برای نهالهای قابل توزیع.تعدیل و بازنگری طرزالعم .14

 ( که در این وزارت می باشد.NTAبست قراردادی یا ) 30مرور و بررسی اسناد تعداد  .15

تن از کارمندان وزارت پیرامون قانون مبارزه با فسیییاد اداری، قانون  200تدویر برنامه آموزشیییی برای تعداد حد اقل  .16

ستراتیژِی مبارزه علیه فساد اداری غرض  حمایت از اطالع دهندگان فساد اداری، بخش زراعت و مالداری کود جرا و ا

 آگاهی دهی آنها

 ریاست منابع بشری وزارت غرض شناسائی ساحات معروض به فساد. 1397تفتیش اجراات سال  .17
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ن میکانیرم به پرو ه این وزارت و ارسال گرارش از تطبیق ای 10ایجاد میکانیرم نظارت مردمی جهت نظارت از تطبیق  .18

 مقام عالی ریاست جمهوری  

 ج: فعالیت های آغاز نا شده 

 ایجاد دیتابیس الکترونیکی برای ثبت مواد و کودهای کیمیاوی تصدیق شده .1

 نهایی سازی پالیسی ملی ترویج زراعت و پالیسی ملی ترویج و بازاریابی مالداری  .2

ساد اداری این وز انجام یک ارزیابی خودی .3 سیب پذیری های ف ضعیت و آ سا  آماری از و ارت در برای تقویت ا

 تمام شعبات ان

تحویلی  وواکسییین توزیع ایجاد مقرره البراتوار تولید واکسییین های حیوانی برای تامین شییفافیت جمع و قید  .4

 عواید آن به حساب مربوط

 اپلود نمودن تمام مراحل قراردادهای طی مراحل شده در سیستم نظارتی تدارکات ملی. .5

 همکاری این وزارت با تیم تحقیقاتی اداره کاست در زمینه بررسی پرو ه های زیربنایی. .6

 هاد.یافته های گرارشات تحقیقی این ن اصالحات در میکانیرم های تطبیق پرو ه های زیر بنایی بنا بر .7

 د: فعالیت های معطل شده

 مشکالت

ره
ما

ش
 

 راه حل های پیشنهادی مشکالت

1   

   فعالیت های پالن شده برای ربع بعدی )ربع مورد نظر(

 انکشا  سیستم ها. .1

نشر و  معیاری سازی خدمات تفتیش داخلی ایجاد و تطبیق یک دیتابیس در بخش تعقیب گرارشات تفتیش به منظور .2

 نتایج تفتیش در وبسایت وزارت

( به منظور نظارت و ارزیابی Monitoring & Evaluation Systemایجاد و تطبیق سیستم الکترونیکی ) .3

 فعالیت های سکتور زراعت.

 والیت. 3تطبیق سیستم آنالین برای ثبت و سجل نمودن تاسیسات و ملکیت های غصب شدۀ وزارت در  .4

 الکترونیکی سازی توزیع تخم اصالح شده بذری  .5

 م تدارکات ملی.اپلود نمودن تمام اسناد پروسه های تدارکاتی الی مرحله عقد قرارداد در سیستم نظارتی اداره محتر .6

ایجاد یک استراتیژی جامع برای تطبیق حکومتداری الکترونیک در سکتور زراعت و مدرن سازی آن براسا  رهنمود  .7

و قانون حکومت داری  2مخابرات تراتیژی زراعت الکترونیک سازمان غذا و زراعت جهان و اتحادیه بین المللیاس

 الکترونیک،  در مشوره با تمام جوانب ذیدخل.

                                                           
2 http://www.fao.org/3/a-i6909e.pdf 

http://www.fao.org/3/a-i6909e.pdf
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ات ایجاد مراکر معیاری بهبود کیفیت به منظور وضع معیارها و تصدیق و درجه بندی کیفیت تولیدات زراعتی و وارد .8

کیمیاوی، نهال ها، نباتات، مواد غذایی و حیوانات در پنج شهر بررگ کشور در مطابقت  به شمول کودمحصوالت زراعتی 

 با معیارهای بین المللی.

 تعدیل و بازنگری طرزالعمل توزیع نهالهای غیرمنمر و زینتی به منظور تعین قیمت برای نهالهای قابل توزیع. .9

 ایی سازی پالیسی ملی ترویج زراعت و مالدارینه .10

 قضیه  قابل تعقیب عدلی به ارگانهای عدلی و قضائی 4محول ساختن حداقل  .11

 ( که در این وزارت می باشد.NTAبست قراردادی یا ) 30مرور و بررسی اسناد تعداد  .12

 سفارش گرارش تفتیش داخلی وبیرونی. 5تطبیق  .13

اداری، قانون حمایت از اطالع دهندگان فساد کارمندان وزارت پیرامون قانون مبارزه با فساد زشی برای تدویر برنامه آمو .14

 اداری، بخش زراعت و مالداری کود جرا و استراتیژِی مبارزه علیه فساد اداری غرض آگاهی دهی آنها.

 تطبیق اصل تشویق و تآدیب باالی کارمندان وزارت. .15

از تطبیق این میکانیرم به  پرو ه این وزارت و ارسال گرارش 10ایجاد میکانیرم نظارت مردمی جهت نظارت از تطبیق  .16

 مقام عالی ریاست جمهوری.

 نشر اطالعات پرو ه های زیربنایی بر اسا  معیار های بین المللی اداره کاست. .17

 اصالحات در میکانیرم های تطبیق پرو ه های زیر بنایی بنا بر یافته های گرارشات تحقیقی این نهاد. .18

د و نیاز به تصمیم گیری در شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه های مهم که با مشکل تطبیق مواجه هستنفعالیت

   با فساد اداری دارند

 پیشرفت اجراآت

 

 .اجراآت تحلیل

 26این وزارت چهار بنج مارک ) اولویت ( در نظر گرفته شده که شامل  1398در پالن عمل مبارزه با فساد اداری سال مالی 

( فعالیت 2ای قابل مالحظه پیشرفت داشته است، منجمله )فعالیت آغاز گردیده وبه فیصدی ه( 20فعالیت می گردد که از جمله )

 ( فعالیت تا اکنون آغاز نگردیه است.6)، به تعداد 1398از جمله فعالیت های پالن شده ربع اول سال مالی  تکمیل گردیده است. 
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بست دولتی وقراردادی ازطریق ویب سایت وزارت ( 26( اعالن تدارکاتی و به تعداد )165به تعداد ) 1398دوم سال مالی طی ربع 

( کنفرانس خبری 9. به تعداد )خبر وگرارش از دست آوردهای وزارت به نشر رسیده است( 894ه تعداد )ب به نشر رسیده است.

شماره هفته نامه الکترونیکی دهقان وبرگر 13نشر  کنفرانس مشاور مطبوعاتی وزارت صورت گرفته است.( 195وزیر زراعت و )

 زارت زراعتاز دست آوردهای وویدیو  38ر و نش ویدیوی مستند 54تهیه  ودو شماره چاپی هفته نامه دهقان.

 مشکالت

 گردیده است. اداره  جدول، تنها مشکالتی ذکر شود که مانع تطبیق پالن عمل مبارزه با فساد اداری وزارت/ بخشدر این 

های مهم که با مشکل تطبیق مواجه هستند و نیاز به تصمیم گیری در شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه فعالیت

 فساد اداری دارند با

 شهرت کمیته مبارزه علیه فساد اداری وزارت:

 رئیس تفتیش داخلی:

 

 رئیس پالن:

 

 نظارت وارزیابی: رئیس

 

 

 تائید رئیس کمیته :                                                                               مالحظه مقام عالی وزارت:

 20ی آنالین ذارپالن مبارزه با فساد اداری، سیستم پالنگ( سیستم شامل 12از مجموع )در قسمت دست آوردها باید گفت که 

شرفته،  صد پی ستم مدیریتفی ستم نظارتی وتحلیل قیم زراعتی، طی ربع دوم تکمیل گردیسی سی شری و  ست.ی و منابع ب  ده ا

بعداز ضیه ق ( 2. تعداد )ورق سرتفکیت صحی نباتی به تاجران غرض معیاری سازی واردات وصادرات امتعه نباتی 1924توزیع 

ست که مطابق نظر شده ا سی های الزم غرض تحقیق به خارنوالی محول  شرکت  برر سی کننده، یک  ویک  یاددقرارهیئت برر

ه محترم لوی قضیییه مواصییلت ورزیده از ادار( 8کارمند بالمقطع به دلیل تخطی به خارنوالی معرفی شیید. در ضییمن به تعداد )

گردیده  نب ریاسیییت تفتیش داخلی غرض اجراات بعدی محول اداره لوی خارنوالیخارنوالی بعداز تکمیل مراحل کشیییفی منجا

ست شات تفتیش از درک . ا سفار شات تفتیش جمعاً مبلغ )بابت بیرون  تعقیب وتطبیق  سی های گرار  فغانیا (1477729نوی

رهنمود  .دو مجازات شیییدن( تن از کارمندان وزارت طی ربع دوم مکافات 39به تعداد ) تحصییییل و تحویل عواید دولت گردید.

شه شد.  سال جاری نهائی وبه منصه تطبیق گذا والیت  9مله نظر به گرارش ریاست اداری، از جپیگیری تفتیش در ماه جوزای 

کارمندان مرکری  ( تن از31به تعداد ) ( والیات ذیل در سیستم  ثبت و راجستر گردیده است.6پالن شده، ملکیت ها وتاسیات )

ست عمومیازارت فورم ثبت دارو والیتی این و ست محترم دفتر عنوانی ریا ست  ئی را خانه پری نموده از طریق ریا اداره امور ریا

 جمهوری گسیل گردیده است.


