د افغانستان جمهوریت
د عدلیی وزارت
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مقرره تنظیم اجراآت و فعالیت وزارت آب و برق جمهوری افغانستان
فصل اول
احکام عمومی
ماده اول:
این ممرره بتاسی از حکم ماده  ۷۲لانون اصول عمده تشکیل و وظایف وزارتهای ج،ا بمنظور تنظیم اجراآت و فعالیت
وزارت آب و برق وضع گردیده است.
ماده دوم:
وزارت آب و برق بحیث ارگان مرکزی ا داره دولتی امور مربوط به احداث و انکشاف سیستم ها و شبکه های آبیاری
و برق رسانی تاسیسات و ساختمانها ،هایدرو تخنیکی و دستگاه های تولید انرژی برق ،ترتیب پالنهای دورنمایی را
بمنظور رفع نیازمندی مردم و ارتمای التصاد ملی انجام میدهد.
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ماده سوم:

وزارت آب و برق مکلف به توزیع ،حفظ و مرالبت ،استفاده موثر از منابع آبی ،انرژتیکی و توسعه ،احیا ،اعمار
مجدد ،مونتاژ و سایر امور مربوط به تاسیسات آبیاری و برق رسانی در کشور میباشد.

فصل دوم

AC

وظایف و صالحیت ها
ماده چارم:

وزارت آب و برق در ساحه پالن گزاری دارای وظایف و صالحیت های ذیل میباشد:
 -۱طرح شیمای استفاده کمپلکس از منابع آب.

 -۷طرح و تنظیم پالنهای موثر بمنظور توزیع و استفاده اعظمی از انرژی برق و منابع آبی کشور و ایجاد شبکه های
جدید جهت برلی ساختن لراء ،لصبات و شهر ها.
 -۳طرح و تطبیك پالنهای ساالنه و دورنمای انکشاف آبیاری و برق رسانی در کشور.
 -۴مطالعه و سروی منابع آب بمنظور ارتمای سطح تامین آب و تولید انرژی برق.
 -۵تامین انرژی برق برای ادارات و موسسات صنعتی.
 -۶تطبیك پالنهای منظور شده دولتی در عرصه تامین آب بیشتر برای آبیاری و تولید انرژی برق.

 -۲انکشاف سیستم های آبیاری و مساعدت با کوپراتیفهای زراعتی دهالین و زمین داران در تامین متداوم آب و بهره
برداری موثر از منابع آب.
 -۸انکشاف و استفاده همه جانبه و موثر از انرژی جدید و لابل تجدید و تعمیم و ترویج آن در بخش های مختلف
زندگی مردم.
 -۹مطالعه و بررسی همه جانبه نیازمندیهای التصاد ملی در ارتباط به انکشاف منابع آب و تامین انرژی برق.
 -۱۱طرح شیمای توسعه شبکه برق رسانی حوزه ها و سیستم های انرژتیک شهر ها و موسسات صنعتی مطابك به
نیازمندیهای اجتماعی و التصادی کشور.
 -۱۱طرح پالنهای عاجل برای انکشاف آبیاری جهت بهبود وضع میلریشن سیستم های آبیاری موجوده مطابك به
نیازمندی التصادی و اجتماعی کشور.
 -۱۷طرح پالنهای دورنمایی متکی به اساسات علمی و تخنیکی معاصر برای ایجاد پروژه های آبیاری تولید انرژی
برق و استفاده کمپلکس از منابع آب در کشور.
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 -۱۳طرح پالن پروژه های موسسات و ادارات مربوطه و استفاده کمپلکس از منابع آب ،حفظ و مرالبت احیاء و
اعمار مجدد سیستم های آبیاری موجوده تولید انرژی برق و توسعه شبکه های برق رسانی.
 -۱۴اجرای تعدیالت الزم در تخصیصات پروژه ها بمنظور استفاده موثر و اعظمی از سرمایه گذاری با نظر داشت
نتایج حاصله از اجراآت لبلی.
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 -۱۵تنظیم و تائید شاخص های تولیدی مالی و تخنیکی برای ادارات تحت اثر.

 -۱۶طرح ممررات ،طرزالعمل ها سایر اسناد نورماتیفی و رهنمود های میتودیک مربوط به وزارت و ادارات تحت
اثر آن.

 -۱۲طرح نمشه های تیپیک برق رسانی ،تاسیسات کوچک آبیاری و ساختمانهای مدنی و صنعتی.

 -۱۸مطالعه و بررسی پالن های انکشافی واحد های دومی و سومی وزارت و اتخاذ تصمیم جهت تعمیل آن.
 -۱۹تنظیم و سازماندهی امور حسابی و احصائیوی ادارات و موسسات تحت اثر.
 -۷۱کنترول و بررسی اجراآت واحد های اداری تحت اثر در رابطه به تحمك وظایف پالنی و استفاده معمول از
سرمایه گذاری و ریزرف های موجود.
 -۷۱تطبیك فیصله های دولت و حکومت در مورد انتخاب کدر ها و تربیه آنها با روحیه وظیفه شناسی در پیشبرد
امور محوله.
 -۷۷تامین شرایط مساعد و بی خطر کار در تولید ،بکار بردن وسایل و طرق جدید در موسسات و ادارات تحت اثر
بمنظور جلوگیری از صدمات و خسارات ناشی از کار.

 -۷۳ارائه پیشنهادات در مورد تاسیس ،الغا ،ادغام و یا تشکیل مجدد ادارات و موسسات تحت اثر به شورای وزیران.
 -۷۴مساعد ساختن شرایط مناسب برای اسکان و بهتر ساختن خدمات اجتماعی کارکنان موسسات و ادارات مربوط.
 -۷۵جمع آوری ارلام ضروری از منابع آبی و انرژتیکی بمنظور ترتیب پالنهای موثر التصادی.
 -۷۶سروی و دیزاین اسناد پروژه سازی مربوط به ساختمان پروژه های انرژی برق و آبیاری.
 -۷۲استفاده موثر و بهره برداری از لدرت انرژتیکی و تامین منظم انرژی برق مورد ضرورت کشور.
 -۷۸اداره امور دسپیچری انرژتیک.
 -۷۹طرح و تطبیك پالنهای تبادله انرژی بین سیستم های انرژتیکی و کنترول از اجرای آن.
ماده پنجم:
وزارت آب و برق در ساحه سرمایه گذاری دارای وظایف و صالحیت های ذیل میباشد:
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 -۱جلب سهمگیری متشبثین خصوصی در عرصه انجام فعالیت های آب و برق در کشور.
 -۷استفاده موثر از سرمایه گزاری دولت ،وسایط ،وسایل و تجهیزات و بلند بردن موثریت آن ها در پروژه ها و
تاسیسات آب و برق و فعال نگهداشتن پروژه های آبیاری و برق با ملحمات آن.

 -۳اجرای فرمایشات در مورد طرح و احداث پروژه های آبیاری و برق رسانی.
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 -۴تهیه اسناد پروژه سازی ساختمان و احداث پروژه های آبیاری و سیستم های برق ،توسعه و انکشاف شبکه های
آبیاری و برق رسانی مورد ضرورت مردم ،ادارات و سایر ارگانهای دولتی و خصوصی.
 -۵تجهیز پروژه های مربوط با وسایل ،مواد و سامان آالت مورد ضرورت.
 -۶توسعه موسسات صنعتی و تولیدی مربوط وزارت و تنظیم فعالیت آنها.
 -۲اجرای بمولع تخصیصات برای پروژه های ذیربط.

 -۸تحلیل و ارزیابی اسناد ،طرح ریزی ساختمان ها و پروژه های آبیاری و برق رسانی.
 -۹ارائه ارلام و احصائیه های الزم در رابطه به فعالیت وزارت آب و برق بمراجع مربوطه.
 -۱۱بررسی اسناد پروژه سازی که از جانب متشبثین خصوصی به ارتباط تاسیسات آب و برق تهیه میگردد.
 -۱۱احداث ورکشاپ های اختصاصی ترمیم ماشین آالت و وسایط.
 -۱۷تسلیم دهی و تسلیم گیری پروژه های اکمال شده.
 -۱۳استفاده از تکنالوژی معاصر و کار برد شیوه های درست بازدهی در پروژه های مربوط.

ماده ششم:
وزارت آب و برق در ساحه حفظ و مرالبت و بهره برداری دارای وظایف و صالحیت های ذیل میباشد:
 -۱محافظت منابع آب ،جلوگیری از آلودگی و از بین بردن تاثیرات مضره آن.
 -۷کنترول مداوم ،ترمیم و احیای مجدد پروژه های آبیاری عنعنوی و سیستم های شبکه های برق رسانی در کشور.
 -۳حفظ و مرالبت ملکیت دولتی در ادارات و موسسات مربوط.
 -۴جلوگیری از ضایعات انرژی برق و ضیاع آب و بهتر ساختن وضع پروژه های آب و برق.
 -۵حفظ و مرالبت مداوم ،ترمیم و احیای مجدد پروژه های آبیاری عنعنوی و سیستم های شبکه های برق رسانی در
کشور.
 -۶اصالح و اعمار مجدد سیستم های آبیاری عنعنوی به سیستم انجنیری معاصر جهت ارتمای موثریت بهره برداری
از منابع آب و بهبود وضع آبیاری مطابك پالنهای منظور شده.
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 -۲استفاده موثر از لدرت های انرژتیکی ،اداره و تنظیم امور خدمات برق رسانی و آبیاری و بهره برداری موثر از
تاسیسات آبیاری و تولید انرژی برق.

 -۸نظارت مداوم از وضع سیستم های آبیاری و برق و توزیع آب و انرژی برق به استفاده کننده گان.
 -۹اتخاذ تدابیر بمنظور جلوگیری از بروز خطرات جانی و مالی در پروژه های مربوط.
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 -۱۱کنترول و نظارت مداوم از وضع تخنیکی دستگاه های تولید انرژی برق ،لینهای ولتاژ بلند و شبکه های برق
رسانی و تاسیسات مربوط.

 -۱۱تامین آب برای ساحات علفچر ها وحفر چاه ها در مسیر حرکت کوچی ها مطابك به پالن های منظور شده.
ماده هفتم:

وزارت آب و برق در ساحه تهیه و تدارک مواد دارای وظایف و صالحیت های ذیل میباشد:
 -۱تثبیت ضرورت ادارات مربوط به تهیه وسایط تخنیکی ،ساختمانی ،ترانسپورتی ،مواد سوخت و تدارک آن از منابع
داخلی و خارجی.
 -۷تهیه تجهیزات عمده کمکی برای احداث دستگاه های تولیدی ،لین های انتمال ولتاژ بلند ،شبکه های برق و توسعه
تاسیسات موجوده برق رسانی ،احیای مجدد و اعمار پروژه های آبیاری.
 -۳توزیع مواد و سامان آالت تهیه شده طبك نیازمندی ادارات و موسسات مربوط.
 -۴تثبیت نوع و ممدار پرزه جات وسایط و وسایل تخنیکی ،تجهیزات برلی مورد ضرورت پروژه ها و ادارات مربوط
و توزیع بمولع آن بمنظور انجام مکلفیت های پالنی.

 -۵همکاری تخنیکی با ادارات و موسسات دولتی در عرصه ترمیم و احیای تجهیزات و وسایل تخنیکی.
ماده هشتم:
وزارت آب و برق در ساحه التصادی و مالی دارای وظایف و صالحیت های ذیل میباشد:
 -۱محاسبه منابع آب و طرح بیالنس آن در حوزه های دریایی.
 -۷عمد موافمتنامه ها و لرارداد ها بمنظور تامین مناسبات متمابل و مفید با متشبثین خصوصی ،کوپراتیف ها و سایر
استفاده کننده گان منابع آب و برق.
 -۳اتخاذ تدابیر های ارتمای عایدات و موثریت فعالیت ادارات و موسسات تولیدی مربوط وزارت آب و برق.
 -۴کنترول از مصارف منابع مالی و مادی پروژه ها و ادارات تحت اثر.
 -۵تنظیم پالنهای مالی و حفظ سرمایه های دورانی.
 -۶طرح بودجه ادارات و موسسات مربوط با نظر داشت نیازمندی والعی و امکانات مالی دولت.
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 -۲سازماندهی امور کنترول و تفتیش از ادارات و موسسات مربوط بمنظور انجام فعالیت ادارات و تامین زمینه سالم
مصارف و صرفه جویی در منابع مالی و مادی دولت در پروژه های مربوطه.

 -۸تامین مناسبات دلیك راپوردهی از مصارف و اجراآت فزیکی بین واحد های اداری مربوط.
ماده نهم:
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وزارت آب و برق در ساحه علم و تخنیک دارای وظایف و صالحیت های ذیل میباشد:

 -۱اتخاذ تدابیر برای مکانیزه اتوماتیزه و تیلی مکانیزه ساختن سیستم های برق کشور بمنظور ارتمای موثریت و
جلوگیری از ضایعات انرژی برق.

 -۷انکشاف همه جانبه منابع آب بمنظور تامین مداوم آب و انرژی برق برای رفع نیازمندی مردم و ارتمای التصاد
ملی کشور.
 -۳اجرای امور مربوط به اعمار مجدد سیستم های آبیاری و شبکه های برق رسانی برای ارتمای تامین آب و برق در
سیستم های آبیاری و انرژی برق.
 -۴اتخاذ تدابیر برای ایجاد توسعه و همکاری های علمی ،تخنیکی و التصادی با دول خارجی در عرصه انکشاف آب
و برق از طریك مراجع مربوط.
 -۵تعمیب پالیسی پیشرفت تخنیکی در عرصه اصالح میتود های ساختمانی و بهره برداری از پروژه های آب و برق
و تعمیم دستاورد های جدید علم و تخنیک در ساحات مربوط مطابك به تماضای زمان.
 -۶تدویر سیمینار ها و سمپوزیم های علمی و تخنیکی بمنظور ارتمای سطح دانش پرسونل آب و برق و کارکنان
مربوط.

 -۲طرح پروژه های علمی و تحمیماتی در عرصه انکشاف آب و برق در کشور.
 -۸سازماندهی تحمیمات علمی و استفاده از نتایج مفید آن در عرصه استفاده موثر از منابع آب در امور آبیاری و تولید
انرژی برق.
 -۹ارزیابی سیستماتیک سویه علمی و تخنیکی کارمندان فنی و استفاده موثر از اندوخته های علمی آنها.
 -۱۱وضع و تطبیك اسناد نورماتیفی با رعایت شرایط تخنیکی در پروژه سازی و حفظ و مرالبت پروژه ها و
تاسیسات آبیاری و برق رسانی.
 -۱۱استفاده از شیوه های علمی بمنظور انتخاب و استفاده از مواد خام ارزان لیمت.
 -۱۷ارائه پیشنهادات بممامات ذیصالح جهت ایجاد توسعه مناسبات همکاری های متمابل علمی و تخنیکی با دول
خارجی و موسسات بین المللی.
 -۱۳تثبیت معیار های تخنیکی ،التصادی و نورم های الزم در بخش های آبیاری و برق رسانی.
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 -۱۴استفاده از تخنیک معاصر جهت بلند بردن کیفیت آبیاری و انرژی برق.

 -۱۵جلوگیری از ضیاع آب در سیستم های آبیاری ،جبه زار و نمکسار شدن زمین های زراعتی.
 -۱۶تحلیل اسناد پروژه سازی برای ساختمان های کمپلکس سیستم های آبیاری انرژی برق و سایر تاسیسات مربوط.
ماده دهم:
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وزارت آب و برق در ساحه کادر و پرسونل دارای وظایف و صالحیت های ذیل میباشد:

 -۱تامین شرایط بهتر کادر در ادارات و موسسات تحت اثر و استفاده از شیوه های موثر و پیشرفته برای جلوگیری از
ولوع حوادث ناگوار.

 -۷سازماندهی امور مربوط به تربیه کادرهای مجرب و فراهم آوری زمینه بمنظور استفاده موثر از اندوخته های
علمی و پراتیکی آنها در ادارات و موسسات.
 -۳اکمال ادارات و موسسات مربوط با کدر های ماهر.
 -۴اتخاذ تدابیر در مورد تربیه کادرها بر رشته های اختصاصی.
 -۵اتخاذ تدابیر در جهت بهبود وضع اداری موسسات و ادارات مربوط و جلوگیری از تراکم بیشتر از ضرورت عینی
کادر در شعبات ادارات و موسسات تحت اثر.
 -۶اتخاذ تدابیر بمنظور بهبود شرایط کار ،حفظ الصحه محیط و رعایت شرایط تخنیک بی خطر در موسسات مربوط.
 -۲استفاده از شیوه های موثر پرداخت مزد ،تامین تناسب معمول کار و مزد و رشد بازدهی فعالیت در ادارات و
موسسات مربوط.

 -۸کنترول از مصارف فوند های تشویفی در موسسات و تصدیهای مربوط.
 -۹انجام خدمات اجتماعی و معیشتی برای کارکنان ادارات مربوط.
 -۱۱تهیه طرح های تشکیالتی پالنهای تربیه کادر های ماهر و پرسونل فنی و اداری مطابك به شرایط کار ادارات و
موسسات تحت اثر.

فصل سوم
تشکیل
ماده یازدهم:
وزارت آب و برق متشکل است از ادارات مرکزی ،شعبات والیتی و سایر موسسات تحت اثر.
ماده دوازدهم:
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در راس وزارت آب و برق وزیر لرار دارد که مطابك احکام لانون تعین میشود.

وزیر در چوکات صالحیت های که لانون و این ممرره تعیین نموده اجراآت مینماید.
ادارات و موسسات مربوط مکلف باجرای اوامر و هدایات وزیر میباشند.
ماده سیزدهم:
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( )۱وزیر دارای معین یا معینان میباشد که طبك احکام لانون تعیین میگردد.
( )۷وظایف و صالحیت های معینان از جانب وزیر تثبیت میگردد.
ماده چهاردهم:

وزیر مسوول اجراآت وظایف مربوط وزارت میباشد ،معین یا معینان ،روسا و آمران موسسات ادارات و شعبات
مربوط در پیشبرد وظایف محوله شان مسوولیت فردی دارند.
ماده پانزدهم:
( )۱هیئت رهبری وزارت آب و برق عبارت است از وزیر آب و برق بحیث رئیس.
معینان و آمران شعبات وزارت آب و برق به تشخیص وزیر بحیث اعضاء.
( )۷ترکیب هیئت رهبری به پیشنهاد وزیر آب و برق از طرف شورای وزیران ج.ا ،منظور میگردد.

ماده شانزدهم:
هیئت رهبری وزارت آب و برق دارای وظایف و صالحیت های آتی میباشد:
 -۱بررسی و تحلیل مسایل مربوط به فعالیت های اساسی و اتخاذ تصامیم در زمینه.
 -۷بررسی همه جانبه تشکیل و بودجه ساالنه.
 -۳تحلیل و ارزیابی پالنهای ربعوار ،ساالنه ،پنجساله و دور نمای وزارت و اتخاذ تصمیم در مورد.
 -۴بررسی اجراآت ادارات و موسسات مربوط.
 -۵استماع گزارش آمرین شعبات ،تصدیها و موسسات مربوط و صدور هدایات الزم.
 -۶تائید طرح ممررات ،لوایح و طرزالعمل ها در رابطه بوظایف و رهنمود های مربوط.
 -۲کنترول و مرالبت از اجراآت.
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 -۸رهنمایی در مورد تصمیم پیشرفت های ساینس و تکنالوژی معاصر.

 -۹ارزیابی مسایل انتخاب ،تربیه و تعیین کدر ها و اتخاذ تصمیم راجع به آن.

 -۱۱اتخاذ تصمیم در مورد سایر وظایفیکه از طرف وزیر به هیات رهبری محول میگردد.
 -۱۱رهنمایی موثریت التصادی در ساحه مربوط.
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 -۱۷اتخاذ تصمیم در مورد استفاده معمول از نیروی کار و منابع مالی و کنترول از آن.

 -۱۳اتخاذ تصمیم در مورد استفاده معمول از سرمایه گذاری های عمده و اتخاذ تدابیر بمنظور بلند بردن موثریت و
کنترول از تطبیك آن.
ماده هفدهم:

هیئت رهبری وزارت آب و برق در هر ماه یک بار تشکیل جلسه مینماید ،وزیر آب و برق میتواند در صورت
ضرورت جلسه فوق العاده تدویر نماید.
ماده هجدهم:
تصامیم هیات رهبری به اکثریت آرای اعضای هیات رهبری اتخاذ میگردد.
تصامیم اتخاذ شده هیات رهبری برای اداره واجب التعمیل است.

ماده نزدهم:
وزارت آب و برق بمنظور انجام بهتر وظایف در والیات شعبات ایجاد و آنرا با پرسونل ،وسایل وسایط و سامان آالت
تجهیز مینماید.
ماده بیستم:
تشکیل وزارت آب و برق بعد از موافمه وزارت مالیه جهت منظوری بشورای وزیران ج.ا ،پیشنهاد میگردد.

فصل چهارم
احکام نهایی
ماده بیست و یکم:
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( ) ۱وزارت آب و برق غرض بررسی پیشنهادات درباره موثریت طرح پروژه های مربوط و توسعه فعالیت های
موثر بورد علمی و تخنیکی را متشکل از دانشمندان متخصصین ،نماینده گان موسسات علمی و تخنیکی و موسسات
ذیعالله در تشکیل خود ایجاد مینماید.

( )۷اعضای بورد علمی و تخنیکی به پیشنهاد وزیر آب و برق و منظوری شورای وزیران ج.ا تعین میگردد.
ماده بیست و دوم:
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وزارت آب و برق دارای مهر مخصوص بوده که در آن نشان دولتی ج.ا ،و اسم وزارت درج میباشد.
ماده بیست و سوم:

این ممرره بعد از تصویب نافذ و در جریده رسمی نشر میگردد و با انفاذ آن ممرره تنظیم اجراآت و فعالیت های
وزارت انرژی برق ج.ا منتشره شماره ( )۵۷۲مورخ  ۱۵حوت  ۱۳۶۱و ممرره تنظیم اجراآت و فعالیت های وزارت
آبیاری ج.ا منتشره شماره ( )۵۳۱مورخ  ۳۱حمل  ۱۳۶۷ملغی میباشد.

