برنامه ارتقای ظرفیت برای نتایج ()CBR-F
جدول نتیجه گیری برای وزارت عدلیه
اهداف انکشافی پروژه :کمک با دولت در قسمت توسعۀ ظرفیت و اجراآت وزارت عدلیه جهت تحقق مسئولیت های مربوطه و عرضه خدمات به مردم

جدول شاخصه های سی بی آر از نتایج اهداف انکشافی پروژه های وزارت ها
اهداف انکشافی پروژه ها

شاخصه های نتیجه
گیری اهداف انکشافی
پروژه ها

معلومات اساسی
( ..20و یا ارقم
جدید)

هدف پیشنهادی 2017

 .1کمک با دولت در
قسمت توسعۀ ظرفیت و
اجراآت وزارت عدلیه
جهت تحقق مسئولیت
های مربوطه و عرضه
خدمات به مردم

 .1نتیجه میان مدت یا  : Intermediate Resultsمدیریت مالی عامه در وزارت عدلیه بهبود یافته است.
 .2نتیجه میان مدت یا  :Intermediate Resultsمدیریت منابع بشری در وزارت عدلیه بهبود یافته است.
 .3نتیجه میان مدت یا  :Intermediate Resultsتقویه تشکیالت  ،پروسه های کاری و ظرفیت های مدیریتی در وزارت عدلیه جهت عرضه خدمات بهتر.
 .4نتیجه میان مدت یا  :Intermediate Resultsاجراآت ریاست های والیتی وزارت عدلیه در کشور بهبود یافته است.
 .5نتیجه میان مدت یا :Intermediate Resultsعرضه خدمات سکتوری وزارت عدلیه درسطح مرکز و والیات بهبود یافت

 .1نتیجه میان مدت :مدیریت مالی عامه در وزارت عدلیه بهبود یافته است
نتایج میان مدت سی بی آر

نتیجه  :1مدیریت مالی
عامه تقویت یافته.

محاصل
 :1.1مدیریت مالی عامه
معیاری گردید

شاخص های
محصول
 1.1.1فیصدی
طرزالعمل ،خریداری
های پرچون و
تشخیص ضرورت ها
تدوین گردید
 1.1.2فیصدی
ارزیابی کارائی
وزارت در سطح
کشور توسعه یافت.
 1.1.3فیصدی پالن
سرمایه گذاری های
ثابت در سطح کشور
تطبیك شد.
 1.1.4مدیریت حفظ و
مرالبت تمویت شد

 .2مصرف بودجه
انکشافی افزایش یافته

 1.2دیتابیس های مورد
ضرورت مدیریت مالی
عامه ایجاد و در والیات
گسترش داده شد

 1.2.1تعداد دیتابیس
(ثبت اجناس،
حوالجات ،بودجه و
دفتر داری) ایجاد گردید

 :2.1بهبود در اجرای
بودجه انکشافی

 2.1.1فیصدی
مصرف بودجه
انکشافی افزائیش یافته.

اهداف کمی (تارگت)
مبداء
سال سال سال سال
وضعیت فعلی سال اول
سال
دوم سوم چهارم پنجم

1393

0%

50%

50%

1393

0%

0%

30%

1393

0%

50%

50%

1393

0%

60%

40%

1393

1393

0

18%

1

40%

1

60%

منابع تصدیقیه
اسناد موجوده

کمبود کارمندان ریاست تهیه
تدارکات و ریاست
متخصص
مالی  -اداری

اسناد موجوده

کمبود کارمندان ریاست مالی و
اداری ریاست
متخصص و
عدم همکاری واحد پروژه
تمویل کنندگان

پالن موجوده

کمبود کارمندان ریاست مالی و
اداری ریاست
متخصص و
عدم همکاری واحد پروژه
تمویل کنندگان

70%

1

75%

فرضیات و
خطرات

ریاست مسئول

دیتابیس های ایجاد کمبود بودجه و ریاست مالی و
عدم همکاری اداری و ریاست
شده
تمویل کنندگان تکنالوژی معلوماتی

راپور های ریاست کمبود افراد
های مالی و اداری مسلکی و
متخصص و
و وزارت مالیه
عدم همکاری
میان ریاست ها

ریاست اداری و
مالی و ریاست
تهیه و تدارکات

 .2نتیجه میان مدت :مدیریت منابع بشری در وزارت عدلیه بهبود یافته است
نتایج میان مدت سی بی آر

نتیجه  :3توانایی های
مدیریت منابع بشری
افزایش یافته.

محاصل
 .3.1فعالیتهای منابع
بشری تمویت گردید.

شاخص های
محصول
 3.1.1تعداد افراد
استخدام شده از طریك
برنامه  CBRدر مرکز
 3.1.2فیصدی نیاز
های آموزشی و پالن
های ارتما دانش و
ظرفیت مامورین
تدوین گردید.
 3.1.3تعداد مامورین
که به دوره لیسانس
شامل پوهنتون ها شدند
 3.1.4تعداد مامورین
که شامل دوره
ماستری پوهنتون ها
شدند

اهداف کمی (تارگت)
مبداء
سال سال سال سال
وضعیت فعلی سال اول
سال
دوم سوم چهارم پنجم
1393

2

1393

0

70%

30%

1393

202

10%

15%

1393

21

14

12

 3.1.5تعداد فارغ
تحصیالن اناث دانشگاه
ها به حیث کار آموز
استخدام گردید

1393

10

12

12

 3.1.6فیصدی رهنمود
کلی منابع بشری تدوین
گردید

1393

0%

50%

50%

منابع تصدیقیه
افراد استخدام شده

ریاست منابع
سریع نبودن
پروسه استخدام بشری و کمیسیون
کمیسیون
عدم موجودیت ریاست منابع بشری
افراد متخصص

گذارش ریاست
منابع بشری و
کارکنان معرفی
شده

کمبود بودجه و ریاست منابع
عدم همکاری بشری و سایر
تمویل کنندگان ریاست های
وزارت

گذارش ریاست
منابع بشری و
کارکنان معرفی
شده

کمبود بودجه و ریاست منابع
عدم همکاری بشری و سایر
تمویل کنندگان ریاست های
وزارت

گزارش منابع
بشری و آمریت
ارتمای ظرفیت

عدم موجودیت ریاست منابع
بشری و سایر
بودجه کافی
ریاست

اسناد موجوده

20%

20

12

فرضیات و
خطرات

ریاست مسئول

اسناد موجوده

عدم موجودیت
افراد متخصص

ریاست منابع بشری

 .3نتیجه میان مدت :تشکیالت ،پروسه های کاری و ظرفیت های مدیریتی در وزارت عدلیه جهت کمک به عرضه خدمات ،تقویت گردیده است
نتایج میان مدت سی بی آر

نتیجه  :4تشکیالت،
پروسه های کاری و
ظرفیت مدیریتی تقویت
و بهبود یافته

محاصل

شاخص های
محصول

 4.1.1تعداد لوایح
 :4.1ساختار تشکیالتی
وظایف کارمندان
مطابك به ساحات کاری
بازنگری و اصالح گردید .بازنگری گردید
 4.1.2فیصدی تشکیل
وزارت مطابك به
دیدگاه وزارت
بازنگری شد
 4.2.1تعداد پروسه
های خدماتی وزارت
(مساعدت های حمولی ،طی
مراحل لضایای حمولی ،ثبت
و صدور جواز رهنمای
معامالت ،احزاب سیاسی و

 :4.2پروسه های عرضه جمعیت ها) تصحیح و
خدمات حمولی و داخلی ساده سازی شد
وزارت بازنگری گردید
 4.2.2تعداد پروسه
های داخلی وزارت
(تمتیش داخلی و
استخدام داخلی)
تصحیح و ساده سازی
شد
 :4.3لوانین ،پالیسی ها و  4.3.1فیصدی
چارچوب حمولی حل
استراتیژی های وزارت
منازعات عرفی ایجاد
جهت بهبود و عرضه
گردید.
خدمات بهتر تدوین،
بازنگری و اصالح گردید.
 4.3.2تعداد لوانین
(لانون رهنمای
معامالت ،لانون
جمعیت ها و لانون
طرز تحصیل حموق)
تعدیل گردید
 4.3.3فیصدی
رهنمود لضایای دولت
تدوین گردید
 4.3.4فیصدی
طرزالعمل و رهنمود
تطبیمی ریاست حموق
تدوین گردید

اهداف کمی (تارگت)
مبداء
وضعیت فعلی سال اول سال سال سال سال
سال
دوم سوم چهارم پنجم

منابع تصدیقیه

لویح بازنگری شده

1393

0%

1393

0%

50%

25%

25%

1393

0

1

1393

0

1

1

1393

0%

20%

30%

50%

1

1

1393

1393

0%

1393

0%

50%

50%

50%

50%

عدم پیگیری
ممامات

ریاست های حموق،
مساعدت های حمولی
و انسجام

1

پروسه های ساده
سازی شده

0%

کمبود افراد
مسلکی

ریاست منابع بشری
و سایر ریاست ها

ساختار تشکیالتی و عدم همکاری
ریاست منابع
بست های ایجاد شده کمیسیون خدمات بشری و کمیسیون
ملکی
خدمات ملکی
پروسه های ساده
سازی شده

2

فرضیات و
خطرات

ریاست مسئول

1

عدم پیگیری
ممامات مسئول

اسناد موجوده

عدم پیگیری
ریاست های
حموق ،تمنین

لوانین تعدیل شده

عدم پیگیری
ریاست های
انسجام ،حموق،
ریاست تمنین

رهنمود ایجاد شده

کمبود افراد
مسلکی و کمبود
بودجه

طرزالعمل تدوین شده کمبود بودجه و
افراد مسلکی و
عدم همکاری
تمویل کنندگان

ریاست منابع بشری
و تفتیش داخلی

ریاست حموق و
ریاست تمنین

ریاست های حموق،
تمنین و انسجام

لضایای دولت

ریاست حموق

 4.3.5تعداد پالیسی
های وزارت (پالیسی
عمومی وزارت و
پالیسی نشراتی) تدوین
گردید

1393

 4.3.6فیصدی
استراتیژی نگهداری و
تجدید تربیت اطفال
تحت حجز تدوین گردید

1393

 4.3.7فیصدی
چارچوب حمولی
مساعدت های حمولی
تمویت یافت

1393

پالیسی های تدوین
شده
1

0

50%

0%

1

50%

استراتیژی تدوین شده ریاست مرکز
اصالح و تربیت
اطفال

چارچوب ایجاد شده

0%

50%

کمبود بودجه و
افراد مسلکی

50%

کمبود افراد
مسلکی و عدم
همکاری واحد
پروژه

ریاست پالن و
پالیسی و ریاست
نشرات

ریاست مرکز اصالح
و تربیت اطفال

ریاست مساعدت های
حمولی و واحد پروژه

 .4نتیجه میان مدت :اجرآات ریاست های والیتی تقویت یافته
نتایج کوتاه مدت سی بی آر

نتیجه  :5عملکرد و
ظرفیت ریاست های
والیتی جهت ارائه
خدمات بهتر بهبود یافته.

محاصل

 5.1توانایی های عرضه
خدمات ریاست های
والیتی تمویت گردید

شاخص های
محصول

اهداف کمی (تارگت)
مبداء
وضعیت فعلی سال اول سال سال سال سال
سال
دوم سوم چهارم پنجم

 5.1.1تعداد بست های
ایجاد شده در والیات.

چارت تتشکیالتی
وزارت

1393

 5.1.2تعداد ریاست
های عدلیه والیات که
از طریك شبکه انترنت
با مرکز وصل گردیده

منابع تصدیقیه

15

1426

1393

0

20

عدم موافمه
کمیسیون

ریاست منابع بشری
و ریاست های والیتی

15

شبکه ایجاد شده

14

فرضیات و
خطرات

ریاست مسئول

کمبود بودجه و
عدم همکاری
تمویل کنندگان

ریاست مالی و اداری
و ریاست تهیه و
تدارکات

 .5نتیجه میان مدت :عرضه خدمات سکتوری وزارت درسطح مرکز و والیات بهبود یافت
نتایج کوتاه مدت سی بی آر
نتیجه  :6عرضه خدمات
سکتىری در سطح کشىر
گسترش و بهبىد یافته

محاصل
 6.1عرضه خدمات
معیاری گردیده.

 6.2اجراآت وزارت
عدلیه در سطح کشور
شفاف گردیده است

مبداء

شاخص های
محصول

سال

 6.1.1فیصدی نمشه
راه مساعدتهای حمولی
تدوین گردید

1393

 6.1.2فیصدی
ارزیابی تماضا برای
خدمات حمولی
صورت گرفت
 6.1.3فیصدی
چارچوب همکاری
ریاست حموق با
شوراها ایجاد گردید
 6.1.4فیصدی سیستم
مساعدت های حمولی
در سطح مرکز و
والیات عصری ساخته
شد
 6.2.1فیصدی پالیسی
نظارت و ارزیابی
وزارت تدوین گردید.
 6.2.2فیصدی سروی
مبارزه با فساد در
سطح مرکز و والیات
انجام شد
 6.2.3فیصدی سیستم
مدیریت لضایای مدنی
و جزایی در مرکز و
والیات ایجاد گردید
 6.2.4سطح آگاهی
حمولی مردم در سطح
والیات افزایش یافته

اهداف کمی (تارگت)

وضعیت فعلی سال اول

70%

0%

سال
دوم

1393

0%

20%

1393

0%

30%

70%

1393

0%

30%

30%

1393

0%

1393

0%

70%

1393

0%

30%

70%

1393

0%

40%

30%

30%

30%

نمشه تدوین شده

کمبود افراد
مسلکی و عدم
همکاری تمویل
کنندگان

نتیجه بدست آمده
ارزیابی

عدم همکاری
تمویل کنندگان و
کمبود افراد
مسلکی و ناامنی

ریاست منابع بشری،
ریاست مالی و اداری
و ریاست واحد پروژه

چارچوب بوجود آمده عدم پیگیری
ریاست حموق و
واحد پروژه

ریاست حموق و واحد
پروژه

30%

80%

70%

سال
سوم

سال سال
چهارم پنجم

منابع تصدیقیه

30%

40%

فرضیات و
خطرات

ریاست مسئول
ریاست مساعدتهای
حمولی

ریاست مساعدت های
حمولی و واحد پروژه

دیتابیس و سیستم
مدیریت لضایای
ایجاد شده

عدم پیگیری
توسط ریاست
مساعدت ها و
عدم همکاری
واحد پروژه

پالیسی های تدوین
شده

کمبود بودجه و
عدم همکاری
تمویل کنندگان

ریاست پالیسی و
پالن ،ریاست تفتیش
و ریاست نظارت

نتایج بدست آمده
سروی

کمبود بودجه و
عدم عالله مندی
مسئولین

ریاست تفتیش و واحد
پروژه

سیستم بوجود آمده

کمبود بودجه و
عدم همکاری
تمویل کنندگان

ریاست عمومی
لضایای دولت،
ریاست عمومی
حموق و ریاست
عدلیه والیات

کتابخانه های ایجاد
شده

کمبود بودجه و
عدم همکار
تمویل کنندگان

ریاست اداری و مالی
تدارکات و ریاست
های والیتی

