اهداف و فعالیت ها

شماره

ارائه خدمات و تسهیالت الزم با کیفیت در حمایت و همکاری مقامات ذیصالح در سطوح مرکزی و والیتی از طریق مشارکت و راه حل های نو آورانه جهت تامین محیط کاری مناسب و صمیمانه که در آن
تمامی جوانب ذیدخل شاهد رشد و موفقیت های روزافزون باشند .بهبود ارائه خدمات حمایوی و خدماتی در سطح وزارت زراعت آبیاری و مالداری
نقش اداره تطبيق کننده اين پالن در
جهت تطبيق
استراتيژي
وزارت زراعت
استراتيژي ملي

هدف
محصول
()Output

اهداف اساسی
برای تطبيق
پالن

رشداقتصادی واجتماعی سکتورزراعت افغانستان

۱

عرضه خدمات بهتر و مديريت ادارات مربوطه وزارت زراعت

تعقيب منازعات
امالکی

فعاليت ها

حفاظت و حراست
از جايداد های
خالصه زراعت

اجاره دهی
جايداد ها

انکشاف خدمات
محافظتی تاسيسات
و اموال وزارت

تجهيز سيستم
امنيتی و بهبود
هماهنگی

%40

جمع و اوری اعمار و ارقام ملکیت های غصبی با ذکری مشخصات کمی و
کیفی
ترتیب لیست ملکیت های غصبی با تفکیک والیات

ارسال لیست ابتدایی شامل  7هفت والیات

%0

ارسال معلومات حمع واری شده عنوانی قضایای دولت و وزارت امور داخله.

ارقام غصبی ارسال شده شامل  400مورد تحت دوران
نهاد های عدلی مرکز و والیات قرار دارد

%20

%5

%100

%40

%0

%50

توظیف هیات و تشخیص حدود اربع کمیت و کیفیت زمین

انتقال جايداد ها

%100

%50

ترتیب مشخصات و ارقام غصبی شامل  15والیات

پیگیری موضوعات غصبی از طریق اداره قضایای دولت

ثبت و سجل
امالک

مبدا،

تشريح شاخص

97

98

ترتیب دفتر اماکن امالکی و ارسال آن به مرجع مرتبط به امالک

بتعداد  14مورد در صدر اولویت های اجراات ریاست
اداری قرار دارد
توظیف هیات جهت اکمال سوابق امالکی شامل 12
والیت
بتعداد  27والیت رو به اکمال بوده و شش والیت در
مرحله اغاز اجراات قرار دارد

ثیبت معلومات چمع واری شده و ثبت آن در دیتابیس ایمپلز

بتعداد  12والیت در سیستم ایمپلز ثبت و راجستر گردید

%100

%10

%0

%20

ترتیب بیشنهاد بمنظور مطالعه انفقال زمین از جانب اداره عراضی و امضای
تفاهم نامه انفقال زمین

بتعداد  5مورد تحت دوران قرار دارد

%50

%30

تشخیص امالک مازاد ضرورت بمنظور اجاره دهی

بتعداد  5مورد تحت دوران قرار دارد

%50

%30

ترتیب شرطنامه و ارسال موضوعات اجاره دهی به ریاست امالک دولتی
وزارت مالیه و طی مراحل پروسه نهایی اجاره دهی با همکاری ریاست امالک
دولتی

بتعداد  5مورد تحت دوران قرار دارد

%50

%30

تدویر جلسات امنیتی بمنظور ایجاد هماهنگی میان ارگانهای همکار امنیتی در
مرکز و واحد های دومی وزارت

جلسات هماهنگی و امنیتی  4بار در ماه تدویر یافت

%100

%50

طرح و ترتیب طرزالعمل خدمات پذیرش مراجعین

مسوده طرز العمل خدمات پذیرش مراجعین ترتیب شد

ایجاد مدیریت پذیرش مراجعین

شعبات و دفاتر مدیریت خدمات مراجعین بشکل ستندرد
احیا و بازسازی گردید

ایجاد روند سیستم توزیع کارت وسایط به اساس طرزالعمل در نظر کرفته

 350قطع کارت های وسایط توزیع کردید

%0

%30

%100

%90

تامین انظباط و حفاظت از تاسیسات اموال و اجناس مرکزی و واحد
های دومی وزارت

بشکل دوامدار

%100

%100

ترمیمات اساسی تعمیرات وزارت در مرکز

سه حلقه چاه عمیق در محوطه وزارت حفر گردید
هفت باب تعمیرات مرکز وزارت بشکل اساسی ترمیم
گردید

%50

%100

%0

%100

نصب دروازه های زرهی در تعمیرات مرکز وزارت

بتعداد هفت باب دروزاه زرهی درتعمیرات و دو باب آن
در در دروازه عمومی ورودی نصب گردید

%0

%100

وصل نمودن سیستم برق با برج جدید وزارت

به اندازه  660متر کیبل برق که سیستم برق رسانی به
تعمبرات وزارت را وصل گردید

%0

تطبیق پالن منظم جهت سرسبزی صحن وزارت

موازیع شش جریب زمین طبق معیار های پزیرفته شده
کبل هالندی کشت گردیده

%0

%65

%100

%5

%100

%0

به تعداد یک باب ذخیره ارتفاعی و صل آن به سیستم
جدید نلدوانی
بتعداد  25تشناب ها در  19تعمیر های وزارت ترمیم
گردید

%50

%50

%50

%30

نیازمندی پرزه جات ،برای وسایط مختلف مرکزی جهت
ترمیم دوباره

%100

%35

نیازمندی مواد چرب کننده ،برای وسایط مختلف مرکزی
جهت حفظ مراقبت

%98

%45

تثبیت احتیاج پرزه جات وسایط جهت فعال نگهداشتن وسایط (پرزه جات،
روغنیات چرب کننده و سوزنده-تیل)

نیازمندی مواد سوخت ار قبیل تیل دیزل و پطرول ،برای
وسایط مختلف مرکزی جهت فعالیت های روز مره

%100

%50

ترمیم جاریه و فعال نگهداشتن وسایط غیر فعال جمع معتمد
تثبیت نورم های وسایط و ماشین االت زراعتی جدید الورد مر کز و والیات

بتعداد  25عراده وسایط ترمیم گردید
بتعداد  80عراده وسایط و ماشین االت زراعتی تثبیت
نورم در هماهنگی اداره مستقل ملی استندرد انسآ گردیده
است

%99

%10

%50

%30

طی مراحل اسناد گمرکی و ترافیکی وسایط اخذ و تجدید جوازسیر وسایط

به تعداد  250عراده وسایط طی مراحل اسناد و تجدید
جوازسیر وسایط

%100

%50

تعدادبیش از  130عراده با سیستم جی پی اس در
مرکز تجهیز گردید

%90

%100

ایجاد سیستم مراقبتی و کنترولی وسایط از سیر و سفر و صرفیه در روغنیات و
پرزه جات توسط جی پی اس

بتعداد  150عراده وسایط در نظر است که در سایر
ریاست های زراعت والیات تطبیق گردد

%10

%2

طرح و ترتیب طرزالعمل محاسبه جنسی

طرزالعمل محاسبه جنسی ترتیب و منظور شد

30%

100%

ثبت و راجستر اجناس و اموال در دیتابیس ایمپلز مربوط به وزارت و پروژه
های همکار

سیستم ( )M-Pulseایجاد و مورد استفاده قرار گرفت

حفر چاه عمیق در مرکز وزارت

2

خدمات ,حفظ
و مراقبت
ترميماتی
تاسيسات
وزارت
زراعت

خدمات ,حفظ و
مراقبت
ترميماتی
تاسيسات
وزارت زراعت

3

بهبود خدمات
تخنيکی
ترانسپورت

بهبود خدمات
تخنيکی
ترانسپورت

۴

انکشاف خدمات
محاسبه جنسی

بهبود خدمات
جمع و قيد
(محاسبه)
اجناس و اموال

ترمیم اهن پوش ها تعمیرات مر کز وزارت
تهیه و نصب فرش در تعمیرهای وزارت
تکمیل پروژه ذخیره ارتفاعی دز مرکز وزارت

بتعداد سه تعمیر اهن پوش گردید
به تعداد  12000متر مربع تعمیر های وزارت فرش
گردید

%30

ترمیم تشناب های تعمیرات وزارت در مرکز

%30

95%

دولتی

تنظيم
تحويلخانه ها و
گدامهای
وزارت
مديريت و تنظيم
اجناس داغمه و
واگذاری (ليالم)

ترتیب کننده:
عبـــــدالغنی مصمم
سرپرست معینیت مالی و حسابی
مشاور ریاست اداری

آموزش کارمندان اداری ریاست های اجرائیوی و
سکتوری در مرکز و والیات غرض تنظیم و مدیریت
محاسبه جنسی

20%

60%

جمع آوری اسناد و مدارک اجناس و ثبت و راجستر اجناس و اموال مرکزی و
والیتی

اسناد و مدارک اجناس منقول مرکز و والیات صورت
گرفت

%40

%60

مدیریت و کنترول توزیع عادالنه اجناس و اموال (روغنیات سوزنده ،چربکننده،
پرزه جات وسایط)

کاهش مصرف روغنیات وسایط

30%

40%

موجودی تحویلخانه های مرکزی و واحد های دومی (بادامباغ و دارالمان)

تحویل خانه های مرکزی و واحد ها ی دومی انجام یافت

%100

%10

احیاء و بازسازی تحویلخانه های ستندرد و معیاری مرکزی و والیتی

تحویل خانه های مرکزی بطور معیاری و ستندرد احیا و
بازسازی گردید

10%

20%

تثبیت احتیاج و نیازمندی اجناس و اموال مورد ضرورت ریاست های مرکزی و
واحد های دومی

تثبیت نیازمندی گاز محروقاتی ،چوب ،قرطاسیه
صورت گرفت

70%

%70

واگذاری و لیالم اجناس ،اموال ،مواشی و محصوالت زراعتی مربوط وزارت
زراعت

بیش از  800قلم اجناس داغمه و مازاد ضرورت واگذار
و لیالم گردید

70%

70%

راه اندازی برنامه آموزشی به کارمندان مرکزی و والیتی پیرامون سیستم (M-
 )Pulseثبت و راجستر اجناس و اموال

تصدیق کننده:
سهراب "خواصی"
سرپرست ریاست اداری

منظور کننده:
اینجنیر محمد طاهر "ایوب"

