جمهوری اسالمی افغانستان
وزارت/اداره (زراعت ،آبیاری ومالداری)

گزارش ربع (سوم) از تطبیق پالن عمل مبارزه با فساد اداری سال مالی 1398

تاریخ ارائه گزارش
روز و ماه......... :

سال1398 :

خالصه گزارش

از مجموع ( )12سیستم شامل پالن مبارزه با فساد اداری ،دیتابیس تنظیم روابط داخلی و دیتابیس انکشاف سیستم حاضری،
طی ربع سوم ایجاد گردیده ا ست .توزیع  2224ورق سرتفکیت صحی نباتی به تاجران غرض معیاری سازی واردات و صادرات
امتعه نباتی .تعداد ( )2قضیه بعداز بررسی های الزم غرض تحقیق به خارنوالی محول شده است .در ضمن به تعداد ( )3قضیه
موا صلت ورزیده از اداره محترم لوی خارنوالی بعداز تکمیل مراحل ک شفی منجانب ریا ست تفتیش داخلی غرض اجراات بعدی
محول اداره لوی خارنوالی گردیده ا ست .از درک تعقیب وتطبیق سفار شات تفتیش بابت بیرون نوی سی های گزار شات تفتیش
جمعاً مبلغ ( )11402646افغانی تحصییییل و تحویل عواید دولت گردید .به تعداد ( )29تن از کارمندان وزارت طی ربع دوم
مکافات و مجازات شدند .نظر به گزارش ریاست اداری ،از جمله  9والیت پالن شده ،ملکیت ها وتاسی سات ( )2والیات طی ربع
سوم در سی ستم ثبت و راج ستر گردیده است .به تعداد ( )37تن از کارمندان مرکزی و والیتی این وزارت فورم ثبت دارئی را
خانه پری نموده از طریق ریاست محترم دفتر عنوانی ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری گسیل گردیده است.
طی ربع سوم سال مالی  1398به تعداد ( )169اعالن تدارکاتی ازطریق ویب سایت وزارت به نشر رسیده است .به تعداد ()11
کنفرانس خبری وزیر زراعت و ( )160کنفرانس مشاور مطبوعاتی وزارت صورت گرفته است .به تعداد ( )59قرارداد ثبت سیستم
نظارتی تدارکات ملی گردیده است .مسوده پالیسی ملی ترویج و بازار یابی مالداری آماده گردیده است.
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جدول پیشرفت در بنچمارک ها
1

بنچمارک اول:
شاخص های

شماره

فعالیت های اساسی

جزئی پالن
شده

1.1

3

ایجاد سیستم الکترونیکی پالن تو سعه سی ستم
گذاری آنالین به شیوه جدید و  MISوزارت
توسعه سیستم  MISوزارت و
اضافه نمودن بخش های(
سیستم آرشیف ،سیستم
پذیرش ،سیستم ثبت عرایض،
سیستم
،IPC
سیستم
محصوالت زراعتی ،سیستم
مدیریتی ومعلوماتی منابع
بشری ،سیستم زراعت والیتی،
سیستم مدیریت قراردادها،
سیستم مدیریتی روابط داخلی،
سیستم جنتری زراعتی
افغانستان ،سیستم معلومات
تنظیم جلسات.

فیصدی
پیشرفت

فیصدی پیشرفت

شاخص در

عمومی

نتایج بدست آمده

اسناد و شواهد حمایوی

ربع
% 100

% 90

-

دیتییابیس تنظیم روابط
داخلی
دیتابیس انکشاف سیستم
حاضییری ،طی ربع سییوم
ایجاد گردیده است.

صفحه ( )10-1اسناد حمایوی

1.2

ای جاد و تطبیق یک دی تابیس دیتییابیس ایجییاد
در بخش تعق یب گزارشییییات شده
تفتیش بییه منظور معیییاری
سازی خدمات تفتیش داخلی.
 نشر نتایج تفتیش در وبسایت نشر نتایج تفتیشدر وبسایت وزارت
وزارت

سیییسییتم متذکره غرض انکشییاف با
ریاسییت احصییائیه زراعتی () MIS
شریک ساخته شده است ،کار باالی
آن جریان دارد.
100%

%75

به شکل ربع وار
1.3

ایجییاد و تطبیق سییییسیییتم ایجاد سیستم
&
Evaluation
 )Systemبه منظور نظارت و
ارزیابی ف عال یت های سیییکتور
زراعت.

4

صفحه ( )اسناد حمایوی

اجراآت ربع سیییوم از با بت ن تایج
تفتیش ربع سیییوم سیییال جاری در Http://www.mail.gov.af/fa/page/anti-
corruption
ویب سایت وزارت به نشر رسید.
ریاسیییت نظارت وارزیابی نگونگی
ساختن سیستم متذکره را با ریاست
احصییائیه زراعتی شییریک سییاخته،
سییاختن سیییسییتم متذکره به دلیل
عدم نهائی شدن طرز العمل نظارت
و ارزیابی پروژه های وزارت تا اکنون
تکمیل نگردیده است.

الکترونیکی ( Monitoring

صفحه ( ) اسناد حمایوی

صفحه ( )36-11اسناد حمایوی

1/5

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

تطبیق سیستم
در  3والیت

% 89

% 89

طی ربع سوم ملکیت ها وتآسیسات
( )2والیت دیگر شیییامل ( کابل و
کندز) در سیییسییتم متذکره ثبت و
راجسییتر گردیده اسییت .در مجموع
الی اخیر ربع سیییوم در ( )8وال یت
ملیکت ها و تآسییییسیییات ثبت و
راجستر گردیده است.

صفحه ( )41-37اسناد حمایوی

1/ 6

ایجاد طرح عوایدی به منظور ایجاد طرح عواید
% 100
افزایش عواید وزارت و ارسال

% 25

% 50

ر یاسییییت های عمومی ما لداری
وصیییحت حیوانی وریاسیییت حفا ه

صفحه ( )60-42اسناد حمایوی

گزارش در مورد پیشرفت ها در
هر ربع به مقام عالی ریاست
جمهوری.
1/7

الکترونیکی سازی توزیع تخم
اصالح شده بذری در 80
ولسوالی در  14والیت شامل
(ننگرهار ،پروان ،بلخ ،هرات،
بامیان ،کابل ،لوگر ،وردک،
کاپیسا ،تخار ،کندز ،جوزجان،
بغالن و قندهار)

تعداد ولسوالی
هایکه که توزیع
تخم های بذری
آن
در
الکترونیکی می
گردد.

100%

65%

سییروی والیات های شییامل پالنتکمیل گردیده.
ث بت لیسییییت های د هاقین دردیتابیس  70فیصیید تکمیل گردیده
است.
پروسییییه خر یداری اج ناس موردضرورت از قبیل کارت و رنگ پرنتر
تکمیل گردیده.

صفحه ( )81-61اسناد حمایوی

1/8

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

تعداد تدارکات
اپلود شده

% 70

% 70

نظر به گزارش ریاست تهیه
وتدارکات ،تا اکنون به تعداد ()59
قرارداد ثبت این سیستم گردیده
است.

صفحه ( )85-82اسناد حمایوی

1.9

ایجاد یک استراتیژی جامع

ان جام م طال عات
جییا مع در مورد
راهیییکیییارهیییای
تیییکییینیییالیییوژی
معلو ماتی قا بل
اسییییتییفییاده در
سکتور زراعت در
کشور.

10%

10%

بتاریخ  26ثور  1398جلسه کمیته
مبارزه با فساد اداری وزارت به
اشتراک مسئولین بخش های شامل
پالن عمل دایر گردید که به منظور
تحقق آن به تشکیل یک کمیته به
ترکیب ( ریاست عمومی پالن
تکنالوژی
ریاست
وپالیسی،
معلوماتی ،احصائیه زراعتی FAO ،و
محترم نجیب ملک) هدایت داده

صفحه () اسناد حمایوی

برای

تطبیق

حکومتداری

الکترونیک در سکتور زراعت و
مدرن سازی آن براساس
رهنمود

استراتیژی

زراعت

الکترونیک سازمان غذا و زراعت
جهان و اتحادیه بین المللی

5

ن با تات طرح عوا یدی خویشیییرا به
ریاست مالی وحسابی ارسال داشته
است .جزئیات بیشتر ضمیمه اسناد
حمایوی می باشد.

مخابرات 1و قانون حکومت

شد .کمیته مو ف شد تا درتدوین
استراتیژی مطابق زمان تعیین شده
پالن عمل مبارزه با فساد اداری
تشریک مساعی به خرج دهند.

داری الکترونیک ،در مشوره با
تمام جوانب ذیدخل
2

بنچمارک دوم:
شاخص های

شماره

فعالیت های اساسی

جزئی پالن
شده

2.1

2.2

6

ایجاد مراکز معیاری بهبود پالن ایجاد مراکز
کیفیت به منظور وضع معیارها م عی یاری ب ه بود
و تصدیق و درجه بندی کیفیت کیفیت
تولیدات زراعتی و واردات
محصوالت زراعتی به شمول
کودهای کیمیاوی ،نهال ها،
نباتات ،مواد غذایی و حیوانات
در پنج شهر بزرگ کشور در
مطابقت با معیارهای بین المللی

توزیع  30000ورق سرتفکیت
های معیاری برای جلوگیری از

توزیع 7500
ورق سرتفکیت
معیاری

فیصدی
پیشرفت

فیصدی پیشرفت

شاخص در

عمومی

نتایج بدست آمده

اسناد و شواهد حمایوی

ربع
% 10

% 10

بتاریخ  26ثور  1398جلسه کمیته
مبارزه با فساد اداری وزارت به
اشتراک روسای ریاست های شامل
پالن عمل دایر گردید که به منظور
تحقق فعالیت متذکره ،ریاست های
حفا ه نباتات ،تصدیق دهی تخم
های بذری ،غله جات ،ریاست
عمومی مالداری ،ریاست عمومی
تحقیقات ،پروژه  AAIPو NHLP
مو ف گردید تا به حیث یک کمیته
باالی ساختن آن کار نمایند.

صفحه () اسناد حمایوی

30%

46%

توزیع  2224ورق سرتفکیت صحی
نباتی به تاجران غرض معیاری
سازی واردات وصادرات امتعه نباتی

صفحه ( )88-86اسناد حمایوی

واردات و صادرات امتعه نباتی
غیرمعیاری به کشور
2.3

ت عد یل و بازنگری طرزالع مل متن تعدیل شده
توزیع نهییالهییای غیرمومر و طرزالعمل

% 20

% 60

قبالً به کمیته تقنین ریاست پالن
راجع گردیده و بعداز کسب نظریات
آن کمیته ودرج آن در طرزالعمل
متذکره دوباره غرض اجراات الزم به
ریاست عمومی پالن ارسال می
گردد.

% 90

مسوده پالیسی متذکره ترتیب
گردیده متباقی ده فیصد کار طی
ربع نهارم گزارش داده خواهد شد.

زینتی به منظور تعین قی مت
برای نهالهای قابل توزیع.

2.5

نهایی سازی پالیسی ملی ترویج

 % 50پیشرفت

% 90

و بازاریابی مالداری
3

فعالیت های اساسی

جزئی پالن
شده

3.1

7

صفحه (  )144-105اسناد حمایوی

بنچمارک سوم:
شاخص های

شماره

صفحه ( )104-89اسناد حمایوی

محول ساختن حداقل  15قضیه  4قضیه
قابل تعقیب عدلی به ارگانهای
عدلی و قضائی.

فیصدی
پیشرفت

فیصدی پیشرفت

شاخص در

عمومی

نتایج بدست آمده

اسناد و شواهد حمایوی

ربع
% 25

% 40

طی ربع سیوم به تعداد ( )2قضییهبعییداز بررسیییی هییای الزم غرض
تحقیق به خارنوالی محول شیییده
ا ست که شامل ( )27قلم خریداری
پرنون ته یه و تدار کات و قضییی یه
خر یداری ( )150نوکی ر یاسیییت
سکتور خصوصی و خریداری فرنیچر

صفحه ( )149-145اسناد حمایوی

باب پروژه با غداری و ما لداری می
باشد.
در ضیییمن به تعداد ( )3قضییی یهموا صلت ورزیده از اداره محترم لوی
خارنوالی شیییامل ( قضییییه قرارداد
 107عزاده موتر سییییایکییل مورد
ضیییرورت ریاسیییت حفا ه نباتات،
قضییی یه اع مار دیوار ا حاطوی فارم
تحقیقییات بوالن والیییت هلمنیید و
قضیییه بررسییی اسییناد پروژه قوریه
جات سرحدی ول سوالی تنی والیت
خو ست) بعداز تکمیل موارد ک شفی
دوباره به لوی حارنوالی احاله شد.

8

3.2

مرور و بررسی اسناد تعداد  30تعداد بستهای
بست قراردادی یا ( )NTAکه قراردادی بررسی
شده
در این وزارت می باشد.

% 100

% 100

دوسیییه تعداد ( )30تن ازکارمندان
قرادادی تعییدادی از پروژه هییای
وزارت که از طریق ( )NTAم عاش
دریافت می نمایند توسییط یک تیم
تفتیش مورد بازرسیییی قرار گرفت،
ن تایج تفتیش ذریعه نامه شییی ماره
( )105مورخ  1398/4/2به ریا ست
منابع ب شری ار سال شده تا مطابق
سفار شات ا صالحی صورت گرفته
اقدام نمایند.

3.2

تطبیق  8سفارش گزارش اداره تکمیل  5سفارش
عالی بررسی 3 ،سفارش گزارش

25%

70%

طی ربع سیییوم نگونگی تطبیقسییفارشییات اداره عالی بررسییی در

صفحه (  ) 169-150اسناد حمایوی

صفحه ( )172-170اسناد حمایوی

بانک جهانی پیرامون پروژه های
(AAIP-NHLP-
 )OFWMPو تعقیب 11
سفارش گزارش تفتیش داخلی
در واحدهای تحت تفتیش.

3.4

9

تدویر برنامه آموزشی برای
تعداد حد اقل  200تن از
کارمندان وزارت پیرامون قانون
مبارزه با فساد اداری ،قانون
حمایت از اطالع دهندگان فساد
اداری ،بخش زراعت و مالداری
کود جزا و استراتیژِی مبارزه
علیه فساد اداری غرض آگاهی
دهی آنها.

ریا ست مالی وح سابی مورد تعقیب
ریاسیییت تفتیش داخلی قرار گرفت
که در نتیجه در اثر اطمینانیه های
مواصییلت ورزیده از این بابت مبلغ (
 )4495954افغانی از مدرت بیرون
نویسیییی های گزارشیییات متذکره
تحصییی یل و تحو یل عوا ید دو لت
گردیده است.
از درک تعقیب وتطبیق سفار شاتتفتیش داخلی بابت بیرون نویسیییی
های گزارشیییات تفتیش از  3مرجع
تحییت ت ف ت یش ،ج مع یاً م ب لغ
( )6906692اف غانی تحصییی یل و
تحویل عواید دولت گردیده است.
تدویر حد اقل 2
برنامه آموزشی
آگاهی
غرض
دهی.

100%

% 100

یک برنامه آموزشیییی آگاهی دهی
برای ت عداد ( )31نفر از کارم ندان
ریاسیییت های ( غله جات ،ذخایر
ا ستراتیژیک ،ترویج ،اقت صاد خانواده
و ریییاسییییت بییاغییداری) بتییاریخ
 1398/6/3دایر گردید.
قبالً نیز شش برنامه آموز شی برای
ت عداد ( )172تن از کارم ندان دایر
گردیییده بودکییه در مجموع تعییداد
کارم ندان آموزش د یده به ()203
تن می رسد.

صفحه (  ) 174-173اسناد حمایوی

% 100

% 100

اجراآت ریاست منابع بشری از بابت
سال مالی  1397مورد بازر سی قرار
گرفت ،نتایج بازرسیییی ذریعه نامه
شییماره ( )105مورخ  1398/4/2به
ریا ست منابع ب شری ار سال شده تا
مطابق سفار شات ا صالحی صورت
گرفته اقدام نمایند.

صفحه (  ) 169-150اسناد حمایوی

3.5

تفتیش اجراات سال  1397گزارش
ریاست منابع بشری وزارت تفتیش
غرض شناسائی ساحات معروض
به فساد.

% 25

% 75

به ت عداد ( )20تن ت قدیر و ت عداد
( )9تن تآدیب گردیده است.

صفحه (  ) 182-175اسناد حمایوی

3.6

تطبیق اصل تشویق و تآدیب لست کارمندان
تشویق و تآدیب
باالی کارمندان وزارت.
شده.

3.7

همکاری در توزیع فورم های 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.

تعداد ( )37تن
مقامات و کارکنان
که دارائی های
شانرا ثبت کرده
اند.

% 100

% 100

به ت عداد ( )37تن از کارم ندان
مرکزی و والیتی این وزارت فورم
ث بت دارائی را خا نه پری نموده از
طریق ریاسیییت محترم دفتر عنوانی
ریاسییت عمومی اداره امور ریاسییت
جمهوری گسیل گردیده است.

صفحه ( )200-183اسناد حمایوی

3.8

ایجاد میکانیزم نظارت مردمی ایجییاد میکییانیزم
جهت نظارت از تطبیق  10متذکره

% 50

% 60

مسیییوده می کانیزم ن ظارت مردمی
توسیییط ریاسیییت نظارت وارزیابی
سییاخته شییده  ،غرض ابراز نظر به
م شاوریت حقوقی راجع گردیده بود
که بعداز درج نظریات مشیییاوریت
م تذکره واصیییالح الزم دو باره به
مشاوریت حقوقی سپرده شده است.

صفحه ( )36-11اسناد حمایوی

پروژه این وزارت و ارسال
گزارش از تطبیق این میکانیزم
به مقام عالی ریاست جمهوری

10

تیم

3

بنچمارک چهارم:
شاخص های

شماره

فعالیت های اساسی

جزئی پالن
شده

¼

11

نشر اطالعات پروژه های
زیربنایی بر اساس معیار های
بین المللی اداره کاست

نشر یک گزارش

فیصدی
پیشرفت

فیصدی پیشرفت

شاخص در

عمومی

نتایج بدست آمده

اسناد و شواهد حمایوی

ربع
25 %

%75

طی ربع دوم سال مالی  1398به
تعداد ( )169اعالن تدارکاتی
ازطریق ویب سایت وزارت به نشر
رسیده است.
به تعداد ( )415خبر وگزارش از
دست آوردهای وزارت به نشر رسیده
است.
به تعداد ( )11کنفرانس خبری وزیر
زراعت و ( )160کنفرانس مشاور
مطبوعاتی وزارت صورت گرفته
است.
نشر  12شماره هفته نامه
الکترونیکی دهقان وبزگر .تهیه 15
کلیپ ویدیوی ویک ویدیو از دست
آوردهای وزارت.

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

صفحه ( )209-201اسناد حمایوی

پیشرفت اجراآت

الف :فعالیت های تکمیل شده
 .1تفتیش اجراات سال  1397ریاست منابع بشری وزارت غرض شناسائی ساحات معروض به فساد.
 .2همکاری در توزیع فورم های 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.

 .3تدویر برنامه آموزشی برای تعداد حد اقل  200تن از کارمندان وزارت پیرامون قانون مبارزه با فساد اداری ،قانون
حمایت از اطالع دهندگان فساد اداری ،بخش زراعت و مالداری کود جزا و استراتیژِی مبارزه علیه فساد اداری غرض
آگاهی دهی آنها.
 .4مرور و بررسی اسناد تعداد  30بست قراردادی یا ( )NTAکه در این وزارت می باشد.
ب :فعالیت های در حال اجرا
 .1نشر اطالعات پروژه های زیربنایی بر اساس معیار های بین المللی اداره کاست.
 .2ایجاد سی ستم الکترونیکی پالن گذاری آنالین به شیوه جدید و تو سعه سی ستم  MISوزارت و ا ضافه نمودن بخش
های( سی ستم آر شیف ،سی ستم پذیرش ،سی ستم ثبت عرایض ،سی ستم  ،IPCسی ستم مح صوالت زراعتی ،سی ستم
مدیریتی ومعلوماتی منابع بشری ،سیستم زراعت والیتی ،سیستم مدیریت قراردادها ،سیستم مدیریتی روابط داخلی،
سیستم جنتری زراعتی
 .3ایجاد و تطبیق سیستم آنالین برای ثبت و سجل نمودن تاسیسات و ملکیت های غصب شدۀ وزارت در  9والیت
 .4ایجاد طرح عوایدی به منظور افزایش عواید وزارت و ارسیییال گزارش در مورد پیشیییرفت ها در هر ربع به مقام عالی
ریاست جمهوری
 .5توزیع  30000ورق سرتفکیت های معیاری برای جلوگیری از واردات و صادرات امتعه نباتی غیرمعیاری به کشور
 .6محول ساختن حداقل  15قضیه قابل تعقیب عدلی به ارگانهای عدلی و قضائی.
 .7تطبیق  8سفارش گزارش اداره عالی بررسی 3 ،سفارش گزارش بانک جهانی پیرامون پروژه های (AAIP-NHLP-
 )OFWMPو تعقیب  11سفارش گزارش تفتیش داخلی در واحدهای تحت تفتیش.
 .8تطبیق اصل تشویق و تآدیب باالی کارمندان وزارت.
 .9ایجاد و تطبیق یک دیتابیس در بخش تعقیب گزارشیییات تفتیش به منظور معیاری سیییازی خدمات تفتیش داخلی
ونشر گزارش تفتیش.
 .10ایجاد سیستم الکترونیکی نظارت وارزیابی.
 .11الکترونیکی سازی توزیع تخم های بذری.
 .12ایجاد یک استراتیژی جامع برای تطبیق حکومتداری الکترونیک در سکتور زراعت.
 .13ا یجاد مراکز معیاری بهبود کیفیت به منظور و ضع معیارها و ت صدیق و درجه بندی کیفیت تولیدات زراعتی و واردات
محصوالت زراعتی به شمول کودهای کیمیاوی ،نهال ها ،نباتات ،مواد غذایی و حیوانات در پنج شهر بزرگ کشور در
مطابقت با معیارهای بین المللی
 .14تعدیل و بازنگری طرزالعمل توزیع نهالهای غیرمومر و زینتی به منظور تعین قیمت برای نهالهای قابل توزیع.
 .15ایجاد میکانیزم نظارت مردمی جهت نظارت از تطبیق  10پروژه این وزارت و ارسال گزارش از تطبیق این میکانیزم به
مقام عالی ریاست جمهوری
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 .16ایجاد دیتابیس الکترونیکی برای ثبت مواد و کودهای کیمیاوی تصدیق شده
 .17پالیسی ملی ترویج و بازاریابی مالداری
 .18اپلود نمودن تمام مراحل قراردادهای طی مراحل شده در سیستم نظارتی تدارکات ملی.
ج :فعالیت های آغاز نا شده
 .1نهایی سازی پالیسی ملی ترویج زراعت
 .2انجام یک ارزیابی خودی برای تقویت ا ساس آماری از و ضعیت و آ سیب پذیری های ف ساد اداری این وزارت در
تمام شعبات ان
 .3ایجاد مقرره البراتوار تولید واکسییین های حیوانی برای تامین شییفافیت جمع و قید واکسییین توزیع و تحویلی
عواید آن به حساب مربوط
 .4همکاری این وزارت با تیم تحقیقاتی اداره کاست در زمینه بررسی پروژه های زیربنایی.
 .5اصالحات در میکانیزم های تطبیق پروژه های زیر بنایی بنا بر یافته های گزارشات تحقیقی این نهاد.
د :فعالیت های معطل شده
مشکالت

شماره

مشکالت

راه حل های پیشنهادی

1
فعالیت های پالن شده برای ربع بعدی (ربع مورد نظر)
 .1انکشاف سیستم ها.
 .2ایجاد و تطبیق یک دیتابیس در بخش تعقیب گزارشات تفتیش به منظور معیاری سازی خدمات تفتیش داخلی و نشر
نتایج تفتیش در وبسایت وزارت
 .3ایجاد دیتابیس الکترونیکی برای ثبت مواد و کودهای کیمیاوی تصدیق شده
 .4ایجاد و تطبیق سیستم الکترونیکی ( )Monitoring & Evaluation Systemبه منظور نظارت و ارزیابی
فعالیت های سکتور زراعت.
 .5تطبیق سیستم آنالین برای ثبت و سجل نمودن تاسیسات و ملکیت های غصب شدۀ وزارت در  3والیت.
 .6الکترونیکی سازی توزیع تخم اصالح شده بذری
 .7اپلود نمودن تمام اسناد پروسه های تدارکاتی الی مرحله عقد قرارداد در سیستم نظارتی اداره محترم تدارکات ملی.
 .8ایجاد یک استراتیژی جامع برای تطبیق حکومتداری الکترونیک در سکتور زراعت و مدرن سازی آن براساس رهنمود
استراتیژی زراعت الکترونیک سازمان غذا و زراعت جهان و اتحادیه بین المللی مخابرات 2و قانون حکومت داری
الکترونیک ،در مشوره با تمام جوانب ذیدخل.

http://www.fao.org/3/a-i6909e.pdf
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 .9ایجاد مراکز معیاری بهبود کیفیت به منظور وضع معیارها و تصدیق و درجه بندی کیفیت تولیدات زراعتی و واردات
محصوالت زراعتی به شمول کود کیمیاوی ،نهال ها ،نباتات ،مواد غذایی و حیوانات در پنج شهر بزرگ کشور در مطابقت
با معیارهای بین المللی.
 .10تعدیل و بازنگری طرزالعمل توزیع نهالهای غیرمومر و زینتی به منظور تعین قیمت برای نهالهای قابل توزیع.
 .11نهایی سازی پالیسی ملی ترویج زراعت و مالداری
 .12محول ساختن حداقل  4قضیه قابل تعقیب عدلی به ارگانهای عدلی و قضائی
 .13تطبیق  5سفارش گزارش تفتیش داخلی وبیرونی.

 .14تطبیق اصل تشویق و تآدیب باالی کارمندان وزارت.
 .15ایجاد میکانیزم نظارت مردمی جهت نظارت از تطبیق  10پروژه این وزارت و ارسال گزارش از تطبیق این میکانیزم به
مقام عالی ریاست جمهوری.
 .16انجام یک ارزیابی خودی از آسیب پذیری های فساد اداری
 .17نشر اطالعات پروژه های زیربنایی بر اساس معیار های بین المللی اداره کاست.
 .18اصالحات در میکانیزم های تطبیق پروژه های زیر بنایی بنا بر یافته های گزارشات تحقیقی این نهاد.
فعالیت های مهم که با مشکل تطبیق مواجه هستند و نیاز به تصمیم گیری در شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه
با فساد اداری دارند
پیشرفت اجراآت

تحلیل اجراآت.
در پالن عمل مبارزه با فساد اداری سال مالی  1398این وزارت نهار بنج مارک ( اولویت ) در نظر گرفته شده که شامل 26
فعالیت می گردد که از جمله ( )20فعالیت آغاز گردیده وبه فیصدی های قابل مالحظه پیشرفت داشته است ،منجمله ( )5فعالیت
تکمیل گردیده است .از جمله فعالیت های پالن شده ربع اول سال مالی  ،1398به تعداد ( )6فعالیت تا اکنون آغاز نگردیده.
در قسمت دست آوردها باید گفت که از مجموع ( )12سیستم شامل پالن مبارزه با فساد اداری ،دیتابیس تنظیم روابط داخلی
و دیتابیس انک شاف سی ستم حا ضری ،طی ربع سوم ایجاد گردیده ا ست .توزیع  2224ورق سرتفکیت صحی نباتی به تاجران
غرض معیاری سازی واردات و صادرات امتعه نباتی .تعداد ( )2ق ضیه بعداز برر سی های الزم غرض تحقیق به خارنوالی محول
شده ا ست .در ضمن به تعداد ( )3ق ضیه موا صلت ورزیده از اداره محترم لوی خارنوالی بعداز تکمیل مراحل ک شفی منجانب
ریا ست تفتیش داخلی غرض اجراات بعدی محول اداره لوی خارنوالی گردیده ا ست .از درک تعقیب وتطبیق سفار شات تفتیش
بابت بیرون نویسی های گزارشات تفتیش جمعاً مبلغ ( )11402646افغانی تحصیل و تحویل عواید دولت گردید .به تعداد ()29
تن از کارمندان وزارت طی ربع دوم مکافات و مجازات شدند .نظر به گزارش ریاست اداری ،از جمله  9والیت پالن شده ،ملکیت
ها وتا سی سات ( )2والیات طی ربع سوم در سی ستم ثبت و راج ستر گردیده ا ست .به تعداد ( )37تن از کارمندان مرکزی و
والیتی این وزارت فورم ثبت دارئی را خانه پری نموده از طریق ریاسییت محترم دفتر عنوانی ریاسییت عمومی اداره امور ریاسییت
جمهوری گسیل گردیده است.
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طی ربع سوم سال مالی  1398به تعداد ( )169اعالن تدارکاتی ازطریق ویب سایت وزارت به نشر رسیده است .به تعداد ()11
کنفرانس خبری وزیر زراعت و ( )160کنفرانس مشاور مطبوعاتی وزارت صورت گرفته است .به تعداد ( )59قرارداد ثبت سیستم
نظارتی تدارکات ملی گردیده است .مسوده پالیسی ملی ترویج و بازار یابی مالداری آماده گردیده است.
در این بخش جدول ،تنها مشکالتی ذکر شود که مانع تطبیق پالن عمل مبارزه با فساد اداری وزارت /اداره گردیده
مشکالت
است.
فعالیتهای مهم که با مشکل تطبیق مواجه هستند و نیاز به تصمیم گیری در شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه
با فساد اداری دارند
شهرت کمیته مبارزه علیه فساد اداری وزارت:
رئیس تفتیش داخلی:

رئیس پالن:

رئیس نظارت وارزیابی:

تائید رئیس کمیته :
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مالحظه مقام عالی وزارت:

