
 

 

                               

 

 

 

انگزارش تفتیش برای شهروند  

 برق د افغانستان برشنا شرکتتفتیش عملکرد سیستم سنجش صرفیه و خدمات 

 

 شما مطلع استید!

عمومی )مفتش کُل( رهبری می  ییساین اداره توسط ر در افغانستان اداره تحت نام اداره عالی تفتیش وجود دارد که

  .بر طبق قانون این اداره صالحیت تفتیش تمام ادارات دولتی را دارا میباشد شود و

 

 جمهوری اسالمی افغانستان
 اداره عالی تفتیش

  



 

 

 عملکرد کدام موضوعات را بیان میکند؟ و گزارش تفتیش تفتیش عملکرد چیست

 

  :قرار میدهدبصورت گسترده تحت پوشش را تفتیش عملکرد نوعی از تفتیش است که موارد ذیل 

اصول  با درنظرداشتهای دولتی، ادارات، سازمانها، سیستم ها، فعالیت ها، برنامه ها، پروژه ها، وخدمات عامه آیا نهاد 

 ؟دیت عمل و فعالیت میکنندیاقتصادیت، مثمریت، و مف

رافات میگردد حطبق معیارات مناسب می باشد. در صورت عدم مطابقت، چه عوامل باعث ان ادارات تآو اجرا فعالیت هاآیا   

 ؟مشکالت درزمینه وجود داردکدام و 

 وجود دارد؟سکتور عامه  فعالیت ها، برنامه ها و اجراآت بهبود اقتصادیت، مثمریت، و مفیدیت دربرای آیا زمینه    

که أصول اقتصادیت، موثریت و مفدیت را بهبود  وجود دارد موثر کنترل های داخلیسیستم ها و تحت تفتیش اداره  در آیا   

 بخشد؟

 

 

 

 

 

 

 

:مثمریت

رسیدن به اهداف و به 
دست آوردن نتایج مطلوب 

و متوقعه 

: موثریت

به حد اکثر رساندن 
محصول از منابع موجود

:اقتصادیت

بدست آوردن منابع مطلوب به 
بهترین قیمت



 

 

 ؟کدام نهاد ها را تفتیش مینماید  اداره عالی تفتیش

 عامه دولت را تفتیش مینماید.اداره عالی تفتیش، تمام واحد های بودجوی و غیر بودجوی سکتور 

 رنوالی.څالوی بخش اداری قوه قضایه و  اداره نهادهای مربوط به ریاست جمهوری، سکرتریت شورای ملی،  

 اتی و نماینده گی هایوزارت خانه ها، ریاست ها، ادارات مستقل، کمیسیون ها، ادارات مرکزی و والیتی، بشمول نهاد های عاید 

 خارج از کشور.  دولتی

 و حالل احمر )سره میاشت(. شرکت ها و تصدی های دولتی ،شاروالیها 

 د. نو از آن استفاده میکن در اختیار داشتهنهاد های که بودجه عامه و دارایی عامه را  

 

 -مینماید تفتیش موارد ذیل را ارزیابی و یندر تفتیش عملکرد، مفتش

در و تاچه اندازه ویا مرجع مربوطه چگونه  تفتیشتحت  اداره  

موفق  متاثر گردد کیفیت محصول اینکه کاهش هزینه های منابع بدون

 مورد ضرورتکه آیا منابع عملکرد ارزیابی میکند  تفتیش همچنان، .بوده

کمیت و آیا منابع از لحاظ ، قابل دسترس بودهدر وقت مقتضی و مناسب 

 م درمه ییکی از شاخص ها منابعکیفیت مناسب بوده چون کیفیت 

  اجراآت بوده و نقش اساسی در آن دارد. مثمریت

از ، و آیا نتایج مشابه را شدهاستفاده  به حد اعظمی منابع از آیا  

منابع حاظ کمیت، کیفیت و زمان مناسب را میتوان با منابع کمتر از ل

به دست آورد.  به عبارت دیگر، آیا میتوان بیشترین استفاده  استفاده شده

 نمود؟را از منابع موجود 

به ساخته است؟  برآوردهکه اداره آنرا مشخص نموده اهداف و مقاصد معینه را  یا اجراآت صورت گرفته آیا محصول بدست آمده 

 قدر در نیل به اهداف برنامه، پروژه، و عملیات میتواند مؤثر باشد. چگونه است، و چ اجراآت اداره، برنامه یا پروژه نتیجه عبارت دیگر،

 تمرکز دارد. یکی و یا هرسه اصول اقتصادیت، مثمریت، و مؤثریت تفتیش عملکرد باالی 

 رسیدن به اقتصادیت، مثمریت و مؤثریت بهو مؤثریت آنها در نیل  های کاری ل داخلی، سیستموکنترسیستم   

تهیه و تدارکات،  سیستم مدیریت اقتصادیت، مثمریت و مؤثریت، با مرور یک موضوع خاص. بعنوان مثال، سیستم منابع بشری، 

 و سیستم ارائه خدمات.  سیستم مدیریت قرار دادها، تطبیق یک پروژه و یا برنامه، تطبیق یک پالیسی و چهارچوب قانونی

 



 

 

 چه کار میکند؟مفتش کل با نتایج تفتیش عملکرد معموال 

 

 
 نتایج تفتیش عملکرد ، قبل از نهایی شدن آن با رهبری اداره تحت 

 .تفتیش برای دریافت دیدگاه و پاسخ آنها شریک میگردد

 

تفتیش نتایج  

 

  

  گزارش های تفتیش عملکرد بصورت جداگانه به ریاست جمهوری و

در  إصالحاتشورای ملی ارایه میگردد تا اداره تفتیش شده را مکلف به 

 اجراآت و تطبیق سفارشات نتایج گزارش نماید.

 دهد و شورای ملی نتایج گزارش وسفارشات آنرا مورد بحث ومداقه قرار می

رهبری اداره تفتیش شده را مکلف به إصالحات در اجراآت و تطبیق 

 سفارشات نتایج گزارش می نماید.

 

گزارش تفتیش 

 عملکرد

 

 چرا تفتیش عملکرد و گزارش آن از اهمیت باالی برخوردار است؟ 

  

قانون اداره عالی تفتیش، مفتش کُل را ملزم میسازد تا تفتیش عملکرد را اجرا و 

 گزارش آنرا به ریاست جمهوری و شورای ملی ارائه نماید .

عبارت از حصول  ،هدف تفتیش عملکرد که در قانون اداره عالی تفتیش تصریح گردیده

دیت یاقتصادیت، موثریت و مفاز رعایت اصول  ،اطمینان مستقالنه، هدفمند و قابل باور

 .میباشددر اجراآت، برنامه ها، پروژه ها و فعالیتهای نهادهای دولتی 

مفیدیت، و همچنان شفافیت، پاسخگویی، و افزایش اعتماد عمومی روی  برای بهبود اقتصادیت، مؤثریت، عملکرد  تفتیش

 نماید. میارائه مشخص  سفارشات و پیشنهادات دولت اجراآتبرنامه ها و 

، برنامه درباره فعالیت ها عامه و سایر شرکاء باید از طریق مفتشین مستقل ، شهروندانشورای ملی بعنوان نماینده مردم

 حصول وتطبیق گردیده است یا خیر. ی وضع شدهها پالیسیاهداف و و بدانند که آیا  ه شوندآگا و اجراآت دولت ها

  



 

 

  آیا پروسه تفتیش اداره عالی تفتیش اشتراکی است؟ 

کتور عامه سو پروسه اشتراکی تفتیش که بخاطر شفافیت و پاسخگویی در بخش خدمات رسانی  (OGP)باز  حکومت داریبر أساس ابتکار 

 ه است.دخیل سازی جامعه مدنی را برای اشتراک در پروسه تفتیش طرح و تنظیم نمودطراحی گردیده، اداره عالی تفتیش پروسه 

  مینمایند.مکاری هو اجرای آن، تقاضای  مشارکتی ذاری تفتیشاداره عالی تفتیش از نمایندگان جامعه مدنی و رسانه ها در زمینه پالنگ

 

     

 ؟واقع گردد پروسه تفتیش عملکرد و نتایج آن چگونه میتواند برای نهادها مفید و مؤثر

، موضوعات و موارد که برای اداره عالی تفتیش با پروسه اشتراکی تفتیش عملکرد، میخواهد ارزش و مؤثریت تفتیش عملکرد را افزایش داده

 .دهدیم تیاولو و نموده شیتفت، است مهم عام مردم و شهروندان

 دارد که:  نیبه ا یوابستگ شیتفت یعال ادارهعملکرد  شیتفت جینتا تیدیو مف تیموثر

 دینما یو در باره آن اقدام و اجراآت م دینمایم قیتطبو  یریگیپ را شیتفت گزارش مندرج سفارشات و ها افتهی شیچگونه مرجع تحت تفت. 

 پروگرام  ومثمریت تیبر مؤثر یرا مبن شیخو فارشاتوسقرارداده  ومداقهرا مورد بحث  شیتفت یاداره عال یها گزارش جرگه یولس چگونه

 هی، اراشیبه مراجع تحت تفت باشد مردم نفع به که کشور در خوب یحکومتدار جادیو همچنان ا وپاسخگویی تیشفاف ات،یپروژه ها، عمل ها،

  .ندینمایم

 

  

پروسه اشتراکی تفتیش 

لیست نمایندگان جامعه مدنی
و رسانه ها 

ورکشاپ و برنامه آگاهی 
دهی

جمع آوری نظریات برای 
اجرای پروسه تفتیش

انجام تفتیش بصورت 
مشترک



 

 

 گزارش تفتیش عملکرد 

  برق د افغانستان برشنا شرکت عرضه گزارش تفتیش عملکرد سیستم سنجش صرفیه و خدمات

 

موضوعات و مسایل در تفتیش ما تحت پوشش قرار گرفت؟کدام   

.اجراء گردیده است ۱۳۹۷در سال  خدمات برق د افغانستان برشنا شرکت وعرضهتفتیش عملکرد سیستم سنجش صرفیه   

وشش پتحت  ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۴طی سالهای را د افغانستان برشنا شرکت  خدمات و سنجش صرفیه برق عرضه سیستماجراآت این تفتیش 

ریت عرضه موث در این تفتیش، شد.ابمی مشتریان سنجش صرفیه برقچگونگی خدمات و ارائه ن بیشتر روی سیستم آقرارداده و تمرکز 

نجش صرفیه های سیستم سگرفته، مشکالت و خالخدمات و سیستم سنجش صرفیه برق آن شرکت در کابل، هرات و بلخ مورد ارزیابی قرار 

 برق تشخیص و سفارش های الزم جهت بهبود اجراآت و مدیریت موثر منابع در زمینه ارائه گردیده است.

 

 موارد تحت پوشش تفتیش: 

 ۱۳۹۶الی  ۱۳۹۴خدمات طی سالهای  عرضه وبرق  سیستم سنجش صرفیه موثریت  حصول اطمینان از . 

  برق به مشتریان.انرژی خدمات  باکیفیت و عادالنه عرضهحصول اطمینان از 

  سنجش درست تعرفه برق مشتریانصرفیه برق مشتریان و حصول اطمینان از ارزیابی سیستم سنجش 

  ارزیابی(سیستمM-Powerنحوه درج معلومات مشتریان در این سیستم ،) ریانت به مشتو نحوه ارائه خدما 

 اداره، استفاده و چگونگی نگهداری اجناس و تجهیزات حصول اطمینان از مدیریت موثر منابع 

 

 گرفت؟  قراراستفاده  موردمعیار تفتیش عملکرد  ابعبعنوان من یچه موارد

  افغانستان برشنا شرکتاساسنامه د. 

  اجراآت کاری برشناطرزالعمل ها، رهنمود های مربوط به. 

 .پالیسی طرح شده فروشات انرژی برق و سایر خدمات 

 .پالیسی محاسبات مالی دافغانستان برشنا شرکت 

 متحدالمال های ریاست عواید وزارت مالیه. قانون مالیات برعایدات و 

 تخصیصات / بودجه منظور شده شرکت. 

  اداره و مدیریت منابعبهترین شیوه ها 



 

 

 چه چیزی را میبینیم و جستجو میکنیم؟

 

 کالت در سیستم ، نواقص و مشتشخیص و شناسائی خال ها

نظرداشت اصول سنجش صرفیه و خدمات برق با در 

  .اقتصادیت، موثریت و مثمریت

 و  حصول اطمینان از موجودیت سیستم کنترول داخلی موثر

یا عدم موجودیت سیستم کنترول داخلی که اقتصادیت، 

یدیت سیستم سنجش صرفیه برق و ارایه موثریت و مف

و در نظر  تطبیقچگونگی  را متاثر میسازد.خدمات عامه 

پروسه ها و میکانیزم ها برای سنجش صرفیه برق  گرفتن

 روسه سنجش و تطبیق آن.پدولتی و تامین شفافیت در عامه، شرکتهای تجارتی و ارگانهای مردم 

  عملیاتیو پالنهای  اداره اجناس و تجهیزات حفظ و مراقبت، استفاده و چگونگی کاری های پروسهارزیابی 

 نظا حصول اطمینان از داشتن برنامه موثر نظارتی و چگونگی(رت از تطبیق سیستمM-Power.و سنجش صرفیه برق ) 

  دیت را بهبود میبخشد و منابع یکه اقتصادیت، موثریت و مف تطبیق پالنهای مورد نظربرای انتخاب روش های مناسب حصول اطمینان از

 پولی اداره بصورت درست ان به مصرف میرسد.

  ادارهو بهبود اقتصادیت، موثریت و مثمریت در اجراآت ارائه سفارش ها به منظور رفع نواقص و چالش ها 

 
 ارائه گردیده است.  ۱۳۹۹گزارش تفتیش عملکرد بشمول سفارش ها و یافته های آن به ریاست جمهوری و شورای ملی در ماه اسد سال 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 چی را دریافتیم؟ فعلی در تفتیش

 ما در تفتیش عملکرد یافته هایخالصه از 

ن در برشنا ( بمنظور ارائه خدمات برای مشتریان و چگونگی محاسبه صرفیه برق توسط مشتریاM. -Powerسیستم )

یول آن الی ماد ۶مادیول کاری بوده که از آن جمله  ۱۴شرکت مورد استفاده قرار میگیرد. سیستم متذکره دارای 

ظرفیت این  یق نگردیده و ازاکنون نسبت پایین بودن ظرفیت کاری و عدم توانایی کارمندان بخش های مربوطه تطب

 است.سیستم استفاده اعظمی صورت نگرفته 

و  پائین بودن ظرفیت کاری

از ظرفیت  عدم استفاده

 سیستم

ش صرفیه درست آن یکی از اصول مدیریت میباشد، در حالیکه سیستم محاسبه سنج وتطبیقمعیاری بودن سیستم ها 

وری دیگر به کتگ مشتریان ز یک کتگوریاصرفیه برق  تعرفه سنجشبرق د افغانستان برشنا شرکت معیاری نبوده و 

 ست.صورت گرفته ا مشتریانصرفیه برق باالی بعضی  ی و کم سنجشیو از طرف دیگر اضافه سنجش صورت گرفته

عدم  معیاری بودن سیستم 

محاسبه سنجش صرفیه 

 برق

از  یانشترماز  یک تعدادحصول و تصفیه طلبات باید به وقت معین صورت بگیرد، اما برشنا شرکت با وجودیکه 

 .صرفیه برق باقیدار بوده ولی در قسمت تعقیب و حصول باقیداری خویش اقدامات الزم نداشته است

جمع  ی درضعف مدیریت

 صرفیه انرژی عواید آوری
نستان برشنا شرکت مورد ( برای تنظیم و مدیریت معلومات و اطالعات خدمات مشتریان  د افغاM-Power)سیستم 

مشتریان در ی بعضاستفاده قرار میگیرد. اما با مالحظه این سیستم معلوم گردید که  معلومات و اطالعات درج شده 

 میگیرد.ناستفاده موثر صورت  ن ناقص و ناتکمیل ثبت گردیده و از سیستماین سیستم به شمول نام و جزئیات آ

درج معلومات ناقص در 

 سیستم معلومات مشتریان

م کاری و سنجش صرفیه برق باید دقیق با مالحظه میتر های مشترکین صورت گیرد. اما با مالحظه اسناد و سیست

ضافه برق، امعلومات ارائه شده توسط مسوولین برشنا شرکت معلوم گردید که اشتباهات جدی در سنجش صرفیه 

ان سنجشی و کم سنجشی باالی برخی مشتریان نسبت عدم استفاده درست و مطلوب از سیستم معلوماتی مشتری

 صورت گرفته است.

موجودیت اشتباهات در 

 سنجش تعرفه صرفیه برق. 

اجعه نماید مرمامورین میترخوان صرفیه برق بعضی مشتریان را به شکل تخمینی، بدون اینکه به میترهای مشتریان 

چنان برق و هم یانبه اساس صرفیه دوره گذشته سنجش و محاسبه مینماید که این موضوع مشکالت جدی به مشتر

ه و اضافه ، کم سنجی در یک دوراشتباهات در سنجش صرفیه برق به د افغانستان برشنا شرکت ایجاد نموده و سبب

 سنجی صرفیه برق مشتریان در دوره دیگر گردیده است.

نجش صرفیه برق به س

شکل تخمینی توسط 

 مامورین میترخوان 

ه میترهای بد افغانستان برشنا شرکت بمنظور اصالح شبکه عرضه خدمات انرژی برق، میتر های انلوگ مشتریان را 

فیت را با نرخ تغیر میدهد، برای تکمیل این پروسه میبایست برشنا شرکت میترهای ستندرد، معیاری و با کیدیجیتل 

دد از یک جهت نازل تدارک و به مشتریان عرضه مینمود اما میترهایکه از بازار آزاد توسط مشترکین خریداری میگر

اسی نسبت دارای سایز های متفاوت بوده و ازجانب دیگر چک و کنترول نمودن کیفیت و ظرفیت میترها به شکل اس

 کمبود امکانات و ظرفیت برای برشنا شرکت مشکل بنظر میرسد.

دم موجودیت یک ع

میکانیزم درست برای 

 مدیریت اصالح شبکه

ناس، میترها، با مشاهده عینی که از دیپوی مرکزی برشنا شرکت و دیگر دیپوها صورت گرفت به مالحظه رسیده که اج

برد و مفقود و تجهیزات بشکل نامناسب که احتمال تخریب، از بین رفتن، دست ترانسفارمرها، سرغچ ها، دستگاه ها

 ، تعداد( سرغچ۶۸۸۲۴۰) شدن آن متصور است و بشکل پراگنده و نامناسب نگهداری میگردد. مثالً سرنوشت تعداد

 است.نبار گردیده ( عدد دستگاه تست میترها که در دیپو ها بشکل نامناسب طی سالها ا۱۲) ( پایه میتر و تعداد۴۶۹۵)

عدم مسوولیت پذیری، 

ضیاع دارایی و تجهیزات 

حفظ و شرکت و عدم 

 آن مراقبت

 



 

 

 ما نتیجه گیری

در هر دو بخش) عرضه خدمات و سیستم سنجش صرفیه برق( نواقص، مشکالت و کاستی های زیاد موجود  که نتایج تفتیش نشان میدهد

و مردم در سطح جامعه گردیده و از طرف دیگر باالی اجراآت، برنامه ها، گسترش و توسعه  یانبوده که از یک طرف باعث عدم رضایت مشتر

 گذاشته است.صرفیه برق تاثیرات منفی  درست عرضه خدمات و جمع آوری عواید شرکت از طریق سنجش نا

و  بیشتر کارمندان این شرکت  ید.مادیول دارد استفاده اعظمی نما۱۴ که( M-Powerد افغانستان برشنا شرکت نتوانسته از ظرفیت سیستم)

دیده معلومات نا وارد سبب گردر کابل و والیات که از این سیستم استفاده مینمایند آشنائی درست از این سیستم ندارند که در بعضی م

نجشی، اضافه سدر بسیار موارد کم گوری دیگر و برعکس محاسبه گردید و درست در سیستم درج گردد، نورم تعرفه یک کتگوری باالی کت

 سنجشی و میتر خوانی بشکل تخمینی را نشان میدهد.

صالح شبکه و ابشکل موثر کنترول نمایند. همچنان پروسه نتوانسته پروسه تحصیل و تصفیه عواید خویش را د افغانستان برشنا شرکت 

و ت خریداری میترهای دیجیتل با کیفیت و سایزهای متفاو است. تعویض میترهای انالوگ به دیجیتل نیز بشکل درست مدیریت نگردیده

 ه است.دوره صورت نگرفتتطبیق گردیده که از اثر آن میترخوانی بعضی ساحات دو الی سه  بتینصب و همچنان این پروسه بشکل 

برشنا  د افغانستان ه سوء استفاده از آن متصور است.مشاهدات و کنترول عینی نشان میدهد که تعداد از میتر ها بدون سرغچ بوده و زمین

رت ک و بصوشرکت پالن های منظم حفظ  و مراقبت، نظارت و ارزیابی نداشته، اجناس و تجهیزات و تاسیسات شرکت بدون ضرورت تدار

 مطلوب نگهداری و حفظ و مراقبت نمیگردد.

جراآت ضعیف نهایت زیاد بوده که نشان دهنده ا ۱۳۹۶الی  ۱۳۹۴ضایعات تخنیکی و تجارتی د افغانستان برشنا شرکت در طی سالهای 

خصوصاً از لحاظ مکارمندان در قسمت ظرفیت منابع بشری، ظرفیت کاری و تدابیر الزم برای کاهش آن میباشد.  ژی شرکت، نداشتن استراتی

ای مربوطه درجه تحصیل نهایت ضعیف بوده که دلیل آن عدم شفافیت در پروسه استخدام میباشد. همچنان به سطح ریاست ها و بخش ه

گرفته صورت ن پروسه های کاری بصورت درست تفکیک نگردیده و در خصوص ترتیب و اجرای پالن و نگهداری وسایل و تجهیزات توجه الزم

 است.

 

. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 سفارشات ما
 

 

 
 

 ید رهبری د افغانستان برشنا شرکت و مسوولین درجه اول آن با

 از  پروسه سنجش صرفیه برق توسط کارمندان آن نظارت نموده

تا از اضافه سنجشی، کم سنجشی و تأخیر در میتر خوانی 

 صورت گیرد.جلوگیری 

 

 

  از ظرفیت د افغانستان برشنا شرکت بمنظور استفاده اعظمی

( تمام مادیول های آنرا جهت بهبود M-powerسیستم)

 اجراآت فعال و مورد استفاده قرار دهند.

  مدیریت بهتر سیستم دسترسی به اطالعات ایجاد، کنترول

های متعدد وضع و پروسه درج معلومات و اطالعات مشتریان 

توسط کارمندان از طرف مسوولین درجه اول آن کنترول و 

 نظارت گردد.

 

  د افغانستان برشنا شرکت میکانیزم و روش فعلی میترخوانی را

قدمات بازنگری و حجم کاری مامورین میترخوان را ارزیابی نموده و ا

اصالحی بشکل درست را تطبیق نماید. تا از مامورین میترخوان 

 فعلی استفاده اعظمی صورت گیرد.

 ریاست منابع بشری برشنا شرکت، نیاز سنجی برنامه های 

ندی های آموزشی را انجام داده و برای تمام کارمندان مطابق نیازم

 وظیفوی آن زمینه آموزش را فراهم نماید.

 

  ریاست تجارتی د افغانستان برشنا شرکت طرح پیشنهاد

ز % ضایعات تخنیکی میترهای که بعد ا۴میکانیزم در مورد 

 بوجود میاورد به هیئت وضایعاتترانسفارمر نصب گردیده 

ادارات  ومدیره پیشنهاد و بعد از تصویب، به اطالع تمام افراد 

 .، برساندکه ترانسفارمر دارند

  ریاست د افغانستان برشنا شرکت یک کمیته تخنیکی با

میکانیزم مشخص جهت شناسایی افراد و ارگانهایکه از 

 آنراسالهای متواتر از انرژی برق استفاده و پول صرفیه 

در  پرداخت نمی نمایند ایجاد و برای شان وقت داده شود تا

اقساط معین پول صرفیه را پرداخت در غیر آن از طریق 

 ارگانهای امنیتی و قضائی رسیده گی نمایند.

 ن د افغانستان برشنا شرکت از تمام تاسیسات، دستگاه ها، جنگش

تدوین ها و برج های برق نظارت عملی طبق یک برنامه از قبل 

 شده نموده تا مشکالت به طور اساسی حل گردد و همچنان مطابق

عیین و رای برج بالک های یاسر نبی زاده ت( ب۱۴۰۰معیار )

 ( افغانی باقیداری را حصول نماید.۱۹۵۳۱۲۰۴مبلغ)

 د افغانستان برشنا شرکت مطابق تعلیمات نامه تحویلخانه، در 

ه جدی نموده و ترتیب، نگهداری و حفظ و مراقبت اجناس توج

 .نماید کنترول و موجودی تعلیمات نامهمطابق را تمام دیپوها 

 نظر گرفته تدارک اجناس اصل نیازمندی را دربعد در همچنان من

 ( پایه میتر را مشخص سازد.۴۶۹۵و سرنوشت)

 

 د افغانستان برشنا شرکت درجه تحصیلی و ظرفیت کاری تمام 

ا معیار کارمندان را بازنگری نموده و افراد واجد شرایط را که ب

و در بست های مربوط استخدام، های کاری مطابقت دارد 

 همچنان زمینه ارتقا ظرفیت کارمندان را فراهم نمایند.

 ( قلم اجناس و تجهیزات که ۲۸در مورد سرنوشت ) در دیپو

 ( افغانی از سالهای۲۱۹۸۶۸۲۹حوزه هرات برشنا حاوی مبلغ)

م متمادی گدام گردیده و مورد استفاده قرار نمیگیرد، تصمی

 گرفته شود.

… … 



 

 

 ارزش افزود ما
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 ®اداره عالی تفتیش 

 گزارش تفتیش برای شهروندان

 د افغانستان برشنا شرکت گزارش تفتیش عملکرد

 

 

 

 

 

 

 ما متعهد به شفافیت و حسابدهی هستیم

 


