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معرفی فشرده ریاست امور والیات
ریاستتامورتتالرمت یتتاکم الرینتتشموومدتتارتممالیتت وموستتامر تتاشمموستتز وزارتمتم  تت مودتت وومتوورکم رم

و ورهموروعامت یاکمشام وشزنمم34زأرانمورزبا متمممامنگیمکارتمرنحاثمپلمورزبا یمشانمر کزمتم

مجمت موترتمززورشتاکمعاجتلم مخت راکمشایستزشمروموومیباتلساسز مرنظ مورزبا اکمتمظ فاامکتارتم

ورسالمزمامموسنا متمرنازابمو وروکمر کزتمششمو وروکمت یزیمتمشت عن من، موخترمروپتالرمفیا اتامتم

زیراتتبمتمتمممچنتا،م ستزاتر ممتاتمو وروکمت یزتیمممتتامنگیمستو ماتمت یزتیمررتتاممرحزت ممتوورکم

رومشیتت مووموختترممنتت مررتتاممرحزتت ممشتتشمو وروکمر کتتزتمپاگاتت تموستتنا مپا تتنیا ممتتاتمو وروکمت یزتتیم

ضمنأمیاشلمیا منترتمرا ودا مکشمورسالموسنا مو وروکمر کزتمشال یاکمتمش عن متمممنارتمرا ورد م

کمراگات  مکتشمویتنمدتالرموجت ووکمیتتمستیال امووم  یتممویتنمریاستام تالرمشستاارمکت من،م رمورا،م

م.مخالشز مش وتمو وروکمر کزتمتمت یزیمرحسالبمراگ   

مم

 ریاست امور والیات 1399سال مالی گزارش و کارگرد فشرده 

  اداره زراعت والیات  34ارتباط دوامدار با 

  والیت کشور جهت بازدید از  34سفرهای والیتی هیات رهبری وزارت به ساالنه ترتیب پالن

و استماع  ت مستقیم با دهاقین و مالدارانبچگونگی وضعیت سکتور زراعت، آبیاری و مالداری ، صح

 مشکالت شان  

  سفرهای والیتی جاللتماب محترم وزیر صاحب و هیات محترم رهبری وزارت زراعت باتیم معیتی

صحبت مستقیم با دهاقین  ،مالداری  وزراعت، آبیاری سکتور وضعیت چگونگی شان غرض بازدید از 

یان کار پروژه های انکشافی استماع مشکالت، افتتاح پروژه های تکمیل شده و بازدید از جرمالداران، 

پروان، کاپیسا، به ولسوالی های میربچه کوت، پغمان و ولسوالی ده سبز کابل، بلخ دو بوالیات ذیل )

 ( تنظیم و هماهنگ گردیده استبامیان ، هرات و ننگرهار دو مراتبهمراتبه ، کندهار سه مراتبه ،

  نگی سفر های والیتی هیات محترم والیت جهت تنظیم و هماه 34جمع اوری پالن های انکشافی

 رهبری وزارت

  ،تنظیم مالقات های والیان ، موسفیدان، بزرگان اقوام و نماینده گان کوپراتیف های زراعتی ، دهاقین

  و مراجع ذیربط آن  مالداران و باغداران والیات با مقام محترم وزارت

 ( قطعه پیشنهادات والیات بعد از ثبت و راجستر 643بتعداد )  به محترم وزارت و اخذ حکم مقام

 مراجع مربوطه ارسال گردیده است.

 ( قطعه مکاتیب و پیشنهادات زراعت والیات به ادارات مرکزی تعقیب و پیگیری  1723بتعداد )

 صورت گرفته است.

Islamic Republic of Afghanistan 
 

Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock 

 وزارت مالـداری اوبولگولـواو دکــرهنی،
 داریومالـ اریآبیـ زراعـت، وزارت

 دولت جمهوری اسالمی افغانستان د
 افغانستان المیاس جمهوری دولت



 ( قطعه هدایات ، اوامر و مکاتیب ادارات مرکزی به ادارات والیتی تعقیب و پیگری 2010به تعداد )

 مراجع ذیربطه اطمینان ارایه شده است  از چگونگی اجراات آن بهصورت گرفته و 

 ( قطعه مکاتیب ادارات مرکزی به ادارات زراعت والیات و برعکس آن ارسال و 17502جمعأ بتعداد )

 مرسول گردیده است

 هماهنگ گردیده  یاتاداره زراعت وال 34( سفر گروپی کارمندان ادارات مرکزی به 200داد )به تع

 است 

 ( 176به تعداد ) به مرکز  تنظیم و هماهنگ گردیده استتی یروئسا و کارمندان والسفر 

  ( راپور ماهوار از  408به تعداد )اداره زراعت والیات جمع اوری و به مراجع مربوطه آن ارسال  34

 ردیده است گ

 ( قطعه راپور یومیه از 9792به تعداد )اداره زراعت والیات جمع اوری و بعد از تحلیل به مراجع  34

 مربوطه ان ارسال گردیده است 

 ( قطعه مکاتیب و اسناد ادارات والیتی و مرکز ی بعد از تحلیل به مراجع مربوطه 2243به تعداد )

 آن ارسال گردیده است

 ور والیاتریاست ام 1400پالن 

 ها و ارائیه  تحکیم روابط متداوم با روسای زراعت والیات و ریاست های مرکزی جهت اخذ گزارش

  آوامر و هدایات مقام رهبری

 . نظارت از سیستم ارتباطات بین ادارات زراعت والیتی و ادارات مرکزی 

 الیات .ترتیب پالن سفر های والیتی مقام وزارت در اوقات مناسب به ادارات زراعت و 

 . هدایات در مورد اخذ گزارشات عاجل ریاست های والیتی و ارائیه آن به مقام وزارت 

 . هماهنگ سازی فعالیت های زراعت و مالداری والیات کشور و مراجع ذیربط دولتی و غیر دولتی 

  بررسی نیازمندی های ادارات زراعت والیات و ارایه گزارش آن به هیات رهبری غرض رسیده گی به

 مشکالت ادارات جهت عرضه خدمات بهتر به دهاقین، مالداران و باغداران

  مالحظه وتحلیل مکاتیب ، پیشنهادات  و سایر اسناد ادارات والیتی و همکاری به منظور حل

 مشکالت ادارات مربوطه 

 هماهنگی در تدویر کنفرانس های ساالنه روئسای والیتی 

  به مرکز و هماهنگی مالقات های شان به هیات رهبری و تنظیم سفرهای روئسا و کارمندان والیتی

 ادارات ذیربط و برعکس
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