
 
1398طرح تشکیل  وزارت انرژی وآب سال   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                              

 

                
 

  
 

 

 
 

ریاست عمومی حوزه 

(1دریائی هلمند بست )  

 

ریاست عمومی حوزه 

یائی هریرود مرغاب در

(1بست )  

 

ریاست عمومی 

حوزه دریائی شمال 

(1بست )  

 

ریاست عمومی حو زه 

دریائی پنج امو بست 

(1)  

 

ریاست عمومی حوزه 

(1دریائی کابل بست )  

 

ریاست حوزه فرعی 

دریائی هلمند وسطی 

(2لشکرگاه بست )  

 

ریاست حوزه فرعی 

دریائی هلمند پائینی 

(2زرنج بست )  

 

ت حوزه فرعی ریاس

دریائی هلمندباالئی 

(2دایکندی بست )  

 

ریاست حوزه فرعی 

دریائی ترینکوت ارزگان 

(2بست )  

 

ریاست حوزه فرعی 

دریایئ ارغنداب کندهار 

( 2بست )  

 

ریاست حوزه فرعی 

دریائی ترنگ قالت بست 

(2 )  

 

ریاست حوزه فرعی 

دریائی هریرود پائینی 

(2هرات  بست )  

 

عی ریاست حوزه فر

دریائی هریرود باالئی  

(2چغچران  بست )  

 

ریاست حوزه فرعی 

دریائی مرغاب قلعه نو 

(2بادغیس  بست )  

 

ریاست حوزه فرعی 

دریائی فراه رود فراه  

(2بست )  

 

ریاست حوزه فرعی 

 دریائی بلخ مزار

(2شریف بست )  

 

ریاست حوزه فرعی 

دریائی خلم ایبک  

(2بست )  

 

ریاست حوزه فرعی 

ئی شیرین تگاب دریا

(2میمنه  بست )  

 

ریاست حوزه فرعی 

دریائی باالئی سرپل 

(2بست )  

 

ریاست حوزه فرعی 

دریائی سرپل پائینی 

(2جوزجان  بست )  

 

ریاست حوزه فرعی 

دریائی کندز باالئی 

(2بامیان بست )  

 

ریاست حوزه فرعی 

دریائی کندز پائینی 

(2بغالن بست )  

 

ریاست حوزه فرعی 

القان   بست دریائی ت

(2)  

 

ریاست حوزه فرعی 

دریائی پنج باالئی 

(2اشکاشم  بست )  

 

ریاست حوزه فرعی 

دریائی پنج پائینی 

(2دشت قلعه   بست )  

 

ریاست حوزه فرعی 

دریائی کوکچه فیض 

(2اباد    بست )  

 

ریاست حوزه فرعی 

دریائی کابل بست 

(2)  

 

ریاست حوزه فرعی  

دریائی لوگر پل علم 

( 2بست )  

 

ریاست حوزه فرعی 

دریائی غوربند 

(2چاریکار بست )  

 

ریاست حوزه فرعی 

دریائی کابل پائنی  

(2جالل اباد بست )  

 

ریاست حوزه فرعی 

دریائی پنچشیر 

پائینی محمود راقی 

(2بست )  

ریاست حوزه فرعی  

 کنر اسدآباد دریائی 

(2بست )     

 

ریاست حوزه فرعی 

پنجشیر باالئی دریائی 

(2بست ) رک بازا  

 

ریاست حوزه فرعی 

پارون دریائی 

(2بست ) نورستان   

 

ریاست حوزه فرعی 

دریائی گومل پکتیکا 

(2بست )     

 

ریاست حوزه فرعی 

لغمان دریائی 

(2بست ) مهترالم   

 

ریاست حوزه فرعی 

  شمال خرم خوست 

(2بست )   

 

ریاست حوزه فرعی 

آب ایستاد دریائی 

(2بست )  غزنی   

 

ریاست حوزه فرعی 

جلگه باالئی دریائی 

(2بست )  پکتیا   

 

ریاست حوزه فرعی 

 میدان شهر دریائی 

(2بست )     

 

 

 (مافوق رتبه ) معینیت آب

 

 
 

 
  

 

 (2بست) ریاست دفتر
 

 (2مشا ورمقام وزارت  بست)
 

 

 )مافوق رتبه( معینیت مالي واداري
 
  

 )مافوق رتبه ( معینیت انرژی
 

 (2ش داخلی بست )ریاست تفتی
 

 

(5مدیریت اجرائیه بست )  
( 2مشاوریت حقوقی  بست ))  

 

 (3سکرتریت مقام وزارت بست )
 

( بست 2( )3متخصص حقوقی بست )

  

 

(2ریاست اداری )خدمات( بست )  

(2ریاست تدارکات بست )  

(2ریاست منابع بشری بست )  

(2ریاست مالی و حسابی  بست )  

(3آمریت جندر بست )  

 ریاست طرح و تنظیم پا لیسی انرژی

 (2بست )

 
 (2ریاست برنامه های انرژی بست )

 

ریاست خدمات انجنیری مشورتی انرژی  

 (2بست )

 
 (2ریاست مرکزتربیوی انرژی بست )

 

 (2ریاست انرژی جدید بست )

آمریت تنظیم امور 

انرژی حوزه  کابل 

(3بست )  

ریت  تنظیم امور آم

دانرژی حوزه هلمن  

(3بست )   

آمریت تنظیم امور 

انرژی حوزه هریرود 

(3مرغاب بست )  

آمریت تنظیم امور 

انرژی حوزه شمال 

(3بست )  

ریاست نظارت بر تطبیق پروژه های 

 (2انرژی بست )

 

آمریت تنظیم امور 

انرژی حوزه پنج آمو 

(3بست )  

برق ریاست تنظیم خدمات انرژی  
(2بست )   

 (1ست )ریاست عمومی تنظیم آب ب

ریاست پروژه سازی تاسیسات آب  

 (2بست )

 (2ریاست منابع آب بست )

 (2ریاست حفظ  مراقبت تاسیسات آب بست )
 

 (2ریاست حقوق آب بست )

ریاست طرح وتنظیم پالیسی های 

(2آب بست )  

(3متخصص اقتصادی آب بست )  

(3متخصص حقوق آب بست )  

(3متخصص هایدرو تخنیک  بست )  

(3هایدرولوِژی بست )متخصص   

مدیریت عمومی دارالنشأ شورای عالی 

بست 2( 4آب بست )  

 

ریاست نظارت بر تطبیق  پروژه های 

 (2انکشافی آب بست )

(5مدیریت اجرائیه  بست )  

 

 ریاست انسجام پروژه های آب

 (2بست ) 

 
 

 (2ریاست برنامه های آب بست )

 
 

 (2ریاست هایدروجیالوجی بست )

 
 

 )خارج رتبه( انرژی و آبوزیر 
 وزارت  ید مقامائت 

ریاست انسجام 

پروژه های آب بست 

(2)  

 

ریاست برنامه های 

( 2آب بست )  

 

ریاست  تنظیم امور 

(2آب بست )  

 

ریاست برنامه های 

( 2آب بست )  

 

ریاست برنامه های 

( 2آب بست )  

 

ریاست برنامه های آب 

( 2بست )  

 

ریاست برنامه های آب 

( 2ست )ب  

 

ریاست  تنظیم امور 

(2آب بست )  

 

ریاست  تنظیم امور 

(2آب بست )  

 

ریاست  تنظیم امور 

(2آب بست )  

 

ریاست  تنظیم امور 

(2آب بست )  

 


