
 

 :دافغانستان برشنا شرکتریاست عملیاتی و وظایف  مختصر مبنی بر اجراأت گزارش

افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت د 

جمهوری اسالمی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود 

به د  8003می  4مطابق  5831ثور  51به تاریخ المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور 

 برشنا موسسه شد. افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جاگزین د افغانستان

وظایف عمده و اساسی در بخش های تولید، تورید، انتقال ت  أسایراجراعالوه  رفغانستان برشناشرکت باریاست عملیاتی د 

وظایف حفظ و مراقبت دستگاه های  تولیدبرق آبی  دیزاین، سروی،نظارت وتطبیق پروژه ها،نرژی برقاتنظیم  ،و توزیع 

ده داشته ه، حرارتی، دیزلی لین های انتقال ولتاژبلند  و متوسط ، سب ستیشن ها و سایر بخش ها و تجهیزات ناصبه را بع

بخش های تخنیکی ترتیب و بادر نظرداشت امکانات تخنیکی و همچنان  پالن های تولیدی ، ترمیماتی و توسعوی را در

 الزم می نماید.اقدام ومالی در تطبیق و نظارت آن 

حفظ و مراقبت در  و اصالحاتیریاست عملیاتی بادر نظرداشت امکانات تخنیکی ومالی در تطبیق پالن های توسعوی ، 

نرژی  موجوده احظه را انجام داده تا بادرنظر داشت مقدار تخنیکی تولید، تورید، انتقال و توزیع خدمات قابل مال هایبخش

عزیز از نعمت تاسیسات و شبکه های برق رسانی توانسته در مرکز و والیات انرژی دست داشته را توزیع تا هموطنان 

 ت تاسیسات شبکه های برق رسانی مسائل ذیل را درعیهمچنان ریاست عملیاتی جهت بهبود وض برق برخوردار گردند

 .اولویت های کاری خویش در نظر گرفته است

 ،اقدامات الزمه درقسمت بلند بردن سطح تولید انرژی برق، کاهش ضایعات در لین  حل وفصل مسایل تخنیکی

 از وظایف این ریاست میباشد. واحد ها و کزحل پرابلم های تخنیکی وتولیدی مرهای انتقالی وتجاویزموثربغرض 

 مربوط شرکت  وآفتابی دیزلی ،بی ، حرارتی آم و دوامدار از دستگاه های تولید برق به منظور بهره برداری سال

ورده و مطابق معیار ها و نورم های تخنیکی در بهره برداری آمشاهده بعمل  ا"فوقت ا"در مرکز ووالیات وقت

 جانبه مینماید. لین محترم مربوط هدایات الزمه اعطا واز ان مراقبت و کنترول همهؤدستگاه های مذکور به مس

 صورت میگیرد طبق پالن مرتبه کنترول از ترمیمات اساسی و عادی دستگاه ها ی تولید انرژ ی برق. 

   با تدویر سیمینار ها، کورس  موزش مسلکی کارکنان تخنیکی مر کز ووا حد هاآاماده نمودن شرایط سهل برای

آموزش مسلکی بابت ارتقای ظرفیت  ر به منظو طویل المدت در داخل و خارج کشور.وت  های کوتاه مد

ررسی و کنترول و تطبیق پروژه کارکنان تخنیکی ،بهره برداری سالم ، تنظیم امور برق رسانی طرح و دیزاین ،ب

 ها.

   جلب کمک های مالی و تخنیکی از موسسات و کمپنی های داخلی و خارجی از طریق ممکنه ، توسعه شبکه

 برق و دستگاه های تولیدی.

 ی برق در دستگاه ها.ژ  ندهی بهتر پروسه تولید انرسازما 

  عواراز طرف بمشاهده از کار ترمیمات که در دستگاه ها به اساس دستورالعمل تخنیکی هفته وار، ماهوار ، و ر

  لین دستگاه ها پیش برده میشود و چگونگی اجراأت انرا کنترول و ارزیابی مینماید.ؤمرین و مسآ

  انرژ ی برق به مقام محترم ، تورید، انتقال وتوزیع طرح پیشنهادات سازنده غرض بهتر شدن پروسه تولید

  ذیصالح.

  .اجرای سایر وظایف که بوسیله هیئت مدیره ویا رئیس عمومی تعین می گردد 

 .همکاری در پروسه های آفرگشایی،ارزیابی واجراات بموقع آن 
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انرژی قابل تجدید مانند آب،آفتاب،باد،گازوغیره بوده وباداشتن چنین منابع امکانات تولید افغانستان دارای منابع مختلف 

تکمیل پروژه های پالن  و مم است با استفاده از منابع داخلیصبرشنا شرکت م. موجود است از منابع مختلف انرژی برق

جلو  قابل مالحظهانرژی توریدی تا اندازه  مین و به طرف خود کفائی رفته و از ورودأانرژی برق را ت،شده و تحت کار 

 ید.آگیری بعمل 

در بخشهای تولید ،  برشنا شرکت تأمین وتوسعه انرژی برق درتمام مناطق کشور بوده و رنهایت هدف ریاست عملیاتید

ت الزم نموده تا انرژی برق به هموطنان أتورید، انتقال وتوزیع انرژی برق بادرنظرداشت امکانات تخنیکی ومالی اجرا

توسعه ،تأمین گردد. همچنان بادرنظرداشت امکانات مالی وتخنیکی برنامه های احداث دستکاه های تولیدی آفتابی ، آبی 

وحفظ ومراقبت تأسیسات وشبکه های برقرسانی را در اولویت کاری خویش قرار داده و برشنا شرکت درنظردارد تا از 

 .ی دربخش تولید انرژی برق استفاده وبا احداث دستگاه های تولیدی بتواند به خودکفایی برسدمنابع داخل

ترمیماتی و اصالحاتی بابت حفظ و مراقبت تاسیسات و شبکه های  تولیدی، همچنان ریاست عملیاتی همه ساله پالن های

داشت آن واحد های دومی و سومی برشنا  ترتیب و با در نظر رابرقی ،پالن توسعوی بابت احداث شبکه های برقرسانی 

رسانی سیسات برقأحفظ و نگهداشت ت تولید،توسعه و شرکت هر یک در بخش های مربوطه خویش طبق پالن مرتبه در

در ضمیمه  6931ترمیمات ،اصالحات وحفظ ومراقبت بابت ربع اول سال مالی  های توسعه،در بخشت أاجرا نموده و عمل

 .ارسال است( اوراق 60)   هذا طی
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