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پالن کار سال مالی ( )1400ریاست زراعت و انکشاف دهات
از تاریخ
وزارت /اداره:

/ 10 / 1399

01

الی

30 / 09

/ 1400

اقتصاد
جدی

دلو

حوت

حمل

ثور

جوزا

ن

سرطا

اسد

سنبله

میزان

انکشاف و تجدید چشم انداز اقتصادی و
اجتماعی سکتور مربوطه طی سال 1400

عقرب

جمع آوری ارقام و معلومات طی  3ماه ربع
دوم سال مالی

قوس

اهداف اساسی پالن کاری

شاخص ها

جدول زمانی

نتایج متوقعه
ارایه یک تصویر واضح از
وضعیت سکتور زراعت
وانکشاف دهات و اتخاذ
تصامیم رهنمودی مقام
رهبری دولت

تحلیل و تجزیه معلومات جمع آوری شده طی
 3ماه ربع سوم سال مالی
ترتیب سند چشم انداز اقتصادی و اجتماعی و
ارئه آن طی  3ماه ربع چهارم سال مالی
ترتیب فارمت مشخص برای ظرفیت ها طی
ماه  3ربع اول سال مالی

بررسی ظرفیت ها و تشخیص اولویت های
انکشاف اقتصادی و اجتماعی سکتور مربوطه
در سطح ملی

ترتیب طرح سرمایگذاری صنعت هنگ در
والیت سرپل

شناسایی ظرفیت ها و
اولویت های انکشاف
اقتصادی

جمع آوری معلومات از سطح مرکز و والیات
طی  3ماه ربع دوم سال مالی
تحلیل و تجزیه معلومات و تشخیص اولویت ها
طی  3ماه ربع سوم سال مالی و ارائه گزارش
آن
ترتیب فارمت معیاری طی ماه  1ربع اول سال
مالی
جمع آوری معلومات و ارقام و تحلیل و تجزیه
آن طی  2ماه اخیر ربع اول و ربع دوم سال
مالی

افزایش تولید هنگ

ترتیب طرح سرمایگذاری هنگ طی  3ماه ربع
سوم سال مالی
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ترتیب فارمت معیاری طی ماه  1ربع دوم

ترتیب طرح افزایش تولید گندم به منظور
تعویض واردات

جمع آوری معلومات ارقام و تحلیل و تجزیه
آن طی  2ماه اخیر ربع دوم و  2ماه ربع سوم
سال مالی

بلند بردن تولیدات گندم

ترتیب طرح افزایش تولید گندم طی ربع
چهارم سال مالی
ترتیب فارمت معیاری طی ماه  3ربع اول

تحلیل موثریت اقتصادی و اجتماعی فعالیت
های سکتور مربوطه به گونه مقایسوی طی سه
سال اخیر

جمع آوری معلومات و ارقام و تحلیل و تجزیه
آن طی ربع  2و  3سال مالی

برمال ساختن موثریت
اقتصادی پروژه ها

ارائه گزارش از تحلیل موثریت اقتصادی و
اجتماعی سکتور مربوطه طی  3ماه ربع اخیر
سال مالی
ارسال نامه های رسمی  ,ایمل  ,تماس های
تلفونی جهت حصول گزارشات ربع وار پروژه
های انکشافی سکتور زراعت وانکشاف دهات
طی ماه اخیر هر ربع سال مالی

تحلیل و ارزیابی از چگونگی تطبیق پروژه های
انکشافی سکتور زراعت و انکشاف دهات طی هر
ربع و مقایسه پروژه های  CMRSباPMRS

تحلیل وارزیابی اقتصادی وانکشافی گزارش
واصله سکتور زراعت وانکشاف دهات و ارسال
به ریاست عمومی طرح وتوحید طی ماه اخیر
هر ربع

مشخص نمودن چگونگی
تطبیق پروژه ها و
شناسائی مشکالت و
پرابلم

ارسال گزارش تحلیلی سکتوری وارایه فدبک
به ادارت سکتور زراعت وانکشاف دهات طی
ماه اول هر ربع سال مالی
تهیه وتدوین گزارشات ربع وار ریاست سکتور
زراعت وانکشاف دهات وشریک سازی آن با
ریاست عمومی طرح وتوحید طی ماه اول هر
ربع سال مالی
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تحلیل و ارزیابی اقتصادی و اجتماعی دو برنامه
سکتور زراعت و انکشاف دهات و ارزیابی 2
پروژه موسسات غیر دولتی در سکتور زراعت و
انکشاف دهات

تحلیل مقایسوی پروژه های توسعوی اداره ملی
حفاظت محیط زیست طی پنج سال گذشته

ترتیب فارمت معیاری طی ماه  2ربع اول سال
مالی
جمع آوری معلومات و ارقام و تحلیل و تجزیه
آن طی ربع  2و  3سال مالی

تثبیت موثریت و مثمریت
پروژه های متذکره

ترتیب گزارش و ارائه آن طی  3ماه ربع چهارم
سال مالی
جمع آوری معلومات و ارقام و تحلیل و تجزیه
آن طی ماه دوم ربع اول سال مالی

تثبیت چگونگی تطبیق
پروژه متذکره طی 5
سال گذشته

جمع آوری معلومات و ارقام و تحلیل و تجزیه
آن طی ربع  2و  3سال مالی
ترتیب تحلیل و ارائه آن طی  3ماه ربع چهارم
جمع آوری ارقام از ادارات مربوطه طی  3ماه
ربع دوم سال مالی

تحلیل مختصر مواد مخدر و پیامد های آن
درکشور

مشخص شدن پیامد های
ناگوار مواد مخدر در
اقتصاد کشور

تحلیل و تجزیه ارقام طی  3ماه ربع دوم سال
مالی
ترتیب تحلیل مختصر مواد مخدر طی  3ماه
ربع سوم سال مالی

تحلیل و ارزیابی پیشرفت شاخص های
اقتصادی و شاخص های مربوط اهداف انکشاف
پایدار ) (ASDGsسکتور های مربوطه

هماهنگی با ادارات سکتوری جهت حصول
گزارش پیشرفت فزیکی شاخص های اقتصادی
اجتماعی سکتور زراعت وانکشاف دهات طی 3
ماه اخیر ربع چهارم سال مالی

حصول اطمینان از
چگونگی تطبیق اهداف
ASDGs

تحلیل و ارزیابی پیشرفت شاخص ها در
مطابقت با اهداف  ASDGsو ارائه گزارش آن
طی  3ماه ربع چهارم
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ترتیب فارمت معیاری طی ربع  3- 2و 4
سال مالی

تهیه گزارش از تطبیق و موثریت پروژه اقرأ
(ساخت مکاتب برای  3والیت)

جمع آوری معلومات و ارقام و تحلیل و تجزیه
آن طی ربع  3و  4سال مالی

ارایه گزارش واضح از
موثریت تطبیق پروژه اقرا

ترتیب گزارش و ارائه آن طی  2ماه ربع چهارم
سال مالی

قرار شرح فوق پالن هذا در مطابقت به استراتیژی و پالن منظور شده وزارت /اداره در قید (  ) 4ورق ترتیب و صحت است.
ترتیب کننده:

عنوان بست:

منظور کننده:

عنوان بست:

تاریخ:
تاریخ:
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