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 فصل اّل

 عوْهی احکام

 هباًی

  : 1هادٍ 

 قانون خدمات تنظیم انرژی برق وضع گردیده است.  7و  6، 5مطابق مواد این مقرره 

 

 ُدف

 : 2هادٍ 
 از:  هدف این مقرره عبارت است

 برق افغانستان؛ سکتور انرژی در  تجاری مراجع ایجاد یک میکانیزم شفاف و مستقل برای تنظیم   .1

بارای تییاین تیرفاه هاا، مراجاع عاماه موجاود و همنناین  سااختار ارائه یک مکانیزم شفاف برای سرمایه گذاران،  .2

 انرژی؛ سکتورمهم مدیریت موارد و سایر  جواز ها صدور 

ان سارمایه گاذارخصوصای سارمایه گاذاران داخوای و جذب بخا  برای   توسیه پالیسی ها، حمایت وزارت جهت  .3

  سکتوراین بین المووی در 

 ؛را کمک می کنددارندگان جواز نامه که رشد و پیشرفت  یها استندرد پالیسی ها و انکشاف .4

 

 تعریفات

 : 3هادٍ 
 در این مقرره، اصطالحات آتی مینی مشخص ذیل را افاده می کند: 

تاسیس قانون تنظیم خدمات انرژی برق  5اساس ماده  برق افغانستان که به انرژی تنظیم مینی ادارهبه  "اداره" .1

 گردیده است؛

 رئیس اداره؛ به مینی  "مجوس  رئیس" .2

برای خدمات که شامل  و استفاده میکند و مطالبه را که  برق" یک شخص حقیقی یا نهاد حکمی "مصرف کننده .3

 ؛پرداخت می کنندپول گردیده  تیرفه

 19مصوبه شماره بخ  برق و  مقررات حاکم بر تنظیم ،خدمات انرژی برقتنظیم  "قانون برق" به مینی قانون  .4

 جمهوری اسالمی افغانستان؛ شورای وزیران 26/8/2115مورخ 

توسط اداره تنظیم خدمات انرژی برق  قانون 17به اساس ماده ایکه  کمیتهانرژی" به مینی  کمیته  مشورتی " .5

 تشکیل میگردد؛

نهاد  "حکومت " به مینی حکومت جمهوری اسالمی افغانستان، به شمول وزارت انرژی و آب )وزارت( یا  .6

 ؛آن جاگزین
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شده است که پارامتر های را جهت سهولت اتصال  یفتیر  " به مینی مشخصات تخنیکیسرتاسری  "کود شبکه .7

این تاسیسات اقتصادی سیستم برق میباشد  تضمینبه شبکه عمومی بشکل مصون مساعد میسازد و باعث مصونیت و 

 می تواند یک دستگاه تولید برق، یک مصرف کننده یا یک شبکه دیگر باشد؛

 اداره با  وزارت کار کند؛ زمانیکه تا این مقرره،  رویج ت" به مینی یک دوره پنج ساله از تاریخ مقدماتی "دوره  .8

  گردیده و شامل اعضای ذیل می باشد؛" یک شورای که برای اهداف این مقرره ایجاد شورای بین الوزارتی" .9

 ؛وزارت انرژی و آبوزیرالف( 

 ؛وزارت مالیهوزیر ب( 

 ؛وزارت تجارتوزیر  ج (

 ؛وزارت اقتصادوزیر د  (

 .احیاء و انکشاف دهات وزارتوزیر  ذ  (

تایید رسمی دولت برای انجام کسب و کار مجاز در جمهوری اسالمی افغانستان، همانطور که  مینی  " به جواز " .11

 مشخص شده است؛قانون تنظیم خدمات انرژی برق  11در ماده 

برای  خدمات انرژی برق قانون تنظیم  فصل دوم  11و  8ماده  مطابق است که  ینهادمینی  " به دارنده جواز" .11

 است؛گردیده واردات صادرات انرژی تصویب  ،تولید، انتقال، توزیع 

 ؛بشمول رییس"عضو" به مینی عضو اداره  .12

 ؛صورت لزوم " به مینی وزارت انرژی و آب و نهادهای جانشین آن در MEW"وزارت" یا "  .13

 برق افغانستان؛  خدمات انرژیبرای اداره تنظیم ها  " به مینی مقررهه ها مقرر" .14

که در تولید، انتقال، توزیع یا عرضه انرژی مورد نیاز ی ه مینای هر شخص حقوقی یا سازمان اب "ساختار ها " .15

 باشد. ذیدخل در موارد ممکن 

 

 درخْاست ُدف

 : 4هادٍ 
خدمات در عرضه کننده گان ، تهیه کننده گان وسایل و گان مصرف کننده  دارندگان جواز،همه  باالی این مقرره  .1

 ؛باشدمی  قابل اجرا  برق سکتور

؛ صدور ، تنظیم و مشخص کند ، انتقال و توزیع باید تیرفه ها را برای تولید برق خدمات انرژی تنظیم اداره .2

  های سرتاسری   ی شبکهها ی ستندرد الیسی ها و مقررات براتوسیه پموجود؛  های جواز های جدید و مدیریتجواز 

برق در انرژی  سکتوریکپارنه  ساختن برای توانمند را  تجهیزات  موثریت  و بکهکود ش، تخنیکیهای  ستندردو 

 . فراهم کند کشور

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 فصل دوم

 

 ، تعیین و مدت خدمت برای اعضای ادارهتشکیل

 برقخدمات انرژی اداره تنظیم  تشکیل ایجادتاسیس و

  :5ماده 

را تاسیس نمایاد  اداره   این مقرره توسط یک اعالمیه، یکعموی شدن در خالل سه ماه از تاریخ میتواند حکومت  .1

ف که مطابق به وظای و مربوطهاعمال صالحیت های  برای برق در افغانستانانرژی که منحیث اداره تنظیم کننده 

 ، شناخته شود.این مقرره تییین گردیده است

طوریکاه در  را  خادمات بارق در افغانساتان ایجااد گاردد، وظاایف و کاار خاود تاامین  وبرای تنظیم  باید این اداره .2

، هدفمنداناه، شافاف، بادون تبیایب و باا پیاروی از تیریف شده اسات باا شایوه باازقانون تنظیم خدمات انرژی برق 

 انجام دهد.قانون تنظیم خدمات انرژی برق  محتوا و مواد

جهاات  باارای کسااب صااالحیت مهااری نیاباات دایماای و ا، دارباشااد الااذکر بااه نااام فااوق اداره بایااد یااک شاارکت ذینفااع .3

باا ناام  حاق دعاوی وتیقیاب عادلی را و هاا  قارارداد انیقااد توانمنادی منقول و غیر منقاول و نگهداری و دفع اموال

 داشته باشد  متذکره

 دفتر مرکزی اداره باید درکابل باشد. .4

 :  به ترکیب ذیل شامل اسمایداره ا .5

 عضو برعالوه رئیس پنجالف( یک رئیس و 

 ب( رئیس و اعضای اداره باید از طرف حکومت منصوب گردند.

 در رابطااه بااه  امااور عمااومیو اداره  پالیساای تطبیااق شااامل اداره در خااوب اداره مساائول ، اداره رئاایس و ءاعضااا -6

 .بود خواهند  مقرره این احکام به تمطابق درامور  یرسا و تجارت  ، نظارت

 

 ادارٍ ّ اعضاء ضرایظ الزم برای تعییي رئیس

 6هادٍ
باه موضاوعات انجیناری، حقاوق،  مارتبط کاافی ظرفیات و اعضای اداره باید افراد دارای دان  ، تجرباه و  رئیس .1

 ،ماادیریت و تجربااه مسااوکی کااه کمتاار از پاانج سااال در رشااته هااای مربوطااه نباشااد ،مااالیامااور اقتصاااد، تجااارت، 

 هر یک : به شکل ذیل تییین گردند،  میتوانند

 ، انتقال یا توزیع برق؛نجنیری همراه  با تخصص در تولیدداری مهارت و تجربه در رشته ا الف( حد اقل دو نفر

 ؛دارای مهارت و تجربه در رشته حقوق ب( حد اقل یک نفر

 حد اقل یک نفر دارای مهارت و تجربه در رشته، مالی، محاسبه، اقتصاد؛ و  ج( 

 ؛ای عمده برق باشددهد( حد اقل یک نفر با تجربه در یک سازمان که مصرف کنن

 در ترکیب مجموعه از اعضاء حد اقل یک زن شامل باشد.ذ( 
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 تعییي اعضاء

 7هادٍ 
، و آنهااا بایااد گردنااد منظااوررئاایس جمهور توسااط پیشاانهاد و اناارژی و آب  اعضااای اداره بایااد توسااط وزارت .1

 باشند.کارمندان دایمی اداره 

نظرباه یاا رئایس را  عضاو جدیادمیتواناد   یهاورم، رئایس جبوجاود میییاد  خاالی در اداره ست بیک زمانیکه  .2

 تییین کند روز  61در خالل پیشنهاد وزارت انرژی و آب 

 رئیس تییین کند. سمتبه بر اساس پیشنهاد وزارت یک تن را از میان اعضاء میتواند  رئیس جمهور .3

 اداره و مسئول مدیریت موضوعات اداری روزمره اداره باشد. عمومی رئیس  منحیث رئیس باید .4

 

 

 دّرٍ تصدی ّ دیگر ضرایظ خدهت رئیس ّ اعضاء

 8هادٍ 
دوره اولیااه )اول(، از  ات تیییناا بااه اسااتثنای ، تییااین گردناد ( 5رئایس و سااایر اعضااا بایااد  بارای ماادت پاانج سااال ) .1

 تاریخ که آنها وارد دفتر خود می شوند، می توانند برای یک دوره دیگر مجددا تییین شوند؛

اداره، دو  ءاعضاا  اول ات دورتیییناشاود، بارای محاسابه  بایاد  فیالیت هاا اعضاء برای تداوممتصدی بودن دوره  .2

سااله و رئایس بارای یاک دوره پانج سااله ه نهاار بارای یاک دور عضاو سااله، دو 3بارای یاک دوره  عضو باید  

 تییین گردد.

 باشند.ره داشته ادوره پنج ساله را در اد باید یک ءبید از دوره ابتدائی تییینات اعضاء اداره، اعضا .3

 متصدی باشد سالگی 65سن  بید از تکمیل نمیتواندهیچ عضو  .4

اید طوری که حکومات بو شرایط خدمت رئیس و دیگر اعضاء میاشات و امتیازات قابل پرداخت و دیگر ضوابط  .5

 . کرده است، باشد منظور

 ادارات  نبایااد عضااو هاایچ یااک از بااه اسااتثنای مقااام دولتاای خاادمت شااان ،  هدر جریااان دور اداره  رئاایس و اعضاااء .6

 .دریافت کنند یا  مزد دهندرا انجام  کاریبرق  سکتور نهاد در  ، یا باشند

. نمایااد بااه فاارو  برساااند یااا دور باارقتاسیسااات در  را سااهام خااودابااه دفتاار خااود،  وداز ورهاار عضااو بایااد قباال  .7

بارق  تاسیسااتدر جریان تصدی شان نباید بطور مستقیم و یا غیر مستقیم مالاک اساهام در اداره ، اعضاء برعالوه

  . داشته باشند ساختار ها در مواد عمویاتی ننین  اشند یا سرمایه گذاری کنند یا نفعب

کاه قابالا از جاناب حکومات تجاویز شایوه را باه  حفظ اسارار اداره و   تیهد ، باید قبل از شروع کاراعضاء اداره   .8

  ند.نبه امضا برساگردیده 

 -اعضاء ممکن از ( گردیده، رئیس یا هر یک1) جزعوی رغم هر نیز که شامل  .9

جمهور از ترک وظیفه شان اطالع  دهناد؛  ه ماه قبل طی یک نامه کتبی به رییس هر یک از اعضاء باید س الف: 

  یا

 .برطرف گردد این مقرره 11ب: از وظیفه ا  مطابق به احکام ماده 
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 برطرفی اعضاء

 9هادٍ 
اداره فقط میتواند از وظایف شان توسط رئیس جمهور بر اساس پیشنهاد وزارت به ای رئیس یا هر یک از اعضاء .1

 د:دالیل ذیل برطرف گرد

 ؛تخوفعضو به جنایت یا  محکومیتاثر درالف( 

 در مدت یک سال بدون عذر میقول؛حضور منظم در جوسات برای بیشتر از پنج مرتبه  جهتب( غفوت عضو 

 اماور عضاو در ، ناه باه طاور عموایحضاور ذهان عدم موجب عضو بخاطر یک وضییت کهدایمی صحی ج( ناتوانی 

 اداره میگردد.

وظاایف او را منحیاث عضاو متااثر مای  زیاان بخا دیگاری بدسات آورده کاه باه طاور  غیر مجااز  دارایی یا سودید( 

 .سازد

 فصل سْم

 ّ صالحیت ادارٍ اقداهات

 ادارٍ ، کارهٌداى ّ دیگر کارکٌاىعوْهی رئیس 

  11هادٍ 
ظاایف و صاالحیت تییاین کناد کاه و ، را برای اجرا و انجام وظاایف تحات کنتارول  عمومی اداره باید یک رئیس  .1

 .دساخته شده اداره مشخص گرد توسط دستورالیمل باید های آن 

 جوسات اداره باشد. مدیریترئیس باید مسئول  .2

 بارای کماک باه اداره در ایفاای وظاایفکاه باا رعایات جنیسات  را کارکنانتیاداد، با تاییدی حکومات، اداره میتواند .3

 .تییین کند نیاز است

ر کارکناان ، کارمنادان و دیگاعماومی ت رئایس پرداخت و دیگار ضاوابط و شارایط خادممیاشات و امتیازات قابل  .4

 د. یگرد خواهد تییین با تاییدی حکومت توسط مقررات باید طوری باشد که 

 ضارورت اسات طاوری باا ضاوابط و شارایط کاهرا برای کمک اداره در ایفای وظایف آن  ین مشاوراداره ممکن  .5

 . تییین کند گردید، خواهدکه درمقررات اداره مشخص 
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 اقداهات ادارٍ

 11هادٍ 

 ، مالقات کنند در اوقات که رئیس ممکن دستور دهد مربوط اداره اعضاء باید در دفتر مرکزی یا هر یک از دفاتر .1

به شمول حد نصاب در جوسات( احتمااالا  ) جوسات  در  ی در میامالت تجارقوانین و طرزکار   در نظر داشت با

 .شودمشخص  نشر میگردد توسط اداره مشرح که متیاقباا  یل هامطرزالیتوسط 

 یادبا منشورننین  تاسیس نماید.  اعضاء و کارمندانمنشور اخالقی  برای کنترول رفتار و کردار  اداره باید یک   .2

 .سازدممنوع  قرار دارند با سود و هدف اداره  در مغایرت  تمام اعمال که 

و  ، ارشدترین عضو اداره باید وظایف رئیس اداره را انجاام داده نباشداداره  قادر به حضور در جوسه رئیس اگر  .3

 جوسه را رهبری کند. 

 توسااط اکثریاات آراء اعضااای حاضاار در جوسااه و رای دهاای گااردد،میمطاارح  اداره ات سااواالت کااه قباال از جوساا .4

عمال رای ه جوسه را رهبری میکند باید حق امساوی بودن آراء، رئیس و یا شخص ک صورتو در تصمیم گرفته 

 قاطع دوم را داشته باشد.

 اعضاء  اداره هر یک حق یک رای را دارند. ، در غیر آن (4) با حفظ جز .5

  .گردد تصدیق  مند دیگری اداره حسب اجازه رئیسیا کار اجراییه تمام احکام و تصامیم اداره باید توسط رئیس  .6

 

 اقدامات اداره، در امور کاری تعلل، پست های خالی، غیابت

 21ماده 
حد اقل ساه  ات اداره با و جود پست های خالی ممکن فیالیت خوی  را ادامه دهد، اما برای تصمیم گیری در جوس

 عضو )شامل رئیس و اعضاء( باید حاضر بوده و رای دهند. 

 

 صالحیت  اداره

 21ماده 

  میتواند صالحیت های ذیل را در ارتباط به موضوعات آتی داشته باشند:  اداره  .1

 که مورد نیاز اداره باشد؛ مادی الف( کشف و تهیه هر سند یا دیگر اشیایی

 دریافت مدرک  تیهدنامه؛ب( 

 ج( درخواست هر نوع یادداشت عامه؛

 د( مرور تصامیم، هدایات و احکام

 

، یاا قضایه قبال از آن اساتماع دعاویرا بارای هار اقادام داشاته باشاد،  ماوقتی دساتور اداره باید صالحیت تصاویب  .2

 د.طوریکه مناسب پنداشته شو

در اقادامات  مصارف کنناده گاانمنفیات که از  اختیار دهد طوریکه مناسب پنداشته شوداداره ممکن هر شخص را  .3

 .نماینده گی کند قبل از آن

اهاداف بارای اجارای  را و قواعادعمومی ایان مقارره، مقارراتمطابق  ممکن طی اعالمیه در جریده رسمی، اداره .4

 .بسازد این مقرره
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مشخصاا بدون تیبیب برای اکثریت صالحیت های فوق الذکر، نناین مقاررات بارای هماه یاا یکای از موضاوعات  .5

 -ذیل تهیه خواهد گردید، یینی:

 ؛1 فقره 11مطابق به ماده  عمومی الف( صالحیت و وظایف رئیس      

 ؛ 4 فقره 11، کارمندان و دیگر کارکنان مطابق ماده عمومی و دیگر شرایط خدمت رئیس  میاشات، امتیازاتب( 

 ؛5 فقره 11مشاوران مطابق به ماده  ج( ضوابط و شرایط تییین        

 1 فقره 11مطابق ماده  د( قواعد اقدامات که توسط اداره رعایت گردد    

 صالحیت تفْیض

 14هادٍ 
، کارمنادان اداره یاا عماومی هر عضو تفویب گاردد، رئایس صالحیت ممکن، توسط حکم عام یا خاص تحریری، به 

 صاالحیت هاا و وظاایف ع ننین شرایط باشد، طوریکه در حکم  مشخص خواهد گردد، ماننادهر شخص دیگر که تاب

 پنداشته شود. مطابق این مقرره ) به استثناء صالحیت ساختن مقررات( مگر اینکه ضروری شان

 کار هیٌوایدّزارت  ًظر ادارٍ برای دّرٍ ابتدائی تحت

 15هادٍ 
از  هپاانج سااالیااک دوره رای ، حکوماات جمهااوری اسااالمی افغانسااتان باااناارژی و آب وزارتاداره بایااد تحاات نظاار  .1

قاانون تنظایم ه میشاود تحات ختتوساط اداره سااایکاه لاوای  ، مقاررات و همه قواعدکار کند.  هذا  مقرره تاریخ نشر

 به وزارت سپرده شود. اجراآت بیدیجهت خدمات انرژی برق 

 روز از تسااویم دهاای توسااط ادراه 45یااا مقاارره متااذکره در خااالل  دساااتیریااا  قااوانین یااا باادون تیاادیل  ،وزارت بااا .2

ای اثر مای گاذارد یاا حالت حکم یا دستور یا مقررات پس از آن فقط در ننین تغیر ، تایید می کندموافقت خود را ،

بدون تیصب به اعتبار هر نیزی که قبال تحات آن قواعاد یاا مقاررات انجاام شاده  میباشد کهبه عنوان مورد ممکن 

 .نباشد است

قاانون تنظایم ، شاورای باین الاوزارتی بارای تصاویب تغییارات الزم در هنهار سال پس از تاریخ اعالم ایان مقارر  .3

تحات قاوه مجریاه  در ظایم خادمات نتبرای تبدیل شدن باه یاک نهااد مساتقل  جهت تأسیس ادارهخدمات انرژی برق 

 دولت جمهوری اسالمی افغانستان.

تجهیزات، نرم افزار، اسناد و ساایر ماواد و کاالهاا ماورد اساتفاده یاا  شامل طرح انتقال از وزارت به اداره مستقل  .4

تحت وزارتخانه به اداره مستقل توسط وزارت،  مرتبط با عموکرد اداره، و نیز طرح انتقال کارکنان اداری مناسب

 سال از تاریخ صدور این مقررات انکشاف خواهد یافت. 5ماه قبل از پایان  6و وزارت مالیه حداقل 

تحات تساوط  انارژی بارق تنظایم خادماتتمامی احکام و مقررات مربوط به اداره، پس از تاریخی که اداره مستقل   .5

 افغانستان قرار می گیرد، موثر وپایدار خواهد بود، با استثنای موارد ذیل: قوه مجریه دولت جمهوری اسالمی

 نخواهد بود. ”الف( ادراه  دیگر "در نارنوب وزارت

، و دیگار اعماال نخواهاد شادقاانون تنظایم خادمات انارژی بارق به  مطابقب( طرزالیمل بودیجوی اداره 

جااه آن مطااابق قااوانین افغاسااتان یبود و مباادل  گردیااده مسااتقل بودیجااوی یااک بخاا بااه عنااوان اداره بایااد 

 .خواهد گردیدپروسس 

اسات دیگار نبایاد اجاراء گاردد. بوکاه ایان مقارره بیاان گردیاده  7اعضااء کاه در مااده تقرر الیملج( طرز

شورای بین الوزارتی عضو را پیشنهاد و رئیس جمهور وی را تایید کند. وقتیکه یک پسات عضاو خاالی 
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روز از وقاوع  61جمهور با پیشنهاد شاواری باین الاوزارتی، بایاد عضاو جدیاد را در خاالل باشد، رئیس 

 پست خالی تییین کند.

دیگار اعماال مشاخص گردیاده  ایان  مقارره 11کاه در مااده  برطرفای یاک عضاو طاوری الیمل د( طرز

ر طارف بابا پیشنهاد شاورای باین الاوزارتی  از طرف رئیس جمهورفقط  گردید. بوکه یک عضونخواهد 

 :یافته های شورای بین الوزارتی که ننین عضو میگردد. براساس

i. محکوم به جنایت شده باشد یا 

ii. اخالقی که بناء شده یا منشور  تخوف از 

iii. ون غفوت عضو برای حضور منظم در جوسات برای بیشتر از پنج مرتبه در مدت یاک ساال باد

 ،یاموجهعذر 

iv.   باعث عدم عموی بودن حضاور ذهان او در اماور مای ناتوانی وضییت دایمی صحی عضو که

 گردد. 

احکام باید فقط مربوط به آینده باشد، و نبایاد تیییناات یاا برطرفای اعضاائی قبوای، یاا اعتباار اعماال و تصاامیم ح(  

 قبوی اداره را متاثر سازد.

 

 مفصل چهار

 وظایف اداره

  26ماده 
  -صالحیت های ذیل را دارا باشد:وظایف و قانون تنظیم خدمات انرژی برق  7در مطابقت به ماده  باید اداره .1

بارای مصارف دارنده گاان جاواز ناماه هزینه شده توسط  نرخ طوریکه الف( تشخیص، تنظیم و نظارت تیرفه ها، 

و در آماد  کردهند فیالیت های خود را تامین بتوان دارنده گان جواز نامه که  اجازه بدهد ، و باشدکننده گان مناسب 

 خود بدست آورندمیقول را برای کارکرد 

به مصرف کننده گان توسط اداره  برقتامین مصئونیت، امنیت، اعتبار و کیفیت خدمات در تولید و از ب( اطمینان

 . گردیده و میگردد(مشخص وقتاا فوقتاا که ) استندر های   در مطابقت به 

بارای تولیاد، انتقال،توزیع،صاادارات  دارنده گان جواز نامه جواز  فسخ، تمدید، تیویق و صدورثبت،  ،راجسترج( 

 و واردات برق.

مرباوط دارنده گان جاواز ناماه و حل اختالفات  دارنده گان جواز نامه د(  رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان و 

 ع هر منازعه برای داوری؛به خدمات، تولید، انتقال و یا توزیع  در موارد مربوط به فقره )الف( در فوق  و ارجا

 وضع فیس برای اهداف این مقرره؛ د( 

 ؛سرتاسری تشخیص کود شبکه ذ( 

 محافظت از منفیت، مصرف کننده گان برق؛س( 

داخوای و خاارجی در سااحات  گاذاری فراهم ساختن تماام حمایات هاای تخنیکای و قاانونی بارای جاذب سارمایه ( 

 مختوف افغانستان مطابق به قانون برق؛

دارناده  و کیفیات، اساتمرار و اعتباار خادمات توساط با توجه به تجهیزات برقی  استندر ها  تشخیص و اجرای ط( 

 ؛گان جواز نامه

فاراهم آوری خادمات بارق بارای مصارف کنناده گاان و دیگار  و تییین اشخاص برتر در باازار جهاتظ( تشخیص 

 بدون تبییب در مطابقت به قانون؛ نامه  دارنده گان جواز

تولیاد، توزیاع و انتقاال  دارناده گاان جاواز ناماه  و تفتی  جهت نظارت ییین مفتیشن مطابق به قانون افغانستانع( ت

 در مقاطع مختوف؛
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تولیاد، توزیاع و انتقاال انارژی بارق و ایجااد رقابات  دارناده گاان جاواز ناماه  ایجاد و نگهداری دیتاابیس  بارای غ(

 کنترل تیرفه و بهبود کیفیت برق.برای  جواز نامه منطقی میان دارنده گان 

ناشای از  ناماه خساره به شمول جریمه نقادی  بار دارناده گاان جاواز ف(  تشخیص تخوف و وضع جریمه و جبران

 تخوف شرایط جواز؛ 

انجام هر گونه فیالیت هایی که ممکن است برای مقامات الزم، مفید یا راحت باشد برای انجام یا در ارتبااط باا ق( 

 وظایف خود تحت احکام این مقرره.اجرای 

باه طاور ومت ) ش  ساال باه بیاد( ک( ارسال اجراآت و گزار  تفتی  به وزارت ) برای پنج سال آغازین(/ حک

 سالیانه

 -:یینیمشوره دهد ،  اداره باید به حکومت در همه و هر موضوع ذیل . 2

انارژی  از طریق استفاده منباع تجدیاد پاذیرائی تالف( تنظیم پروگرام انکشاف موی جهت ارسال برق با مناطق روس

 در همکاری با وزارت احیاء و انکشاف دهات. 

  تنظیم پالیسی های سکتوری طوریکه توسط وزارت وقتاا فوقتاا مشخص می گردد.ب( 

 ج( ترویج رقابت، کارایی و اقتصاد در فیالیت های صنیت برق؛

 اری در صنیت برق؛ارتقای سرمایه گذ( د

 .به اداره رجیت می کند موضوع دیگر که توسط وزارت/ حکومت( هر ح

در  و رهنمااود هااای کااه  ، اداره بایااد توسااط ماسااتر پااالن اناارژی و پالیساای هااای قاباال اجااراءوظااایف در انجااام . 3

 .توسط حکومت نشر می شود رهنمایی گردد طع مختوفمقا

 

 کمیته مشاوریت انرژی

 21ماده 
ممکن است اداره، توسط اعالمیه، از تاریخی که ممکن است در ننین اعالن مشخص شاود، کمیتاه ای کاه باه  .1

 عنوان کمیته مشورتی انرژی شناخته می شود را تأیید کند. 

عضااو باارای نماینااده گاای از منااافع  تجااارت و صاانیت، ترانسااپورت،  15کمیتااه مشاااوریت نبایااد بیشااتر از  .2

ازمان هاای غیار حکاومتی و ساایر ساازمان هاای عومای و پژوهشای در بخا  ننده گان، سزراعت، مصرف ک

 انرژی باشد.

 کمیته مشاوریت باشند. ئیس و اعضاء اداره باید ازمیان  رئیس و اعضای قبوی،ر .3

 رد:ادر مو باشد ادارهنرژی باید مشوردهی به اهداف کمیته مشاوریت ا .4

 ، مالی و بازاریابی در ماهیتمسایلالف( 

 سواالت عمده پالیسی؛ ب( 

 تهیه میگردد؛ دارنده گان جواز نامه  ج( موضوعات مربوط به کیفیت، استمرار و تیمیم خدمات که توسط 

 از جواز شان دارنده گان جواز نامه د( رعایت شرایط و نیازمندی های 

 ( محافظت منافع مصرف کننده گان؛ ذ

 سازمان ها. کوی عموکرد های استندرد س( تامین انرژی و 

 



13 
 

 حل هٌازعَ

 18هادٍ 
هر فردی که توسط تصمیم یا دستورالیمل اداری آسیب دیده است، می تواند از مکانیزم حل اختالف بار طباق  .6

 برای حل اختالف استفاده کند.قانون تنظیم خدمات انرژی برق  41ماده 

 در مورد مربوطه باید نهائی پنداشته شود.اداره تصمیم  .1

 

 

 

 فصل پنجم

 تعهدات، حساب، تفتیش و گزارش

 21ماده 

و موسساات ماالی باین  تمویل کنناده گاان طی دوره ابتدائی، اداره باید توسط بودجه حکومت و تیهدات نماینده گی   .6

 المووی حمایت گردد.

 :و وجه مالی خود را بطور ذیل حاصل کند قل شودبید از دوره ابتدائی، اداره باید یک بخ  بودیجوی مست .1

سایر درخواست ، طرح تیرفه ها، دارنده گان جواز نامه الف( عواید اداره ممکن شامل جمع آوری عواید از فیس 

  ها و کمک های مالی از سازمان های کمک کننده و کمک های مالی بین المووی باشد.

اختصااص واز ناماه دارناده گاان جا هزیناه هاای عوایاد ب( وزارت باید ساالنه بودجه مناسب را به مقدار میادل از

اسااتفاده اداره  باارای عمویااات و هزینااه هااای ساارمایه اختصاصاای بطااوردرخواساات هااا دهااد، طاارح تیرفااه و دیگاار 

  .خواهد شد

که کامالا شفاف، و تساهیل  مشخص کند باید یک طرح را برای مدیریت بودجهتنظیم خدمات انرژی برق ج( اداره 

مالیاه عماومی  و همننان با رعایت کامال  مستقل ینشانستان و دیگر مفتکننده تفتی  توسط مفتشین مستقل اداره افغ

 حکومت جمهوری اسالمی افغانستان باشد. و مصارف حقوق اداری
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 گسارش ساالًَ ادارٍ

 21هادٍ 
زمان آن توسط حکومات  به شکوی که کند،  تهیه گزار  فیالیت راباید سال یکبارتنظیم خدمات انرژی برق اداره  .1

فیالیات هاای ساال گذشاته ارائاه و نقال آن بایاد باه حکومات ارساال  یدر گزار  سااالنه خالصاه ،گردد تجویز می

 گردد. 

 بْدجَ ّ تفتیص ادارٍ

  21هادٍ 
هوکاي   ّ زهااى کاَ در قا ا   ،غرّع ضاا  هاا  قبل از  رّز  91 کوتر ازباید درًتٌظین خدهات اًرژی برق  ادارٍ  .6

 اجاراات هاا   جوْعاَ از بْدجاَ ضاا  بعاد هاا  ، باا ًواایع ه بعادی آهاادٍ کٌاد،اضت، بْدیجَ آى را برای ضاا  هاا   

  اظ ترا در ضایت اًترً آغاز هیػْد، ّ ایي برآّرداز اّ  هاٍ ضا   َ هاُ 61 دّرٍ  ضاالًَ ّ هصارف ها    برای

 باید ًػر کٌد. 

 از تاریخ ًػر دریابد. رّز 91در هْرد بْدجَ برای حد اقل  را هردمباید ًظریات  تٌظین خدهات اًرژی برق ادارٍ .1

 اصاح  را پیػاٌِادی بْدجاَ  سّم صْرت در اضت هوکي ًظریات، دریافت از پصتٌظین خدهات اًرژی برق ادارٍ  .9

 .کٌد ًػر را ًِای  بْدجَ ّ کٌد

 ا وللا  بایي حطاابداری  اضاتٌدر ُاای  تْضا  کَ هصارف آى، از جسء ُر برای ضطر یک باید غدٍ بیٌ  پیع بْدجَ .4

 هْ فاَ ُار ُادف ّ هاُیات کاَ باغاد هفصال  یادداغات یاک غااهل ّ کٌاد هػاص  غدٍ، تعریف دّ ت  ُای ضازهاى برای

 .دُد غر  را ُسیٌَ

باید، با یک هسایدٍ غفاف یک غرکت هطاتقل تفتایع را بارای اجارای تفتایع ضااالًَ  تٌظین خدهات اًرژی برق ادارٍ .5

در هطابقت با هعیاار ُاای بایي ا وللا  تفتایع اضاتصدام کٌاد، ّ فاسارظ تفتایع را باَ ّزارت ارضاا  ًوایاد ّ تفتایع را در 

 ضایت اًترًت  ًػر کٌد.

تعیایي غادٍ در فصال غػان قااًْى ّ طرزا عوال  بایاد از اصاْ تٌظاین خادهات اًارژی بارق جاَ ادارٍ یزهاى تِیاَ بْد .6

 حکْهت جوِْری اضحه  افغاًطتاى اضتفادٍ کٌد. هدیریت ها یَ عوْه  ّهصارف
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 فصل ششم

 احکام نهائی

 

 با حسن نیتحفاظت از اقدامات انجام شده 

 

  11ماده 
اداره یا هار کارمناد حکومات یاا عضاو، دیگر اقدامات قانونی باید در مقابل حکومت یا دعوا، پیگرد قانونی یا  هیچ .1

یا دیگر کارکنان اداره برای هر نیز که به حسن نیت انجام شده یاا باه قصاد اجارای تحات ایان مقارره یاا قواعاد یاا 

 . نباشد مقررارت که به موجب آن ساخته شده  است

 اًرژی ّاهر یا ُدایات هربْط بَ قاًْى تٌظین خدهاتاجسا برای عدم رعایت 

 برق

  23هادٍ 
در مادت نناین زماان کاه مای کناد، را اگر یک شخص غفوت  در رعایت هر حکم یا دستور داده شده تحت مقارره  .1

ممکن میین گردیده باشد در حکم یا دستور متذکره یا تخوفات، یا کوش  بار تخواف از هار حکام ایان مقارره یاا هار 

قاانون  42باا یاک جریماه کاه توساط اداره در مطابقات باه مااده  یا مقررات که تحت آن ساخته شده است بایدنون قا

 .قابل مجازات باشدتییین میگردد، تنظیم خدمات انرژی برق 

تنظایم خادمات انارژی بارق در صورت ادامه دادن باه عادم رعایات دساتورات و احکاام اداره تحات مقارره،  اداره  .2

قاانون تنظایم خادمات انارژی  41یکاه  در مااده میکاانیزم حال منازعاه طور پیااده ساازیصالحیت های الزم برای 

 .را دارد مشخص گردیده استبرق 

 بَ قْاعدًسبت حکْهت  صالحیت

 24هادٍ 
 را برای انجام اهداف این مقررات ایجاد کند. قواعد اعالمیهمی تواند با  حکومت .1

یک از موارد آتی  به طور خاص و بدون تبییب به کویه صالحیت فوق، ننین قواعد ممکن است برای همه یا هر .2

 شامل موارد ذیل باشد. یینی:

 ؛5گراف اپر 8ماده  رداختنی  و دیگر شرایط خدمت رئیس و اعضاء مطابقمیا  و امتیازات پ الف(

یاد باتیهاد ساپرده  محرمیات  حفاظووفااداری یاه قبالا سوگند تنظیم خدمات انرژی برق و شیوه که در آن اداره  شکلب( 

 ؛8 فقره 8تصدیق گردد مطابق ماده 

 ؛21ج( شکل و زمان که در آن اداره باید بودجه خود را تهیه کند مطابق ماده 

 ؛21ماده  باید گزار  ساالنه تحریر گردد مطابقد( شکل و زمان که 
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 تجویز شود، یا در رابطه با آن طبق قواعد حکمی تهیه گردد. دیگری که باید باشد یا ممکن استذ(هر موضوع 

 تٌاقض رفعصالحیت 

  25هادٍ 
اگر هر گونه تناقب در تأمین احکام این  مقررات بوجود آید، حکومت ممکن است با حکم نشر شده در  اعالمیه 

 رسمی احکامی را وضع کند که ممکن است برای رفع تناقب الزم باشد.

 دستْراتصالحیت برای 

 26هادٍ 
 . پیشنهاد کند برای تطبیق بهتر این مقررهرا بیشتر  دستوراتو  ممکن مقررات تنظیم خدمات انرژی برق رهادا

 تْسظ حکْهت دستْرات 

 27هادٍ 
 عماومی یات در موضوعات پالیسی شامل منافعتوسط هدا بایدتنظیم خدمات انرژی برق در اجرای وظایف، اداره  .1

 دهد.آن را به صورت کتبی  ممکن حکومترهنمائی گردد طوریکه 

میشاود، تصامیم  رباوط باه موضاوع پالیسای شاامل مناافع عماومی هادایات ماگر سوالی بوجود آید که آیا ایان نناین  .2

 . در این زمینه نهایی خواهد بودحکومت 

 تاریخ اًفاذ

 28هادٍ 
 .می باشداین مقرره بید از نشر در جریده رسمی قابل اجراء 

 

 

 


