
 تریانـــــات مشـخدم در بخشات ـخدمه ـعرضطح ـس ایـههـامـنتوافق

 انتریـــــات مشـز خدمـــــمرک –رکت ـا شـتان برشنـــــد افغانس

 اتـخدمه ـعرضدرخواست  ارهـشم
 رـه مورد نظـاحـس

 اتـخدم هـبرای عرض
 نداردتـــاس

 (/ روزاعتـسبر حسب ان ـزم)

 ساعت 4 ظرفدر  هاشهرکو  هرهاش فیوز عادیقطع  1

 ساعت 6 ظرفدر  روستاییساحات نیمه شهری یا  ساحات   

  ساعت 44ظرف در  هاو شهرک شهرها ABهای هوائی/ کیبل های لینعارضه 2

 ساعت 44ظرف در  روستایی ساحات   

 ساعت 44 ظرفدر  هاو شهرک هرهاش های کیبل زیرزمینیعارضه 3

 ساعت 44 ظرفدر  روستایی ساحات   

  کاری روز 10 ظرفدر  هاو شهرک هرهاش  یرمر توزیعاهای ترانسفعارضه 4

  کاریروز 10 ظرفدر  روستایی ساحات   

 تجاوز نکند ساعت 24از  یک زمان واحد درقطع برق داکثر مدت زمان ح شده پالن پرچاوی زمان مدت 5

 تأخیر افتدبه شام  06:00 ساعت ازبیش نباید  مجدد برق عرضه   

 کاری روز 20 ظرفدر  بدون توسعه/تقویت شبکه  نوسان ولتاژ 6

 
 کاری روز 240در ظرف  نیاز به بلند بردن ظرفیت سیستم توزیع  

 
 سب استیشن اعمار  

تان برشنا شرکت ـــــد افغانسدر چوکات زمانی ائیکه توسط 
 مورد تصویب قرار گرفته است.

 واصله در خصوص میترشکایت  7
هسته، آکه بشکل  تبدیلی میترهائیو و بررسی  تفتیش
بدون حرکت کار یا با حرکت خزشی و یا بشکل   سریع

 کنند می

ها و شهرها و روز در شهرک 7تفتیش و بررسی در جریان 
 روز پس از آن  21ساحات روستائی و تبدیلی میتر در ظرف 



 اتـخدمه ـعرضدرخواست  ارهـشم
 رـه مورد نظـاحـس

 اتـخدم هـبرای عرض
 نداردتـــاس

 (/ روزاعتـسبر حسب ان ـزم)

   
در صورتی که دارنده جواز تبدیلی میترهای سوخته 

 مقصر باشد.
 کاریروز  7در ظرف 

  
در صورتی که مصرف کننده تبدیلی میترهای سوخته 

 مقصر باشد.
پس از دریافت مبلغ پرداختی از مصرف کاری روز  7در ظرف 

 کننده 

 با ولتاژ پائین عرضه برق برق جدید  درخواست 8

برای  پس از دریافت درخواستیکاری  روز 4الی  2در ظرف 
 میتر های یکفاز

 
روز کاری پس از دریافت درخواستی برای میتر  6در ظرف 

 های سه فاز
 

 عرضه برق با ولتاژ پائین نیاز به توسعه/ تقویت شبکه جهت عرضه برق به مشتریان جدید  9
های تعیین پس از دریافت هزینه روز کاری 4الی  2در ظرف 

 شده

 های تعیین شدهروز پس از دریافت هزینه 00ریان در ج عرضه برق با ولتاژ بلند   

 های تعیین شدهروز پس از دریافت هزینه 00ریان در ج عرضه برق با ولتاژ بسیار بلند   

   
 نیاز به اعمار سب استیشن جهت عرضه برق

د شرکت مور در چوکات زمانی ائیکه توسط د افغانستان برشنا
 تصویب قرار گرفته است

 و فیس تعیین شده الزمهمراه با اسناد کاری روز  2در جریان  تغییر نام مالک ملکیت و تغییر در عرضه خدمات انتقال مالکیت 10

 
 و فیس تعیین شده همراه با اسناد الزم کاری روز 2در جریان  تغییر کتگوری 

 
 

ولتاژ پائین یک فاز به ولتاژ پائین سه فاز و بر  تبدیلی
 عکس آن

 از دریافت درخواستیپس  کاری روز 6در ظرف 

 کاری پس از دریافت درخواستیروز  00در ظرف  ولتاژ پائین به ولتاژ بلند و بر عکس آن تبدیلی  

 روز کاری پس از دریافت شکایت 4الی  2در ظرف    در صورت نیاز به معلومات مزید ل مصرف کنندهحل و فصل شکایات واصله در خصوص ب 11

ساعت کاری پس از دریافت شکایت  7در ظرف   مزید نیاز نباشددر صورتی که به معلومات     



 


