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 مقدمه

نقش مهم و ارزنده دارد. ادارات  در جهت رشد و انکشاف فعالیت ها و عملکردخدمات  هعرض سیستم شفاف و کارا 

 بوده و موجود عرضه خدمات  یت و چالش های متعددی در سیستم هادر سطح ادارات دولتی کشور مشکال متأسفانه

و عرضه  اجراء امورضه خدمات تحت شعاع قرار گیرد و در نبود سیستم مؤثر و کارا باعث می گردد تا نتایج عر

 ثیرات منفی به میان آید و ازین ناحیه شهروندان و مردم شاکی و به مشکالت جدی مواجه شوند. خدمات نهاد ها تأ

مردم و شهروندان ، افغانستان برشنا شرکت ازینکه در قسمت سنجش صرفیه بل برق و خدمات برق رسانی از جانب د

سیستم سنجش صرفیه د و مشترکین شاکی اند که ندر نقاط مختلف خصوصًا در مراکز شهر ها شکایات دار کشور

. سنجش می گرددتوسط کارمندان برشنا شرکت در دوره های مختلف با قیمت های مختلف  برق معیاری نبوده و

ست. ازینرو اداره عالی بررسی ز طریق رسانه های چاپی و تصویری بازتاب یافته اا بشکل متواتر نگرانی هااین 

مشکالت در سیستم سنجش صرفیه برق و عرضه خدماتیکه از شکایات مبنی بر موجودیت بنابرحساسیت موضوع و 

سنجش صرفیه برق و عرضه  چگونگی سیستمتصمیم اتخاذ نمود تا ، جانب ریاست محترم برشنا ارائه می گردد

  .رد )اقتصادیت، مفیدیت و مؤثریت( مورد ارزیابی و بازرسی قرار دهدخدمات برق برای مشتریان را ازدید بررسی عملک

 فعالیت ها واداره عالی تفتیش، هیئت بررسی توظیف تا 10/1396/ 20( مورخ1297بناً ذریعه مکتوب شماره ) 

تمرکز  دهد که تحت پوشش قرار از لحاظ عملکرد را شرکت د افغانستان برشنا 1396الی  1394سالهای  اجراآت

یافته ها،  گزارش که  بوده اساسی آن روی )سنجش صرفیه برق، سیستم بلنگ و عرضه خدمات برای مشتریان( 

 .در بخشهای زیرین بازتاب یافته است تات هیئسفارشو  مشاهدات
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 بررسیاهداف 
ئولین در قبال عرضه ارزیابی سیستم خدمات، سنجش صرفیه برق و ارزیابی چگونگی فعالیت و عملکرد مس هدف بررسی

 :باشدخدمات برای مشتریان، سنجش صرفیه برق تشکیل میدهد. که در کل شامل موارد ذیل می 

  رفیه برق د افغانستان برشنا شرکتارزیابی مؤثریت و مفیدیت سیستم سنجش ص (1

 حصول اطمینان از مؤثریت، مفیدیت عرضه خدمات ریاست برشنا شرکت برای مشتریان  (2

 بررسی انتخاب موضوع

سازمان بین المللی ادارات عالی تفتیش  (ISSAI 3100/2.4.1( و )ISSAI 3000/2.2ق معیار های شماره )ـــمطاب

محتوای اصول اساسی  که از بررسی باکیفیت و در پالنگذاری نمایند شکلکلف اند تا پروسه بررسی را به ، مکردلعم مفتشین

 مؤرخ( 1297سی از حکم شماره )أبررسی بت . ایناطمینان حاصل گردد ه،ثمریت در نظر گرفته شدثریت و ماقتصادیت، مؤ

بازرسی سیستم خدمات و  ورتفتیش بمنظ عالیاداره  24/10/1396 مؤرخ( 3072/7710و صالحیت نامه نمبر) 20/10/1396

اجراآت بخش ی مطالعه اساسو بعد از  دافغانستان برشنا شرکت اغاز نموده 1396الی 1394سنجش صرفیه برق طی سالهای 

نظوری به جهت م از د افغانستان برشنا شرکتو شناخت کلی  بررسیاجرای  جامع پالن عرضه خدمات و سنجش صرفیه برق،

 بعد از منظوری پالن آن شرکتخدمات و سنجش صرفیه برق عرضه سیستم  موضوع . به همین اساسگردید مقام اداره ارایه

 .ردیدبرای تفتیش انتخاب گ  توسط رهبری کاری

 ساحه بررسی

طی سالهای  را د افغانستان برشنا شرکت  ریاست تجارتی خدمات و سنجش صرفیه برق عرضه سیستماآت اجر این بررسی

 مشتریان سنجش صرفیه برقچگونگی خدمات و ارائه ن بیشتر روی سیستم آتحت پوشش قرارداده و تمرکز  1396الی 1394

خدمات و سیستم سنجش صرفیه برق آن شرکت را در کابل، هرات و بلخ مورد هیئت موظف بررسی موثریت عرضه  شد.ابمی

 خویش را ترتیب و تنظیم نموده است. داده و با درنظرداشت آن یافته های ارزیابی قرار 

 مبنای قانونی بررسی

، تصدی ها داراتکرد و محیطی را در البررسی عم دارد تاصالحیت  این اداره، تفتیش( قانون اداره عالی 5ماده )مطابق 

( INTOSAIمطابقت به ستندرد های سازمان بین المللی ادارات عالی تفتیش )در و سایر فعالیت ها را  دولتی وشرکتهای

 اجراء نماید. کردملبانظر داشت اهداف بررسی ع
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 بررسیمعیارهای 

 گرفته است : صورتعملکرد در دافغانستان برشنا شرکت بر اساس معیارهای ذیل مورد بررسی  بررسی

 انستان برشنا شرکتاساسنامه دافغ 

  اجراآت کاری برشناطرزالعمل ها، رهنمود های مربوط به  

 ه فروشات انرژی برق و سایر خدماتپالیسی طرح شد. 

 دافغانستان برشنا شرکت پالیسی محاسبات مالی. 

 مال های ریاست عواید وزارت مالیهقانون مالیات برعایدات ومتحدال. 

 / بودجه منظور شده شرکت تخصیصات. 

 شیوه ها / بررسی های بین المللی بهترین. 

 بررسیمیتودولوژی روش و 

به اساس سیستم و مشکل  اجرای بررسی عملکرد عبارت از روش مختلط ،روش که برای این بررسی انتخاب گردیده

(System and Problem Oriented Basedمی باشد ). عملکرد موجودیت و  رسیبر برای انتخاب این موضوع دالیل

شرکت در خصوص عرضه خدمات و سنجش  برشنا از نحوه چگونگی اجراآت د افغانستان بروز شکایات در رسانه های جمعی

 صرفیه برق مشتریان میباشد.

 اهداف بررسی به و تکنیک های ضروری که هیئت را در نیل حقق اهداف بررسی از تمام شیوه هاهیئت بررسی بمنظور ت

از استعالم، سوالنامه،  اسناد و معلومات ، مطالعه و تحلیلجمع آوری اید استفاده بعمل آورده است. هیئت بررسی برایکمک نم

صورت گرفته  نتیجه گیری استفاده بعمل آورده و به اساس آن یافته ها تنظیم و مشاهدات عینی مصاحبه، تدویر جلسات و

  است.

 معرفی مختصر د افغانستان برشنا شرکت

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت آزاد، خود کفا و مستقل می باشد، که طبق قانون شرکت ، تاریخچه شرکت اساس به

، د افغانستان برشنا شرکت با تمام می نمایدجمهوری اسالمی افغانستان ایجاد و فعالیت  مسؤولیتهای سهامی و محدود ال

 که به دولت افغانستان تعلق دارد. می باشد مسؤولیتاسهام سرمایه خود یک شرکت محدود ال

به دافغانستان برشنا شرکت  از د افغانستان برشنا موسسه میالدی 200۸می  4مطابق  13۸7ثور  15شرکت مذکور به تاریخ 

سسه شد. د افغانستان برشنا شرکت تولید، ؤتغیر شخصیت کرد و به حیث یک شرکت ملی برق جاگزین د افغانستان برشنا م

 .، )ویب سایت شرکت(مینمایدافغانستان تنظیم و اداره  تجارتی در سراسر شکلال و توزیع برق را به تورید، انتق
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 ف د افغانستان برشنا شرکت:اهدا

 عه انرژی برق در تمام مناطق کشورتأمین و توس (1

 یداری، تدارک و انتقال انرژی برقتولید، خر (2

 ت و فعال نگهداشتن جریان برق. توزیع و تأمین برق برای مشترکین، حفظ و مراقب  (3

بنا ها ، خریداری، اجاره گرفتن، تصرف، تملک، حفظ و مراقبت فعال سازی، فروش، واگذاری واجاره دادن  عمارا (4

تعمیرات، فابریکات، ساختمان ها، ماشین االت، تجهیزات، دستگاه ها، وسایل ولین ها یا سیستم های انتقال و توزیع 

 ، )اساسنامه شرکت(.حفظ و مراقبت و تمویل انرژی برق برق جهت تأمین  فعالیت،

 تشکیالتی د افغانستان برشنا شرکت ساختار 

 مجمع سهمداران  (1

 مدیره  هیئت (2

 نظار هیئت (3

 عامل  هیئت (4

 شرکت برشنا : مجمع سهمداران 

 . ٪45سهم وزارت مالیه   (1

 . ٪35سهم وزارت انرژی و آب     (2

 . ٪10سهم وزارت اقتصاد   (3

 ٪10رسازی و مسکن سهم وزارت شه  (4

 د افغانستان برشنا شرکتمدیره  هیئت

مرجع با صالحیت تعیین پالیسی و مراقبت امور شرکت میباشد و مرکب ازپنج نفر د افغانستان برشنا شرکت  مدیره ت یئه 

 بوده و حد اکثر برای مدت سه سال از طرف مجمع  سهمداران تعیین میگردند و قرار ذیل است : 

 وزارت مالیه  نماینده محترم (1

 ب آنماینده محترم وزارت انرژی و (2

 نماینده محترم وزارت انکشاف شهری  (3

 نماینده محترم وزارت اقتصاد  (4

  صنعت و تجارتوزارت نماینده محترم  (5

 د افغانستان برشنا شرکت نظار هیئت

ت یکسال انتخاب ای مدمدیره و تصویب مجمع سهمداران بر هیئتکه به پیشنهاد  ،نظار متشکل از سه عضو میباشد هیئت

شامل رسیدگی به شکایات اشخاص نظار  هیئت . مسوولیت ر یک دوره بعدی نیز مجاز میباشدنها صرف دمیشوند ، انتخاب آ

متخصصین درصورت لزوم دید بمنظور دعوت مدیره ، همچنان  هیئتآن به  در ارتباط به تدارکات شرکت و ارائه گزارش

 .ساسنامه شرکت()ا ،شدمیبا بازرسی فعالیت های شرکت
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 برشنا شرکت هیئت عامل د افغانستان

 :عامل شرکت مرکب از هیئتاساسنامه شرکت،  42طبق ماده 

 س ئیرئیس عمومی شرکت بحیث ر 

  رئیس مالی  بحیث عضو 

  رئیس عملیاتی بحیث عضو 

  رئیس تجارتی بحیث عضو 

  شناخدمات برق ریاست محترم برعرضه سیستم معلومات مختصر در مورد 
تأمین و توسعه انرژی برق در تمام مناطق  ،شرکت به اساس اهداف تعیین شدهخدمات دافغانستان برشنا شرکت سیستم 

بنا، خریداری، اجاره گرفتن، تصرف،  اعمار، ، تدارک و انتقال انرژی برق وتوزیع و تأمین آن برای مشترکینتوریدتولید، ، کشور

وش، واگذاری واجاره دادن تعمیرات، فابریکات، ساختمان ها، ماشین االت، تجهیزات، فعال سازی، فر ،تملک، حفظ و مراقبت

 حفظ و مراقبت و تمویل انرژی برق دستگاه ها، وسایل ولین ها یا سیستم های انتقال و توزیع برق جهت تأمین فعالیت، 

 میباشد.

 خارجی، معلومات در مورد تولید انرژی برق از منابع داخلی و (3)شماره جدول 

مجموع به کیلووات 

 ساعت

تورید حقیقی از 

کشور های همسایه 

 به کیلووات ساعت

تولید دستگاهای 

برق دیزل جنراتورها 

 به کیلووات ساعت

تولید دستگاهای برق 

آبی به کیلووات 

 ساعت

تولید دستگاهای 

برق آفتابی به 

 کیلووات ساعت

تولید دستگاه های 

حرارتی به 

 کیلووات ساعت

  سال

4,847,638,959 3,840,740,252 28,916,882 967,495,271 1,133,754 9,352,800 1394 

5,366,851,882 4,399,977,872 33,397,426 927,900,185 1,316,045 4,260,354 1395 

5,569,628,200 4,542,307,100 27,215,500 969,158,000 2,688,200 28,259,400 1396 

 مجموع 41,872,554 5,137,999 2,864,553,456 89,529,808 412,783,025,22 15,784,119,041

از این برق وارداتی  از کشور های ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان و ایران وارد کشورمیگردد و مجموعانرژی برق وارداتی در 

 وز و تخار مستفید میشود.یمر، فاریاب، سمنگان، جوزجان، هرات، نپروان، بغالن، بلخ، سرپلوالیات کابل، 

، هرات برشنا و بلخ برشنا با درنظرداشت کابل برشنا 1396الی  1394 مصرف انرژی برق طی سالهای( 4)شماره جدول 

 ضایعات تخنیکی و تجارتی آن

 ریاست بلخ برشنا ریاست هرات برشنا ریاست کابل برشنا

 انرژی وارداتی سال

تولید برق توسط 

دستگاه داخلی) 

MW105 ،ترخیل 

 ALASTOM 
 (AEGو 

ت
عا

ضای
 

 و 
ی

یک
خن

)ت

ی(
ارت

تج
 

  انرژی وارداتی

)ترکمنستان، 

 ایران(

تولید برق 

توسط بند 

وپروژه  سلما

 باد و سولر

 و 
ی

یک
خن

) ت
ت

عا
ضای

ی(
ارت

تج
 

انرژی وارداتی 

)ازبکستان و 

 تاجکستان(

 

ت 
 ضایعا

 

 

1394 1,277,085.6

40 

9,324,566 20% 907,104,08

9 
- 27.6% 462,150,362 27.۸2% 

1395 1,688,721,9

70 
7,242,290 17.7% 979,929,07

9 
53,507,840 35.2% 480,139,035 24.75% 

1396 1,861,434,1

60 
28,259,404 13.5% 958,937,53

4 
82,180,200 3۸.9% 506,344,472 29.4% 
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بل بیشتر میباشد. عالوه برآن جدول ذکر شده نشان میدهد که ضایعات انرژی برق  در والیت هرات و بلخ نسبت به ضایعات کا

به شکل تدریجی افزایش یافته است. در والیت هرات افزایش  سالها در والیت های هرات و بلخعات تخنیکی و تجارتی طی ضای

نسبت  1396طی سال  %5بوده و در والیت بلخ افزایش ضایعات حدودا  1394نسبت به  1396طی سال  %12ضایعات حدودا 

 لاسه در کابل برشنا ضایعات طی رحالیکمیباشد  که این وضعیت نشان دهنده سوء مدیریت منابع میباشد.  د 1395به سال 

 نسبت با سال های گذشته کمتر بوده که نشان دهنده رفع نواقص و ضایعات تخنیکی و تجارتی شبکه میباشد.  1396

 (  Billing Systemبرق ) صرفیه معلومات مختصر در مورد سنجش 

ی بلنگ استفاده ید صرفیه برق از دو نوع سیستم هاو جمع آوری عوا  ی صرفیه برقجهت ارایه بلها شنا شرکتدافغانستان بر

 ازین سیستمکه مورد استفاده قرار میگیرد ه و به همکاری کشور ایران نصب و سیستم پویش بودبنام ن آمی نماید که یکی 

 .ن طبع و بدسترس شان قرار می گیردواز طریق آن بلهای مشترکی  استفاده صورت میگرفت ( مرکز23بطور افالین در )

بین  همکاری اداره انکشاف هب 2009در سال یاد میگردد  که ( Customer Information System) سیستم دوم بنام

چهار والیت بزرگ دیگر )هرات ، به  گردیده که بعدا در د افغانستان برشنا شرکت فعال( USAID)آمریکا  المللی ایاالت متحده

یاد میگردد و تمام معلومات مشتریان د هم  ( M.Powerبنام )سیستم  . اینه استگسترش یافت بلخ ،ننگرهار و کندهار(

 افغانستان برشنا شرکت در آن ثبت میباشد.

بل صرفیه برق خویش را در یکی از  یان،که مشتریبودبع بل بطور دستی یا افالین مالی ط بشکل بود کهسیستم پویش  کارکرد

 و انتقال را به مدیریت های بلنگ ارسال یانسند رسید بلهای مشتر هربوطبانک ها تحویل می نمود وبعد از مدت ها بانکهای م

. مشکل می نمود و متعاقبا کارمندان بلنگ مجرائی بلهای صرفیه برق مشترکین را بطور دستی به سیستم بلنگ ثبت می نمود

. باقیدار وانمود می گردیددر سیستم دوباره  صرفیه برقخیر در مجرایی أبنا بر ت یانکه بعضا مشتر این روش بشکل بود

بل صرفیه برق  در مرکز و والیات مشتریان زمانیکه هر و بوده بطور انالین  ( CIS/M Power)  سیستم درحالیکه کارکرد 

 .ابات شان معامله و محسوب میگرددبحس با آن صرفیه برق آنها نمایند همزمانش را در یکی از بانکها پرداخت خوی
 

 ق چگونگی سنجش صرفیه بر

هر دو ماه بعد یک بار  غیر صنعتی یانصنعتی طور ماهوار و میتر خوانی مشتر یانمشتر و سنجش صرفیه برق میتر خوانی

ذیصالح منظور میگردد و بعداَ در سیستم های بلینگ  توسط مقامات مشتریان انرژی برق سنجش قیمت تعرفه د.صورت میگیر

 .ن صرفیه برق مشترکین را محاسبه می نمایندآ د تنظیم وسیستم های بلینگ مطابقبه رویت اسنا

 ذیل تقسیم گردیده استکتگوری های قیمت صرفیه برق به برشنا نظر به معلومات کابل 

 1396الی  1394طی سالهای  کابل برشنا  در قیمت صرفیه برق به کتگوری های مختلف (5جدول شماره )

 مبلغ / افغانی 1396الی  1395سال  مبلغ / افغانی 1394سال  کتگوریها 

 

 

 

 مقدسهو رهایشی اماکن 

 2.5 کیلووات  200الی  0از  2.00 کیلووات  200الی  0از 

 3.75 کیلووات 400الی  201از  3.00 کیلووات 400الی  201از 

 6.25 کیلووات 700الی  401از  5.00 کیلووات 700الی  401از 

 ۸.75 کیلووات 2000الی  701از  7.00 2000الی  701از 
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 کیلووات

 10 به باالتر  2001از  ۸ به باالتر   2001از 

 12.50 فی کیلووات  10 فی کیلووات  تجارتی و مؤسساتاماکن 

 12.50 فی کیلووات 10 فی کیلووات فابریکات غیر راجستر شده

 13.75 فی کیلووات  11 فی کیلووات  دولتی ادارات

 6.75 کیلووات فی 6 فی کیلووات فابریکات راجستر شده

 

  1396 - 1394برشنا  طی سالهای  و بلخ حوزه هرات درسنجش تعرفه ( 6جدول شماره )

 بلخ برشنا هرات برشنا کتگوری ها  شماره

1394 1395 1396 1394 1395 1396 

 افغانی  6.25 افغانی 6.25 افغانی   5 افغانی  5 افغانی  5 افغانی   4 منازل رهایشی 1

 افغانی  6.25 افغانی  6.2 افغانی  5 افغانی  5 افغانی  5 افغانی  4 دسهاماکن مق 2

 افغانی 16.۸۸ افغانی16.۸۸ افغانی 13.5 افغانی  12.5 افغانی  12.5 افغانی  10 ساحات تجارتی 3

 افغانی 16.۸۸ افغانی16.۸۸ افغانی  13.5 افغانی  12.5 افغانی  12.5 افغانی  10 دوایر دولتی 4

 افغانی  16.۸ افغانی  16.۸۸ افغانی  13.5 افغانی  12.5 افغانی  12.5 افغانی  10 ها انجو 5

 افغانی  6.75 افغانی  7.50 افغانی  6 افغانی  6.75 افغانی  6.75 افغانی  6 فابریکات راجستر شده 6

فابریکات غیرراجستر  7

 شده

 افغانی  16.۸ افغانی  16.۸۸ افغانی  13.5 افغانی  12.5 افغانی  12.5 افغانی  10

 

 

درحالیکه قیمت تعرفه وزارت دفاع ملی و امور داخله نسبت به دوایر دیگر دولتی بلندتر سنجش و محاسبه میگردد. به اساس 

به سیستم اضافه شده و تعرفه   1395سال  ششم ورهددر  رت دفاع ملیامعلومات ارائه شده د افغانستان برشنا شرکت تعرفه وز

به سیستم اضافه شده و  1396سال  پنجمدوره وزارت امور داخله از  همچنان تعرفه  گردیده.افغانی محاسبه  13.52 مبلغ نآ

تعرفه وزارت دفاع ملی و امور داخله در سال  رفه آن جدا از دیگر ادارات دولتی با تعرفه بلندتر شامل سیستم گردیده است. عت

فی  1396( افغانی، در شروع سال 12.01) کیلو واتفی  1395افغانی، در سال  (12.35مبلغ ) کیلو واتقیمت تعرفه فی  1394

 ( افغانی محاسبه گردیده است.15.2مبلغ ) 1396و در ختم سال  افغانی (13.52) وات کیلو
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 خالصه یافته های بررسی

نتیجه گیری می گردد که در هر چنین  د افغانستان برشنا شرکت از اثر بازرسی سیستم عرضه خدمات و سنجش صرفیه برق

در  . مفتشینکه باعث عدم رضایت مشترکین و مردم در سطح جامعه گردیده استوجود دارد  یدو بخش مربوطه مشکالت

جریان بررسی به اساس مالحظه اسناد، مصاحبه ها، تدویر جلسات با مسئولین و بازدید از ساحه به آن متوجه گردیده که قرار 

انعکاس داده می شود، شایان تذکر دانسته می شود که جزئیات یافته های زیرین در بخش دوم گزارش  ذیل به شکل فشرده

 قابل دسترس می باشد.  

سیستم  ( در د افغانستان برشنا شرکت:M.Powerعدم استفاده درست و کامل از سیستم جدید ) (1

(M.Power بمنظور ارائه خدمات برای مشتریان و چگونگی محاسبه صرفیه ) برق توسط مشتریان در برشنا شرکت

مادیول آن الی اکنون نسبت  6مادیول کاری بوده که از آن جمله  14مورد استفاده قرار میگیرد. سیستم متذکره دارای 

 سیستم استفادهن بودن ظرفیت کاری و عدم توانایی کارمندان بخش های مربوطه تطبیق نگردیده و از ظرفیت این یپای

  ه که کیفیت خدمات اداره را متاثر ساخته است.گرفتصورت ن اعظمی

مالحظه در جریان بررسی  :عدم معیاری بودن سیستم محاسبه سنجش صرفیه برق د افغانستان برشنا شرکت (2

مشتریان از یک کتگوری به کتگوری دیگر محاسبه و سنجش گردیده و از طرف دیگر  صرفیه برقاز یکطرف که  گردید

فی کیلووات برق  مصرف قیمتی بعضی ادارات صورت گرفته است. بطور مثال، طبق تعرفه اضافه سنجش مصرف برق باال

 است.  گردیده( افغانی سنجش و محاسبه 12.1دولتی ) ادارات( افغانی بوده ولی باالی 11مبلغ )ادارات دولتی 

ن بررسی معلوم در جریا عدم حصول و تصفیه باقیداری صرفیه برق مشترکین توسط د افغانستان برشنا شرکت: (3

ولی برشنا شرکت در قسمت تعقیب وحصول  باقیدار بوده برشنا شرکت از صرفیه برق مشترکین گردید که یک تعداد زیاد

خود نشان دهنده ضعف مدیریتی شرکت و نبود میکانیزم های الزم و موثر نداشته است که این  باقیداری خویش اقدامات

 یباشد.مشخص برای حصول باقیداری صرفیه برق م

سیستم   ( خدمات مشتریان ناقص و ناتکمیل میباشد:M.Powerمعلومات و اطالعات درج شده در سیستم ) (4

(M.Power .برای تنظیم و مدیریت معلومات و اطالعات در مورد خدمات مشتریان استفاده قرار میگیرد )ا با مالحظه ام

ناقص و ناتکمیل به صورت  ریمشت یاتئو جز اسم مولمعلومات و اطالعات مشتریان به ش کهاین سیستم معلوم گردید 

درج گردیده است. این موضوع نشان میدهد که سوالیه و عالمه های غیر قابل شناسائی درست  در سیستم  بشکل

ازیکطرف برای درج معلومات در سیستم کنترول های مناسب وضع نگردیده تا  ورود معلومات نادرست  را تشخیص و یا 

هی کارمندان مورد نظر میباشد که باعث و بی توج د و از طرف دیگر نشان دهنده عدم مسوولیت پذیریجلوگیری نمای

 میگردد معلومات مشتریان بشکل ناقص در سیستم ثبت و سیستم معلوماتی با مشکالت مواجه گردد

ق ی و اضافه سنجی صرفیه برق و سنجش صرفیه برشموجودیت اشتباهات در سنجش صرفیه برق، کم سنج (5

به اساس مالحظه اسناد، سیستم کاری و  ، هرات و بلخ برشنا:در کابل به شکل تخمینی توسط مامورین میترخوان

معلومات ارائه شده توسط مسوولین برشنا شرکت اشتباهات جدی در سنجش صرفیه برق، اضافه سنجشی و کم سنجشی 

علوماتی مشتریان صورت گرفته است. مامورین باالی برخی مشتریان نسبت عدم استفاده درست و مطلوب از سیستم م

هر دو ماه بعد یک بار  غیر صنعتی یانطور ماهوار و میتر خوانی مشتر را صنعتی یانخوانی مشتر، میتر باید میترخوان
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اینکه به میترهای مشتریان  ، بدونمشتریان را به شکل تخمینی بعضی ولی مامورین میترخوان صرفیه برق دهندانجام 

سنجش و محاسبه مینماید که این موضوع مشکالت جدی به مشترکین برق به اساس صرفیه دوره گذشته نماید مراجعه 

، کم سنجی در یک دوره و اشتباهات در سنجش صرفیه برق و همچنان به د افغانستان برشنا شرکت ایجاد نموده و سبب

 اضافه سنجی صرفیه برق مشتریان در دوره دیگر گردیده است.

از دو الی سه  ( شهر کابل12( پایه میتر مشتریان توسط جنکشن احمد شاه بابا ناحیه )1800ق تعداد )صرفیه بر (6

معلومات جمع آوری شده و مشاهده عینی هیئت بررسی نشان میدهد که صرفیه برق   :دوره سنجش نگردیده است

چاپ و توزیع نگردیده  بل صرفیه برق از دو الی سه دوره سنجش نگردیده و برای مشتریان ( پایه میتر1۸00) مشتریان 

نصب میتر های جدید  عدم سنجش صرفیه برق و توزیع بل صرفیه برق را پروسه  دالیل است. مشتریان ساحه مذکور

 %75اظهار نظر نموده است.  طبق معلومات یکی از مسوولین جنگشن ناحیه دوازدهم در حدود توسط ریاست برشنا 

شهرک ساحه  میترخوان سنجش و محاسبه نگردیده است. همچنان، طبق مشاهده درمیترها نسبت کمبود مامورین 

چنین وضعیت نشان دهنده شهر کابل تعداد میتر ها مشاهده گردیده که اصالً سرغچ ندارد.  ناحیه چهارم سلیم کاروان

ژی برق توسط مشتریان و ضعف مدیریتی شرکت برشنا، افزایش مصارف و غیر موثر بودن ارائه خدمات، سوء استفاده از انر

 اجراآت غیر موثر کابل برشنا را نشان میدهد.

مدیریت ضعیف اصالح شبکه عرضه خدمات انرژی و عدم ستندرد و معیاری بودن میترهای دیجتلی موجود   (7

عرضه  صالح شبکهد افغانستان برشنا شرکت بمنظور ا  به برشنا شرکت و مشتریان گردیده است:چالش ها سبب 

تغیر میدهد، برای تکمیل موثر و بهتر این پروسه  دیجیتل میترهای بهرژی برق، میترهای انلوگ مشتریان را خدمات ان

ست د برشنا شرکت میترهای ستندرد، معیاری و با کیفیت را با نازلترین نرخ تدارک و به مشتریان خویش عرضه یمیبا

و از طرف دیگر چک و کنترول کیفیت میترها زمانگیر مینمود تا  ازیکطرف از کیفیت میترها اطمینان حاصل میگردید 

که از بازار آزاد توسط مشترکین خریداری می گردد از یک جهت دارای سایز های  یمیتر هانمیگردید. درحالیکه اکنون 

زمانیکه در صندوق نصب می گردد شکل و نمای آن غیر متناسب به نظر می رسد و از جانب دیگر چک و بوده، متفاوت 

نسبت کمبود امکانات و تجهیزات و کمبود ظرفیت الزم فنی و  اساسی شکلرول نمودن کیفیت و ظرفیت هر میتر به کنت

 به نظر میرسدمشکل شرکت  برای برشنا مسلکی در البراتوار ها

اجناس، تجهیزات، میترها و ترانسفرمرها به شکل از سب ستیشن ها حفظ و مراقبت درست صورت نمیگیرد.   (۸

که احتمال تخریب و از بین رفتن آن میگردد ر دیپو مرکزی برشنا شرکت و دیگر ساحات نگهداری نامناسب د

 با مشاهده عینی که از دیپوی مرکزی برشنا شرکت و دیگر دیپوها صورت گرفت به مالحظه رسید که  متصور است:

که احتمال تخریب، ازبین رفتن، بشکل نامناسب  ها، سرغچ ها، دستگاه ها و تجهیزاتاجناس، میتر ها ، ترانسفارمر

بطور مثال، سرنوشت تعداد  دستبرد و مفقود شدن آن متصور است به شکل پراگنده و نا مناسب نگهداری میگردد.

که در دیپوها به شکل نامناسب طی  ( عدد دستگاه تست میتر ها12)تعداد ( پایه میتر و 4695)( سرغچ، تعدا 6۸۸240)

در  .از کدام منابع مالی تمویل، توسط کدام دیپارتمنت تقاضا و خریداری گردیده استکه  نبودهمعلوم  سالها انبار گردیده

ننموده است. که این موضوع  الزم را توجهتجهیزات و وسایل مسئولین ریاست برشنا در قسمت حفظ و نگهداشت  زمینه 

و عدم   سب و غیر موثر بخش های مربوطهبیانگر عدم مسوولیت پذیری، ضیاع دارایی وتجهیزات شرکت و اجراآت نا منا

 .باشدیبه شکل درست آن م تجهیزات و اجناسنظارت از مصئون بودن 
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 تشخیص بمنظور( MTEدستگاه )  ( تست میترها:MTEعدم استفاده درست و کامل از ظرفیت دستگاه های ) (9

دستگاه فوق الذکر را  ( پایه12تعداد )ه فعال بودن و غیرفعال بودن میترها مورد استفاده قرار میگیرد. کابل برشنا ب

( 13از جمله ). درحالیکه کابل برشنا میتر را دارد 20ظرفیت چک و کنترول  خریداری و تدارک نموده و هر دستگاه آن

که این  ( پایه آن استفاده صورت نمی گیرد12و از متباقی ) یدهندمورد استفاده قرار مرا دستگاه صرف یک دستگاه آن 

( پایه دیگر بدون ضرورت و 12ن میدهد که برای تست میترها یک دستگاه کافی بوده و خریداری تعداد )موضوع نشا

استفاده مطلوب صورت نگرفته از منابع  و نیازمندی اداره بوده که عدم استفاده آن سبب استهالک دستگاه ها گردیده

  .است

کارمندان توجه خاص صورت  ای ظرفیتدر قسمت ارتقن درجه تحصیل کارمندان، یبادرنظرداشت سطح پای (10

( M.Powerبصورت درست از سیستم )نگرفته و کارمندان بخش سنجش صرفیه برق و عرضه خدمات 

که د افغانستان برشنا شرکت در عرضه خدمات توزیع انرژی  چنین نتیجه گیری میگردد، بناً استفاده نموده نمیتواند.

و نحوه عرضه خدمات توزیع انرژی،  گذاریو در زمینه پالن  داشته ضعیفبرق و چگونگی سنجش صرفیه برق اجراآت 

گسترش عرضه خدمات برق رسانی، سنجش صرفیه برق متوازن و مطابق انرژی مصرف شده ، استفاده اعظمی و مطلوب 

از امکانات و منابع موجود، نگهداری و حفظ و مراقبت دارایی و تجهیزات شرکت به شکل مناسب و موثر  و سنجش 

داشته که از یکطرف سبب نارضایتی مشتریان گردیده  و از طرف دیگر شرکت مشکالت جدی صرفیه برق بشکل معیاری 

 گردیده است.مواجه برشنا به مشکالت جدی مدیریت بهتر و موثر منابع 

جدی را روی دست  حترم برشنا شرکت اقداماتمریاست  ،موجود حل مشکالتع دارد تا به منظور ازینرو اداره عالی بررسی توق

تحقق و تطبیق سفارش ها اداره عالی داده از ش را در منصهء تطبیق قرار مندرج در بخش دوم این گزار اتگیرد و سفارش

 بررسی را در جریان قرار دهند.

 پاسخ مرجع پیرامون یافته های بررسی 

مسوده( گزارش مرجع تحت بازرسی را در تیم بررسی مطابق به معیارهای بین المللی بررسی، مکلفیت دارد تا پیش نویس )

میعاد اعاده گزارش، تفاهم با سایر اعضا و بخش مربوطه، ترتیب و بدسترس مقام مرجع بازرسی شده، جهت ابراز نظر با ذکر 

 هیئت مؤظف بررسی عملکرد با توجه به این اصل، پیرامون هر مورد از یافته های بررسی ، تأییدی و پاسخ مرجع تقدیم نماید.

دیپارتمنت های مربوط را در جریان بازرسی ذریعه استعالمیه های متعدد طور جدا گانه اخذ نموده، افزون بر آن در جلسه 

رئیس عمومی دافغانستان  "غالب "در دفتر کاری جناب محترم الحاج امان اهلل  3:10ساعت  26/6/1397اختتامیه تاریخی 

جهت ابراز نظر به رئیس  26/6/1397( مؤرخ 39سی را طی مکتوب نمبر )برشنا شرکت، مسوده یافته ها و مشاهدات برر

 یوم( نظر شانرا در زمینه ارایه دارند.3عمومی برشنا شرکت ارایه تا در میعاد تعیین شده )

اداره عالی بررسی به  9/۸/1397( مؤرخ 3۸30ریاست محترم د افغانستان برشنا شرکت نظریات خویشرا ذریعه نامه شماره )

و اظهار نظر نمود اند که از اثر موجودیت چندین هیئت از ارگانهای مختلف مانند )هیئت بازرسی خاص به هدایت  یهارا

، تفتیش بین المللی، تفتیش سیگار و چندین تفتیش اداره محترم MECجاللتمآب رئیس صاحب جمهور، هیئت اداره مستقل 

را در ارتباط به سواالت هیئت ارایه نمایند، به هر صورت شرکت برشنا  ( کارمندان نتوانسته اند، معلومات کافیحارنوالیلوی 

ازینکه معلومات الزم در اختیار هیئت محترم در جریان بازرسی قرار نگرفته، ناخوشنود بوده و از زحمات هیئت محترم در 
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ده، موفقیت های هرچه بیشتر شرکت برشنا و اظهار نظر در ارتباط به فعالیت های شرکت برشنا اظهار سپاس و قدردانی نمو

 شان را در امور محوله خواهانیم. 
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 تفتیشیافته های  بخش دوم
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 (001یافته شماره )

( معلومات مشتریان و عدم استفاده موثر از M.Powerعنوان یافته: عدم تطبیق کامل سیستم )

 توسط د افغانستان برشنا شرکت ظرفیت سیستم موجود

 معیار

اداره بوجود آمده  باشد دارای ه اساس نیازمندی اداره و به اساس ماهیت کاری و نحوه اجراآت طرح و دیزان سیستم کاری که ب

به مبلغ )  ( د افغانستان برشنا شرکتCIS/M.Power) قرارداد پروژه سیستم معلوماتی مشتریانت زیادی میباشد. یماه

بین المللی ایاالت متحده  داره انکشافدیده و پول آن توسط ا( افغانی با کمپنی فنکس عقد قرارداد گر9,976,714

( مادیول بوده و برای ثبت معلومات 14( پرداخت گردیده است.  طبق قرارداد، سیستم متذکره دارای )USAIDامریکا)

 مشتریان، سنجش صرفیه برق و جمع آوری عواید شرکت از درک صرفیه برق مورد استفاده قرار میگیرد.

 طبق معلومات ارائه شده،نتوانسته از ظرفیت  سیستم فوق الذکر استفاده مطلوب نماید. د افغانستان برشنا شرکت  حالت:

  است. جهیزات تخنیکی فعال نگردیدهنسبت عدم تهیه ت ( RPS,WFMS,MDMS,EAM,EA) ( مادیول6تعداد )

یرد. کارمندان که استفاده درست صورت نمیگتوسط کارمندان همچنان یافته های بررسی نشان میدهد که از سیستم موجود 

 متعدد و در چند سطح ل هایوبه سیستم دسترسی دارند و منحیث استفاده کننده در سیستم معلومات درج مینماید کنتر

که آیا معلومات درج شده صحت دارد یا  و کنترل نماید  ارزیابی نمایدوجود ندارد که معلومات درج شده توسط کارمندان را 

دارد که نمعلومات مشتریان توسط کارمندان بوجود میاید کنترول های مناسب در زمینه وجود سیستم خیر و تغیرات که در 

 گان را در زمینه محدود سازد. همچنان معلومات درج شده سیستم توسط آمرین صالحیت ها و دسترسی استفاده کننده

 رست در سیستم را نماید. که جلوگیری از اشتباهات و درج معلومات ناد کنترول و نظارت نمیگردد کارمندان،

 ل های مناسب برای استفاده موثر از سیستم موجودوپایین بودن ظرفیت، عدم مسوولیت پذیری کارمندان و نبود کنتر علت:

و ناقص در سیستم معلومات مشتریان، پایین بودن درج معلومات نادرست استفاده غیر موثر منابع، ضعف مدیریتی،  تاثیرات:

 .را کاهش میدهد سیستمدر اعتبار معلومات درج شده  ت درج شده در سیستم وحت معلوماکیفیت اجراآت و ص

 پاسخ مرجع 
شش از تعداد مادیول صرف  14پیرامون یافته های فوق، مرجع مربوطه قناعت نموده است، تذکر بعمل آورده اند که از جمله 

نظر داشت  ( بادرM.Powerسیستم ). استفاده از ردزات از آن استفاده صورت نمی گیخریداری تجهی عدم  نسبت مادیول 

و بر اساس بوده که توسط روسا ویا معاونیت تجارتی تعین صالحیت گردیده  مشخص استفاده کنندهوظایف هر  پروسه کاری،

 لین مربوطه کنترول می گردد.وتوسط مسو (Userپروسه کاری استفاده کننده گان )

چنین پاسخ ارایه داشته: باید گفت این  مورد درج معلومات در سیستم خدمات مشتریانکابل برشنا در  امریت بلینگهمچنان 

به این سیستم دسترسی  اما فعالً  ،نرا ثبت می نمایدآسیستم یعنی هر کارمند هر کار را که در سیستم انجام دهد سیستم 

 .نداریم
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 هیئت موظف سفارش

( تمام M.Powerم )سیسترکت بمنظور استفاده اعظمی از ظرفیت هیئت بررسی سفارش مینماید تا د افغانستان برشنا ش

سطح دسترسی بمنظور مدیریت بهتر سیستم . همچنان مادیول های آنرا جهت بهبود اجرآات فعال و مورد استفاده قرار دهند

درج سیستم به سیستم مشخص گردد و کنترول های متعدد وضع گردد.  معلومات که توسط کارمندان و استفاده کننده گان 

تا از ورود معلومات نادرست، تغیر و  کنترول و نظارت صورت گیرد میگردد باید توسط مسوولین درجه اول بخش های مربوطه

 . ویرایش و یا حذف معلومات مشتریان جلوگیری به عمل آید

 

 (002یافته شماره )

سنجش صرفیه و عدم معیاری بودن سیستم محاسبه  صرفیه برق عنوان یافته: سنجش نادرست

 برق د افغانستان برشنا شرکت

 معیار
، اماکن مقدسه ، دوایر دولتی ، تجارتی، رهایشی)تگوریسنجش صرفیه برق مشتریان به هفت ک و معیار طبق طرزالعمل

گر ید از یک هرکتگوری نیز مصرفو قیمت تعرفه تقسیم گردیده، ( انجو هاو فابریکات غیر راجستر  ، فابریکات راجستر شده

خدمات مشتریان تمام مشترکین انرژی برق را در سیستم  ،طرزالعمل کاری صرفیه برق باید طبق فاوت دارد. آمریت سنجشت

( با درنظرداشت نوعیت کتگوری مشتریان بشکل درست آن ثبت نماید تا صرفیه برق مشتریان طبق نوعیت M.Powerیا )

 مشتری سنجش و محاسبه گردد.

( نادرست M.Powerسی نشان میدهد که معلومات درج شده در سیستم معلومات مشتریان یا )یافته های هیئت برر حالت:

بوده، مشتریان د افغانستان برشنا شرکت به شکل درست در سیستم به اساس نوعیت مشتری درج نگردیده است. که این 

ش گردد. محاسبه و سنجموضوع سبب گردیده تعرفه و قیمت مصرف یک کتگوری مشتری باالی کتگوری دیگری مشتری 

مشترکین تجارتی میباشد و باید تعرفه صرفیه برق تجارتی که قیمت کیشا که شامل کتگوری  بطور مثال، شفاخانه خصوصی

( افغانی میباشد  باالی آن سنجش و محاسبه گردد، ولی شفاخانه مذکور 12,5مبلغ )فی کیلو وات  1396صرفیه برق در سال 

( گردیده و تعرفه ادارات دولتی که M.Powerثبت سیستم )کابل برشنا کتگوری ادارات دولتی  در 1396الی  1394از سال 

 میگردد باالی آن سنجش و محاسبه گردیده  است. فی کیلو وات ( افغانی13.75مبلغ آن )

سال  شماره

 مربوطه

نوعیت 

 مشتری

قیمت تعرفه  کود نمبر اسم مشتری

 طبق معیار

قیمت تعرفه 

 وضع شده

اضافه 

نجش س

 صورت گرفته 
الی  1394 1

1396 

شفاخانه  تجارتی

 خصوصی کیشا
AC-

100272046 

12.5 13.75 471,376 
 افغانی

 

( درج M.Powerچنین وضعیت نشان میدهد که از یکطرف معلومات مشترکین که در سیستم معلومات مشتریان ) علت:

. از طرف دیگر معلوم رت درست مدیریت نمیگرددو سیستم متذکره بصو گردیده درست نبوده، نواقص و اشتباهات دارد
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میگردد که کنترول های مناسب به منظور مدیریت بهتر سیستم خدمات مشتریان و سنجش صرفیه برق وجود ندارد تا 

 معلومات که درج سیستم میگردد از درست بودن آن اطمینان حاصل گردد.

اساس کتگوری های وضع شده تفکیک نگردد باعث میگردد  درصورتیکه مشترکین برشنا شرکت به شکل درست به تاثیرات:

. اجراآت و عملکرد دافغانستان برشنا شرکت زیر گردد (سنجش) کم سنجش و اضافه که صرفیه برق مشتریان به طور نادرست 

 سوال رفته و سطح نارضایتی مردم و مشترکین بیشتر گردد.

 پاسخ مرجع 
تعرفه آن در سیستم دوایر دولتی ثبت گردیده است نظر به سنجش در سیستم  شفاخانه کیشا شفاخانه شخصی بوده، سهواً

 افغانی اضافه پرداخت صورت گرفته است.  ( 471,346)محاسبه مبلغ 

 هیئت سفارش 
هیئت بررسی سفارش مینماید تا رهبری د افغانستان برشنا شرکت و مسوولین بخش های مربوطه معلومات درج  -

( را بازنگری نموده و ازصحت تمام معلومات درج شده در سیستم M.powerشتریان )شده در سیستم معلوماتی م

ذکر شده به اساس نوعیت مشتری و کتگوری آن تفکیک نماید. همچنان کنترول های مناسب در چند سطح 

بمنظورحصول  عالوتاً سیستم معلومات مشتریان وضع گردد تا از درج معلومات نادرست جلوگیری صورت گیرد. 

طمینان از  مؤثریت سیستم سنجش صرفیه برق و کارمندانیکه معلومات مشترکین را درج سیستم می نمایند، الزم ا

وری های که گتکاست تا عملکرد شان به گونه درست تحت کنترول و نظارت قرار گیرد تا کارمندان در مطابقت به 

 جش نادرست صرفیه برق جلوگیری گردد.تا در آینده از سنتعیین شده است، معلومات را درج سیستم نماید 

نگری از مشترکین که اضافه سنجش صورت گرفته در مطابقت با اصول اجراآت افغانستان برشنا شرکت بعد از باز د -

 گردد

 

 (003یافته شماره )

 عنوان یافته: سنجش نادرست صرفیه برق و اضافه سنجشی تعرفه باالی مشترکین ادارات دولتی

 1396و  1394توسط کابل برشنا طی سال  خالف نورم وضع شده

  

 موجود ید تعرفه مصرف انرژی برق باالی ادارات دولتی خالف اصول و معیاراتئمالحظه اول: تز

 معیار

( پالیسی فروشات انرژی برق د افغانستان برشنا شرکت سنجش قیمت برق و طرح تعرفه ساالنه توسط ریاست 4طبق ماده )

های) قیمت تورید، تولید، ضایعات انرژی برق، مصارف و استهالک تجهیزات و مفاد شرکت( تجارتی بادرنظرداشت شاخص 

ترتیب میگردد، بعد از بازنگری هیئت عامل شرکت و تصویب هیئت مدیره تعرفه سنجش قیمت صرفیه برق مورد تطبیق قرار 

ه شرکت تعرفه صرفیه برق مشترکین را تعرفه تصویب شده از طرف هیئت مدیر د افغانستان برشنا شرکت باید طبق میگیرد.

 اجراء، سنجش و محاسبه نماید.
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انرژی برق طرح ذیل را ترتیب و  مصرف ید تعرفهئبرای تز 1394در سال  ریاست تجارتی د افغانستان برشنا شرکت حالت:

فیصد مطابق  15د داتی قرار دارند تزئفیصد تحت پوشش برق وار 100پیشنهاد نموده است که به اساس آن والیات که 

ید تعرفه مصرف انرژی ئکتگوری مشترکین و والیات که از انرژی برق آبی و وارداتی تامین انرژی میگردد مطابق جدول ذیل تز

 .برق پیشنهاد گردیده است

 شماره کتگوری مرحله تعرفه قبلی ید به فیصدیئتز تعرفه پیشنهادی
2.16 ۸% 2 1- 200 

kwh 

منازل رهایشی و اماکن 

 مقدسه

1 

 

3.30 10% 3 201-400 kwh 
5.50 10% 5 401- 700 kwh 
7.70 10% 7 701-200kwh 
 باالتر 2001 ۸ 10% ۸.۸0

 2 ادارات دولتی 11 10% 12.10

 3 مشترکین تجارتی 10 10% 11

 4 مشترکین صنعتی 6 6% 6

 

لیسی وضع شده تعرفه سنجش صرفیه برق  درحالیکه یافته های هیئت بررسی نشان میدهد که ریاست کابل برشنا خالف پا

د تعرفه فروش انرژی برق ریاست تجارتی توسط هیئت عامل بازنگری و ه  و قبل ازینکه طرح پیشنهادی تزئیاجراآت نمود

ارائه شده و ارزیابی معلومات درج شده سیستم   نظر به معلومات  .اند تطبیق نمودهنماید  هیئت مدیره شرکت آنرا تصویب

تعرفه مصرف برق باالی ادارات دولتی خالف نورم وضع شده اضافه سنجش گردیده است. طبق نورم، تعرفه ی مشتریان معلومات

( افغانی بوده درحالیکه ریاست کابل برشنا در دوره چهارم سال 11) کیلو واتفی  1394صرفیه برق ادارات دولتی در سال 

همچنان   .نموده استتعرفه صرفیه برق سنجش  طبق طرح پیشنهادی ی( افغان12.1( ادارات دولتی مبلغ )7۸7باالی ) 1394

کیلو فی  ( افغانی12.1) مبلغ کیلو واتفی  ( افغانی11) بجایدولتی  ادارات( مشترکین 675) باالی 1394در دوره پنجم سال 

( 42,187,795مبلغ ) در دو دوره ذکر شده که نشان دهنده اضافه سنجش طبق طرح پیشنهادی سنجش نموده است وات

 باالی ادارات دولتی میباشد.افغانی 

 1394ازطرف دیگر، طرح پیشنهادی افزایش تعرفه تنها باالی ادارات دولتی توسط کابل برشنا در دوره چهارم و پنجم سال 

تعرفه تطبیق گردیده و باالی دیگر کتگوریهای مشترکین تطبیق نگردیده است که این موضوع از یکطرف نشان دهنده افزایش 

یدی تعرفه صرف باالی یک ئمصرف برق قبل از تصویب آن توسط هیئت مدیره شرکت میباشد و از طرف دیگر تطبیق تز

تعرفه قبلی که دوباره باالی ادارات دولتی،  1394کتگوری مشترکین صورت گرفته. قابل یادآوری است که در دوره ششم سال 

 است یدی تعرفه صرفیه برق برخی ادارات دوباره مجرای گردیدهئیده و تزسنجش گرد بوده کیلو وات( افغانی فی 11مبلغ )

محاسبوی و سهل  ، ضعف مدیریتی، نبود کنترول های مطلوب جهت جلوگیری اشتباهاتاجراآت دوگانه و متناقض علت:

 .در زمینه میباشد  انگاری کارمندان زیربط
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عرفه های فروش انرژی برق و بی اعتمادی مشتریان باالی اجراآت ید تاجراآت خالف پالیسی وضع شده در زمینه تزئ تاثیرات:

 شرکت د افغانستان برشنا شرکت افزایش میابد.

 

 مرجع  پاسخ
 :آمریت بلینگ و جمع آوری عواید چنین تحریر داشته اند 

تعرفه جهت  محترم مدیره دافغانستان برشنا موضوع تغییر )تجدید( هیئتوهدایت  25/۸/1394طی فیصله جلسه مؤرخ  " 

اطالع دهی به شورای محترم وزیران ارسال گردد، دافغانستان برشنا شرکت با در نظر داشت هدایت فوق الذکر طرح تجدید 

عنوانی وزارت  24/۸/1394( مؤرخ 6۸5/9۸6محترم مدیره برشنا شرکت تأیید و طی مکتوب شماره ) هیئتتعرفه را که توسط 

غییر تعرفه، شامل اجندای مجلس کابینه ج .ا.ا گردد، وزارت محترم مالیه نیز طرح متذکره را محترم مالیه فرستاده تا در مورد ت

عنوانی ریاست محترم عمومی اداره امور ارسال داشته اند، بعداً د افغانستان  3/9/1394( مؤرخ 1۸260طی مکتوب شماره )

ح تجدید تعرفه را با ریاست محترم عمومی طر 15/9/1394( مؤرخ 799-1667/۸00-1666برشنا شرکت طی مکتوب شماره )

اداره امور و داراالنشاء شورای وزیران همچنان شریک نموده تا شامل اجندای مجلس کابینه  ج .ا.ا گردد، از اینکه دافغانستان 

 برشنا شرکت از یک طرف منتظر گنجانیدن طرح تجدید تعرفه در اجندای مجلس کابینه بود و از طرف دیگر در ختم سال

انتقال می گردید و امکان  1395به سال  1394قرارداشت جهت جلوگیری از افزایش مقروضیت های دوایر دولتی که از سال 

جمع اوری طلبات بنابر عدم موجودیت بودجه و تخصیص در سال بعدی قابل حصول نبوده از جانب دیگر باعث تأخیر و تهدید 

خ یا هدایت کابینه محترم ج .ا.ا ریاست محترم کابل برشنا طی ایمل مؤرخ تمامی راپورهای عواید و مصارف می شد الی پاس

با کمپنی فنکس شریک ساخته تا تنها تغییر تعرفه دوایر دولتی مربوط کابل  را هدایت ریاست محترم تجارتی 1۸/9/1394

 "برشنا را در سیستم بلینگ تنظیم نماید

ه منظور شده باشد وذریعه نیر تعرفه که شکل رسمی از طرف کابییات تغنستان برشنا شرکت در مورد معلومریاست دفتر دافغا

  کدام مکتوب به امریت بلینگ ارسال شده معلومات ارایه نکرده ونیز استعالم هیئت را دوباره تسلیم نکرده است.

 هیئت بررسی سفارش
ق و جمع آوری عواید ریاست تجارتی سفارش میگردد تا ریاست تجارتی د افغانستان برشنا شرکت و آمریت  سنجش صرفیه بر

را در سیستم تطبیق  یدی  و یا کاهش تعرفه مصرف برقئمطابق پالیسی  بعد از طی مراحل و تصویب طرح های پیشنهادی تز

( 42,187,795مبلغ )یدی تعرفه مصرف برق ادارات دولتی که مبلغ مجموعی آن ئو مطابق آن اجرآت نماید. همچنان پول تز

 د با ادارات زیربط دوباره محسوبی نموده و مجرایی داده شود.میگرد افغانی
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( افغانی 14.3( افغانی به )13.75مالحظه دوم: اضافه سنجش قیمت تعرفه مصرف انرژی برق از )

 1396باالی ادارات دولتی طی سال  کیلو واتفی 

 معیار

کیلو ( افغانی فی 13.75مبلغ ) 1396دولتی در سال  طبق نورم و معیار وضع شده برای تعرفه مصرف انرژی برق برای ادارات

طبق پالیسی موجود، شرکت نمیتواند ضایعات انرژی تخنیکی و یا تجارتی خویش باالی تعرفه . تعین گردیده است وات

 مشترکین عالوه نماید.

 

را باالی ادارات  رژی برق( افغانی تعرفه مصرف ان14.3مبلغ ) 1396ریاست کابل برشنا در دوره های ذیل سال مالی  حالت:

 .سنجش و محاسبه نموده است دولتی

 

تعداد ادارات  1396سال  شماره

 دولتی

 تفاوت اضافه سنجش قیمت تعرفه وضع شده قیمت اصل صرفیه

 908,935 14.3 13.75 27 1396دوره اول  1
 1,038,208.25 14.3 13.75 26 دوره دوم 2

 1,057,103.5 14.3 13.75 2۸ دوره سوم 3

 926,144 14.3 13.75 27 دوره چهارم 4

 1,148,788 14.3 13.75 27 دوره پنجم 5
 1,279,920 14.3 13.75 26 دوره ششم 6

 098.75,596,3  مجموع اضافه سنجش
 افغانی

 

ب از ریاست کابل برشنا طال ادارات دولتی که در جدول باال ذکره شده دلیل افزایش قیمت تعرفه صرفیه برقهیئت بررسی 

فیصد ضایعات انرژی برق باالی صرفیه برق ادارات  4معلومات گردید، مسوولین زیربط دلیل افزایش قیمت تعرفه را در حدود 

 دولتی افزوده ومحاسبه گردیده است و این موضوع سبب گردیده قیمت تعرفه اصلی بلند رود. 

علومات  نمود که به اساس کدام دالیل و هیئت بررسی جهت وضاحت موضوع از بخش های مربوطه در مورد درخواست م

ادارات دولتی ضایعات انرژی اضافه گردیده است ولی اداره تحت بررسی الی ختم بازرسی به استعالم هیئت  اصول باالی تعرفه

 معلومات و پاسخ ارائه ننمود.

ها و نورم های موجود  صرفیه برق مشتریان، عدم تطبیق میکانیزم عدم موجودیت شفافیت در نحوه سنجش تعرفه علت:

سنجش صرفیه برق، عدم موجودیت سیستم نظارتی از چگونگی اجراآت سنجش صرفیه برق و مدیریت ضعیف برشنا شرکت 

 در زمینه کنترول ضایعات انرژی برق

رضایتی ، شفافیت در اجراآت تحت سوال قرار میگیرد و سبب نا بی اعتمادی باالی اجراآت د افغانستان برشنا شرکت تاثیرات:

 مشتریان در زمینه میگردد.
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  مرجع  پاسخ
آمریت بلینگ و جمع آوری عواید ریاست تجارتی تحریر داشته که با درنظر داشت ضایعات تخنیکی ترانسفارمر ها به مقدار 

شود  یکی از مجموع مصارف مشترکین درج فیصله اخذ و به جانب دافغانستان برشنا شرکت انتقال دادهن( فیصد ضایعات تخ4)

 ( فیصد ضایعات درج سیستم ام پاور گردیده است.4که برویت فیصله فوق الذکر سنجش )

 هیئت  سفارش
ضایعات تخنیکی  %4 فغانستان برشنا شرکت طرح پیشنهاد میکانیزم مشخص در مورد سفارش میگردد تا ریاست تجارتی د ا

آن شامل  رد به هیئت مدیره پیشنهاد و بعد از تصویبمیترهای که بعد از ترانسفارمر نصب گردیده و ضایعات بوجود میاو

که ترانسفارمر  دولتی و شخصی اداراتنعده مشترکین آاگاهی ضایعات تخنیکی به  %4همچنان، موضوع افزودی سیستم سازد. 

 یده شود.رسان نیز دارند

 

 (004یافته شماره )

و    کابل برشنا مشترکین ( 20416صرفیه برق تعداد )عدم معلوم بودن سرنوشت عنوان یافته: 

 ( بلخ برشنا4323تعداد )

 معیار

آمریت سنجش صرفیه برق و جمع آوری عواید ریاست تجارتی د افغانستان برشنا شرکت طبق طرزالعمل کاری مکلفیت دارد 

موده و  ل آن اطمینان حاصل نو از حصومشتریان چاپ برای تمام برق صورت گرفته بل های مصرفی تا در مطابقت با صرفیه 

 .تعقیب و پیگیری صورت گیردطی میکانزم  و طرزالعمل مشخص مشتریان که صرفیه برق را پرداخت ننموده 

 1396قرار بازرسی سیستم خدمات مشتریان و حساب های مربوطه مشتریان به مالحظه رسید که در دوره ششم سال  حالت:

مقروض بوده و ( افغانی 652,950,523ه مبلغ مجموعی )ب متواتر  یطی سالهاات مشترکین کابل ( حساب20416تعداد )

 M.Powerسیستم  1396همچنان دوره ششم سال . پرداخت ننموده است 1396الی دوره ششم سال  خویش را صرفیه برق

( افغانی طی 41,033,524( حسابات مشتریان از صرفیه برق مبلغ مجموعی )43۸4بلخ برشنا ارزیابی گردید و به تعداد )

مسوولین شرکت برشنا  های گذشته قرضدار بوده که الی دوره ششم پول صرفیه برق خویش را پرداخت ننموده است.دوره 

ننموده که باعث گردیده باقیات و قرضداری مشترکین افزایش ن قدام آزمان و ه وقت ب مشترکین حساباتدرمورد باقیداری 

سابقه به حالت خود مانده که این موضوع باعث باقیات  یترهایصرفیه برق مو حتی در بعضی موارد میتر ها تغیر و  یابد

باالی مشتریان یکی از مشکالت عمده و بنیادی د هنگفت پولی  باقیداری صرفیه برق مشترکین و مقروضیت ها . گردیده است

نرژی برق را از افغانستان برشنا شرکت بوده که در بسیاری موارد شرکت برشنا نتوانسته عواید و مقروضیت های صرفیه ا

 مقروضین به وقت و زمان آن جمع آوری نماید.
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میکانیزم و  برای آنعده مشترکین که پول صرفیه برق خویش را به وقت آن نمی پردازد کدامد افغانستان برشنا شرکت  علت:

اید بسیار طرزالعمل مشخص ندارد، بی توجهی مسوولین کابل و بلخ برشنا در قسمت سنجش صرفیه برق و جمع آوری عو

 نماید. و جمع آوری درست مدیریت خویش را بصورت عوایدضعیف به نظر میرسد که نتوانسته 

  مواجه گردد. به افالس شرکتو د عدم جمع آوری عواید باعث میگردد که ضایعات تجارتی شرکت بیشتر گرد تاثیرات:

 پاسخ مرجع 
ختلف از طرف سیستم در خالف قاعده قرار گرفته که بعد از یک تعداد مشترکین در هر دوره میترخوانی به نسبت کوایف م

تثبیت کوایف دوباره بل برای مشترکین پروسس و بدسترس شان قرار داده میشود که همچو حسابات نیز در دوره ششم بدون 

شده  ادهبدون مصرف نشان د 1396پایه میتر که در دوره ششم سال  20416صرفیه نشان داده شده است که در مورد تعداد 

 اجراأت ذیل صورت گرفته است:

پایه میتر از سال های قبل قطع دایمی، تخریب سرک، نایاب بوده که اسناد آن تحت بررسی قرار داشته و  5096به تعداد  .1

 جهت طی مراحل به ریاست محترم تجارتی ارسال گردیده است.

پایه برای شهرک های امارات، خواجه  3500د های مختلف که از جمله به تعدا جنگشنپایه میتر در  5323به تعداد  .2

های دیگر توزیع گردیده بود و جنگشنپایه میتر دیگر در  1۸23رواش، معمار شهر و شهرک ملی توزیع گردیده و حدوداَ 

 صرفیه ندارد. أبن ،ازینکه اپارتمان ها و ملکیت های مذکور خالی است

انالوگ و ایمکو به میتر های دیجیتل به سرعت در جریان بود در  پروسه تعویض میتر های 1396ینکه در اخیر سال ا از  .3

پایه میتر نسبت اشتباه در تاریخ تعویض میتر در سیستم بلینگ، بی صرفیه نشان داده شده که با  7500دوره ششم حدوداَ 

 اصالح تاریخ چنج بلهای آن مشترکین نیز به وقت و زمان معین آن به دست مشترکین قرار داده شد.

پایه میتر ایمکو نسبت نداشتن بطری که در عدم موجودیت برق قابل خوانش نمیباشند از مالحظه  2۸00حدودَا    .4

 یت به شکل نوبت وار چاالن گردیده و میترهااو کیلو 20بازمانده بود که با تفاهم معاونیت محترم عملیاتی فیدر های 

 متذکره مالحظه و بل برای مشترکین آن داده شد.

پایه میتر نسبت عوارض تخنیکی  200ماید حدودَا نینسبت عوامل مختلف عوارض تخنیکی ممیتر های مشترکین  ازینکه  .5

 قطع و در حال طی مراحل بود.

در مورد حصول باقیداری باید گفت که صورت باقیداری حسابات مربوط به ادارات محترم دولتی در هر دوره میترخوانی    .6

یگردد که یک تعداد مشترکین منعکس شده در استعالم مربوط ادارات مختلف دولتی بوده عنوانی ادارات متذکره ارسال م

 که باقیداری آنها قبالَ عنوانی ادارات متذکره جهت انتقال ارسال گردیده است.

گروپ ساحوی مشتمل از مدیریت های عمومی حفظ عواید،  ۸در مورد باقیداری سایر مشترکین باید گفت که تعداد  .7

صول و واردات تشکیل، در حصه قطع لین مشترکین مقروض و حصول باقیداری همه روزه بخصوص بعد از هر تعیین مح

اقدام مینمایند و موضوع مقروضیت ها نیز از طریق ارگانهای امنیتی،  دوره میترخوانی و هم به شکل دسته جمعی )حشر(

ستان و پالیسی دافغانستان برشنا شرکت مورد عدلی و قضائی طبق هدایت مقام محترم ریاست جمهوری اسالمی افغان

 تعقیب قرار میگیرند.

( اکونت نمبر به 43۸4به مالحظه سیستم از جمله )همچنان ریاست حوزه بلخ برشنا چنین پاسخ ارائه داشته است: 

( 2344به تعداد )صرفیه پیدا خواهند کرد و  ی بعدی( میتر های جدید غیر فعال بدون صرفیه بوده که به دوره ها2040تعداد)

پایه میتر در سیستم بدون نقشه بوده، میتر خوانی صورت نگرفته که باقیات آن از سالهای گذشته بوده که کار باالی تعیین 

 نقشه و تحصیل باقیات جریان دارد.
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 هیئت  سفارش

ار بوده و پول صرفیه برق ازینکه تعداد مشترکین د افغانستان برشنا شرکت طی سالهای متواتر از صرفیه انرژی برق قرضد

ایجاد  با یک میکانیزم مشخص یکینخویش را پرداخت ننموده است. ایجاب مینماید تا رهبری شرکت برشنا یک کمیته تخ

پول انرا پرداخت ننموده استفاده نموده ولی طی سال ها نماید تا در مرحله اول تمام مقروضین شرکت که از انرژی برق 

ناسایی باقیداری صرفیه برق آنان سنجش گردیده و به مشتریان یاد شده مهلت مناسب زمانی داده شناسایی گردد. بعد از ش

شود تا بشکل قست وار مقروضیت های خویش را پرداخت نماید. در صورتیکه مشتریان مقروضیت های خویش را  طی مدت 

 د تعقیب قرار گیرد.دلی و قضایی مورمشخص پرداخت ننماید، موضوع از طریق ارگان های امنیتی و ع

 

 

 (005یافته شماره )

شامل  سیستم معلوماتی مشتریان یا  العاتو اط عنوان یافته: ناقص و نا تکمیل بودن معلومات

(M.Powerکابل برشنا ) ، هرات و بلخ برشنا 

 معیار
شمول ) نمبر مشتریان ب و اطالعات ( سیستم است که در آن تمام معلوماتM.Powerسیستم معلوماتی مشتریان یا )

مشتریان  راجستر مشتری، اسم، ولد، آدرس، گتگوری ( و معلومات در مورد تعرفه صرفیه برق درج  میگردد. درج معلومات

درسیستم متذکره توسط بخش های مربوطه  اصوالً به اساس فورم مشخص معلومات مشتریان، سند ملکیت و یا طبق تذکره

تا  بعمل آیدمعلومات نظارت و کنترول  سه کاری باید در چند مرحله از درجحاظ پرود و از لیگردم ثبتریاست تجارتی برشنا 

 معلومات نادرست و ناقص در سیستم ثبت نگردد.

از طرف هیئت موظف مورد   1396الی  1394زمانیکه معلومات درج شده سیستم خدمات مشتریان طی سالهای  حالت:

دارای نواقص و مشکالت بوده که ذیال به آن اشاره  معلوماتی مشتریانسیستم  در معلومات ثبت شدهبررسی قرار گرفت، 

 میگردد.

 

( که در کتگوری فابریکات بوده در طی سه 100047۸59نظر به مالحظه صورت حساب و تاریخچه مشتری حساب نمبر) .1

 نبوده است .هیچ صرفیه ندارد و اسم و ولد مشترک مذکور هم مشخص  1396الی  1394سال اخیر 

 2بر2، 1بر Test ،hgfhgf، 0  ،2شان به شکل سوالیه ،  به مالحظه دیتا مشترکین ریاست برشنا شرکت، اسم و ولدنظر  .2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        .که بیانگر مشکالت درزمینه میباشد نشان داده شده است 1396الی  1394در طی سالهای  3بر 2، 

درجه گذشته و درجه حالیه شان صفر بوده مگر برای مشتری بل  1396( اکونت نمبر در دوره اول سال 21به تعداد ) .3

 چاپ گردیده است. بوده، ( افغانی که مصرف قرطاسیه و کمیشن بانکی25ه و مبلغ )چاپ گردید

در حالیکه  ثبت گردیده تجارتیکه به اسم پوسته امنیتی ولد صدیق افغان در کتگوری ( 100417124حساب نمبر ) .4

ش میگردید ولی باالی پوسته متذکره دولتی بوده و باید در کتگوری دولتی ثبت میگردید و تعرفه دولتی باالی آن سنج

 آن تعرفه تجارتی محاسبه گردیده است 
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 ولد ، اسم  ( مشتریان 276از تعداد ) 1394طی دوره اول  ریاست حوزه هرات برشنا ( M Powerسیستم ) ارزیابی قرار .5

 ثبت گردیده است.، عدد و عالمه X شان به شکل سوالیه، صفر،  و آدرس

 حساب مشترکین( 771به تعداد ) 1396اول سال  حوزه بلخ برشنا در  دوره  (  ریاستM Powerقرار ارزیابی سیستم) .6

 درج سیستم گردیده استبه شکل سوالیه  العات شاناط

اجراآت و سیستم نظارتی اداره  نبود کنترول های مناسب اجراآیوی، استفاده نادرست از سیستم اطالعاتی مشتریان، علت:

خش معلومات که توسط کارمندان درج سیستم میگردد نیز توسط آمرین بیف بوده، سیستم ضعکارکرد و استفاده از  باالی 

 ناقص جلوگیری به عمل آید.معلومات د های مربوطه نظارت و کنترول نمیگردد تا از ورو

اداره نتواند مشتریان خویش را بصورت درست در  ناقص و نادرست در سیستم سبب میگردد تا  معلومات ثبت تاثیرات:

 مع آوری نماید.ه برق مشتریان بشکل درست و شفاف جتشخیص و عواید خویش را از صرفیسیستم 
 

 پاسخ مرجع 
فامیلی جدید مربوط پوسته  91( یکفاز دیجیتل که نصب در صندوق شماره دهم برج برق 100041724میتر دارنده حساب )

 1395بدوره سوم سال  کیلو وات( 25479درجه ) امنیتی بااسم پوسته صدیق افغان بوده که تجارتی میباشد نه دولتی والی

مالحظه وقید راپور گردید که بعدا میتر نسبت داشتن باقیات الی اکنکون قطع بوده وشخص  صدیق افغان و پوسته فعال 

 موجود نمی باشد.

یده اما بعضی جدیدا ایجاد گریده است بعد از انتقال اطالعات مشکالت آنرا اکثرا حل گرد M.Powerهمچنان چون سیستم 

از مشکالت مثال اصالح اسم و ولد و یا آدرس که بجای آن عالمت سوالیه در سیستم چون اکونت ها زیاد است در آینده شهرت 

 مشترکین تصحیح میگردد.

 

 هیئت  سفارش
ی هیئت بررسی سفارش مینماید تا ریاست تجارتی د افغانستان برشنا شرکت تمام معلومات ثبت شده سیستم معلومات

نموده و موارد و حسابات که مشکالت دارد اصالح نماید.  بازنگریدر کابل و والیات کشور ( را M.Powerمشتریان یا )

ینه ها و محدویت های درنظر گرفته شود که معلومات نادرست را شناسایی و از ورود ز( گM.Powerهمچنان به سیستم )

( ثبت میگردد باید توسط M.Powerکارمندان در سیستم معلوماتی )آن جلوگیری نماید. عالوه برآن، معلومات که توسط 

 یدی ثبت سیستم گردد.ئآمرین مربوطه بازنگری و بعد از تا
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 (006یافته شماره )

که نشان  نحشی تعرفه صرفیه برق مشتریان در حوزه هرات برشنااضافه و کم سعنوان یافته: 

 ( میباشدM.Powerم )دهنده اجراات ناقص و عدم استفاده درست از سیست

 معیار

طبق پالیسی فروش برق مسوولیت دارد تا صرفیه برق مشترکین را طبق پالیسی موجود و نورم   د افغانستان برشنا شرکت

از اضافه سنجش متضرر نگردد و از طرف دیگر شرکت برشنا از کم  های تعرفه سنجش و محاسبه نماید تا ازیکطرف مشتریان

زه برق مصرف ایان متحمل زیان و ضرر نگردد. به هر اندازه که سنجش صرفیه برق مشتریان به اندسنجشی صرفیه برق مشتر

 شده سنجش و محاسبه گردد به همام اندازه شفافیت در اجراآت برشنا شرکت افزایش یافته و حسابدهی را بهبود میبخشد.

سنجش صرفیه برق بشکل غیر  و  داشتهحوزه هرات برشنا در بخش سنجش تعرفه صرفیه برق مشتریان مشکالت  حالت

دقیق  صورت میگیرد. در سنجش صرفیه برق پالیسی فروش انرژی برق در نظر گرفته نشده و همچنان سنجش صرفیه برق 

عدم بلدیت کارمندان با اجراآت و سیستم کاری، ه نشان دهنده طبق نورم های تعرفه های وضع شده صورت نمیگیرد ک

( و اجراآت ضعیف حوزه هرات برشنا در زمینه M.Powerستفاده نادرست و غیر معیاری از سیستم )پراگندگی در اجراآت، ا

 میباشد.

موارد ذیل بطور نمونه نشان دهنده اجراآت ناقص و غیر موثر حوزه هرات برشنا در مورد ( M Powerطبق ارزیابی سیستم )

 سنجش صرفیه برق مشتریان میباشد.

کتگوری  دوره سال  شماره

 تریانمش

تعداد 

 مشتریان

حساب 

 مشتری

نورم 

 تعرفه

تعرفه 

 وضع شده

مبلغ کم 

 سنجش

مبلغ اضافه 

 سنجش

 - 11,385 1.9 5  11 رهایشی دوم 1395 1

23001961 1 رهایشی سوم 1395 2

2 

5 3.05 4,731 - 

2301117۸ 1 رهایشی سوم 1395 3

9 

5 9.09 - 1,800 

23004975 1 تجارتی سوم 1395 4

3 

12.5 14.50 - 2,022 

 - 82,150 9.1 12.5  9 تجارتی چهارم 1395 5

 - 1,533 11 12.5  2 تجارتی پنجم 1395 6

23012252 1 اماکن مقدسه دوم 1395 7

5 

5 1.۸6 35,165  

  18,367 3.05 5  30 اماکن مقدسه سوم 1395 8

2301361 1 صنعتی سوم 1395 9

68 

6.75 11.61  148,556 

ه سنجشی تعرفه و اضاف سنجشی مجموع کم

 به افغانی صرفیه برق

57  153,331 152,378 
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برشنا در بخش سنجش صرفیه برق مشتریان ضعیف بوده، در بعضی  اجراآت ریاست حوزه هراتجدول باال نشان میدهد که 

 یار تعین شدهموارد بیشتر از نورم و معیار تعین شده تعرفه مصرف انرژی برق محاسبه گردیده و در بعضی موارد کمتر از مع

 است

 میباشد.  ریاست حوزه هرات برشناتوسط  (M.Power)و عدم استفاده درست از سیستم  ، سهل انگاریاجراآت ناقص علت:

اجراآت غیر موثر و غیر اقتصادی شرکت برشنا در باعث قیمت تعرفه به شکل متفاوت باالی مشتریان که سنجش  تاثیرات:

 زمینه میباشد. 

( افغانی در نظرگرفته شده که باالی 15( افغانی بوده و کمیشن بانکی )10ف قرطاسیه مبلغ )طبق طرزالعمل مصر -1

( از سال M.Powerتعرفه و بل مصرف انرژی مشتریان عالوه میگردد. درحالیکه ارزیابی معلومات و ارقام سیستم )

از مبالغ فوق الذکر  تن مشتریان در دوره های مختلف 1300حدود نشان میدهد که باالی  1396الی  1394

که مجموع مبلغ اضافه سنجش  سنجش و محاسبه گردیده استکمیشن بانکی و مصرف قرطاسیه 

 که نشان دهنده اجراآت ناقص شرکت در زمینه میباشد. ( افغانی  میگردد11,555,224)

انی ضایعات ( افغ7,029,683)( حساب مشتریان هرات برشنا مبلغ 1249باالی تعداد ) 1395در دوره اول سال  -2

هیچ ضایعات محاسبه نگردیده که نشان دهنده  1395( دوره  متباقی سال 5درحالیکه به ) محاسبه گردیده است

رمر باالی اعدم موجودیت میکانیزم و طرزالعمل مشخص در مورد چگونگی سنجش ضایعات ترانسف اجراآت دوگانه،

ت برشنا در زمینه میباشد که باعث کاهش عواید تناقض در اجراآت و کم کاری مسوولین هرا حسابات مشتریان،

 شرکت گردیده است.

 

 پاسخ مرجع 

در قسمت  هیئتن دقیق محاسبه نگردیده  است بعد از گزارش آدر مورد کم سنجشی اکونت ها و بعد از تغییر تعرفه اصالحات 

نصب بوده و به  400ارمر ها که روی خط ن اقدام میگردد. مصارف متفرقه نشان دهنده مجموع از ضایعات داخلی ترانسفآاصالح 

اساس ظرفیت هر ترانسفارمر مطابق مکتوب ریاست عمومی برشنا شرکت سنجش و به سرجمع بل عالوه میگردد  ضایعات 

که کدام  CISبه دلیل نوپا بودن سیستم  1395محاسبه گردیده است . در سال  1394ترانسفارمر ها مربوط دوره ششم سال 

 نداشته و هیچ گونه ضایعات سنجش نگردیده است.  400جش ضایعات خودی ترانسفارمر ها روی خط مادیول برای سن

هم بل های مشترکین توسط سیستم پویش محاسبه و چاپ گردیده است ضایعات داخلی ترانسفارمر ها  1395در دوره اول        

رفیت و مصارف از مرکز ارایه شده بود سنجش ( افغانی که به اساس ظ7.029.6۸3مربوط به یک فارمول جدید به مبلغ )

ن در زمینه مصارف خود فابریکات به آون ضایعات افزایش را نشان میدهد که تفاوت ت( افغانی س1.200.000گردیده که مبلغ )

مصرف اساس فارمول جدید ارایه شده از طریق مرکز میباشد . پروسیجر و فارمول سنجش ضایعات خودی ترانسفارمرهای 

ل از محترم عطائی امر عمومی بلینگ و یاز طریق مرکز صورت گرفته بود از طریق ایم 1395بزرگ در دوره اول سال  گانکنند

ز بصورت پیش فرض که از مرک 1396، و در سال تا حال جواب دریافت نگردیده است وری عواید مرکز مطالبه شده کهآجمع 

 .است هتنظیم گردید
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 ف ریاست عملیاتی مدیریت عمومی کنترول انرژی ترتیب گردیده و همچو محاسبات نورم ضایعات که سنجش شده ازطر

 تخنیکی ضایعات را به عهده دارد.

  در مرحله راه اندازی بوده و بعضی از مادیولهای ان در حال نصب قرارداشت که  1395برنامه ام پاور در جریان سال

عدم موجودیت پروسه سنجش ضایعات در سیستم بلینگ  پروسه سنجش ضایعات در سیستم بلینگ فعال نبوده ، بنابر

حوزه محترم هرات برشنا می باید مطابق الیحه قبلی کمافی السابق ضایعات ترانسفارمر های مورد بحث را مطابق پروسه 

 1395( دوره سال 5، موضوع چگونگی سنجش ضایعات بابت )ان را از مشترکین اخذ می نمودند قبلی سنجش و پول

 اسبه باز مانده محاسبه ودر بلهای بعدی مشترکین مربوطه قابل حصول میباشد.که از مح

  ایجاد سیستم  ام پاور قبل ازینکه بخش تعدیالت به صورت رسمی به فعالیت آغاز نماید در بخش زون دیبت و یا تاریخ

حات آن دقیق محاسبه پالن دوره آن بطور دقیق مشخص نبوده که در بخش اصالح تعرفه بعد از تغییرات تعرفه اصال

 نگردیده است. بعداز ارائه گزارش هیئت در قسمت اصالح آن اقدام صورت میگیرد .
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  هیئتسفارش  

( را بازنگری نموده، قیمت تعرفه M.Powerسفارش میگردد تا ریاست حوزه هرات برشنا معلومات درج شده سیستم ) -1

سنجش تعرفه بصورت جدی د نماید. همچنان کارمندان بخش مصرف انرژی برق را در مطابقت با نورم مصرف انرژی تجدی

محاسبه و  را و در مطابقت با آن بل های صرفیه برق مشترکین را در زمان سنجش آن در نظر گرفته معیار و نورم تعرفه

نرژی د تا عواید صرفیه برق مطابق نورم و به وقت و زمان آن جمع آوری و از اضافه و یا کم سنجشی مصرف انچاپ نمای

 جلوگیری به عمل آید.

برشنا شرکت در مورد نورم ضایعات باالی ترانسفارمر ها یک کمیته مشخص تخنیکی و مسلکی را دافغانستان ریاست  -2

ایجاد و بعد  میکانیزم مشخص و نورم نموده، برای ضایعات شناساییرا بررسی و  (400های ) ژنمایند تا ضایعات ولتا ایجاد

ونیز به اگاهی  تطبیق گرددیکسان باالی مشترکین  ونصب  ( M.Power)در سیستم  از منظوری هیئت مدیره

 امده حل گردد. مشترکین رسانده شود تا مشکل در محاسبه ضایعات بوجود 

 

 

 (007یافته شماره )

عنوان یافته: اضافه و کم سنحشی تعرفه صرفیه برق مشتریان در حوزه بلخ برشنا که نشان 

 ( میباشدM.Powerعدم استفاده درست از سیستم )دهنده اجراات ناقص و 

 معیار

طبق پالیسی فروش برق مسوولیت دارد تا صرفیه برق مشترکین را طبق پالیسی موجود و نورم های تعرفه   حوزه بلخ برشنا

جشی و از طرف دیگر شرکت برشنا از کم سن هدیسنجش و محاسبه نماید تا ازیکطرف مشتریان از اضافه سنجش متضرر نگرد

زه برق مصرف شده اصرفیه برق مشتریان متحمل زیان و ضرر نگردد. به هر اندازه که سنجش صرفیه برق مشتریان به اند

 سنجش و محاسبه گردد به همام اندازه شفافیت در اجراآت برشنا شرکت افزایش یافته و حسابدهی را بهبود میبخشد.

ر دقیق  صورت میگیرد. در سنجش صرفیه برق پالیسی فروش انرژی در حوزه بلخ برشنا سنجش صرفیه برق بشکل غی حالت:

برق در نظر گرفته نشده و همچنان سنجش صرفیه برق طبق نورم های تعرفه های وضع شده صورت نمیگیرد که نشان دهنده 

در زمینه  ( و اجراآت ضعیف حوزه بلخ برشناM.Powerپراگندگی در اجراآت، استفاده نادرست و غیر معیاری از سیستم )

 میباشد.

جدول ذیل بطور نمونه نشان دهنده اجراآت ناقص، غیر شفاف و غیر موثر حوزه بلخ برشنا در مورد سنجش صرفیه برق 

 مشتریان میباشد.

کتگوری  دوره سال  شماره

 مشتریان

تعداد 

 مشتریان

تعرفه وضع  نورم تعرفه حساب مشتری

 شده

 مبلغ کم سنجش

 2,050 12.05 16.۸۸ 150005605 1 تجارتی پنجم 1396 1

 363 13.90 16.۸۸ 150092۸۸4 1 تجارتی ششم 1396 2

 385,331 13.54 6.75  4 صنعتی اول 1396 3
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 53,762 3.02 6.75  5 صنعتی دوم 1396 4

 3,334 6.19 6.75 150025540 1 صنعتی دوم 1396 5

 73,701 3.33 6.75 150142612 1 صنعتی چهارم 1396 6

 38,192  16.۸۸  31 تجارتی ورهشش د 1396 7

 NGOs 2  16.۸۸ 15.53 1,914 دوم 1396 8

NGOs 2 23013616 سوم 1396 9

8 

16.۸۸ 16.33 4,845 

 NGOs 1 150020650 16.۸۸ 16.51 3۸9 چهارم 1396 10

 NGOs 3  16.۸۸ 12.05 28,128 پنجم 1396 11

 1,637 16.59 16.۸۸ 15001۸079 2 دولتی اول 1396 12

 699 1653 16.۸۸  2 دولتی سوم 1396 13

 27,750 16.51 16.۸۸  2 دولتی چهارم 1396 14

 39,034 9.92 16.۸۸ 1500577131   ششم 1396 15

  684,949 مجموع کم سنجشی تعرفه صرفیه برق
 افغانی

بوده که نتوانسته شتریان ضعیف برشنا در بخش سنجش صرفیه برق م اجراآت ریاست حوزه بلخجدول باال نشان میدهد که 

صرفه برق را  متر از معیار تعین شده( افغانی ک684,949مطابق معیار و نورم تعرفه صرفیه برق را سنجش نماید و در حدود )

 که نشان دهنده ضرر به نفع شرکت میباشد  سنجش نموده

وت باالی تعرفه به شکل متفاعدم مسوولیت پذیری و سنجش  ،(M.Powerاز سیستم )عدم استفاده موثر و درست  علت:

 مشتریان نسبت نبود میکانیزم های کنترولی در بخش سنجش صرفیه برق مشتریان.

که نشان  درصورتیکه قیمت تعرفه بشکل متفاوت باالی مشتریان محاسبه گردد شفافیت اجراآت زیر سوال رفته :تاثیرات

 میباشد. اجراآت غیر موثر و غیر اقتصادی شرکت برشنا در زمینه دهنده 

 پاسخ مرجع

در مورد کم سنجشی اکونت ها ازینکه نرخ تعرفه در سیستم طرف دفتر مرکزی د افغانستان برشنا شرکت منحیث واحد اولی 

درج سیستم تنظیم میگردد به نظر ما این تفاوت، تفاوت تاریخ بوده بعد از نظریات در حصه مبلغ کم سنجشی اجراآت الزمه 

 بعمل خواهد آمد.

 هیئت سفارش 

تمام حساب های مشترکین را بازنگری نموده در مورد کم سنجشی آن طبق اصول   سفارش میگردد تا ریاست حوزه بلخ برشنا

 اجراآت نماید. 
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 (008یافته شماره )

در کابل، هرات و بلخ  بشکل دقیق و به موقع آن : میترخوانی صرفیه برق مشتریانعنوان یافته

 صورت نمی گیرد. برشنا

 معیار

فابریکات صنعتی در هر ماه یکبار  صرفیه برق طبق طرزالعمل کاری و نورم تعین شده د افغانستان برشنا شرکت، میترخوانی

در مطابقت با  ن غیر صنعتی بشمول اماکن رهایشی، تجارتی و ادارات دولتیاکما صرفیه برق صورت میگیرد و میترخوانی

د. مامورین میترخوان باید طبق طرزالعمل و روش کاری طی مدت مشخص صرفیه تقسیم اوقات هر دوماه بعد صورت میگیر

برق تمام میترها و مشترکین را بشکل دقیق و حقیقی محاسبه و سنجش نموده و بخش های مربوطه طبق مصرف صورت 

 وری نماید.ل چاپ و عواید صرفیه برق را جمع آگرفته برای مشتریان ب

مامور میترخوان، حوزه هرات برشنا برای میترخوانی  232انی صرفیه برق مشتریان به تعداد کابل برشنا برای میترخو حالت:

مامور  52مامور میترخوان و حوزه بلخ برشنا برای میترخوانی صرفیه برق مشتریان به تعداد  ۸2صرفیه برق مشتریان به تعداد 

 کین را میترخوانی مینماید.( میتر مشتر3000میترخوان دارد که هر میترخوان بطور اوسط تعداد )

مشتریان صرفیه برق،  تمام میترهایدرحالیکه مامورین میترخوان کابل برشنا، هرات برشنا و بلخ برشنا بدون مراجعه به 

به اساس آن  د ونش مینمایمیترخوانی صرفیه برق را مطابق صرفیه برق دوره های گذشته به شکل تخمینی و غیر دقیق سنج

مشتریان چاپ میگردد که چنین اجراآت سبب میگردد در یک دوره مصرف برق مشتریان کم و به دوره بلهای صرفیه برق 

دیگر مصرف برق درحافظه میتر ذخیره میگردد، ازینکه تعرفه صرفیه برق وابسته به مصرف صورت گرفته در یک دوره میباشد. 

 مشتریان بیشتر میگردد. بنا، قیمت تعرفه در دوره های بعدی افزایش یافته و شکایات مردم و

ایف، حجم کاری و اجراآت مامورین تحلیل ننموده، ارزیابی وظاز طرف دیگر، اداره تحت بررسی وضعیت فعلی را ارزیابی و 

تا معلوم گردد که یک مامور میترخوان در یک ساعت کاری و یا روزانه با در نظرداشت اوقات کاری  یترخوان صورت نگرفتهم

ویا میترخوانی یک میتر و یا صندوق چی مدت زمان را دربر   را به شکل دقیق میترخوانی نموده میتواندچه تعداد میترها 

میگیرد تا به اساس آن معلوم گردد که منابع فعلی برای اجرای بموقع و درست امور میترخوانی کافی بوده و یا در مورد منابع 

 مورد نیاز تصمیم گرفته شود.

ایف و مسوولیت های خویش را بشکل درست انجام نمیدهد. سیستم نظارتی و کنترولی ریاست وظمامورین میترخوان  علت:

د افغانستان برشنا شرکت در زمینه میترخوانی دقیق صرفیه برق مشتریان وجود ندارد تا از اجرآات و کارکرد مامورین 

 .میترخوان بشکل دوامدار و مقطعی نظارت بعمل آورد

سبب گردیده میترها بشکل غیر دقیق سنجش و میترخوانی صورت گیرد. بناً میکانیزم فعلی که این موضوع  تاثیرات:

میترخوانی برشنا شرکت موثر و مفید نبوده و باعث نارضایتی مشتریان گردیده و شفافیت پروسه میترخوانی و جمع آوری 

 عواید صرفیه برق متاثر گردیده است.
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 پاسخ مرجع 
پایه میتر را دوره   3500الی  1۸00میتر خوانان مواجه بوده از اینکه مامورین مالحظه میتر بین کمبود ریاست های محترم به 

در وقت رساندن درجه میتر ها در کتاب میتر خوانی  ویا هم در هنگام ثبت  که هنگام میتر خوانی بعضاً ،وار مالحظه مینماید

 صورت میگیرد.اشتباه  (هند هلت)درجه های  میتر ها  در مبایل و دستگاه 

 

 هیئت  سفارش
میترخوانی را بازنگری نماید. حجم کاری مامورین میترخوان مورد ارزیابی  د افغانستان برشنا شرکت میکانیزم و روش فعلی

و میترها گرفته از مامورین میترخوان تشکیل فعلی استفاده اعظمی صورت تا  قرار گیرد و اقدامات اصالحی بشکل صورت گیرد

وان بشکل مقطعی و دوامدار ق مشترکین بصورت دقیق میترخوانی نماید. عالوه برآن، از اجراآت مامورین میترخو صرفیه بر

 نظارت صورت گیرد تا از میترخوانی تخمینی و غیر دقیق صرفیه برق جلوگیری صورت گیرد.

 

 (009یافته شماره )

 شبکه عرضه خدمات برقدرست برای مدیریت اصالح : عدم موجودیت یک میکانیزم عنوان یافته

 تل یاز طریق تعویض میترهای انالوگ به دیج

 معیار

اصالح شبکه برق رسانی و تعویض میترهای انالوگ به دیجتل در معیاری سازی ارائه خدمات انرژی برق کمک مینماید 

ده که در زمینه اصالح از فعالیت های اساسی د افغانستان برشنا شرکت بو یتعویض میترهای انالوگ به میترهای دیجتل یک.

شبکه برق رسانی، کاهش ضایعات تخنیکی و سطح اشتباهات مامورین میترخوان را نسبت به میترهای انالوگ قابل مالحظه 

برای اصالح شبکه عرضه خدمات در کابل و والیت های دیگر میبایست تا د افغانستان  کاهش میدهد و موثر واقع میگردد.

تا مطابق پالن و برنامه تدوین شده  ترتیب مینمودبرای تعویض شبکه  یو برنامه منظم عمل نیزم، میکابرشنا شرکت یک پالن

 طرح اصالح شبکه به شکل منظم در وقت و زمان معین آن تطبیق میگردید.

یافته های هیئت بررسی نشان میدهدکه پروسه اصالح شبکه و تعویض میترهای انالوگ به دیجتل بصورت درست  حالت:

تر این تکمیل موثر و بهنگردیده و سبب مشکالت به شرکت برشنا و مشترکین انرژی برق گردیده است. بمنظور  مدیریت

میترهای ستندرد، معیاری و با کیفیت را با نازلترین نرخ تدارک و به مشتریان خویش عرضه  ست شرکت برشنایپروسه میبا

دید و از طرف دیگر چک و کنترول کیفیت میترها زمانگیر مینمود تا  ازیکطرف از کیفیت میترها اطمینان حاصل میگر

که از بازار آزاد توسط مشترکین خریداری می گردد از یک جهت دارای سایز های  یمیتر هانمیگردید. درحالیکه اکنون 

ت کیفیزمانیکه در صندوق نصب می گردد شکل و نمای آن غیر متناسب به نظر می رسد و از جانب دیگر بوده، متفاوت 

نسبت کمبود امکانات و تجهیزات و  اساسی شکلچک و کنترول نمودن کیفیت و ظرفیت هر میتر به میترها یکسان نبوده، 

و سبب طوالنی شدن تکمیل  به نظر میرسدمشکل به  شرکت برای برشنا کمبود ظرفیت الزم فنی و مسلکی در البراتوار ها

 پروسه اصالح شبکه گردیده است.
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برنامه و میکانیزم مشخص برای مدیریت و تطبیق اصالح شبکه از طریق تعویض میترهای انالوگ به  عدم موجودیت علت:

 و نبود پالن های منظم کاری جهت تطبیق مؤثر اصالح شبکه دیجیتل

نا مطلوب، طوالنی شدن پروسه و در صورت عدم داشتن میکانیزم و برنامه مشخص سبب  تطبیق اصالح شبکه بطور :تاثیرات

 ی اصالح شبکه میگردد.ناکام

 پاسخ مرجع 
 4/9/1396( مؤرخ 71106/1976دیجیتال به اساس مکتوب نمبر ) الوگ بهاندر مورد اصالح شبکه بخصوص تعویض میتر های 

ریاست محترم عمومی اجرائیوی دافغانستان برشنا شرکت صورت گرفته است، تعویض میتر های انالوگ به دیجیتل بخاطر 

( و مبایل صورت optical probستم میتر خوانی باید توسط تجهیزات پیشرفته وسیله اخذ معلومات )صورت میگیرد که سی

وگ قابل اجراء نبوده  وهمچنان در کاهش ضایعات واشتباهاتیکه توسط مامورین مالحظه الر های انیتگیرد که این عمل با م

 میگیرد.جلوگیری صورت  به وجود میآید، میتر کم و زیاد خواندن درجه میتر

 

 هیئت  سفارش
میتر های  . از طرف دیگرمشخص را روی دست گیرد و پالن در مورد اصالح شبکه برنامه برشنا تا شرکت بهتر به نظر میرسد

، خریداری یک نوع میتر به شکل استندرد و معیاری از کمپنی های معتبر خارجی در اصالح شبکه شامل سازدنوع استندرد را 

مطمئن و با کیفیت داخل شبکه  یرنتی با مارک شرکت تهیه گردد، کمک می نماید تا  از یک سؤ میتر هاکه دارای گرنتی و و

کیفیت برای هم خدمات با  دیگر و از جانب بیایدشود و از سوی دیگر یک مقدار عواید از فروش میتر ها به نفع شرکت بدست 

 میگردد.مشترکین نیز عرضه 

 

 (010یافته شماره )

پایین بودن ظرفیت کاری کارمندان د افغانستان برشنا شرکت از لحاظ درجه : عنوان یافته

  تحصیل

 معیار
 یکی از مهمترین موضوعات برای تثبیت ظرفیت کاری کارمندان عبارت از درجه تحصیل و رشته تحصیلی میباشد.

( کارمندان 5930وریکه از مجموع )ط افغانستان برشنا شرکت از لحاظ تحصیل در درجه پایین قرار داشته د کارمندان حالت:

( نفر معادل 1196( ماستر، )%1.۸( نفر معادل )110، تعداد )1396تشکیل د افغانستان برشنا شرکت در سال شامل برحال 

( تن بکلوریا میباشند که در %50.9( کارمند معادل )3023( فوق بکلوریا و )%26.9)( کارمند معادل 1601( لیسانس، )20%)

 تلف و بخش های مختلف د افغانستان برشنا شرکت ایفای وظیفه مینمایند. بست های مخ
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 سال شماره
تعداد کارمندان 

 برحال

 فوق بکلوریا لیسانس ماستر
و پاینتر از  بکلوریا

 آن

 فیصدی تعداد فیصدی تعداد فیصدی تعداد فیصدی تعداد

1 1394 5535 99 1.7 1053 19 1469 26.5 2914 52.6 

2 1395 5715 104 1.۸ 1099 19.2 1522 26.6 2990 52.3 

3 1396 5930 110 1.۸ 1196 20 1601 26.9 3023 50.9 

 

پروسه اصالحات و ریفورم،  عدم ارزیابی از وضعیت موجود منابع بشری و نداشتن پالن های طویل المدت عدم تطبیق  علت:

 برای پاسخگویی نیاز های عینی و شرایط بازار کار

در صورتیکه ظرفیت کاری کارمندان پایین و متناسب با شرایط نباشد سبب میگردد تا اجراآت اداره به شکل  تاثیرات:

با رکود نسبت عدم مدیریت تغیرات و تحوالت در سکتوری انرژی درست و مطلوب انجام نگردد و شرکت در طویل المدت 

 مواجه گردد.
 هیئت سفارش 

رمندان بر حال ان از لحاظ درجه تحصیل ظرفیت پایین داشته و معیارهای تحصیلی سفارش میگردد تا تمام بست هایی که کا

ریاست محترم منابع  نبست های متذکره را تکمیل نمی نماید اشخاص واجد شرایط با ظرفیت بیشتر استخدام گردند. همچنا

به برنامه های آموزش کوتاه مدت  بشری دافغانستان برشنا شرکت در حصه بلند بردن ظرفیت کارمندان از طریق معرفی ایشان

 و بلند مدت اقدام نماید.
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 (011یافته شماره )

: مشکالت در حجم کاری، الیحه وظایف و توظیف نمودن کارمندان بشکل خدمتی در عنوان یافته

  بخش های مختلف د افغانستان برشنا شرکت

 تشریح یافته

زش و ارتقای ظرفیت برای کارمندان اداری و مسلکی خویش طی ریاست منابع بشری دافغانستان برشنا شرکت در بخش آمو

سالهای تحت بازرسی پالن اموزشی و برنامه های ارتقای ظرفیت در اختیار  نداشته، در مطابقت به سهمیه که از طریق 

کنترول  کمیسیون محترم مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی و دونر های مربوطه صورت میگیرد، تا جائیکه معلومات و

فزیکی صورت گرفته، کارمندان درمطابقت به اصل بست و الیحه وظایف شان، وظایف اجراء نمیکنند. که به گونه مثال چند 

 مورد ذیل درین جا انعکاس داده می شود: 

  ( تن کارمند20به تعداد ) 1395( تن کارمند خدمات مشتریان، در سال 12به تعداد ) 1394ریاست کابل برشنا طی سال 

( روز الی 20( تن کارمند خدمات مشتریان به شکل توظیفی بیش از )30به تعداد ) 1396خدمات مشتریان و در سال 

یکسال و حتی اضافه تر از آن منحیث توظیفی ایفای وظیفه نموده اند، همین پروسه توظیفی تا ختم بررسی هیئت ادامه 

 داشته است.

  تن کارمندان آن توظیفی از یکسال الی چهار سال  ( 197) بیش از 6139الی  1394ریاست برشنا هرات طی سالهای

 بوده است که خالف الیحه وظایف اصلی شان ایفای وظیفه نموده است. 

 از یکسال الی چهار سال  تن کارمند آن توظیفی یا خدمتی (5۸) بیش از 1396الی  1394طی سالهای برشنا  ریاست بلخ

 . بوده است

 ز بخش مدیریت بلینگ و جمع آوری عواید ریاست تجارتی مرکز برشنا ، معاونیت تجارتی هرات و نظر به کنترول عینی ا

زمانیکه هیئت از نزد کارمندان متذکره در رابطه به  ،یحه وظایف شان آگاهی نداشتهاز الکارمندان   صورت گرفته،  بلخ

ادر به تشریح وظایف شان مطابق به الیحه وظایف محوله طبق الیحه وظایف معلومات و پرسش بعمل آورد، کارمندان ق

 نگرفته است. قرارارزیابی و نظارت نیز  مورد اجراأت کارمندان متذکره ولین،ومس وظایف نبودند،  افزون بر آن از جانب

 بمنظور استفاده موثر از ین سیستم را ندارد. آموزش های مسلکی، کار مینمایند M.Powerکارمندان که در بخش سیستم 

الیکه یکی از وظایف عمده ریاست منابع بشری ارتقای ظرفیت و فراهم آوری آموزش برای کارمندان میباشد، منابع بشری در ح

از آموزش کارمندان بخش سیستم ام پاور خبر ندارد و هیچ آموزش از طرف ریاست منابع بشری و ریاست تجارتی برای 

 کارمندان متذکره راه اندازی نگردیده است.

 

 جع پاسخ مر

در مورد اموزش ها  در خصوص کارمندان سیستم ام پاور صورت نگرفته در مورد کارمندان توظیفی نیز گفته شده که علت ان 

 کمبود پرسونل دانسته است .

 

 هیئت  سفارش

تمام  سفارش میگردد تا ریاست منابع بشری نیاز سنجی برنامه های اموزشی را انجام داده وطبق آن برنامه های آموزشی برای

کارمندان در نظر گیرد. کارمندان که در بخش سیستم اطالعاتی مشتریان، سنجش صرفیه برق و عرضه خدمات اجرای وظیفه 
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د نیاز است تا به کارمندان بخش های فوق الذکر برنامه اموزشی در مورد استفاده از سیستم اطالعاتی مشتریان یا نمینمای

M.Power رت گیرد.تدویر یافته ارتقای ظرفیت صو 

 

 (012یافته شماره )

اده مربوط اپارتمان های یاسر نبی ز نظارت و حفظ و مراقبت ضعیف از برج برقعنوان یافته: 

 کابل برشنا جنگشن هشتم خوشخال خان مینه

 معیار
تاسیسات و  د افغانستان برشنا شرکت در صورتی قادر به عرضه خدمات برق دوامدار و با کیفیت به مشتریان خواهند بود که از

حفظ و مراقبت پیشگیرانه نیازمند نظارت و زیربناهای اساسی عرضه برق شان به شکل مطلوب مواظبت و نگهداری نمایند. 

 تاسیسات و دستگاه های عرضه کننده برق محسوب می شود میباشد.بررسی نزدیک از 

ترم جمشید نماینده ارتباطی معاونیت حضور داشت نماینده معرفی شده، مح اب 9/4/1397بتاریخ هیئت بررسی  حالت:

بالک های یاسر نبی  از برج برقمعاون جنگشن  محترم نصرت اهلل مدیر جنگشن و محترم عبدالتواب امین ،تجارتی کابل برشنا

 ورد.کنترول عینی بعمل آمشاهده و  ،هشتم خوشحال خان مینه جنگشنآمریت  مربوطزاده واقع چهاراهی قمبر 

. اختمان یکی از اپارتمان قرار داشتدر زیر سنبی زاده  یاسر بالکبرج برق ) میتر عمومی(  بلک میتر ،حهقرار بازدید از سا

برج برق  های قگردش داشته است. صند کیلو وات(  4177.۸6)مقدار به بوده و  (50053662)نمبر حساب میتر عمومی 

بدون اینکه میتر خوان به میتر  های مذکور دسترسی باز   موتر در یک اتاق در زیر تهکوی پارکینگبالک های یاسر نبی زاده 

 مناسب به نظر نمی رسد. از لحاظ فنی و تخنیکی نصب گردیده و وضعیت مراقبتی آنداشته  باشد، 

روز بدون قید میتر از انرژی برق استفاده نموده که مطابق پالیسی  230طبق معلومات مسوولین، شرکت مذکور در حدود 

که این موضوع نشان میدهد د افغانستان  ( کیلو وات صرفیه برق داشته و قابل حصول میباشد675ه مقدار )شرکت برشنا ب

برشنا شرکت پالن های نظارتی عملی ندارد و یا هم به شکل درست از دستگاه و تاسیسات و چگونگی مصرف انرژی برق 

جریان برق بشکل غیر قانونی استفاده مینماید و  نظارت درست صورت نمیگیرد تا تشخیص گردد که چه تعداد مشتریان از

 بتواند کنترول های مناسب وقایوی در زمینه اتخاذ گردد.

نموده است. نبی زاده را ارزیابی ن یاسربرج برق بالک های رهایشی وضعیت تخنیکی و مراقبتی کابل برشنا طی سالهای متواتر 

عالو بر آن،  ( میباشد.1400گردیده بود درحالیکه اصل ضریب آن )محاسبه ( 600)غلط  ضریب سنجش صرفیه برق آن از قبل

( 19.531.204)( روز بدون قید میتر و سنجش نادرست ضریب میتر به مبلغ مجموعی 230شرکت مذکور از صرفیه برق )

 دانسته شده است. قابل حصول باقیدار و افغانی

برج های برق عدم نظارت و ارزیابی متداوم و مستمر  ها و ملعدم وضع و ترتیب طرزالع، نبود پالن های جامع نظارت  علت:

 و تجهیزات اداره
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 ضریب برق را بررسی و از سنجش اشتباه آن مسؤولین معاونیت تجارتی و عملیاتی به وقت و زمان آن موضوع تاثیرات:

عواید شرکت بصورت درست  ننموده است که نشان دهنده اجراآت ضعیف شرکت در زمینه میباشد که باعث گردیدهجلوگیری 

 . سنجش و محاسبه نگردد و عواید شرکت کاهش یابد

  
 

  
 

  
 

سر نبی زاده واقع چهاراهی ایبلک میتر برج برق اپارتمان های  هشتم خوشحال خان مینه، جنگشن( ساحه 6-1تصاویر شماره )

یت بسیار بدی از لحاظ مراقبتی داشته، ازدیاد قمبر که موقعیت میتر عمومی در زیر ساختمان اپارتمان تعیین شده، وضع

 ضایعات در آن دیده میشود.
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 پاسخ مرجع 
( در داخل v-400( و   )kv-15نصب گردیده است، سیستم منتاژ کاری بخش ) ر موجود که به قسمت هوائی منتاژ ترانسفارم

نبوده که برای شان تفهیم گردیده تا بیرون از که غیر ستندرد بوده و از نگاه فنی مورد پذیرش برشنا شرکت  ،تهکاوی میباشد

 تهکاوی جدید ساخته شود.

( 675( روز بدون قید میتر از انرژی برق استفاده نموده بود که مطابق پالیسی برشنا شرکت )230همچنان شرکت مذکور )

که با  ،( کیلووات میرسد6۸91ه )آن ب یترابام بدون قید م درجه کیلووات هر دو میتر و ،قابل حصول میباشد کیلووات گردیده و

بعد از تفریق کیلووات میتر  ( کیلووات گردیده و9646933( مجموع کیلووات میتر عمومی آن )1400در نظر داشت ضریب )

( افغانی مندرج بل دوره دوم به 52355935از جمله مبلغ ) ،های رهایشی که مشترک مستقیم ریاست کابل برشنا میباشند

( افغانی )پول صرفیه حسابات 32۸24731( افغانی قابل حصول و مبلغ )19531204) میتر عمومی مبلغ 20/5/1397تاریخ 

 رهایشی ( قابل مجرائی  میباشد.

 

 هیئت سفارش 
سفارش میگردد تا د افغانستان برشنا شرکت از تمام تاسیسات، دستگاه ها، جنگشن ها و برج های برق نظارت عملی طبق  -1

تدوین شده به عمل آورد و به مشکالت بصورت اساسی رسیدگی صورت گیرد تا ازیکطرف  یک برنامه منظم از قبل

 د عواید صرفیه برق را بصورت منظم جمع آوری نموده بتواند.نضایعات شرکت کاهش یابد و از طرف دیگر بتوان

( 19,531,204بلغ )م برای برج برق بالک های یاسر نبی زاده تعین و( 1400ضریب ) مطابق معیار برشنا شرکت باید -2

 ی را حصول نماید.افغانی باقیدار

 

 (013یافته شماره )

که احتمال تخریب و غیر مطلوب اجناس وسایل و تجهیزات  نگهداری مالحظه اول: عنوان یافته: 

 از بین رفتن آن متصور است:  

برشنا، مالحظه اول: نگهداری غیر مطلوب اجناس، وسایل و تجهیزات در دیپو های مرکزی، کابل 

 هرات و بلخ برشنا

 معیار
د افغانستان برشنا شرکت زمانی میتواند قادر به عرضه خدمات برق باکیفیت به مشتریان باشد که اجناس، وسایل و تجهیزات 

حفظ  .به شکل مطلوب مواظبت و نگهداری نمایندطبق پالن پیشگیرانه تدارک و که بمنظور عرضه انرژی برق استفاده میگردد 

ت مطلوب نیازمند بررسی نزدیک از روند استهالک تجهیزات و پرزه جات و تشخیص به موقع نواقص، تصحیح و تعویض و مراقب

قطعات/قسمت های تخریب شده جهت پیشگیری از خرابی های بیشتر و متعاقبا قطع برق )پرچاوی های غیر پالنی( است. به 

هاد عرضه کننده برق محسوب ه فعالیت های بسیار مهم یک نتجهیزات در زمر و معیاری همین علت حفظ و مراقبت مطلوب

 می شود تا از تخریب و از بین رفتن آن جلوگیری صورت گیرد.

هیئت بررسی از  چگونگی حفظ و مراقبت تجهیزات در دیپوهای مرکزی و حوزوی مشاهده به عمل آورد که در آن  حالت:

 مشکالت و نواقص ذیل وجود داشت.

 جناس و تجهیزات که داخل دیپو و هنگر نگهداری میگردد وجود نداردلست و جدول منظم ا -1
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به شکل غیر مناسب که قابل تفکیک و  در هوای آزادو پراگندهدر دیپو مرکزی تجهیزات اساسی شرکت به شکل  -2

 نگهداری میگردیدشمارش نبود 

پایه میتر یکفاز جدید ( 5469)به تعداد  و ، آهن باب، پایه هارژی برقان مختلف چرخ های کیبل و لین های  -3

دیجیتلی با مارک برشنا کارتن بسته در یک اتاق جابجا شده و یک مقدار سرغچ هایکه در بوجی ها گذاشته شده 

کل غیر منظم درکارتن ها صرفیه برق به ش آنهم غیر قابل شمارش بوده و یک مقدار از اوراق بل های چاپ شده

 گردیده بود. جابجا

بخاطر حفاظت از ساحات داخل تحویلخانه و بیرون آن نصب گردیده آنهم توسط اشخاص کمره های امنیتی که  -4

و بشکل  بودهفعال و متباقی آن غیر فعال ( کمره، صرف دو کمره آن ۸غیرمسلکی کنترول میشود که ازجمله تعداد )

 .غیر فنی به شبکه برق وصل گردیده است

 یسازد، اکثریت غیر فعال بوده و بدون گروپ میباشد.چراغ های پروجکتور که از طرف شب ساحه را روشن م -5

بدون در داخل هنگر از سالهای قبل چ ها، سرکت ها، جین های مختلف النوع( ییکتعداد اجناس تخنیکی )سو  -6

 گردیده است.ده و بشکل پراگنده جابجا تصنیف و تقسیم بندی معیاری بو

بالون های ضد حریق در  متصور بوده و تحویلخانه ها اتاق های و شکست و ریخت سقف ودیوار های هنگررطوبت،   -7

 . وجود نداشت دیپو که این خود باعث از بین رفتن اجناس میشود

حفظ و مراقبت غیر مطلوب و معیاری در د افغانستان برشنا 

ره برداری از شرکت، عمر مفید تجهیزات و تاسیسات تولید و شبکه های انتقال و توزیع برق را کاهش داده، هزینه های به

  شبکه های برق را افزایش داده و در نتیجه باعث کاهش کیفیت خدمات برق رسانی میگردد.

میتر یکفاز جدید  دیجیتلی با مارک برشنا کـارتن بسته در یک اتاق جابجا  ( دیپوی مرکـزی برشنا12و11تصاویر شماره )

 غیر قابل شمارش میباشد.شده  ویک مقدار سرغچ سیم دار در بوجی ها گذاشته شده آنهم 
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( از دیپوی مرکزی برشنا که نشاندهنده وضعیت داخل تحویلخانه که شکست و ریخت سقف 14و13تصاویر شماره )        

،داخل شدن اب باران باالی تجهیزات تحـویلخانه و همچنان بدون لیبل گذاشتن تجهیزات کـه ازسالهای قبل بدون 

 تفکیک گـذاشته شده است.

 

 سخ مرجع پا
 هیئتخانه گذاشته شده در صورت غیر فعال بودن فورکلفت و یک تعداد چرخ های کیبل توسط لاجناس که در ساحه تحوی

عدلی و قضایی مهر الک گردیده است، نبود جای مناسب برای داغمه جات ، میتر ها دیجیتال از سالهای گذشته بوده و در 

پایه میتر دیجیتل به ریاست تجارتی حواله و  30گردیده که به اساس ضرورت به جمع معتمد قید  1394موجودی اخیر سال 

بعدا به اساس تثبیت مدیریت البراتوار ریاست محترم برق کابل میتر ها مشکل داشته است ، سرغچ ها وبل های صرفیه برق 

بجا خواهند شد ، امریت به جمع معتمد قید گردیده است . صندوق ها دوباره جا 1394که به اساس موجودی اخیر سال 

امنیتی در مورد کمره ها و پروجکتور و افراد مسلکی در بخش سیستم کمره های امنیتی پیشنهاد نموده است ولی اجراأت از 

طرف ریاست مالی واداری صورت نگرفته است ، همه موضوعات مربوط معطل قرارداده شده منتظر به اعمار یک تحویلخانه 

 درنظرگرفته شده است موکول گردیده است. معیاری که درپالن بعدی

 

که طی  ( پایه میترهای جدید دیجیتلی4695عدم معلوم بودن سرنوشت تعداد )  مالحظه دوم:

 است سالهای متمادی در داخل دیپو تحویل خانه کابل برشنا جابجا گردیده

مشاهده به عمل آورد. در دیپو  یاز دیپو تخنیکی محمد شاپور معتمد جنس 22/1/1397هیئت بررسی به تاریخ  حالت:

( امپیر با مارک برشنا  در کارتن ها داخل تحویلخانه جا 60*10میتر های جدید  دیجیتلی نوع ) پایه( 4695به تعداد ) متذکره

بجا شده بود، میتر های فوق الذکر نظر به پاسخ مرجع مربوط به سال های قبل می باشد، نظر به چک صادره نمبر 

تعداد  قیمت مجموعیافغانی که  -1175/-، قیمت فی پایه میتر دیجیتل یکفاز مبلغشعبه جنسی 25/10/1396(12۸)

 یگردد.افغانی م (5,516,625)مبلغ( پایه میتر 4695)

هیئت بررسی در رابطه به تعداد، ثبت دفتر، سال خریداری، شرکت تهیه کننده، قیمت آن و علت اینکه تا الحال در دیپوی 

رائه شده و اسناد موجود میترهای متذکره داری و انبار گردیده است طالب معلومات گردید. طبق معلومات اشرکت برشنا نگه

نگردیده بلکه مسوولین در مورد اسناد و معلومات الزم در اختیار نداشته که نشان دهند که میترهای  جمع و قیدنه تنها اینکه 
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اری صورت گرفته است. از میترهای ذکر شده طی سالها استفاده ذکره شده چه زمانی و به اساس کدام نیازمندی خرید

 نگردیده است که نشان دهنده عدم استفاده موثر از منابع شرکت، ضیاع پول و احتمال مفقود شدن آن نیز وجود دارد.

 

 پاسخ مرجع 
ن در سال عدد آ 30( عدد میتر سنگل فاز موجود میباشد که  4695به تعداد )  1394در موجودی اخیر سال  -

 غرض تست توزیع گردیده است . 1396

ثبت دفتر گردیده  1394به مالحظه اسناد میتر های متذکره در آنزمان چکوارده نگردیده و در موجودی اخیر سال  -

موجودی  هیئتتوسط  1394از اینکه جنس در وقت و زمان آن چکوارده نگردیده بود و برویت موجودی سال  ،است

 لهذا نوعیت کمکی یا خریداری آن واضح شده نمیتواند. ،دیدهثبت اوراق موجودی گر

 گردیده است . 12۸های هم نوع دیگر قیمت به شکل اوسط درج چک صادره  یتربه اساس چکوارده م -

مرجع پیشنهاد کننده و منظوری مقامات ذیصالح جنس چک صادره و به  یاز تحویلخانه مرکزی به اساس تقاضا -

یگردد که چنین تقاضا از طرف ریاست محترم تجارتی و یا مرجع دیگر صورت نگرفته شخص تسلیم شونده توزیع م

 است تا به اساس آن توزیع این میتر ها صورت میگرفت .

از اینکه میتر های فوق الذکر در آنزمان چکوارده نگردیده و نزد دفتر نیز کدام اسناد وجود نداشته بدین اساس  -

زیرا اداره نمیتواند بدون موجودیت  ،کر خریداری و یا مساعدت گردیده استنمیتوان گفت که میتر های فوق الذ

 محترم ارایه نماید. هیئتاسناد معلومات آفاقی به 

 

نگهداری اجناس و تجهیزات، غیر موثر بودن سیستم  سهل انگاری مسوولین زیربط، نبود میکانیزم مشخص برای علت:

 نظارتی و تفتیش داخلی

 تخریب، استهالک و سبب میگردد تا اجناس و تجهیزات ی اجناس و تجهیزات به طور مطلوبعدم نگهدار تاثیرات:

 آن وجود دارد.از بین رفتن  امکان

 

 هیئت سفارش 
و حفظ و نظر داشت رعایت تعلیماتنامه تهیه و تنظیم امور تحویلخانه ها در با سفارش میگردد د افغانستان برشنا شرکت  -

ناس طی یک پالن منظم  مشکالت موجود هنگر و دیپوهای آن شرکت را بصورت بنیادی مراقبت مطلوب تجهیزات و اج

حل نموده، برای اجناس و تجهیزات جای مناسب تهیه گردیده تا  از بین رفتن و تخریب اجناس و تجهیزات جلوگیری به 

 عمل آید.

واضح  ( را4695میترهای تعداد )  سرنوشت سفارش میگردد تا د افغانستان برشنا شرکت و مسوولین بخش های مربوطه -

ساخته، از صحت و فعال بودن آن اداه خویش را مطمین ساخته و منبعد تدارک اجناس و خریداری ها طبق نیازمندی 

 صورت گیرد.
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 (014یافته شماره )

در  استفاده غیر مطلوب از دستگاه تست و کنترول میترها و مشکالت موجودعنوان یافته: 

 میترها، حفظ و مراقبت غیر مطلوب دستگاه ها و تجهیزات  البراتوار تست

مشکالت در البراتوار تست میترها و عدم استفاده مطلوب از دستگاه تست میترها  مالحظه اول:

 کابل برشنا

 معیار
 تهیه معامالت کلیه بایست ذخیره ثبت کارت در( تعلیمات نامه محاسبه جنسی در رابطه چنین صراحت دارد: 32ماده )

 آن توزیع مجرد به شده توزیع اجناس جنسی محاسبه اصول طبق . گردد درج منظم طورم آن وزمان وقت به اجناس وتوزیع

د گردد. همچنان،  جنسی محاسبه دفتر ثبت و مجرا ها خانه تحویل آمریت با هماهنگی در جنسی محاسبه دفتر در باید

از ظرفیت  ها مشتریان را در البراتوار تست مینمایند آموزش فنی دهند وکارمندان ذیربط که میتر افغانستان برشنا شرکت باید

تا اجراآت سرعت عمل بخشیده و  اعظمی نمایدمطلوب و   استفادهبا درنظرداشت معیارات آن موجود دستگاه تست میترها 

 کیفیت اجراآت بهبود یابد.

ها با حضور داشت نماینده ارتباطی ومحترم محمد انور  از مدیریت البراتوار میتر5/2/1397بتاریخ  بررسی تیم مؤظف حالت:

 که در نتیجه کمبودی ها و نواقص ذیل بمشاهده رسید:  بعمل آوردید دشریعت مدیر البراتوار کابل برشنا باز

، دستگاه که نصب و منتاژ گردیده با معیارات نبودقیمت دستگاه های تست میتر ها معلومات موجود در مورد خریداری و  -1

ازینکه کارمندان با دستگاه  ن المللی عیار بوده، دستگاه متذکره ظرفیت راپور دهی را به شکل الکترونیکی دارد ولیبی

نماید که نشان دهنده عدم استفاده  به مشتریان ارائه میقلمی به شکل  تست میترها راراپور ها  بلدیت کامل ندارد،

 درست از دستگاه میباشد. 

آزاد توسط مشتری خریداری می گردد  ولی تایپ تست میتر خریداری شده  که دارای مدار اعتبار از بازار  ی کهمیتر ها -2

از کیفیت و گرنتی می باشد، چک نمیگردد و تایپ تست مدار اعتبار قرار داده میشود، اینکه میتر با کیفیت و گرنتی است 

میتر های دیجیتال بعد از شش ماه دوباره  یاخیر در تایپ تست معلوم نمی گردد. نظر به شکایت یکی از مشترکین،

 عوارض میکند و به مشکل مواجه می گردد، علت آن موجودیت میتر های بی کیفیت در بازار می باشد.  

افزون بر آن است،  ال بشکل پراگنده انبار گردیدهدر دفتر کاری البراتوار یک مقدار زیاد میتر های انلوگ و دیجیت -3

بدون لباس مشخص البرانت، دست کش ها و لباس بی خطر که سرکارشان با گرد وخاک، شعاع  کارمندان بخش البراتوار

 میگردد، می باشند.   مختلف امراض یسی مواد کیمیاوی که باعث مقناط

و از مدت چند سال میشود مورد ( تست میتر جدید یکفاز و سه فاز در یک ساحه اتاق البراتوار نصب MTEدو دستگاه ) -4

تست و چک میتر ها توسط دستگاه متذکره صورت نمی گیرد ، برعکس یک تعداد میتر ها  ر نگرفته است. استفاده قرا

توسط چک دستی و غیر معیاری که عبارت از یک بخاری چهارراده کهنه که باالی فرش در زیر میز چوبی قرارداده شده 

 گرددغیر معیاری اطمینان حاصل می از صحت بودن و فعال بودن میتر به شکل 
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میتر های عارضه دار و جدید که مشترکین جهت چک به البراتوار می آورند، دستگاه های فعال قابلیت تمام کوایف میتر  -5

، در حالیکه کندرا به سیستم نرم افزار که در دستگاه البراتوار نصب شده جهت اطمینان برای مشتری راپور ارایه نمی 

از  ارمندان متذکره به نسبت عدم آگاهی و آموزش های الزم نمی تواننددستگاه متذکره چنین ظرفیت را دارد ولی ک

 . دستگاه استفاده اعظمی نمایند

صورت علل و عواملیکه باعث چنین مشکالت گردیده است ، نبود افراد فنی و مسلکی می باشد، نظربه مصاحبه که  با البرانت ها 

مواردیکه در فوق به آن تذکر داده شد، در تصاویر ذیل به وضاحت قابل . گرفت درین عرصه آموزش های فنی را فراه نگرفته اند

 مالحظه می باشد. 

 

 

 

 

 

 
     

 

 

 
( با وجود البراتوار تست میتر، چک گردش میتر ها به شکل فنی صورت نگرفته 1۸و16،17، 15تصاویر شماره )

میز چوبی قرارداده شده که احتمال خطر توسط یک بخاری چهارراده کهنه انهم  به برق وصل شده سرفرش در زیر 

 متصور میباشد.

 

 پاسخ مرجع
موضوع قیمت و خریداری و یا تهیه دستگاه ها معلومات موجود نمی باشد، ولی دستگاه ها قابلیت تست را دارد و قبالً در 

ته نمیشود و البراتوار دستگاه ها پروگرام نصب گردیده است، تایب تست که ضم میتر ها از کمپنی میباشد از مشتری خواس

داغمه یا  یریاست کابل برشنا با انجام تست های مورد ضرورت میتر های بازار را تائید و یا مسترد مینماید، در مورد میتر ها

تست میتر در شعبه البراتوار موجود که یک ( MTEدو پایه دستگاه ثابت ). عد از یک هفته انتقال داده میشودخراب در اتاق  ب
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اصالح شبکه برای سرعت روند کاری خویش به  یل است ودیگری آن تا اکنون نصب و منتاژ نگردیده است، میتر هاآن فعا

، ینمایمد با دستگاه چک و البراتوار ماگر میتر کم گردش، اضافه گردش و یاکدام عارضه دیگر دار مینمایمشکل منول تست 

نگ تدویر گردیده است، بلی سیستم عامل نتگاه برای یک مدت کوتاه تریبرای هر دسدستگاه ها قابلیت ارایه راپور را دارد ، 

یک دستگاه البراتوار با ویندوز اکس پی عیار بوده، تست های معین که در اینجا الزم است انجام شود دستگاه ها توانائی 

 وقابلیت انجام آن تست ها را دارد.  

     

ت و کنترول میترها  و عدم استفاده مطلوب از پایه دستگاه تس 12عدم جمع و قید مالحظه دوم: 

 آن توسط کابل برشنا
 

هیئت بررسی از مدیریت البراتوار کابل برشنا کنترول عینی نمود و طبق معلومات مسوولین دستگاه های ذیل در آن  حالت:

 مدیریت موجود بوده

( میتره 6، یک پایه دستگاه )1392سال  در  MTE( میتره نوع 10یک پایه )که   پایه دستگاه البراتوار  3عداد به ت (1

به  1397در سال  Clauچینایی ع ( میتر ه نو20، یک پایه دستگاه ) 1392در سال   Henan starنوع چینایی 

 ت البراتوار ریاست کابل برشنا مواصلت ونصب گردیده است . یمدیر

برشنا  داراییاری گردیده و در جمع خرید 1392در سال  MTE( میتره نوع 20یک پایه دستگاه ثابت البراتوار ) (2

 ثبت گردیدهشرکت 

می باشد که همه شان در سال   MTEجرمنی و یکپایه ان نوع   Zera( پایه ان نوع 2سه پایه دستگاه پارتیبل ) (3

 مساعدت گردیده است . 1392

ایه ان در سال از جمع مساعدت ها می باشد و یکپ 1392ن در سال آکه یکپایه   MTEدو پایه ریفرنس میتر نوع  (4

 خریداری گردیده است. 1396

در شعبه البراتوار مواصلت ورزیده است که توسط برشنا شرکت  1397چهارپایه دستگاه پارتیبل جدید در سال  (5

این گزارش توسط مدیریت البراتوار بدون درنظرداشت اسناد ومدارک که ثبت مدیریت   .خریداری گردیده است

 باشد، داده شده است.

 

که باالثر معلومات  به هیئت معلومات ارائه نمود( پایه دستگاه های مختلف النوع 13ت البراتوار از موجودیت تعداد )مدیری

( افغانی در 18,706,000به ارزش مبلغ )   MTE( میتره نوع 20شعبه جنسی صرف از قیدیت یک پایه دستگاه البراتوار )

هیئت بررسی  یه آن ثبت وراجستر شعبه جنسی کابل برشنا و مرکز نمی باشد.( پا12مدیریت جایداد ها ثبت بوده و از تعداد )

پایه دستگاه های مختلف گردید ولی مدریت جنسی در مورد جمع و قید آن معلومات  12 از ریاست مالی و اداری درمورد

سط کدام مراجع درخواست و نداشته است و چنین دستگاه ها را به کابل برشنا توزیع ننموده است. اینکه این دستگاه ها تو

 .تهیه گردیده و در جمع وقید کدام بخش میباشد اسناد آن نزد اداره موجود نمیباشد

( میتره که از 20) MTE دستگاه تست میترها صرف از یک دستگاه 13مهمتر از آن، بنا بر مدیریت ضعیف منابع از جمله 

که نشان دهنده  د و از دستگاه های دیگر استفاده صورت نمیگیردفاده میگردالی اکنون نصب و منتاژ گردیده است 1392سال 

پول هنگفت  منظم بمنظور استفاه از دارایی و تجهیزات اداره بوده و گذاریاجراآت ومدیریت ضعیف اداره برشنا، نبود پالن 

   از آن استفاده نمیگردد.موثر بطور باالی تجهیزات به مصرف رسیده ولی 
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حفظ و مراقبت و نگهداری تجهیزات سب ستیشن پکتیا کوت مربوط مالحظه سوم: مشکالت 

 کابل برشنا

 به حضور داشت محترم خواجه احسان آمر سب استیشن و عبدالمجید نماینده کابل 5/2/1397مؤظف بتاریخ  هیئت حالت:

معتمد روغنیات و محمد و معتمدین هریک: محمد امین  برشنا از  سب استیشن برشنا کوت و ورکشاپ ترمیم موتر کابل برشنا

عمر معتمد داغمه جات از دیپو روغنیات، هنگرهای داغمه جات و ورکشاپ، بازدید بعمل آورد که در نتیجه کمبودی ها و 

 نواقص ذیل مشاهده گردید:

تنظیم و توزیع می  از آنکه انرژی برق سمت جنوب کابل  بودهسب استیشن بزرگ  وت یککپکتیا استیشن   بس (1

بلندی احاطه دیوار های سب استیشن پائین بوده که خطرات  .احه دامنه کوه آسمائی موقعیت دارددر س و گردد

 متوجه سب استیشن متذکره می باشد امنیتی

 ندارد سیستم کمره های امنیتی در اطراف و داخل دفاتر سب استیشن سب استیشن متذکره (2

م تاریخ گذشته بوده، کمبود گارد های داخلی ، صرف یک آله ضد حریق وجود داشته آنهندارد وسایل ضد حریق  (3

 متصور است امنیتی شرکت و پوسته امنیتی

بودن پرسونل تخنیکی با لباس های مخصوص با لباس های تخنیکی بی خطر، نبود کتاب راجستر ملبس  عدم (4

 رسمی، راپور یومیه فاقد نشانی شد ومهر وتاپه بوده است.

در داخل هنگر کالن و یک تعداد در ساحه باز عقب هنگر بطور پراگنده انبار  میتر های داغمه و آهن باب و کیبل ها  (5

 سه سال در تصفیه  آن اقدام نگردیده است.مدت بیشتر از  وده ش

شاپ به قسم پراگنده ، اجناس در داخل ورکمناسب نبودهشده به یک ورکشاپ معیاری وضعیت ساحه انتخاب  (6

( میتر داخل ورکشاب موقعیت داشته و در دو سمت صندوق اجناس 6، یک باب صندوق برق دارای )بودهموجود 

لین های برق بشکل  ورکشاپ خواهد گردید، همچنانوقوع شارتی برق سبب حریق کهنه موجود بوده در صورت 

که  جدیدغیر فنی به برق وصل گردیده است که در تصاویر ذیل به گونه آشکار قابل مالحظه می باشد، پرزه داغمه و 

 لین تفکیک شده نمیتواند .ووخل ورکشاپ وجود دارد در جمع و قید مسدر دا

 ذخیره های آهنی بزرگ تیل با ظرفیت هنگفت درصحن برشنا کوت در جای غیر مناسب آن گذاشته شده است، در  (7

ین که امکان از ب باران گذاشته شده و عوض اینکه به شکل معیاری در زیر زمین جابجا شود در هوای آزاد زیر برف

 شدن آن متصور می باشد.   خرابرفتن و 
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(  از برشنا کوت کابل، احاطه دیوار استیشن پایئن بوده و داخل استیشن و احاطه آن کمره های 20و19تصاویر شماره  )  

 .امنیتی نصب نگردیده است

 
اس مختلف انبار گردیده و یک ( از برشنا کوت کابل ،یک تعداد زیادی میتر های داغمه و اجن22و21تصاویر شماره )   

آن اقدام صورت  وتنظیم ترتیبتعداد کیبل ها وآهن باب در عقب ساحه هنگر به قسم پراگنده انداخته شده است در 

 نگرفته است. 

    

اده نیست تجهیزات و پرزه جات به قسم پراگنده افت ی( سب استیشن برشنا کوت وضعیت ورکشاپ معیار24 و 23شماره ) تصاویر    

 و میتر بکس که در داخل ورکشاب بوده لین های غیر معیاری و فنی وصل گردیده که باعث شارتی برق خواهند شد.
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( ازبرشنا کوت دفتر مدیر ورکشاپها در آشپزخانه بوده است و ذخایر بسیار کالن که باید تیل  26و 25تصاویر شماره )

 ن استفاده نمیشود.آه در هوای ازاد گذاشته شده و از شود و قابل استفاده بود در ان ذخیره

 

 پاسخ مرجع 

  داده شده است به پرسونل تخنیکی توصیه گردیده که لباس برشنا در مورد مشکالت، پیشنهادات به مقام کابل

 رسمی برشنا را بپوشند.                                                              

 هن باب، کیبل ها، میترها وغیره اجناس پیشنهاد صورت گرفته مگر از طرف ریاست مالی و اداری اجناس داغمه، آ

 معطل قرارداده شده است.

  ورکشاپ ترمیم وسایط ودفتر مدیریت ورکشاپ که در ساحه برشنا کوت موقعیت دارد به شکل استندرد نبوده

 ایجاب اعماریک ورکشاپ معیاری را مینماید. 

 

مشکالت موجود در حفظ و مراقبت سب ستیشن شمال و چگونگی نگهداری  مالحظه چهارم:

 تجهیزات آن

از سب استیشن شمال با حضور داشت نماینده معرفی شده مرجع محترم  24/2/1397هیئت مؤظف بتاریخ  حالت:

یل بمشاهده عبدالمجید ومحترم غالم سخی سرپرست سب استیشن شمال بازدید نمود که در نتیجه کمبودی ها و نواقص ذ

 رسید:

 کتاب راجستر راپور یومیه فاقد نشانی شد ومهر وتاپه بوده که یک نوع نقیصه دفتر داری را نشان میدهد.  (1

سیستم کمره های امنیتی داخل دفاتر و اطراف سب استیشن درشرایط کنونی جهت کنترول ومراقبت از سب استیشن   (2

 شمال نصب نگردیده است. 

 یفورم برشنا می باشند.پرسونل تخنیکی فاقد یون (3

در وظیفه حاضر نبوده وفردی را به صفت سرپرست رسمی معرفی نکرده است که در سطح دستگاه یک  آمر دستگاه (4

 نقیصه بزرگ وعدم مسؤولیت پذیری را نشان میدهد.

 دیوار های سب ستیشن دارای رطوبت بوده که ممکن برای دستگاه ضرر تخنیکی وارد نماید .  (5

ی شفت ها باید رسماً به مالحظه ریاست محترم کابل برشنا ارایه شده ونصب بورد سب ستیشن گردد که جدول نوکریوال (6

 بمالحظه نرسید.

 دیپودر ، تجهیزات جدید، مستعمل و داغمه جات بطور مختلط میگرددمقرره ترتیب وتنظیم تحویلخانه ها رعایت ن (7

 ه است.ی را ببار  آوردکه چالش عمده پیرامون محاسبه اقالم جنس نگهداری میگردد

،  بنابر نگهداری میگردد دیپودر ( صندوق کیبل روغنی نوع روسی جدید بدون استفاده از سالهای متمادی 32به تعداد )  (۸

در محوطه  پروژهء تحت نام )اوزبین(افتیده استفاده نگردیده است، یک تعداد تجهیزات و وسایل مربوطه  روز اینکه از مود

یپو در فضای آزاد گذاشته شده و تعدادی هم در داخل دیپو و تعدادی هم در کانتینر ها جابجا سب استیشن وهنگر د

 و با خطر تخریب مواجه میباشد. گردیده که پروسه حسابی و موجودی ها را چالش برانگیز ساخته است
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پوها از جانب ملل متحد ( رول فالست کیبل های برق نوع پاکستانی که بنابر اظهارات تحویلدار ومدیر دی94بتعداد ) (9

 .قید نگردیده استمساعدت گردیده جمع تحویلدار 

( پایه صنادیق میتر از آمریت ساختمانی کابل برشنا تسلیمی گرفته شده، چون فاقد پلیت ها میباشد 1000بتعداد )  (10

 بدون استفاده در هوای آزاد تحت استهالک و زنگ خوره قراردارد

از سالهای قبل قفل بوده و بنابر اظهارات مدیر تحویلخانه اجناس غیر ضرورت و داغمه  ( فت که20( کانتینر )4بتعداد)  (11

که نشان دهنده ضعف مدیریتی و استفاده نادرست منابع شرکت میباشد نظارت جات در آن دیپو گردیده، الزم است 

 نه ها و کارمندان صورت نگرفته است .دوامدار و طبق برنامه از دیپو، تحویلخا

 

. 
 

 پاسخ مرجع 
کتاب راجستر راپور دارای مهر و تاپه نبوده متوجه خواهم بود، تا الحال در مورد سیستم امنیتی و کمره ها اقدام نشده پیشنهاد 

قی صورت میگیرد، استحضاری از کارمندان که لباس توزیع شده کنترول جدی صورت میگیرد، در مورد سرپرستی نسبت ضی

معاونیت امریت امنیت کمبود گارد ها در جریان قرارداده  ووقت اجراأت صورت نگرفته، توظیف گارد ها از مرکز صورت گرفته 

شده، کمپیوتر ها نظارت میشود از لحاظ امنیتی محرم بوده و هکر ها داخل شده نمیتواند و به انترنت هم ضرورت ندارد در 

 میباشد. بعضی کمپیوتر ها انتی ویروس ضروری

اجناس و تجهیزات جدید و مستعمل به قسم پراگنده درمحوط جابجا شده پیشنهاد گردیده است تا یک تعداد اجناس صنادیق 

( بوده برای ضایعات برق به واحد USAID( چرخ کیبل از کمک های )94مربوط پروژه بوده بطور مؤقت جابجا شده، به تعداد )
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ی کابل برشنا جابجا نموده که تسلیمی این کیبل ها صورت نگرفته است، به تعداد های دومی کمک گردیده است. در دیپو

پایه صنادیق میتر که تحویدار ریاست کابل برشنا از ساختمانی امور برق تسلیم شده در هنگر جابجا نمودیم، یکتعداد  1000

 اجناس در کانتینر ها از سالهای قبل باقی مانده است .

 

 موجود در آمریت ورکشاپ سب ستیشن شمال مربوط کابل برشنامالحظه پنجم: مشکالت 

از آمریت ورکشاپ مربوطه کابل برشنا به حضور داشت نماینده معرفی شده محترم عبدالمجید،  24/2/1397بتاریخ  حالت:

مبودی ها و محترم احسان اهلل نوابی آمر ورکشاپ، انجنیر خالد، جان محمد ونجیب اهلل بازدید صورت گرفت که در نتیجه ک

 نواقص ذیل بمشاهده رسید :

کتاب ژورنال ثبت ترمیمات وچک ترانسفارمرها بدون مهر ونشانی شد و نمره گذاری بوده که به شکل غیر رسمی  (1

 .استفاده گردیده است

سیم های مسی داغمه جمع آوری گردیده که به اثر ترمیم ترانسفارمرها بوجود آمده  ورکشاپ داخل دو اتاقدر  (2

 آن در داخل ورکشاپ سبب محدودیت کاری کارمندان ورکشاپ گردیده است وتراکم

 است.  کرن سیار در بین کثافات و باران تحت استهالک قرارداشتهوسیله  (3

یونیفورم و وسایل محافظتی برای کارگران تهیه نگردیده ومحیط کاری محدود وغیر معیاری و از مؤثریت کافی  (4

 ذیل قابل مالحظه می باشد:برخوردار نمی باشد که در تصاویر 

 

 
 

( در ساحه سب استیشن شمال، ورکشاپ ترمیم ترانسفارمر ها، وسایل و تجهیزاتیکه غیر قابل استفاده 32و31تصاویر شماره )

میشوند در یک اطاق با تجهیزات جدید یکجا جمع آوری گردیده که تفکیک شده نمیتواند، ماشین فور کلفت خراب بوده و 

 گران برابر به سایز شان نبوده است.یونیفورم کار
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 پاسخ مرجع 

کتاب )ژورنال( ثبت ترانسفارمر ها به هدایت هیئت مهر ونشانی می شود ، جمع آوری سیستم ترانسفارمر ها نیز به مقام کابل 

باید در سطح برشنا پیشنهاد گردید، کرین در صحن بیرون ورکشاپ از دوره های ظاهر شاه توسط آلمانی ها آورده شده کرین 

باالی ورکشاپ نصب گردد که سقف ورکشاپ پائین بوده نصب نشده، ترمیمات ترانسفارمر های دولتی مربوط شرکت بدون 

اجرت ترمیم میگردد و ترانسفارمر های شخصی در مقابل اجرت ترمیم میگردد، علت اینکه کارمندان ملبس به یونیفورم 

تیل، ولدنگ کاری برقی،گریس کاری، لباس های تدارک شده برای مدت یک  نیستند  این است که پرسونل ورکشاپ تصفیه

 هفته کار نمی دهد و از بین میروند چون سرو کار با مواد کیمیاوی و امورات ولدنگ کاری می باشد. 

 

مالحظه ششم: مشکالت حفظ و مراقبت دیپو ها و نگهداری تجهیزات به شکل غیر مطلوب حوزه 

 هرات برشنا

درحضورداشت محترم احمد  3/5/1397بررسی جهت حصول اطمینان از چگونگی حفظ اموال و اجناس بتاریخ  تیم حالت:

و مشکالت ذیل حفظ و مراقبت  از مدیریت تست البراتوار هرات به سرپرستی محترم میر اقا بازدید نمود "جمشیدی "صمیم 

 و نگهداری تجهیزات وجود داشت.

در دستگاه کار می نمایند، آموزش های  مامورین که میتره نصب بوده، 20ه دستگاه در مدیریت تست البراتوار یک پای (1

و میتر های را که نصب دستگاه می نمایند راپور آنرا به شکل قلمی تهیه نمایند، در بخش  دریافت ننمودهالزم مسلکی 

 صحت میتر اطمینان حاصل نمایند.که از   شتهراپور دهی دستگاه بلدیت ندا

ستگاه در آن نصب بوده یک اتاق غیر معیاری، کوچک و نسبتاً دارای هوای گرم بوده که امکان زنگ زدن دستگاه اتاقیکه د (2

متذکره متصور می باشد. همچنان هیئت متوجه گردید که  از همین اتاق که دستگاه در آن نصب می باشد، منحیث  

 دفتر کاری هم استفاده می گردد.

ملبس نبوده تا از سایر کارمندان و مشتریان تفکیک گردد و موارد مصئونیت شخصی کارمندان به لباس مخصوص شرکت  (3

 مراعت گردد.

جنسی بازدید بعمل آمد، یک مقدار اجناس به قسم پراگنده غیر قابل شمارش در دیپو جابجا شده و یک  خانه تحویلاز  (4

و موجود بوده است. تعداد اقالم از مود افتیده و تعداد میتر های سه فاز انلوگ میتر های سه فاز دیجیتال نیز در داخل دیپ

غیر کار آمد در دیپو غیر قابل شمار موجود بوده که از آن استفاده بعمل نیامده است و بعضی تجهیزات سابقه ولی جدید 

 نیز در دیپو جابجا گردیده است که مورد استفاده قرار نگرفته است.
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، تعداد از میتر های سه فاز انلوگ غیر قابل استفاده و تجهیزات در تحویلخانه به ( هرات برشنا34و 33تصاویر شماره )    

 قسم پراگنده انبار گردیده است. 

 پاسخ مرجع 
نصب گردیده، مسؤول بخش مدیریت البراتوار بصیر احمد به رخصتی  1392دستگاه البراتوار حوزه هرات برشنا در اول سال 

ریت تعیین شده که با دستگاه بلدیت داشته و مشکل مشتریان را مرفوع می کند در حج رفته، میرآقا بحیث سرپرست مدی

قلم تجهیزات که در تحویلخانه جابجا شده در  2۸مورد اتاق مناسب و معیاری اقداماتی در نظر گرفته میشود. به تعداد 

 ی و سومی از آن استفاده نمیشود. واحدهای دوم

 

دیپو ها و نگهداری تجهیزات و اجناس در حوزه بلخ  مالحظه هفتم: مشکالت حفظ و مراقبت

 برشنا شرکت

به حضورداشت نماینده ارتباطی محمد اکبر از دیپو مرکزی بلخ برشنا در سب  7/5/1397بتاریخ هیئت بررسی  حالت:

 ( کیلووات بازدید بعمل آمد که نواقص ذیل بنظر رسید: 35استیشن ) 

 ظیم تحویلخانه ها عیار نگردیده، اجناس وتجهیزات برق جدید وکهنه بطور اجناس داخل دیپوها مطابق به مقرره تن

 پراگنده دیپو گردیده که قابل شمارش نیز نبوده ومعتمد در شناسایی اجناس عاجز است.

 ( قلم پرزه جات وتجهیزات برقی که از طریق پروژه فشنر آلمانی مساعدت گردیده، در مورد مسؤولین 7بتعداد )

 قیدیت آن اگاهی نداشته اند.مربوط از صورت 

 .دو سمت محوطه دیپو ها سیم خار دار آن به زمین سقوط کرده و شرایط سرقت اجناس را مهیا ساخته است 

   ،یک تعداد وسایط کهنه وکرن های غیر فعال، کیبل ها، تخته چوب ها، پایه های برق وصدها پایه میتر های آنلوگ

ن محوطه بلخ برشنا بطور پراگنده و غیر مسووالنه در مقابل دارایی عامه از ترانسفارمر های تخریب شده در روی زمی

سالیان قبل تا اکنون انبار گردیده که از یک جانب ساحه را بی موجب مصروف ساخته و از جانب دیگر به مرور زمان 

 در فضای آزاد استهالک و تخریب میگردد. 

 ساخته نشده و کارمندان به شکل منول به وسایل دستی  ورکشاپ تخنیکی ترمیم ترانسفارمر ها بشکل معیاری

 خودی سیم پیچ ترانسفارمر ها را کار میگیرند، که باید در قسمت توجه صورت گیرد. 
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( ساحه بلخ برشنا، یک تعداد اجناس کمکی پروژه فشنر قیدیت نشده و یک مقدار اجناس به 4۸و47تصاویر شماره ) 

 .جابجا شده استشکل   پراگنده در تحویلخانه 

 

  

( ساحه بلخ برشنا، تجهیزات کهنه و غیر قابل استفاده در محوطه تحویلخانه به قسم پراگنده 50و49تصاویر شماره )

 جابجا شده است .

  
( ساحه بلخ برشنا ، ترمیم ترانسفارمر ها بشکل غیر معیاری و بشکل دستی از طـرف کارمندان 52و51تصاویر شماره )

 .موتورکار گرفته میشودپیچ های  در بخش سیم
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 پاسخ مرجع 
( مؤرخ 25دیپوی تجهیزات برق حوزه بلخ برشنا غیر معیاری بوده، هفت قلم جنس پروژه فشنر آلمانی ذریعه چکوارده )

گدام شده، به اثر حوادث سیم خاردار از دیوار ها قسمًا تخریب گردیده، در مورد یک باب هنگر که کارساختمان   3/3/1397

 آن عنقرب جریان خواهند پیدا کرد تصمیم گرفته شده است.

 

نگهداری اجناس و تجهیزات، برنامه ریزی و خریداری  سهل انگاری مسوولین زیربط، نبود میکانیزم مشخص برای علت:

ات عدم موجودیت پالن نظارتی و نظارت مستمر از تجهیز تجهیزات غیر ضروری و  غیر موثر بودن سیستم نظارتی اداره.

شرکت و نبود پالن و برنامه مشخص پیشبینی شده برای حفظ و مراقبت تجهیزات سب ستیشن ها. همچنان، سهل انگاری و 

 بی توجهی مسوولین ذیربط 

استهالک  سبب میگردد تا اجناس و تجهیزات تخریب و زودتر عدم نگهداری اجناس و تجهیزات به طور مطلوب تاثیرات:

قید وسایل  احتمال مفقود شدن تجهیزات و دارایی را بیشتر ساخته و به ضرر اداره تمام گردد. همچنان، عدم جمع و 

 میشود. 
 

 هیئت سفارش 
و راپورهای تست میترها بشکل سفارش میگردد تا دستگاهای تست میترها به شکل درست استفاده صورت گیرد  -1

حاصل گردد و از طرف دیگر از ضیاع وقت نیک ترتیب گردد تا ازیکطرف از تست های صورت گرفته اطمینان ورالکت

 جلوگیری به عمل آید

میترهای که توسط مشتریان از بازار خریداری میگردد الزم است تا به شکل اساسی از کیفیت و کارکرد آن تست  -2

 صورت گیرد و درصورتیکه مشکل داشته باشد یا معیاری نباشد مسترد گردد

دستگاه و از ظرفیت دستگاه ها و منابع  از لی داده شود تا بلدیت کامنبه کارمندان بخش البراتوار آموزش های ف -3

 موجود استفاده اعظمی به عمل آید.

 و موضوع جمع و قید تا در قدم اول ، سرنوشت و چگونگی تدارک داده شودهدایت به ریاست محترم کابل برشنا  -4

تفتیش داخلی شرکت برشنا موضوع تدارک ،  افزون بر موارد فوق، ریاست محترمسازند. ( پایه دستگاه را واضع 13)

خریداری و یا مساعدت دستگاه های متذکره را از بنیاد مورد بررسی همه جانبه قرار داده، علت و انگیزهء عدم 

استفاده، غیر فعال بودن، عدم معلومات در مورد پروسه تدارکات و خریداری دستگاه های متذکره را طی گزارش 

  نماید.ارائه  برشنا رهبریترتیب به 

داغمه به تفکیک آهن  برای ترمیم وسایط شرکت برشنا مکان مناسب برای ورکشاپ در نظر گرفته شود.پرزه جات -5

 بصورت درستکیبل و دیگر اجناس  مانند هکذا اجناس که در صحن برشنا کوت گذاشته شده  گردد.باب جدا 

و از  درنظر گرفته شودشرکت بوده جای مناسب  راییداتانکرهای آهنی ذخایر تیل که گردد. همچنان برای تنظیم 

 مسووالنه صورت گیرد.آن استفاده 

یونیفورم مشخص داشته باشند، جدول نوکریوالی شفت ها مطابق پالن و برنامه ها تنظیم شود، ساحه  کارمندان باید -6

امنیت سب استیشن توجه  سب استیشن در موقعیتی قراردارد که بین خانه ها میباشد، در مورد از نگاه مصؤنیت و

 جدی صورت گیرد.
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تحویلخانه ها تنظیم  امور جنسی و اجناس و تجهیزات جدید و مستعمل را تفکیک و در مطابقت به مقرره تنظیم -7

 نمایند

مساعدت گردیده، هرچه عاجل درقسمت قیدیت  که( رول فالست کیبل های برق نوع پاکستانی 94درمورد تعداد ) -۸

 و درمکان مناسب نگهداری گردد. قدام صورت گیردآن در جمع تحویلدار ا

به منظور فعالیت بهتر و کارا باید کتاب راجستر با قیدیت صفحه و مالحظه شد کابل برشنا تسلیم مدیریت ورکشاپ  -9

شود، ایجاد یک ورکشاپ معیاری ضروری بوده تا کرن که در سقف ورکشاپ جهت باال گرفتن ترانسفارمر ها و 

هولت بتواند ترانسفارمر ها و اجناس تخنیکی را ترمیم نمایند، و لباس مخصوص ضد چربی و تخنیک کاران به س

 روغنی برای کارمندان تخنیکی ورکشاپ در نظر گرفته شود.  

مطابق الیحه وظایف، تحت آموزش های مسلکی قرار گیرند تا بتوانند از دستگاه به  حوزه هرات برشنا کارمندان -10

 .شکل فنی استفاده نمایند

از سالهای متمادی در ( افغانی 2,198,682مبلغ )قلم اجناس و تجهیزات که در دیپو حوزه هرات برشنا حاوی  2۸ -11

داده  اطالعاده قرار نمیگیرد، باید بمرکز دیپو گدام گردیده در  شبکه و تأسیسات انرژی برق هرات برشنا مورد استف

بعد از اجراأت قانونی به آن مرجع انتقال در غیر آن مطابق  شود در صورتیکه والیات دیگر به آن ضرورت داشته باشد

 قانون و مقررات به لیالم سوق داده شود.

اجناس وتجهیزات در  نگهداری بطور مطلوبتعلیماتنامه تهیه و تنظیم امور تحویلخانه را در  هرات برشنا، مسوولین -12

کود نمبر ها و اسمای جنس ترتیب شود تا از  داخل دیپو مدنظر گرفته، شلف ها برای تفکیک اجناس و تجهیزات با

پراگنده گی اجناس درداخل دیپو جلوگیری صورت گیرد. اجناس غیر قابل استفاده به لیالم سپرده شود در مورد 

 صورت گیرد نامه ریزیساخت و ساز یک ورکشاپ معیاری با وسایل روز، بر
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 (015یافته شماره )

( فیصد 75ایه میتر بل صرفیه برق توزیع نگردیده و در حدود )( پ1800برای حدود ) عنوان یافته:

و شعبات  میترهای مشتریان در جنگشن احمدشاه بابا مینه الی سه دوره سنجش نگردیده 

 نمیتواند به مشکالت مشتریان بصورت درست رسیدگی نماید. ان حوزه مربوطهخدمات مشتری

  معیار
هر دو ماه بعد یک بار  غیر صنعتی یانعتی طور ماهوار و میتر خوانی مشترصن یانمشتر و سنجش صرفیه برق میتر خوانی

توسط مقامات ذیصالح منظور میگردد و بعداَ در سیستم های بلینگ  مشتریان انرژی برق سنجش قیمت تعرفه د.صورت میگیر

 .به رویت اسناد تنظیم وسیستم های بلینگ مطابق آن صرفیه برق مشترکین را محاسبه می نمایند

 

احمد شا بابا وشعبات خدمات مشتریان  جنگشناز دفاتر و بعضی ساحات مربوطه  11/4/1397تاریخ هیئت بررسی به  حالت:

در نتیجه نواقص و کاستی های ذیل  آورد کهبازدید بعمل  جنگشنبه حضور داشت محترم جمشید نماینده ومسؤولین 

 بمشاهده رسید:

وزیع بل صرفیه برق برای مشتریان چاپ نگردیده، علت و دالیل آن، عدم ( پایه میتر به نسبت عدم ت1۸00حدود ) (1

 توزیع بل ونصب میتر های جدید می باشد.

میتر های مشتریان از دو الی سه دوره گذشته خوانده نشده که یک چالش بزرگ در سیستم  ( فیصد75در حدود ) (2

 .جمع آوری عواید شرکت محسوب میگردد

یان مشتریان توظیفی بوده که قادر به حل مشکل مشتریان نیستند و شکایات مشترتعدادی از کارمندان خدمات  (3

 ازین ناحیه بیشتر گردیده است

بوده و به  جنگشنیومیه مدیریت  نبود وسایل تخنیکی چک میتر های انالوگ ودیجیتل که یک چالش برای امور (4

ن در رابطه به سیستم تحت آموزش قرار قناعت مشتریان بطور مسلکی پرداخته نمیشود، کارمندان خدمات مشتریا

نگرفته اند، بنابر استخدام کارمندان غیر مسلکی بمالحظه رسید که سریال نمبر های بل های پرنت شده با نمبر 

 این نقیصه سبب مغالطه دیتا خواهد شد.  های کتابچه میتر خوان تفاوت دارد و

تخنیکی تا اکنون تهیه وتوزیع نگردیده که مسبب خطرات بی خطر و یونیفورم برشنا برای کارکنان  یوسایل تخنیک (5

 .احتمالی در ساحه کار میگردد

 .ندارد نیز چمیتر ها در ساحه رهایشی سلیم کاروان بدون قفل بوده و تعدادی از میتر ها سرغ های قدصن (6

گروپ ها هم ( کوچه اول یک صندوق را مالک منزل شخصی قفل نموده که میتر خوان و یا سر9در منطقه بالک ) (7

 .صالحیت باز کردن آنرا ندارند
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آنست که لست پرنت شده با کتابچه میتر خوان احمد شاه بابا مینه، نشان دهنده  ( ساحه3۸-35تصاویر شماره )   

 هم خوانی ندارد و یکتعداد از میتر ها سرغچ ندارد. 

 

ظرفیت تخنیکی و سهل انگاری کارمندان ذیربط در زمینه  نبود برنامه منظم کاری، ضعف مدیریتی اداره، پایین بودن علت:

 میباشد.

صرفیه انرژی برق باالی مستهلکین در بی اعتباری مردم باالی اجراآت و نحوه کارکرد شرکت، افزایش قیمت  تاثیرات:

ست جمع آوری صورتیکه به وقت و زمان آن محاسبه نگردد، همچنان خطر اینکه شرکت برشنا نتواند عواید خویش بصورت در

 نماید بیشتر میسازد.
 پاسخ مرجع 

 )خدمتی(  کارمندان صورت گرفته مگرکارمندان توظیفی با، آموزش میشود استفاده نسبت کمبود پرسونل از کارمندان توظیفی

ولی  ،تگردیده اسپیشنهاد جهت خریداری به مرکز نمایند. به منظور قفل نمودن صنادیق  مسلکی و آت مؤثرد که اجراننمیتوان

 خریداری صورت نگرفته است.

 

 هیئت سفارش 
از پروسه توظیفی کارمندان در زون های خدمات مشتریان جلوگیری گردد زیرا در صورت مسلکی نبودن به امور تخنیکی میتر 

 گرددی نممشتریان حل ها و ترانسفارمر ها مشکل 

 و به مشتریان برق توزیع گردد میتر شامل سیستم گردد و بل صرفیه آن چاپ گردد( 1۸00تعداد )به  -

از جانب مشتریان ضعف وعدم کنترول تفتیش ساحوی را نشان میدهد بایست این مشکل در زود  ها قدل نمودن صنفق -

 ترین زمان حل گردد.

مسوولین  بی تفاوتی نشان دهندهخوانده نشده  ،( فیصد میتر ها در ساحه دورتر75کشن که تعداد )نمرجآقرار تحریر  -

ن به مشترکین تسلیم داده آبل  . هر چه زود تر میتر ها خوانده شده وبیشتر میگرددعدم رضایت مشتریان وبوده مربوطه 

 شود.
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 (016یافته شماره )

( خوشحال خان مینه و مرکز خدمات 8نگشن شماره )جمشکالت وچالش موجود در عنوان یافته: 

  مشتریان مربوط کابل برشنا

 معیار
هتر اجراآت الزم است تا معلومات و اطالعات مربوط به مشتریان به شکل درست ثبت و طی مراحل گردد، بمنظور انسجام ب

برای مشتریان که فورم خدمات توزیع میگردد به شکل درست ثبت، راجستر و بعداً توزیع گردد و سیستم وجود داشته باشد تا 

 .از اخذ فورم های تکراری جلوگیری به عمل آید
 

ثر بازدید از دفاتر خدمات مشتریان خوشحال خان باال حالت:

د بدون (، در شعبه خدمات میتر، فورم خدمات جدی۸) جنگشن

یا دفتر، توزیع گردیده  در کتاب و نمبر مسلسل، ثبت راجستر

این روند ناقص سبب میگردد که اگر مشترک بعد از طی   .است

ه و سبب فورم اخذ کرد اًبه اخذ میتر نشود، تکرارموفق   ،مراحل

مشکالت در توزیع فورم جدید وضیاع وقت شده و فورم ها باطل 

که نمونه فورم های باطل شده در تصاویر ذیل قابل  ،می گردد

 نیز می باشد. هیئتمشاهده و  ضم اسناد حمایوی 

افزون بر موارد فوق، در شعبه واردات اسناد مشتری باید ) 

گردد که اسناد ملکیت و تذکره ( اسکن و درج سیستم 

 نگردیده است.

 

 

    

 

 

هشتم فورمه های جدید درخواستی مشتریان به شکل یک سیستم ودارای ثبت سریال  جنگشن( ساحه 40-39تصاویر شماره )

 .ادی در باطله دانی انداخته میشودنمبر صادر نمیگردد بشکل ع

و عدم استفاده از وسایل و  و گزارش دهی، نبود سیستم نظارتی و پروسه مشخصکنترولی نبود یک میکانیزم مناسب  علت:

 تجهیزات مدرن و تخنیکی بمنظور چک میتر ها

 ضیاع منابع پولی و منابع بشری شرکت، و سبب گزارش دهی ناقص در رابطه به ارائه خدمات مشتریان میگردد. تاثیرات:
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 پاسخ مرجع 
شتریان نمی باشد چون در زون ها صرف از گردش و یا عدم نصب میتر والبراتوار در زون بشکل ابتدائی تخنیکی مورد قناعت م

گردش وثبت عارضه میتر صورت میگیرد اما کار چک والبراتوار میتر ها بصورت اساسی در البراتوار مرکز با دستگاه صورت 

ن صورت میگیرد در صورتیکه تثبیت شود که میتر دارای عارضه کم گردش واضافه گردش ویا کدام عارضه دیگر است در ای

 به آسانی چک البراتوار میگردد. شده و ارسالمیتر به البراتوار مرکز 

 

 هیئت سفارش 

در حالت توزیع میتر های جدید اسناد مشتری بطور مکمل اسکن ودرج سیستم گردد تا در آینده از بروز تکرار اخذ میتر ها 

زیع میتر ها و ضیاع وقت شده و فورم های چاپی جلوگیری گردد و در صورت عدم درج اسناد در سیستم سبب مشکالت در تو

 .رددنیز باطل میگ

در صورتیکه در دیپوی برشنا شرکت دستگاه دیجیتالی معیاری و جدید وجود دارد، از البراتوار های معمولی خود سازی که 

از معیارات فنی استفاده فنی و تخنیکی نبوده، استفاده نگردد، زیرا در عصر نوین با وجود امکانات تختیکی موجود، بایست 

 گردد تا مؤثریت بیشتر و بهتر به جود آید.

 

 (017یافته شماره: )

مورد بررسی  1396الی  1394سیستم خدمات و سنجش صرفیه برق طی سال های عنوان یافته: 

 داخلی قرار نگرفته استریاست تفتیش 

  فتیش داخلیت خدمات و سنجش صرفیه برق در پالن توضوعاعدم پوشش م مالحظه اول:

 معیار

تفتیش داخلی یکی از بخش های کلیدی ادارات بوده که بمنظور ارزش افزایی و بهبود اجراآت اداره ایجاد و فعالیت مینماید. 

، ارزیابی و بهبود امور اداره، حصول اطمینان از تفتیش داخلی میتواند نقش مهم و موثر را در بهبود کیفیت و موثریت فعالیتها

و ادارات و مراجع ذیربط ایفا یت اجراآت، ارزیابی و بهبود سیستم کنترول داخلی و ارزیابی خطرات احتمالی، صحت و شفاف

 نمایند. 

مورد بازرسی  1396و  1395، 1394ریاست تفتیش داخلی سیستم خدمات و سنجش صرفیه برق را طی سالهای  حالت:

را بازرسی نموده است. ریاست تفتیش داخلی نتایج بازرسی خویش  قرار نداده صرف واحد های والیتی و ریاست تجارتی و مالی

را به کمیته تفتیش که رئیس اجرائیوی، رئیس مالی واداری، رئیس عملیاتی و رئیس تجارتی عضویت کمیته تفتیش را دارد، 

پالن های ساالنه  .عامل شرکت ارایه میگردد هیئتمحترم نظار و  هیئتگزارشات به  ،سپرده و بعد از تصمیم کمیته تفتیش

 ریاست تفتیش داخلی منظوری مقام را ندارد

 

 برشنا توسط تفتیش داخلی     ی، وضعیت دیپو هاعدم بازرسیمالحظه دوم: 
به تفتیش ندارد، اجراآت و  بررسی ها به اساس رهنمود  هریاست تفتیش داخلی برشنا شرکت کدام پالیسی خاص در رابط 

ار ها ( که از طریق وزارت محترم مالیه بدسترس قرار گرفته، صورت می گیرد، در طی سالهای یازده گانه ) معیتولکیت های 
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پروسه مدیریت دارایی های شرکت برشنا طبق پالن ساالنه بطور قیدی توسط ریاست مالی بازرسی  1396و  1395، 1394

بخش دیپو های  ،دیپوها را بازرسی نمایندگردیده، نظر به مواد تولکیت دوم، سیستم منابع بشری و سیستم محاسبه جنسی و 

چنین نتیجه گیری می گردد که ریاست محترم تفتیش داخلی است.  ریاست مالی بنابر دالیل نامعلوم مورد بررسی قرار نگرفته

ی قرار به گونه اساسی و به اساس خطرات ، پالنهای تفتیش را ترتیب نمی نماید تا ساحات که در خطر باال قرار دارد مورد بررس

 گیرد. 

 و نداشتن استقاللیت اجرایوی غیر موثر بودن ریاست تفتیش داخلی، پالن گذاری ناقص علت:

 نتوانسته نقش فعال و موثر را در بهبود اجراآت اداره ایفاء نمایند.ریاست تفتیش داخلی  تاثیرات:

 

 پاسخ مرجع 
اما دیپوی خدمات  ،ت برشنا بازرسی قیدی گردیدهاداری شرک بلی ریاست مالی وریاست تفتیش داخلی نگاشته است که 

 تخنیکی بررسی نشده است.

 

 هیئت بررسیسفارش 
به رئیس اجرایوی، هیئت مدیره و هیئت نظار ارسال نموده و  منظوریجهت  را ریاست تفتیش داخلی باید پالن ساالنه خویش

اید موضوعات سیستم عرضه خدمات و سنجش طبق آن بررسی های خویش را انجام دهند. همچنان ریاست تفتیش داخلی ب

 به هیئت خویش را  گزارشاتصرفیه برق، دیپوها و پالن های حفظ ومراقبت شرکت را  شامل پالن ساالنه و بررسی نماید و

توجه جدی مبذول گردد و نیز ریاست تفتیش داخلی نظر به  تا به مشکالت اداره   نمایدمدیره و یا هیئت نظار ارسال 

 نماید.  به شخص اول ارایهرا بین المللی و قوانین داخلی گزارشات هیئت  معیارهای
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  تفتیشنتیجه گیری  سوم بخش
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 گیریتیجه ن

هیئت بررسی بعد از مالحظه اسناد اداره، پالن های موجود، ارزیابی سیستم کاری و چگونگی اجراآت،  بررسی و ارزیابی 

خدمات برای مشتریان و سنجش صرفیه انرژی برق، مشاهده عینی از دفاتر، دیپوها و  سیستم های موجود در بخش عرضه

و  ، مشکالتنواقص ش صرفیه برق()عرضه خدمات و سیستم سنج که در هر دو بخشتحویلخانه ها به این نتیجه میرسد 

دیگر و ازطرف گردیده  و مردم در سطح جامعه  باعث عدم رضایت مشترکین از یکطرف د موجود بوده کهکاستی های زیا

ترش و توسعه عرضه خدمات و جمع آوری عواید شرکت از طریق سنجش نادرست تعرفه های باالی اجراآت، برنامه ها، گس

نیاز است رهبری د افغانستان برشنا که تاثیرات منفی گذاشته و شرکت نتوانسته به نتایج مطلوب دست یابد  صرفیه برق

 الحی روی دست گیرند.برنامه های اص شرکت در زمینه

که  یمادیول دارد استفاده اعظمی نماید. کارمندان 14( که M.Powerد افغانستان برشنا شرکت نتواسته از ظرفیت سیستم )

ی درست از سیستم نداشته که بعضی موارد سبب گردیده ئازین سیستم در کابل و والیات استفاده مینماید اگاهی و اشنا

ت درج سیستم گردد، نورم تعرفه یک کتگوری باالی کتگوری دیگر و برعکس آن محاسبه گردیده معلومات و اطالعات نادرس

مشترکین صورت صرفیه برق  باالی  نورم تعرفه و میترخوانی بشکل تخمینی و در بسیار موارد کم سنجشی و اضافه سنجشی

 عواید برشنا را متاثر ساخته است.ع هم مشترکین و هم وگرفته که این موض

صرفیه ان برشنا شرکت نتوانسته نسبت نبود کنترول های پیشگیرانه، مدیریت موثر و تدابیر الزم پول طرف دیگر، د افغانست از

دوره میترخوانی پول صرفیه برق خویش را پرداخت ننموده جمع آوری نماید. همچنان  برق را از مشتریان مقروض طی چند

ت ، میترهای دیجیتل با کیفیتل نیز به شکل درست مدیریت نگردیدهیبه دیج گ پروسه اصالح شبکه و تعویض میترهای انالو

 که این پروسه را با چالش مواجه ساخته است، پروسه اصالح شبکه بشکل بطی تطبیق میگردد و سایزهای متفاوت خریداری

 دوره صورت نگرفته است.میترخوانی بعضی ساحات بخاطر عدم توزیع بل و نصب میترها جدید طی دو الی سه که از اثر آن 

بدون سرغچ بوده و زمینه سوء استفاده از تعداد میتر ها عالوه برآن، مشاهدات و کنترول عینی هیئت بررسی نشان میدهد که 

د افغانستان برشنا شرکت پالن های منظم حفظ و مراقبت، نظارت و ارزیابی نداشته، اجناس، تجهیزات و  آن متصور است.

. وضعیت دیپوها و از آن نظارت دوامدار صورت نمیگیرد ت مطلوب نگهداری و حفظ و مراقبت نمیگرددتاسیسات شرکت بصور

و تحویلخانه ها در مرکز و والیات مناسب و مطلوب نبوده که باعث تخریب و ازبین رفتن تجهیزات و دارایی شرکت با گذشت 

دن نیازمندی و استفاده موثر از آن خریداری و طی . همچنان در بسیاری موارد تجهیزات و اجناس بوتواندیشده م زمان

 و از طرف دیگر غیر اقتصادی تمام میگردد. گردیده استهالکیکطرف  سالهای متواتر در دیپوها نگهداری میگردد که از

 نهایت زیاد بوده که نشان 1396الی  1394در طی سالهای  دافغانستان برشنا شرکت ضایعات تخنیکی و تجارتیدر نهایت، 

در قسمت  دهنده اجراآت ضعیف شرکت، نداشتن استراتیژی و تدابیر الزم برای کاهش ضایعات تخنیکی و تجارتی میباشد.

ظرفیت های منابع بشری، ظرفیت کاری کارمندان مخصوصاً از لحاظ درجه تحصیل نهایت ضعیف بوده که دلیل آن نیز عدم 

ت ارتقای ظرفیت کارمندان توجه خاص صورت نگرفته، از طرف دیگر شفاف بودن پروسه استخدام کارمندان میباشد، در قسم

تشکیل د افغانستان برشنا شرکت بخصوص ریاست عملیاتی دارای مشکالت ساختاری قابل مالحظه بوده که جدًا نیاز به 

 ، ردیدههمچنان به سطح ریاست ها و بخش های مربوطه پروسه های کاری بصورت درست و شفاف تفکیک نگبازنگری دارد. 
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در خصوص پالن ها و گزارشات تولیدی، توریدی، ترمیماتی، توسعوی و انتقال، توزیع و تنظیم انرژی برق باید یادآور گردید که 

در قسمت حفظ و مراقبت  . ضمناًغیر معیاری و ناقص بوده ریاست تجارتی، آمریت سنجش صرفیه برقپالن ها و گزارشات 

و حفظ و مراقبت از دستگاه ها و تجهیزات بشکل دوامدار و  نگردیده هیزات توجه جدی و سایر تج برقدستگاه های تولید 

 منظم صورت نمیگیرد.  

 

پاسخ در برابر مشاهدات و سفارشها که در کاهش فساد و بهبود شفافیت و حسابدهی نقش بارز داشته از مسوولیت های مراجع 

( قانون اداره 15ماده )( 4شنا شرکت تقاضا بعمل میآید تا برطبق فقره )بازرسی شده بوده، بنأ از مقام محترم دافغانستان بر

( پیرامون بیرون نویسی اکونت CDترتیب اثر داده، ضمنًا یک حلقه ) تفتیشتطبیق گزارشهای اداره عالی  در تفتیشعالی 

رق، ضمیمه میباشد، های ادارات دولتی و رهایشی، مندرج گزارش بابت اضافه سنجشی ها و کم سنجشی ها در صرفیه ب

در تطبیق موارد فوق الذکراقدام نموده، از تحقق نتایج بررسی در طی مدت )دو( ماه به این اداره  محترمریاست  ،بمالحظه آن

  اطمینـان ارایـه نماینـد.

 


