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افغانستان دملي ستندردد 
دقانون دتوشېح په هکله

مياسالددافغانستان
یسئرجمهوریت د
فرمان

)١١٢(: ه 
٢/١١/١٣٩١: نېه 

: لم ماده 
د افغانستان د اساسـي قـانون د        

فقرې د  ) )۱۶لورشپېتمې مادې د    
افغانستان د ملـي    حکم له مخې، د     

چې د ملي شـوري     ستندرد قانون   
ــت  د  ــ هیئ ــسینو د دمجل

ې ) ۶۹(نېې د   ۱۳۹۱/۸/۲۱
او ونوفصل) ۵(پربنس، په پرېکې 

له یو شمېر تعدیلونو    مادوکې  )۲۶(
او ایزاد سره یو ای فیصله شوی       

.، توشېح کومدی
: دوه یمه ماده 

له قانون او د ملي شوري دغه فرمان 
د مجلسینو د  هیئت له پرېکې       
سره یو ای په رسمي جریده کـې        

فرمان 
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان 

توشیحمورددر
ستندرد ملی قانون 

افغانستان
)١١٢: (شماره 
٢/١١/١٣٩١: تاریخ 

:مادۀ اول 
مـادۀ  ) ١٦(به تأسی ازحکم فقرۀ     

شصت وچهـارم قـانون اساسـی       
افغانسـتان، قانون سـتندرد ملـی      

که به اسـاس فیـصلۀ      افغانستان را   
٢١/٨/١٣٩١مؤرخ  ) ٦٩(شماره  

هیئت مختلط مجلسین شورای ملی    
ــل  ــه داخ ــصل و ) ٥(ب ) ٢٦(ف

ماده توأم با یک سلسله تعدیالت و       
ایزاد فیصله گردیده است، توشـیح      

.دارممی
:مادۀ دوم 

این فرمـان همـراه بـا قـانون و          
فیصلۀ هیئـت مخـتلط مجلـسین       

ر و  شورای ملی در جریدۀ رسمی نش     

الف
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خپور او د خپرېدو له نېې خه دې، 

.ي جریده کې نافذ شيمپه رس
رزیحامد ک

جمهوریتيدافغانستان داسالم
رئیس

از تاریخ نشر درجریدۀ رسمی نافذ       
.گردد

حامد کرزی
اسالمییرئیس جمهور

افغانستان

ب
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ي ملاسالمي جمهوریتدافغانستان
يشور

فیصله
قانونملی ستندرددافغانستان د

)٦٩: (پرله پسې ه 
٢١/٨/١٣٩١: نېه ېدفیصل

ېقانون دسلمسيدافغانستان داسا
حکم سره سم، ې له درج شويماد

و پند دواو غونو له ٰيدملي شور
پنو غو خه جو شوی  هیئت 

ستندرد قانون په يد افغانستان د مل
مادو کې له یو ) ۲۶(پنو فصلونو او

۱۳۹۱شمیر تعدیلونو او ایزادسره د 
کال د لم دمیاشتې په یوویشتمه نېه 

فیصله ک.
ئت رئیس هید

نورمحمدکفیل نوری
ئت مرستیال ی هد

منورشاه بهادری

شورای ن اجمهوری اسالمی افغانست
ملی

فیصله
انتافغانسستندرد ملیقانون 

)٦٩(: شمارۀ مسلسل 
٢١/٨/١٣٩١:تاریخ فیصله

أسی ازحکم مندرج مادۀ صدم     ته  ب
قانون اساسی افغانـستان، هیئـت      
مختلط مجلسین شورای ملی مرکب 
از پنج پنج نفراز اعضای هرجرگه      

را به   افغانستان انون ستندرد ملی  ق
ماده توأم با   )٢٦(داخل پنج فصل و   

یک سلسله تعدیالت و ایـزاد بـه        
تاریخ بیست ویکم ماه عقرب سال      

.نمودفیصله١٣٩١
رئیس هیئت مختلط 
نورمحمدکفیل نوری
معاون هیئت مختلط 

منورشاه بهادری

ج
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فهرست مندرجات

انستانستندرد ملی افغقانون 
فصل اول

احکام عمومی
صفحهعنوانماده
١.............................................مبنی:اولمادۀ
١...............................................فاهدا:دوممادۀ
۲..........................................طالحاتاص:سوممادۀ

۸.........................................ساحه تطبیق :مادۀ چهارم
فصل دوم

وظایف وصالحیت های ادارۀ ملی ستندرد
۹.........................................ادارۀ مسئول:مادۀ پنجم 
١٠...........های ادارۀ ملی ستندردوظایف وصالحیت:مادۀ ششم
١٥................................شورای عالی ستندرد:مادۀ هفتم
١٦........وظایف وصالحیت های شورای عالی ستندرد:مادۀ هشتم

١٨.......................................کمیتۀ تخنیکی:مادۀ نهم
١٩..........................تدابیر وقایوی حفظ الصحه:مادۀ دهم

١٩.................................رعایت ستندرد ملی: مادۀ یازدهم
٢٠.............)ستندرد های اجباری(مقررات تخنیکی :مادۀ دوازدهم

د
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ررات تخنیکیـوال مغایر مقـمنع تورید و تولید ام:مادۀ سیزدهم

٢١..........................).جباریاهایستندرد( 
٢٢...................ستندردهای بین المللی ومنطقوی: مادۀ چهاردهم
٢٢..................................اخذ حق االجرت:مادۀ پانزدهم

فصل سوم
تفتیش وکنترول اموال

٢٤...............................توظیف هیئت تفتیش: مادۀ شانزدهم
٢٤.............................صالحیت هیئت تقتیش:مادۀ هفدهم 

٢٦...................................مفتشمسئولیت :مادۀ هجدهم 
چهارمفصل 

تممنوعیت ها ومؤیدا
٢٧.........................................ممنوعیت:مادۀ نزدهم 
٣٠............................................تأدیب:مادۀ بیستم

٣٢..........اتخاذ تصمیم درمورد اموال مغایرستندرد: مادۀ بیست ویکم
٣٤......................................تعقیب عدلی:مادۀ بیست ودوم
٣٤.............................عواید ناشی از جریمه:مادۀ بیست وسوم

هـ
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پنجمفصل 

احکام نهائی
٣٥....................)مترولوژی(امور اندازه گیری :مادۀ بیست وچهارم
٣٥.......پیشنهاد مقرره و وضع لوایح وطرزالعمل ها:مادۀ بیست وپنجم 
٣٥...............................................اذانف: مادۀ بیست وششم

و
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دافغانستان دملي ستندرد 

قانون
لومی فصل

عمومي حکمونه
مبني

:لوم ماده 
دغه قانون دافغانستان داساسي قانون     
د دیارلسمې مادې دحکم په راکې،      

.وضع شوی دی
موخې

:دوه یمه ماده 
:دي لهد دې قانون موخې عبارت

یوالو منل شوو روشونو پـر      دن-۱
اساس دملي ستندردونو اوتخنیکـي     

او د  )  اجباري سـتندردونو  (مقرراتو
مطابقت د ارزونې د طرزالعملونو د      

تجدیدولو، اقتباسـولو او    ،وتدوینول
.لپاره د مقرراتو ایجادولوتطبیقول

د ) مترولوژ(داندازې اخیستنې -۲
.تخنیکي بنس دسیستم جوول

له مالي اواقتصادي سرچینو خه -۳

ستندرد ملی نون قا
افغانستان
فصل اول

احکام عمومی
بنی م

: مادۀ اول 
در روشنی حکـم مـادۀ   این قانون  

سیزدهم قانون اساسی افغانـستان،     
. وضع گردیده است

اهداف 
:مادۀ دوم 

:اهداف این قانون عبارتند از 
، ایجاد مقررات برای تـدوین     -١

تجدید، اقتباس و تطبیق ستندرد های 
ستندرد های (ملی، مقررات تخنیکی 

و طرزالعمل های ارزیابی    ) اجباری
مطابقت بـر اسـاس روش هـای        

.بین المللیۀپذیرفته شد
ایجاد زیربنای تخنیکی سیستم - ٢

).مترولوژی(اندازه گیری 
تثبیت نورمهای مصرفی جهت - ٣

و ١
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د اغېزمنې ې اخیـستنې لپـاره د        

.نورمونو تثبیتول) لتي(مصرفي 
رداتي په شمول   دصادراتي او وا   -۴

ــالونو ــوداریزو م ــدي دس ، تولی
محصوالتو اوخـدماتي پروسـو او      

و بهرنـي سـودار  د       کورني ا 
اونـد آسـانتیا د    ېستندرد جوون 

.کیفیت ه کول
د جـوونې، تخنیکـی      دستندر -۵

او )اجبـاري سـتندردونو   (مقرراتو  
مترولوژي له الرې د مـستهلکینو،      
ــا او  ــاتو د روغتی ــارویو او نبات

د ژوندانه د چاپېریال     او خوندیتوب
.ده والي نه ، ساتنه

د ستندردونو او اندازې اخیستنې - ۶
)دسیـستم دتـدوین او    ) مترولوژ

ــه پروســوکې دبرخــې  ــق پ تطبی
پاره دخصوصي سـکتور    اخیستنې ل 

هول او دهغو دفعالیت د زمینـې       
.برابرول

ی و بهره برداری مؤثر ازمنابع مال
. اقتصادی

بهبود کیفیت اموا ل تجـارتی       -٤
ــی،  ــادراتی و واردات ــم ازص اع
ــه  ــدی، پروس ــصوالت تولی مح
های خدماتی و تـسهیل تجـارت       
داخلی و خارجی مرتبط به ستندرد      

.سازی
حفاظت صحت و مـصئونیت      -٥

مستهلکین، حیوانات و نباتـات و      
بهسازی محیط زیـست از طریـق     

سازی، مقررات تخنیکـی    دستندر
ــاری ( ــای اجب ــتندرد ه و ) س

.وژیمترول
تشویق سکتور خصوصی جهت     -٦

ســهم گیــری درپروســه هــای 
ــدوین و ــتندردها وت ــق س تطبی

) مترولـوژی (سیستم اندازه گیری    
ـ     فعالیـت  ۀوفراهم نمـودن زمین

.آنها

٢
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اصطالحانې
:درېیمه ماده 

الندې اصطالحانې ، پدې قانون کې 
:دغه معناانې افاده کوي 

ــررات ، : ســتندرد -۱ ــه مق هغ
الرودونه یا مشخصات دي چې د      
یوې واکمنـې ادارې پـه واسـطه        
داوندو اخونو په موافقې سره پـر       

پایلو ، تکنالوژ او تجربو د      علمي  
دیـا مطلوب حـد دترالسـه کولو    

فعالیتونو یا دهغو دپایلو دسرته رسولو 
په غرض دعامه او مکـررې ـې        
اخیستنې په منظور دسند په توـه       

.برابر اوتدوینېي
هغه سند دی چې    : ملي ستندرد  -۲

دملي و   ،له ېنې اوسال وروسته   
په دساتلو په منظور دفني متخصصینو      

واسطه تدوین او دستندرد دعـالي      
.شوري لخوا تصویبېي

هغه سند دی   :سیمه ییز ستندرد     -۳
و اونیو هېوادونو ددوو یا چې د

سـسو پـه   ؤسـتندرد د ادارو او م 

اصطالحات
:م سومادۀ 

اصطالحات آتی در این قانون معانی 
:نماید ذیل را افاده می

مقررات، رهنمودها  : ستندرد   -١
یا مشخصاتی است که بـه توافـق       

یربط توسط یـک ادارۀ     ذجوانب  
ۀ باصالحیت بـه منظـور اسـتفاد      

مکرر برای انجام فعالیـت    عامه و 
ها یا نتایج آنها جهـت حـصول       

حد مطلـوب متکـی بـه نتـایج         
ــارب   ــالوژی وتج ــی، تکن علم
منحیث سند تهیـه وتـدوین مـی        

.گردد
که تسندی اس:ستندردملی- ٢

مشورت، توسط بعد از بررسی و
متخصصین فنی به منظور حفظ منافع 
ملی تدوین و توسط شورای عالی 

. ستندرد تصویب می گردد
سندی است  :یستندرد منطقو -٣

ادارات ومؤسـسات   که توسـط    
یا چند کشور همـسایه     ستندرد دو 

٣
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واسطه د تخنیکي او سـوداریزو      
ــاره    ــو لپ ــانتیاوو دبرابرول اس

.تدوینېي
هغه سند  : بین المللي ستندرد      -۴

دبـین المللـي   دی چې دسـتندرد     
سسو پـه واسـطه تـصویب او        ؤم

.خپرېي
اجبـاري  (تخنیکي  مقـررات      -۵
هغه سـند دی چـې      ): هندردونست

تخنیکي مشخصات یا دهغو کنالره     
ستندرد دمـتن پـه     ۀمستقیماً یا دیو  
خـه پـه ـې       ۀاستناد یا له هغ   

اخیستنې سره ترتیب او دتخنیکـي      
.الزاماتو لرونکی وي

میـت دی   هغه مطلقه ک  : نورم   -۶
چې دعلمي ېنواو عملي تجربو په      

دستندرد دعـالي    اوپایله کې تثبیت    
شوري له تأیید وروسته دوزیرانـو      

.شوري په واسطه تصویبېي
دتولیـدي  ) : برچـسپ (لېبل   -۷

محصوالتو اوخـدماتي پروسـو د      
ــات ــي معلوم ــصاتو لرونک مشخ

دي چې اوند ستندرد، دمحـصول      

ــراهم آوری  ــت ف ــشترکاً جه م
تسهیالت تخنیکی وتجارتی، تدوین    

.می گردد
ـ ستندرد بين المل  -٤ سـندی  : یل

بـين   است که توسط مؤسـسات    
می المللی ستندرد تصویب و نشر      

.گردد
های ستندرد  (مقررات تخنیکی    -٥

سـندی اسـت کــه   : ) اجبـاری 
یا طرزالعمـل  تخنیکی اتمشخص

یـا بـه اسـتناد یـا         مستقیماًآن  
استفاده از مـتن یـک سـتندرد،       

دارای الزامات تخنیکـی    ترتیب و   
.اشدب

است که  ۀ  کمیت مطلق : نورم  -٦
نتیجۀ تحقیقات علمی و تجارب     در

بعد از تأیید شورای     وعملی تثبیت   
عالی ستندرد توسط شورای وزیران     

.تصویب می گردد
حاوی معلومات:)برچسپ( لیبل-۷

مشخصات محصوالت تولیـدی و     
کـه  پروسه های خدماتی اسـت      

ستندرد مربوط ، حالت محصول و      

٤
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ــع   ــصبوونکې مرج ــت او ن حال

.مشخصوي
د حقیقي یا حکمي : اعتبار لیک -۸

من او واک   نشخص د کاري تـوا    
بیانوونکی لیکلی سند دی چـې د       
خدمتونو د وانـدې کولـو او د        
مشخصو، مناسبوعلمي او سـالمو     
فعالیتونو د سرته رسـولو لپـاره د        

لخوا، ورکول   ېستندرد د ملي ادار   
.کېي

دبین المللي ، سیمه ییز : اقتباس -٩
هېواد کې د رایجو    ۀ  یو ستندرد یا په  

.ستندردونو منل دي
داندازې اخیستنې د   : عیارول   -١٠

آلې یا دستاه د مقدار یـا بېرتـه         
دمقدار دـاکلو   ) بازده(ورکې  

ستندرد  ۀپروسه ده چې دمرجع له یو     
سره مقایسه شوو مقادیرو ته په پـام        

.سره اکل کېي
لېبل ، ک ، ) : عالمت(نه -۱١

، نوم ، السـلیک ،       تصویري ننداره 
کلمه ،توری ، شمېره او هغوته ورته       

.پکې شامل دي

مشخص می   مرجع نصب کننده را   
.نماید

سند کتبی مبـین    : اعتبار نامه    -٨
توانائی و صالحیت کاری شـخص      
حقیقی یـا حکمـی اسـت کـه         
جهت عرضۀ خـدمات و انجـام       
فعالیت های مـشخص ، مناسـب       

از طــرف ادارۀ علمــی و ســالم
ــی   ــا م ــتندرد ، اعط ــی س مل

.گردد
پذیرش ستندرد بـین    : اقتباس-٩

المللی ، منطقوی یا ستندرد هـای       
.باشدکشورها مییکی ازیج دررا

تعیـین   ۀپروس: سازی  عیار-١٠
مقدار یـا بـازدهی آلـۀ انـدازه         

است کـه نظـر     گیری یا دستگاه  
بـه یـک   هشد همقادیر مقایس  به

ــتندر ــعدس ــیمرج ــین م ، تعی
.گردد

نشان شامل لیبل، : عالمت-١١
تکت ، نمایش تصویری ، نام، امضأ، 
کلمه، حرف، شماره وامثال آن می

.باشد

٥
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هغه نه ده چې : دتصدیق نه-۱٢

دستندرد دملي ادارې لخوا تثبیتېي     
او دمالونو، محصوالتو اوخـدماتي     

پروسو دکیفیت بیانوونکې ده چـې       
دصادراتي او وارداتي پـه شـمول       

سوداریزو مـالونو او تولیـدي      د
ته بند یا جعبو پرمخ محصوالتو دبس

حک یا نلول کېي او مـدیریتي       
سیستمونو او خدماتي پروسـو تـه       

.ورکول کېي
لیکلی سند دی چې : جوازلیک-۱٣

خدمتونوخـه  یا   له نو،امتیازونو 
دې اخیستنې یا دستندرد دتدوین او 
تطبیق په رکې دفعالیت داجازې په 
منظور دستندرد دملي ادارې لخـوا      

. ورکول کېي
دمحصول، : هارزوندمطابقت -۱٤

م ازمویل، تخدمت او دمدیریت دسیس
ــه   ــې ل ــق دی چ ــه او تطبی پلن
اوند ستندرد سره دهغو مطابقـت      

.یي
ازمویـل،  : دکیفیت کنترول  -۱٥

پلنه، ارنه یا دنوموو چـارو یـو    

ـ : عالمت تـصدیق  -١٢ یعالمت
است که از طرف ادارۀ ملی ستندرد 
تثبیت گردیده و مبین کیفیت اموال، 
محصوالت وپروسه های خدماتی می 

ۀباشد که به روی بسته بندی یا جعب    
اموال تجارتی اعم از صـادراتی و      

وارداتی و محصوالت تولیدی حک     
به سیـستم   یا چسپانیده می شود و    

تی وپروسه های خدماتی    های مدیری 
.اعطا می گردد

سند کتبی است   : جوازنامه   -١٣
عالیـم،  که به منظور اسـتفاده از     

خدمات یا اجازۀ فعالیت    یا امتیازات
درعرصۀ تدوین وتطبیق ستندرد از    
ـ       أجانب ادارۀ ملی سـتندرد، اعط

.می گردد
آزمـایش،  : ارزیابی مطابقت  -١٤

، خدمت و تفتیش و تطبیق محصول 
مدیریت است که مطابقت    سیستم

آن ها را با ستندرد مربوط، نـشان        
.می دهد

آزمایش ،  : کنترول کیفیت    -١٥
تفتیش ، نظارت یا ترکیبی از شیوه       

٦
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ترکیــب دی چــې دصــادراتي او 

سـوداریزو  دوارداتي په شـمول     
و مــالونو، تولیــدي محــصوالتو ا

خدماتي پروسو دکیفیت دتثبیت اوله     
تأیید شوو ستندردونو سره دهغـو      

.دمطابقت لپاره کارول کېي
د مأخذ، مرجع ، : مشخصات  -۱٦

کیفیت، مقاومت، نه والي، ترکیب، 
مقدار، اندازې، ابعادو، وزن، درجې، 

رېدو دنېې، عمر،   دوام، دتولید او تې   
، دتولیـد   اصلیت او منشأ، مـوادو    

ا دصادراتي او وارداتي په     دتالرې ی 
شمول دسوداریزو مالونو، تولیدي    
محــصوالتو او خــدماتي پروســو 
ــو   ــشریح کوونک ــیف او ت توص
نوروخصوصیاتو کې شـامل هغـه      
شاخصونه دي چې له هغو خه پـه        
ــه،  ــستنې ســره مالون ــې اخی 
محــصوالت اوخــدماتي پروســې 

.سره متمایزېي
ستندرد، ۀ  دیو: تصدیق لیک    -۱٧

مشخصو اجرایي اصولو لـه      نورم یا 
التزاماتو سره دصادراتي او وارداتي     

های متذکره است که جهت تثبیت      
ل تجـارتی اعـم از      کیفیت اموا 

صادراتی و وارداتی، محـصوالت     
تولیدی وپروسه هـای خـدماتی و       

ای تأییـد   مطابقت آنها با ستندرد ه    
.شده به کار میرود

شاخص هـای   : مشخصات   -١٦
ــت،  ــذ، مرجع،کیفی ــامل مأخ ش
مقاومت، خالص بودن، ترکیـب،     
ــاد، وزن،  ــدازه، ابع ــدار، ان مق

،أ، دوام، تاریخ تولید وانقض     درجه
عمر، اصلیت ومنشأ، مـواد، روش      
تولید یا سایر خصوصیات توصیف و

ل تجـارتی   تشریح کننـدۀ امـوا    
ــادرات ــم از ص ــی، ی واع واردات

محصوالت تولیدی وپروسه هـای     
خدماتی است کـه بـا اسـتفاده        

ل، محـصوالت و    از آن ها امـوا    
ــذکور   ــای مـ ــه هـ پروسـ

. متمایز می گردد
سند کتبی مبین   : تصدیق نامه    -١٧

تطابق اموال تجارتی اعم از صادراتی 
وارداتی، محصوالت تولیـدی و    و

٧
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په شمول دسـوداریزو مـالونو،      
تولیدي محصوالتو او خـدماتي او      

ي پروسو دتطابق بیانوونکی    ئیواجرا
لیکلی سند دی چې د ستندرد دملي       

.ادارې لخوا ورکول کېي
ملي یا بـین     : اجرایي اصول    -۱٨

لي المللي منل شوی سند دی چې عم 
اصول یا دطرحې ، تولید ، تخنیکي       

، لـه   ) اجباري ستندردونو (مقرراتو  
ـ وسایلو خـه دـې اخ      ستنې ی

د درنوالي، دتولیداتو دجوت،  
      انو، د تطبیـق ووندو اصطالحا
تالرو، دپیرو وکنالرواو د ې 

ستنې و موادو اونورو التزاماتو     یاخ
یــوي پروســې رائمشخــصې اجرا

.ايغن
ساحه د تطبیق

:لورمه ماده 
ددې قانون حکمونه پردولتي او غیر      

سـسو،  ؤدولتي ادارو، تـصدیو ، م     
شرکتونو او تولیـدي او خـدماتي       
تشبثاتو او دکورنیو او په افغانستان      

پروسه های خدماتی و اجرائیوی با      
امات یک ستندرد، نـورم یـا       التز

اصول اجرائی مشخص است کـه      
ازطرف ادارۀ ملی ستندرد اعطا می      

.گردد
پذیرفته سند  : یئاصول اجرا -١٨
کـه  ملی یا بین المللی است     ۀشد

پروسـه هـای   اصول عملی یـا     
تولیـد، مشخص طرح،  اجرائیوی

هایسـتندرد (مقررات تخنیکـی  
چگـونگی اسـتفاده از    ،)اجباری

ــایل، ــاوس ــداتختارس ،تولی
قابل روش های  مربوط، اصطالحات

پیروی  قابل طرزالعمل های ،   تطبیق
الزامات استفاده وسایرموردموادو

. می گیردرا در بر 
ساحۀ تطبیق 

:چهارم مادۀ 
احکام این قـانون بـاالی ادارات       
دولتی وغیر دولتی، تصدی هـا ،       
مؤسسات، شرکت ها و تـشبثات      

اشـخاص   تولیدی وخدماتی وسایر  

٨
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مېشتو بهرنیو په شمول حقیقي     دکې  

 او حکمي اشخاصو باندې دتطبیق و
.دي

د حفظ الصحی او د دولتی تدارکاتو، 
فظ الصحی، دحقوقي،  د نباتاتو د ح   

ــدمتونو  ــوونیزو خ  ــسابي او ح
ستندردونه لدې حکم خه مستثنی     

.دي
دوه یم فصل

دستندرد دملي ادارې دندې
او واکونه

اداره هئولمس
: پنمه ماده 

دستندرد ملي اداره دسیمه ییزو     ) ۱(
او بین المللي ستندردونو له په پـام        
کې نیولو سره  دهېواد په سـطح د        

ردونو، تخنیکي مقرراتـو    ملي ستند 
دتنظیم، هـم   ) اجباري ستندردونو (

غ،اکلو، تدوین، اقتباس، نـوې     
کتنې، اصالح ، الغـأ، راولولـو،       
پرمختیا، تأیید، ساتنې او خپرولو او      

وله ئباندې دارنې مسءدهغو پر اجرا

حقیقی وحکمی اعـم از داخلـی       
وخارجی مقیم افغانستان، قابل تطبیق 

.می باشد
، حفظستندرد های تدارکات دولتی 

نباتـات ،   الصحه و حفظ الصحه     
ــوقی،  ــدمات حق ــسابیخ ح

این حکـم مـستثنی     ازتعلیمیو
.اند

فصل دوم
وظایف وصالحیت های 

ادارۀ ملی ستندرد
ادارۀ مسئول

: پنجم مادۀ
ادارۀ ملی سـتندرد مـسئول      ) ١(

تنظیم، همآهنگی ، تعیین ، تدوین ،       
، ءاقتباس، تجدید نظر، اصالح، الغا    

جمـع آوری، انکــشاف، تأییــد،  
نگهداری و نشر ستندرد های ملی،      

هـای  سـتندرد   (مقررات تخنیکی   
با نظرداشت ستندرد های    ) اجباری

منطقوی وبین المللی ونظارت بـر      
کشور، مـی   سطح  اجرای آنها در  

٩
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.ده
ملي اداره پـه خپلـو    دستندرد) ۲(

کې خپلواکه ده ، ددې )کنو(اجراآتو
و نورو قوانینو دحکمونو تابع     قانون ا 

.ده
ملي ادارې دندې او    ددستندرد  

واکونه
:شپمه ماده

دستندرد ملي اداره دالندې دندو او 
:واکونو لرونکې ده 

دهېواد په سطح دملي ستندردونو -۱
ــو  ــي مقررات ــاري اج(او تخنیک ب

تـدوینول،  برابـرول، ) ستندردونو
ــو   ــا او دهغ ــرول او پرمختی خپ

.ارنهباندېاءپراجر
د ستندردونو دبرابرولو په هکله      -۲

دولتي یـا غیردولتـي مراجعوتـه       
دالرود یا تخنیکي مشورو واندې     

.کول
دستندردونو،تخنیکي مقرراتـو    -۳
دبرابرولـو او   ) اجباري ستندردونو (

تطبیق لپاره دمعیارونو اوکـنالرو     

.باشد
ادارۀ ملی ستندرد در اجراآت     ) ٢(

خود مستقل بوده ، تـابع احکـام        
این قـانون وسـایر قـوانین مـی      

.باشد
وظایف وصالحیت های ادارۀ 

ملی ستندرد
:م ششماده 

ادارۀ ملی ستندرد دارای وظایف و     
: صالحیت های ذیل می باشد 

تهیه، تدوین، نشر و انکشاف      -١
قـررات  ستندرد هـای ملـی وم     

و) اجبـاری  هایستندرد(تخنیکی  
سـطح  نظارت بر اجرای آنهـا در   

. کشور
رهنمـود یـا مـشوره       ۀارای -٢

های تخنیکی به مراجـع دولتـی      
ـ     یا غیـر   ۀدولتـی درمـورد تهی
.ستندردها

تعیین معیارها و وضع طرزالعمل -٣
تطبیق سـتندردها،   جهت تهیه و  ها

هایسـتندرد (مقررات تخنیکـی    

١٠
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.اکل او دمطابقت ارزونه

وئیـز دبین المللي او سـیمه       -۴
ــسوم ــو ؤس ــورو هیوادون ــا ن ی
ســتندردونو، تخنیکــي مقرراتــو د
ندرد او په ست  ) اجباري ستندردونو (

ــودونو   ــدو الر ــوری داون پ
.سپارت لیکونو اقتباسولاو
له اوندو خدمتونو او عیارونې      -۵

سره یوای دانـدازې اخیـستنې      
)ولتدملي سیس) مترولوژم جو.
ــه د-۶ ېنیزوالبراتوارونوتــ

ظرفیـت او   جوازلیک ورکـول د     
ول أییدتتخنیکي شرایطو تثبیتول او   

او ددولتي او غیردولتي دصادراتي او 
وارداتي په شـمول دسـوداریزو     

خدماتي مالونو، تولیدي محصوالتو،  
.عیارونو ازمویلپروسو،

ي محصوالتو او خدماتي    تولید-۷
پروسوته دکیفـي تـصدیق لیـک       

.ورکول
د ستندرد د نې تثبیتـول او         -۸

ې له ملی مشخص ستندرد     ورکول چ 
سره د محصول د تطابق ودونکي      

.ارزیابی مطابقتو) اجباری
اقتباس سـتندردها، مقـررات      -٤

، )اجبـاری  هایسـتندرد (تخنیکی
ــود ــه رهنم ــفارش نام ــا وس ه

های مؤسـسات بـین المللـی و        
منطقوی یا سایر کشورها مربـوط      

.ستندرد
ایجاد سیستم ملی اندازه گیری - ٥
توأم با خدمات مربوط ) مترولوژی(
.عیارسازیو
یط تثبیت وتأیید ظرفیت و شرا    -٦

اعطای جوازنامه بـه    تخنیکی برای   
آزمـایش  البراتوارهای تحقیقاتی و  

اموال تجارتی اعم ازصـادراتی و      
محصوالت تولیدی، پروسه وارداتی،

ادارات های خدماتی، عیار سازی و    
.دولتی وغیردولتی

کیفی برای  ۀ  اعطای تصدیق نام   -٧
محصوالت تولیدی و پروسه هـای      

.خدماتی
عالمت ستندرد تثبیت واعطای - ٨

ۀ تطابق محصول با که نشان دهند
ستندردمشخص ملی باشد ونظارت 

١١
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.پرکارونې ارنهۀ وي او دهغ

ــو او -۹ ــتندردونو، ن ــه س ل
مشخصاتو سره دمالونو او محصوالتو 
دنمونو ازمویل اوتطبیقول، دمقایسوي 
نظر ورکول او داوند تصدیق لیک      

.صادرول
ـ ېنیزو او پروژې    دعلمي -١٠

کـار  سسو پـه هم   ؤجوونې دم 
نورمونو،ضایعاتو ) لتي(دمصرفي  

.اوکسراتو تثبیتول
ـ    -۱۱ ستنې دستندرد، اندازې اخی

)کیفیـت  م، د تدسیـس ) مترولوژ
ــاتنې، د ــرول ، روغتیاسـ کنتـ

دسودار دتخنیکي خنـونو او     
نورو اوندو موضـوعانو پـه اه       

.دمعلوماتو او الرود واندې کول
دستندردونو، تخنیکي مقرراتو    -۱۲

، دمطابقـت   )باري سـتندردونو  اج(
دارزونې دکنالرو او نورو اوندو     
سندونو لپاره دمعلوماتو او سـندونو     

.دمرکز جوول
دهېواد په دننه او بهرکـې د        -۱۳

اوندو ستندردونو او فعالیتونو پـه     

.برکاربرد آن
آزمایش وتطبیق نمونـه هـای       -٩

اموال و محصوالت با سـتندردها،      
اظهـار نظـر     ،عالیم ومشخصات 

مقایسوی وصدور تـصدیق نامـۀ      
.مربوط

تثبیت نورم های مـصرفی،      -١٠
ضایعات وکسرات بـه همکـاری      

تحقیقاتی وپروژه ـی مؤسسات علم
.سازی

معلومـات ورهنمـود    ۀارای -١١
به ارتباط ستندرد، سیستم انـدازه      

ــری  ــوژی(گی ــرول )مترول ، کنت
موانـع  ،  کیفیت، حفـظ الـصحه    

تخنیکی تجارت وسایر موضوعات    
.مربوط

ایجاد مرکزمعلومات واسناد    -١٢
برای ستندردها،مقررات تخنیکـی    

،طرزالعمـل  )اجباری هایستندرد(
اسناد سایرارزیابی مطابقت و  های  

.مربوط
جمــع آوری معلومــات در -١٣

رابطه به ستندردها وفعالیت هـای      
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اه دمعلوماتو راولـول او دهغـو       

.خپرول
په ستندرد او اندازې اخیستنې      -۱۴

)رې پـه   م پـو  تسیسـ) مترولوژ
اوندو بین المللي او سـیمه ییـزو        
سازمانونو کې لـه دولـت خـه        

.استازیتوب
دستندرد، اندازې اخیـستنې     -۱۵

)دمطابقت دارزونې او    ) مترولوژ ،
نورو اونـدو موضـوعانو پـه       
رونوکې دکتنو او ېنو سـرته      

رسول او مالت.
دستندردونو دتدوین او تطبیق     -۱۶

ور د  په ساحو کې دخصوصي سـکت     
پانې اچونې او فعالیت او دتخصصي 
او مشورتي خدمتونو د واندې کولو 

.دزمینې برابرول
دپروسس شوو درملو او نورو      -۱۷

طبي لوازمو، کالییزو، روغتیـایي،     
سیساتو أخونیزو موادو او اوندو ت    

په استثني داونـدو تـصدیقونو او       
سندونو دتأیید یـا رد دمطابقـت د        

مقرراتو يه  تخنیکارزونې په منظور پ

مربوط در داخل وخارج کـشور و     
.نشرآن

ــدگی از-١٤ ــت درنماین دول
ســازمان هــای بــین المللــی و 
ــتندرد و   ــوط س ــوی مرب منطق
ــری  ــدازه گیـ ــستم انـ سیـ

).مترولوژی(
درانجام مطالعات وتحقیقات     -١٥

عرصه های ستندرد، اندازه گیـری    
، ارزیابی مطابقـت و    ) مترولوژی(

از مربوط وحمایت سایرموضوعات
.آن

ــۀ  -١٦ ــودن زمین ــراهم نم ف
ــت    ــذاری وفعالی ــرمایه گ س

خـدمات   ۀارایسکتورخصوصی و 
تخصصی ومـشورتی درسـاحات     

.تدوین وتطبیق ستندردها
تفتیش ، ارزیابی ، تحلیـل و   -١٧

اموال تجـارتی    آزمایش البراتواری 
اعــم از وارداتــی و صــادراتی ، 
محصوالت تولیدی وپروسه هـای     

مقررات تخنیکـی   خدماتی مشمول   
به اسـتثنای   ) اجباری هایستندرد(
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کې دشـاملو   )اجباري ستندردونو (

خدماتي پروسو پلنه ، ارزونه، تحلیل 
او البراتواري ازمویـل دوارداتـي      
اوصادراتي سـوداریزو مـالونو،    

.تولیدي محصوالتو په شمول
د اوندې کنالرې مطـابق      -١۸

پـه بـدل کـې       اءدخدمتونو داجر 
.دمناسب حق االجرت اخیستل

الي شـوري تـه     دستندرد ع  -۱۹
.دطرحو اوواندیزونو واندې کول   

له اوندو دولتي یا غیردولتي      -۲۰
اداروخه دتخصـصي اومـسلکي     

.ستلیمشورو اخ
پدې قانون کې د درج شوو        -۲۱

ــول  ــع ک ــو وض ــدي جریم دنغ
.یدو تطبیقولؤاوتحصیلول او د م

دجوازلیک، تصدیق لیـک،    -۲۲
د ستندردله نې خه د     اعتبارلیک،  

یستنې د حق اوپدې قانون کې ې اخ
د درج شوو نورو امیتازونو تعلیقول      

.یا لغو کول
عدلي اوقضایي مراجعوته پدې     -۲۳

قانون کې له درج شـوو حکمونـو       

سایر لوازم طبـی، مـواد      ادویه و 
آرایشی، بهداشتی، غذای پروسس    

به منظور   أسیسات مربوطه شده و ت  
تأییـد یـا رد     ارزیابی مطابقت و  

.ربوطمتصادیق واسناد
اخذ حق االجرت مناسب در     -۱٨

بـدل اجــرای خــدمات برطبــق  
.طرزالعمل مربوط

طرح ها وپیشنهادات به ۀارای-١٩
.شورای عالی ستندرد

اخذ مشوره های تخصصی و-۲۰
ادارات دولتی یا غیر مسلکی از

.دولتی ذیربط
وضع وتحصیل جریمه هـای      -٢١

نقدی وتطبیق مؤیدات مندرج ایـن      
.قانون
علیق یـا لغـو جوازنامـه،      ت -٢٢

حـق  اعتبارنامـه،   تصدیق نامـه،    
ــتندرد و ــت س ــتفاده ازعالم اس

ــن  ــدرج ای ــازات من ســایر امتی
.قانون
معرفی متخلـف از احکـام       -٢٣

مندرج این قانون به مراجع عدلی و      
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.خه دسرغوونکي ورپېژندل

په لوایحو اوکنالروکې په دې -۲۴
قانون کې درج شوي دجواز لیک،     

دستندرد له   اعتبارلیک،تصدیق لیک   
  خه د ېاوستنې په حق    یې اخ ن

نورو امتیازونو په درکولو پـورې د       
.اوندو چاروتنظیمول

داوندو لوایحو اوکـنالرو     -۲۵
.وضع کول

دنورو هغودندو سرته رسول     -۲۶
چې دواکمنو مراجعو لخوا سـپارل      

.کېي
دستندردعالي شوري

:اوومه ماده 
دستندرد عالي شوري په سـتندرد      

کې ذار پورې په اوندو چـارو     
دتصمیم نیونې دېرې لوې مرجـع      
په توه، په الندې ترکیـب سـره        

:جوېي
د وزیرانو شوري داقتـصادي      -۱

.په توهرئیس ئیس، دکمیې ر
د سودار او صنایعو وزیر، د       -۲

.قضائی
ــوط  -٢٤ ــور مرب ــیم ام تنظ

نامـه،  تصدیقبه اعطای جوازنامه،  
عالمـت حق استفاده از   اعتبارنامه،

ــازات    ــایر امتی ــتندرد وس س
مندرج ایـن قـانون درلـوایح و        

. طرزالعمل ها
وضع لوایح وطرزالعمل های     -٢٥

.مربوط
انجام سایر وظایفی کـه از       -٢٦

طرف مراجع ذیصالح محول مـی      
.گردد

شورای عالی ستندرد 
:مادۀ هفتم 

شورای عـالی سـتندرد منحیـث       
عالی ترین مرجع تصمیم گیری در      

به ستندرد گـذاری ،     امور مربوط   
بــه ترکیــب ذیــل ایجــاد مــی 

:گردد
اقتصادی شورای ۀرئیس کمیت- ١

.وزیران به حیث رئیس
تجارت وصنایع به حیث وزیر- ٢
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.مرستیال په توه

، د رئیسدعلومو اکام عمومي -۳
.غي په توه

ې روغتیـا وزارت دملـي     دعام-۴
دغي په   ئیسري  مدوایي بور عمو  

.توه
دستندرد دملي ادارې عمـومي      -۵

.، دغي په توهرئیس
د ژوند چاپېریال ساتنې دملـي       -۶

.دغي په توهئیسادارې عمومي ر
داقتصاد وزارت معین، دغي په    -۷

.توه
ــدو او -۸ ــالیې وزارت دعوای دم

.مرکونو معین، دغي په توه
دلوو زده کو د وزارت معین،-۹

.دغي په توه
سـودار او   د  د افغانستان   -۱۰

،ئت رئیسصنایعو دخونې د مدیره هی
.دغي په توه

دستندرد دملي ادارې تخنیکي     -۱۱
.مرستیال، د سکرتر په توه

.معاون
رئیس عمومی اکادمی علوم به - ٣

. حیث عضو
رئیس بـورد ملـی دوائـی       -٤

وزارت صحت عامـه بـه حیـث        
. عضو

رئیس عمومی ادارۀ ملی ستندرد - ٥
.به حیث عضو

رئیس عمومی ادارۀ ملی حفاظت - ٦
.حیث عضوه محیط زیست ب

حیث معین وزارت اقتصاد به- ۷
.عضو

معین عواید وگمرکات وزارت - ۸
.مالیه به حیث عضو

معین وزارت تحصیالت عالی به - ۹
.حیث عضو

اتـاق  هیئت مـدیره    رئیس   -۱۰
به حیث   وصنایع افغانستان تجارت  

.عضو
یکی ادارۀ ملی معاون تخن-١۱

.ستندرد به حیث سکرتر
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دستندرد دعالي شوري دندې او 

واکونه
:اتمه ماده 

ــوري د) ۱( ــالي ش ــتندرد ع دس
الندې دندو او واکونـو لرونکـې      

:ده 
تندرد دملي ادارې دعمومي    دس -۱

ستراتیژ او پالیسیو طرح کول او      
خـه   اءمنظورول اودهغوله اجـر   

.ارنه
پدې قانون کې د درج شوو ملي - ۲

ستندردونو دتدوین، تعدیل، تعلیق،  
.منظورولتعویضاو اءالغ
اجبــاري (دتخنیکــي مقرراتــو-۳

.دطرحې تأییدول) وستندردون
دستندرد دملي ادارې دکلني- ۴

.پالن او بودجې تأییدولکاري 
دستندردونو او دستندرد دملي - ۵

ادارې دخرالو و نورو خپرونو او 
.خدمتونو  دبیې منظورول

سـیمه ییـزو   له بین المللي او    -۶
مؤسسو سره دستندرد دملي ادارې د 

وظایف وصالحیت های شورای 
عالی ستندرد
:مادۀ هشتم 

شورای عالی سـتندرد دارای     ) ١(
وظایف وصالحیت های ذیل مـی     

:باشد
طرح ومنظـوری سـتراتیژی      -١

ــومی ادارۀ  ــای عم ــسی ه وپالی
ملی ستندرد ونظـارت از اجـرای      

.آن
منظوری تدوین، تعدیل، تعلیق،    -٢
تعویض ستندرد های ملـی     واء  الغ

.مندرج این قانون
تأیید طرح مقررات تخنیکی - ٣
).ستندردهای اجباری(
ساالنه ۀتائید پالن کاری وبودج- ۴

.ادارۀ ملی ستندرد
منظوری قیمت ستندرد ها و- ۵

سایر نشرات قابل فروش وخدمات 
.ادارۀ ملی ستندرد

تأیید توافقنامه ها، تفاهم نامـه       -۶
ملـی   ۀا، میثاق ها والحـاق ادار     ه
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توافق لیکونو،تفاهم لیکونو، میثاقونو    

.او الحاق تأییدول
ایزاد پدې قانون کې دتعدیل یا- ۷

.دطرحې دواندیز تأییدول
د اوندو الیحـو او کـنالرو    -۸

.منظورول
دستندردونو دتطبیق له رنوالي - ۹

خه ا ترالسه کول او دهغو دپایلو 
.خپرول

د تمویلوونکــو او همکــارو -۱۰
.مؤسسو دهمکار جلبول

دستندرد په عالي شوري پورې د ) ۲(
اوندو دندو، واکونو او نورو چارو 

یات، په هغه جالکنالره کې چې ئزج
د ستندرد دملي ادارې دعالي شوري 

.لخوا تصویبېي، تنظیمېي
تخنیکي کمیه

:نهمه ماده 
دستندرد ملي اداره، دستندردونو  )۱(

اءلغانوې کتنې، اصالح،    ،د تدوین 
او اجباري کولو په هکله دعلمي او       

له تخنیکي نظردرندولو په منظور،

مؤسسات بین المللـی     هبستندرد
.ومنطقوی

تأیید پیشنهاد طرح تعدیل یـا       -۷
.ایزاد در این قانون

منظوری لوایح وطرزالعمل های - ۸
.مربوط

چگـونگی  حصول اطمینان از     -۹
تطبیق سـتندردها ونـشر نتـایج       

. آن
جلب همکاری مؤسـسات    -١٠

.تمویل کننده وهمکار
جزئیات وظایف،صالحیت ها   ) ٢(

وسایر امور مربوط به شورای عالی      
ستندرد در طرزالعمل جداگانه ایکه     
ازطرف شـورای عـالی سـتندرد      

.شود، تنظیم می گرددتصویب می
کمیتۀ تخنیکی 

:مادۀ نهم
ادارۀ ملی ستندرد به منظـور      ) ١(

ابرازنظر علمی وتخنیکی درمـورد     
وءتجدید نظر، اصالح، الغاتدوین،

اجباری سازی ستندردها، حـسب     
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تخنیکي او فرعـي    اتیا سره سمې    

ې جويوکمی.
فقره کـې   ) ۱(ددې مادې په    ) ۲(

درج شوې تخنیکي او فرعي کمیې      
د دولتي اوغیردولتي ادارو له استازو،

متخصصینو او اهل خبره ووخـه      
ې ديجو.

دتخنیکي اوفرعـي کمیـو د      ) ۳(
ــدې او   ــرایط، دن ــوب ش غیت
واکونــه پــه جــال الیحــه کــې 

.تنظیمېي 
وقایوي تدبیرونهدروغتیا ساتنې

:لسمه ماده 
دستندرد ملي اداره مکلفـه ده، د       
ستندردونو دتدوین او نورو اوندو     
فعالیتونو دسرته رسولو په وخت کې      
د انسان، حیوان او نبات روغتیا او       
سالمتي ، دجنس دتولیـد دسـیمې       
شرایطو او خواصو او دهغو استولو      
او دژوند چاپېریال ساتنې ته په پـام        

.نظرکې ونیسيسره په

نیازمندی، کمیته های تخنیکـی و     
.فرعی را ایجاد می نماید

کمیته های تخنیکی وفرعـی     ) ٢(
این ماده متشکل از ) ١(مندرج فقرۀ 

نماینـــدگان ادارات دولتـــی ، 
غیردولتی، متخصصین واهل خبـره   

. می باشد
شرایط عضویت، وظـایف و     ) ٣(

یکی وصالحیت های کمیته های تخن
فرعی در الیحۀ جداگانه تنظیم می      

.گردد
تدابیر وقایوی حفظ الصحه 

:مادۀ دهم 
ادارۀ ملی ستندرد مکلف اسـت،      
حین تـدوین سـتندردها وانجـام       
سایر فعالیت های مربوط، صحت و     
سالمت انسان، حیـوان و نبـات      

را با توجه به شـرایط وخـواص        
تولید جنس و ارسـال آن و        ۀمنطق

نظـر  زیـست در   حفاظت محیط 
.گیرد
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دملي ستندرد رعایتول

:یوو لسمه ماده 
دملي ستندردونو رعایتول او ) ۱(

.تطبیق اختیاري دي
دستندرد ملي اداره کولی شي له ) ۲(

سیمه ییزو او بین المللي ستندردونو      
سره دهم غ په منظور، دعلمـي،       
تخنیکي او اقتصادي پرمختیاوو له په      

دونه پام کې نیولو سره ملي سـتندر      
. اصالح یا نوې کتنه پرې وکـي      

پدې صورت کې نوي کتل شـوي       
.ستندردونه داعتبار ودي
اجبــاري (تخنیکــي مقــررات 

)وستندردون
:دوو لسمه ماده 

دستندرد ملي اداره او نـورې      ) ۱(
ـ      ۀ اوندې ادارې مکلفې دي، دهغ

مهلت په اکلو سره چې له دریـو        
دمحصوالتو  ، میاشتو خه لنه وي   

ستندرد ۀنو دستندردونو یا دیواو مالو
د یوې برخې یا هغو اجرایي اصولو       
تطبیق چې دخوندیتوب، عامه سالمت 

رعایت ستندرد ملی
:م یازدهمادۀ 

رعایت وتطبیق ستندرد هـای     ) ١(
.ملی اختیاری می باشد

ادارۀ ملی ستندرد می تواند به      ) ٢(
منظور همآهنگی ستندرد های ملی     
با ستندردهای منطقوی و بین المللی 
با نظرداشت انکـشافات علمـی،      

ستندردهای ملی تخنیکی واقتصادی،
در. ا اصالح یا تجدید نظر نماید     ر

این صورت ستندرد های تجدید نظر 
.اعتبار می باشدشده مدار

ستندرد های (مقررات تخنیکی 
)اجباری

: هم دوازدمادۀ 
ادارۀ ملی سـتندرد وسـایر      ) ١(

ادارات ذیربط مکلف اند با تعیـین       
مهلتی که از سه ماه کمتر نباشـد،        
تطبیق ستندردهای محـصوالت و     

وال یا بخشی از یک ستندرد یـا        ام
اصول اجرائـی را کـه از نظـر         
مصئونیت ، حفظ سالمت عامـه ،       
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دساتنې، دمحصوالتو له کیفیت خه     
د ا ترالسه کولو اوله مستهلکینو      
خه دمالت یا دسوکال اواقتصادي     
نورو اخونوله نظـره ایـن وي،       

.اجباري اعالن کي
ـ (تخنیکي مقـررات    ) ۲( اري اجب

دستندرد دعالي شوري   ) ستندردونو
له تأیید او د وزیرانو شـوري لـه         

.منظوري وروسته ، دتطبیق و دی
دستندردونو اجبـاري کـول،     ) ۳(

) ۱(اجرایي اصول اوددې مادې په      
فقره کې درج شـوی مهلـت ، د         
اوندې ادارې په واسطه دـولیزو      
رسنیو له الرې عامه خبرتیا ته رسول       

.کېي
رې دسـتندرد تطبیـق،     که چې ) ۴(

اجباري اعالم شي، دولتي یا غیـر       
دولتي ادارې کولی شي دتولیدوونکې 
مؤسسې داتیا و هرول اسانتیاوې     
او تبلیغات، د تخنیکـي مقـررات       

له نې خه   ) اجباري ستندردونو (
دې اخیستنې دجوازله ترالسه کولو 
وروسته یا د ستندرد ملي ادارې لخوا 

ــت   ــان ازکیفی ــصول اطمین ح
محصوالت وحمایت از مستهلکین یا 
سایر جهات رفـاهی و اقتـصادی       
ضروری باشد ، اجبـاری اعـالم       

.نمایند
های ستندرد(مقررات تخنیکی   ) ٢(

بعد از تأیید شورای عالی      )اجباری
تندرد ومنظوری شورای وزیـران     س

.قابل تطبیق می باشد
هـا،  سازی ستندرد اجباری) ٣(

اصول اجرائی ومهلـت منـدرج      
ــره  ــط) ١(فق ــاده توس ــن م ای

ادارۀ ذیربط ازطریق رسانه هـای      
همگانی به اطالع عامه رسانیده می     

.شود
هرگاه تطبیق ستندرد، اجباری    ) ٤(

اعالم گردد، ادارات دولتـی یـا       
ی مـی تواننـد هرنـوع       غیردولت

تسهیالت وتبلیغات مـورد نیـاز      
مؤسسۀ تولید کننـده را بعـد از        
حصول جواز استفاده از عالمـت      

هایسـتندرد (مقررات تخنیکـی    
یا تأیید آن را از طـرف        )اجباری
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.ر کيتأیید، برابۀ د هغ

اجبـاري  (د تخنیکي مقرراتـو     
خه د مغایرو مالونو ) ندردونوتس

منعاوتولیدولودواردېدو 
:دیارلسمه ماده 

اجباري ستندرد  (د تخنیکي مقرراتو    
خه د مغایر مالونو واردول او      ) ونو

کورنیو تولیداتو تولیدول ددې قانون     
فقره کې د ) ۱(د دوولسمې مادې په 

و وروسته،  درج شوي مهلت له تېرېد    
اجباري (منع دي له تخنیکي مقرراتو      

خه د مغایرو مالونو د     ) ستندردونو
واردېدو په صورت کې، نومـوي      
مالونه په دخولي بندرونوکې، د بـر       
خلیک تراکلو پورې درول کېي یا      

.مستردېي
بــین المللــي او ســیمه ییــز 

ستندردونه
:وارلسمه ماده 

دبین المللـي اوسـیمه ییـزو       ) ۱(
دردونو منل، اقتباس او الحـاق،      ستن

دهغې جال کنالرې مطـابق چـې       

.ادارۀ ملی ستندرد فراهم نمایند
اموال مغایر  تورید و تولید    منع  

ستندرد های  (مقررات تخنیکی   
)اجباری

:دۀ سیزدهم ما
ل تجـارتی   ا  امـو تورید و تولیـد     

و تولیدات داخلی مغـایر      یتواردا
های سـتندرد (مقررات تخنیکـی    

از انقـضای مهلـت    بعد )اجباری
این مادۀ دوازدهم) ١(مندرج فقرۀ 

درصورت . قانون، ممنوع می باشد   
مغایر بـا مقـررات     ورود اموا ل    

، )درد های اجبـاری   نست(تخنیکی  
بنادر دخولی الی    مذکور در اموال  

تعیین سرنوشت متوقف یا مسترد می 
.گردد

ستندرد های بـین المللـی و       
منطقوی 

:مادۀ چهاردهم 
پذیرش، اقتباس والحـاق بـه      ) ١(

ستندرد های بین المللی و منطقوی      
طبق طرزالعمل جداگانه ایکـه از      
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دستندرد دملي ادارې لخوا وضـع      

.کېي، صورت مومي
بین المللـي او سـیمه ییـز        ) ۲(

ستندردونه دتخنیکي کمیې له ېنې 
 او دستندرد دعالي شوري له منظور

.وروسته دتطبیق و دي
دحق االجرت اخیستل

:پنلسمه ماده
د ملي اداره دالبراتواري، دستندر) ۱(

ېنیزو، زده که ییزو خـدمتونو،      
ــارونې،    ــې دک ــتندرد دن دس
جوازلیک، دتصدیق لیک، اعتبارلیک 
دصادرولو، دسـتندرد دپلورلـو او      
خپرولــو، دتخنیکــي اوتخصــصي 
مشورو او نورو اوندو خـدمتونو      
دعرضه کولو په وانـدې مناسـب       
حق االجرت اخلي چې انـدازه او       

ی یې دجال الیحې په واسطه      رنوال
.تنظیمېي

دملي ستندردونو،نو، راودنو   ) ۲(
او په هغو پورې د اوندو سندونود       
طبع کولو،خپرلو، نشرولو حق او نور 

طرف ادارۀ ملی ستندرد، وضع می      
.شود، صورت می گیرد

المللـی و   ستندردهای بـین    ) ٢(
منطقوی بعد ازبررسی کمیتۀ تخنیکی 
و منظوری شورای عالی سـتندرد،      

.قابل تطبیق می باشد
اخذ حق االجرت 

:م پانزدهمادۀ 
ادارۀ ملی ستندرد در برابـر      ) ١(

ــواری،  ــدمات البرات ــۀ خ عرض
تحقیقاتی، آموزشی کاربرد عالمت    

جوازنامه، تصدیق  ستندرد، صدور 
ستندرد و  نامه، اعتبار نامه، فروش     

مشوره های تخنیکی    ۀنشرات، ارای 
ــایرخدمات  ــصی وسـ وتخصـ

حق االجرت مناسب اخـذ      ،مربوط
اندازه وچگونگی آن   می نماید که  

جداگانه تنظـیم مـی     ۀ  توسط الیح 
.گردد

سایر حق طبع، پخش، نشر و    ) ٢(
حقوق ستندردهای ملی، عالیـم ،      
رهنمودها و اسناد مربوط بـه آن        
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حقوق چې دملي سـتندرد د ادارې       
لخوا تدوین اوخپرېي پـه دولـت       
پورې اه لري او دهغودچاپ، نوي      

.کولو، نشراوخپرولوحق خوندي دی
ولتي اوغیردولتي په شمول    د د ) ۳(

دنورو حقیقي یا حکمي اشخاصو په      
لو موندو ستندردونو   طه دپرمختل واس

د مالکیت حق پخپله په هغو پـورې        
.اه لري

درېیم فصل
دمالونوکنترول او پلنه

ت مارل ئدپلنې د هی
:شپاسمه ماده 

دستندرد ملي اداره دصادراتي   ) ۱(
او وارداتي په شمول دسـوداریزو      
مــالونو، تولیــدي محــصوالتو او
خدماتي پروسو دپلنې او کنتـرول     

ــې هی  ــور، دپلن ــه منظ ــپ ت ئ
.ماري

فقره کې ) ۱(ددې مادې په ) ۲(
ت دپېژندنې ئدپلنې درج شوی هی

دمخصوص کارت لرونکی دی چې 

ندرد که توسـط ادارۀ ملـی سـت       
تدوین ونشر می گردد، متعلق بـه       
دولت بوده، حق طبع ، تجدیـد ،        

.باشدپخش ونشر آن محفوظ می
حق مالکیت سـتندرد هـای      ) ٣(

انکشاف یافته توسط سایر اشخاص     
حقیقی یا حکمی اعم از دولتی یاغیر 
دولتی، متعلق به خود آن ها مـی         

.باشد
فصل سوم

تفتیش وکنترول اموال
تیش توظیف هیئت تف
:مادۀ شانزدهم 

ادارۀ ملی ستندرد به منظـور      ) ١(
تفتیش وکنترول کمیت وکیفیـت     
اموال تجارتی اعم از صـادراتی و       

محـصوالت تولیـدی و    وارداتی،
پروسه های خدماتی هیئت تفتیش ،      

.توظیف می نماید
) ١(هیئت تفتیش مندرج فقرۀ     ) ٢(

این مـاده دارای کـارت هویـت        
و مخصوص می باشد کـه شـکل      
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شکل او محتوي یې دستندرد دملي 

.ادارې لخوا برابره او ترتیبېي
واک ئتدپلنې دهی
:ماده اوولسمه

دستندرد دملي ادارې د پلنې  ) ۱(
:هیئت دالندې واکونو لرونکی دی 

هغوایونوته دپلنې اوېنـې     -۱
لپاره ورتلـل چـې دصـادراتي او       

وارداتي په شـمول دسـوداریزو      
مالونو، تولیدي محصوالتو دساتنې،    
بسته بند یا واندې کولـو پـه        

. منظور ورخه ه اخیستل کېي    
ی لدې حکـم خـه      داوسېدو ا 
.مستثني دی

شخص خه شفاهي یا ۀ له هرهغ- ۲
لیکلی استجواب چې دپلنې په ای 

.کې حضور لري
د دې قانون دحکمونو مغـایر       -۳

دصادراتي او وارداتي پـه شـمول       
دســوداریزو مــالونو ، تولیــدي 
محصوالتو مهـر او الک کـول او        

.دخدماتي پروسو درول

محتوای آن ازطـرف ادارۀ ملـی       
.ستندرد تهیه وترتیب می شود

صالحیت هیئت تفتیش
:مادۀ هفدهم 

هیئت تفتیش ادارۀ ملی ستندرد ) ١(
:دارای صالحیت های ذیل می باشد

ورود جهت تفتیش وبررسـی      -١
به محالتی که به منظور نگهداری ،       
بــسته بنــدی یاعرضــۀ امــوا ل 
ــادراتی و  ــم ازص ــارتی اع تج

ارداتی و محـصوالت تولیـدی      و
. استفاده می شود

محل مسکونی از این امر مـستثنی       
.است

استجواب شفاهی یا کتبـی از      -۲
هرشخصی که درمحل تحت تفتیش     

.حضور داشته باشد
مهروالک اموال تجارتی اعـم     -٣

از صادراتی و وارداتی، محصوالت     
تولیدی ومتوقف سـاختن پروسـه     

ایـن  های خدماتی مغایر احکـام      
.قانون
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، دسرغونې کارندوی،دسندونو- ۴

پاو او مدارکو راولول او اخیستل 
پدې شرط چې د تسلیم رسید دهغو 

.له اخیستلو دمخه وسپاري
د دې قانون دحکمونو مطابق،      -۵

.دجریمو وضع کول
واکمنو مراجعوتـه دمـالونو د       -۶

.ضبطولو دواندیز واندې کول
اجبـاري  (د تخنیکي مقرراتـو      -۷

د مخالفو مالونو درول     ) ستندردونو
.ې مستردولئمرجع ته یا 
ي شـو  پدې قانون کې د درج      -۸

اعتبارنامه، جوازلیک، تصدیق لیک،  
نـې خـه دـې      دستندرد له 

اخیستنې دحق یا د نورو ورکل شوو 
امتیازونو دتعلیق یا لغـو دوانـدیز       

.واندې کول
عدلي او قضایي مراجعوته دقانون -۹

دحکمونو مطـابق دسـغوونکي     
.ورپېژندل

فقره کې د   ) ۱(مادې په   ددې  ) ۲(
ت مکلف دی،   ئپلنې درج شوی هی   

دپلنې له پیل خه دمخه خپله پېژند       

جمع آوری و اخـذ اسـناد،        -٤
مدارک نشان دهندۀ تخلف واوراق

وحفظ آن مشروط بر اینکه رسـید       
.تسلیمی را قبل از اخذ آن بسپارد

وضع جریمه ها مطابق احکام - ٥
.این قانون

ل بـه  پیشنهاد ضبط امواۀارای -٦
.مراجع ذیصالح

متوقف ساختن یـا اسـترداد        -٧
تخنیکـی  مقـررات   اموال مخالف   

.به مرجع)ستندردهای اجباری(
ــ-٨ ــق  ۀارای ــشنهاد تعلی پی
لغو جوازنامه، تـصدیق نامـه ،       یا

ــه  ــتفاده از  اعتبارنام ــق اس ح
سایر امتیـازات  عالمت ستندردیا 

ــن   ــدرج ای ــدۀ من ــا ش اعط
.قانون

معرفی متخلف مطابق احکـام      -٩
ــدلی و  ــع ع ــه مراج ــانون ب ق

.قضائی
) ١(هیئت تفتیش مندرج فقرۀ     ) ٢(

این ماده مکلف است، قبل از آغاز       
تفتیش کارت هویت خویش را بـه       
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ل ته  ئوپاه دتر پلنې الندې ای مس     

واندې کي، پدې صـورت کـې       
ل مکلف دی پدې برخه     ئوایي مس 

.کې، الزمې اسانتیا وې برابرې کي
ئولیتد پلونکي مس
:اتلسمه ماده 

لونکی پـه   دستندرد دملي ادارې پ   
ول پېژنـدل   ئالندې حاالتو کې مس   

کېي او دقانون دحکمونو مطـابق،      
عدلي او قضایي مراجعوته ورپېژندل     

:کېی
او  د جوازلیک، تصدیق لیـک     -۱

لرونکي یا دپلنې دای داعتبارلیک
واسـطه ددې قـانون     د پلونکي په  

.دحکمونو دمغایرو اجراآتوپول
منه دپاو او سندونو پول یا له - ۲

.ول
.په سندونوکې تزویر کول- ۳
له سندونو او دالیلـو پرتـه د         -۴

.اشخاصو تورنول
پدې قانون او نـورو تقنینـي        -۵

سندونو کې له درج شوو حکمونـو       

محل تحت تفتـیش ارایـه      مسئول
این صورت مسئول محل    نماید، در 

مکلف است، تسهیالت الزم را در      
.زمینه فراهم نماید

مسئولیت مفتش 
:مادۀ هجدهم 

ــتندرد در  ــی س ــتش ادارۀ مل مف
حـاالت آتــی مــسئول شــناخته  

م قـانون، بـه     شده، مطابق احکـا   
مراجع عدلی وقضائی معرفی مـی      

:گردد
کتمان اجراآت مغایر احکـام     -١

ــدۀ   ــط دارن ــانون توس ــن ق ای
یا  واعتبارنامه جوازنامه، تصدیق نامه  

.مسئول محل تفتیش
ــالف اوراق و-٢ ــا ات ــا ی اخف

.اسناد
. تزویر در اسناد-٣
متهم ساختن اشخاص بـدون      -٤

.اسناد و دالیل
ــدرجتخلــف از اح-۵ کــام من

ــناد  ــایر اس ــانون و س ــن ق ای
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.خه سرغونه

دنورو هغو عملونو سرته رسول - ۶
.چې دولت ته دزیان موجب شي

لورم فصل
بندیزونه او مؤیدې

بندیز
:نولسمه ماده 

دالندې اعمالو ارتکـاب منـع     ) ۱(
:دی 

د دې قانون د دوولسمې مادې       -۱
فقره کې د درج شوي مهلت      ) ۱(په  

له تېرېدو وروسته د تخنیکي مقرراتو      
د مغـایرو   ) اجباری سـتندردونو  (

محصوالتو، مـالونو او خـدمتونو      
.تولیدول، توریدول او واندې کول

دوولسمې مادې   د ددې قانون  -۲
کې د درج شوي مهلت      فقره) ۱(په  

له تېرېدو وروسته د تخنیکي مقرراتو      
ودمغـایر )اجباري سـتندردونو (

دامول،خدمتونووامالونومحصوالتو
پرچون اشتهارول،لیالمولانبارول،

.پېرل اوپلورل اونندارې ته اېودل

. تقنینی
انجام سایر اعمالی که موجب - ۶

.خساره به دولت گردد
فصل چهارم

ممنوعیت ها و مؤیدات
ممنوعیت 

:مادۀ نزدهم 
ارتکاب اعمال آتی ممنوع می     ) ١(

:باشد
ــد-١ ــتولی ــد و عرض ۀ، توری

محصوالت ، اموال وخدمات مغایر     
ـ   (مقررات تخنیکی    ای سـتندرد ه

بعد از انقـضای مهلـت       )اجباری
مادۀ دوازدهم این   ) ١(مندرج فقرۀ   

.قانون
گدام، انبار، لیالم، اشـتهار،      -٢

وفروش پرچون وبه نمـایش     خرید
ل و امـوا گذاشتن محـصوالت،  

مقـررات تخنیکـی    خدمات مغایر   
بعــد از )ســتندردهای اجبــاری(

) ١(انقضای مهلت مندرج فقـرۀ      
.مادۀ دوازدهم این قانون
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نمونوپول، او مدارکو،دسندونو- ۳

نول یانه واندې کول یا د پلنې 
په واندې دخنونو  ء جرادعملیاتو دا

.او مقاومت رامنته کول 
دمهر، نې، لېبل، مهر او الک، -۴

تصدیق جواز لیک، مشخصه نې، 
ازمېت پـاواو    اعتبارلیک،لیک،  

نورو سندونو چې د ستندرد دملـي       
ادارې لخوا صادر شوی وي بدلول،      

یـا غیـر   ) درغلي(تحریفول، تقلب  
.مجازه اخیستنه

اجبـاري  (قرراتو  په تخنیکي م   -۵
کې دشاملو محصوالتو او )ستندردونو

بدلول له برابرولو، مالونو دمشخصاتو
، طوتولید اوجوولو وروسته یا په ق     

بستې، جعبې، کارت یا د دغه ول       
محصوالتو یا مالونو پـه لرونکـې       

.محفظه کې الس وهنه
دستندرد شوو محصوالتو یـا       -۶

مالونو ترنامه الندې دنورو محصوالتو
.یا مالونو واندې کول یا پلورل

د نېې تېرې شوو یا غیر مجاز        -۷
او و محصوالتو واندې کـول    

اسناد، ۀاخفا ، تأخیر یا عدم ارای- ٣
نمونه ها یا ایجاد موانع و     و مدارک

مقاومت در برابر اجرای عملیـات      
.تفتیش

ۀتغییر، تحریف، تقلب یا استفاد-٤
غیر مجاز از مهر، عالمه ، لیبـل،        
مهر والک ، عالمـت مشخـصه،       

اعتبار نامه، جواز نامه، تصدیق نامه،     
ی کـه   اوراق آزمایش وسایر اسناد   

توسط ادارۀ ملی ستندرد صادر شده
.باشد

تغییر مشخصات محصوالت و     -٥
مقـررات تخنیکـی    اموال شامل   

بعد از تهیه ،     )اجباری هایستندرد(
طی، وتولید وساخت یا تصرف درق    

ـ       ۀبسته، جعبه، کارت یـا محفظ
ــصوالت و ــین مح ــوی چن محت

.اموال 
عرضه یا فروش سایرمحصوالت - ٦

محصوالت یا یا اموال تحت عنوان
.اموال ستندرد شده

عرضه یا فروش محـصوالت      -٧
مخلـوط غیـر    یـا   تاریخ گذشته   
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.پلورل

دستندرد دملي ادارې دمحرمو     -۸
.معلوماتو او اطالعاتو بربنول

دستندرد ملي اداره کولی شي،     ) ۲(
فقره کې پردرج   ) ۱(ددې مادې په    

شوو بندیزونو برسېره نور بندیزونـه     
او دهغــو دجریمــې او تــشخیص

مجازاتو له اندازې سره یوای یې د       
ییـد  أي شـوري لـه ت     ستندرد دعال 

ورورسته دپاوونـو دتېرولولپـاره     
.واندې کي

تأدیب
:شلمه ماده

که چېرې حقیقي یـا حکمـي       ) ۱(
شخص ددې قانون د نولسمې مادې      

کې له درج ءجز) ۱(فقرې په ) ۱(د 
مرتکب شي،  ۀ  شوو اعمالوخه دیو  

مبلغ چې له   ۀ  ه احوالو سره سم دهغ    ل
لیونه افغانیو خه ل او لـه       یپنه م 
لیونو افغانیو خه زیات نـه      یلسو م 

. وي، په ورکولو مکلف کېي
که چېرې حقیقي یاحکمي شخص )۲(

.مجاز
افشای معلومات واطالعـات     -٨

.محرم ادارۀ ملی ستندرد
ادارۀ ملی ستندرد می توانـد،      ) ٢(

بر عالوۀ ممنوعیت هـای منـدرج    
این ماده سایر ممنوعیت   ) ١(فقرۀ  

ــا   ــوأم ب ــشخیص وت ــا را ت ه
جریمه ومجـازات آن هـا       اندازۀ

ــد از تا ــالی بع ــورای ع ــد ش ئی
ارایـه   ستندرد، جهت طی مراحل   

.نماید
تأدیب

:مادۀ بیستم
هرگاه شخص حقیقی یا حکمی     ) ١(

ءمرتکب یکی از اعمال مندرج جز     
مادۀ نـزدهم ایـن     ) ١(فقرۀ  ) ١(

ل بـه   قانون گردد، حسب احـوا    
لیـون  یپرداخت مبلغی که از پنج م     

ــر و ــانی کمت ــون یاز ده مافغ لی
افغانی بیشتر نباشد، مکلـف مـی       

.گردد
هرگاه شخص حقیقی یا حکمی     ) ٢(
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) ۱(ددې قانون د نولسمې مادې د       

اجزاوو کې  ) ۸او   ۷،   ۲(فقرې په   
ۀ له درج شـوو اعمالوخـه دیـو       

الو سـره سـم     مرتکب شي، له احو   
مبلغ چې له لسو زرو افغـانیو       ۀ  دهغ

سلو زرو افغانیو خه    خه ل او له   
زیات نه وي، په ورکولـو مکلـف        

. کېي
که چېرې حقیقي یاحکمي شخص )۳(

) ۱(ددې قانون د نولسمې مادې د 
کې له درج شوو ءجز) ۳(فقرې په 

مرتکب شي، له ۀ اعمالوخه دیو
ه مبلغ چې لۀ احوالو سره سم دهغ

پنو زرو افغانیو خه ل او له شلو 
افغانیو خه زیات نه وي په زرو

.ورکولو مکلف کېي
که چېرې حقیقي یاحکمي شخص )۴(

) ۱(ددې قانون د نولسمې مادې د       
اجزاوو کې  ) ۶او   ۵،   ۴(فقرې په   

ۀ له درج شـوو اعمالوخـه دیـو       
مرتکب شي، له احوالو سـره سـم        

سو زرو افغانیو مبلغ چې له پنوۀ دهغ
خه ل او له دوه سوه زرو افغانیو        

مرتکب یکی از اعمـا ل منـدرج        
) ١(فقــرۀ ) ٨و٧،٢(اجــزای 

مادۀ نزدهم ایـن قـانون گـردد،        
ل به پرداخت مبلغـی    حسب احوا 

که از ده هـزار افغـانی کمتـر        
ــانی    ــزار افغ ــصد ه و از یک
ــی   ــف م ــد، مکل ــشتر نباش بی

.دگرد
هرگاه شـخص حقیقـی یـا       ) ٣(

ل حکمی مرتکب یکـی ازاعمـا     
مـادۀ  ) ١(فقرۀ  ) ٣(ءمندرج جز 

این قانون گـردد، حـسب   نزدهم
احوال به پرداخت مبلغی که از پنج       

بیست هـزار  هزارافغانی کمتر واز  
افغانی بیشتر نباشد، مکلـف مـی       

.گردد
هرگاه شخص حقیقی یا حکمی     ) ٤(

مرتکب یکی از اعمـا ل منـدرج        
) ١(فقــرۀ ) ٦و ٥، ٤(اجــزای 

مادۀ نزدهم این قانون گردد، حسب 
احوال به پرداخت مبلغـی کـه از        
ــر   ــانی کمت ــزار افغ ــاه ه پنج
واز دوصــد هــزار افغــانی   
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خه زیات نه وي، په ورکولو مکلف 

. کېي
ددې قانون په نولسمه ماده کې      ) ۵(

د درج شوو بندیزونو دکشف پـه       
ـ صورت کې او دپلنـې دهی      ت د  ئ

رپو له مخې ، دستندرد ملي اداره       
کولي شي، ورکل شوی جواز لیک، 

ستندرد د  اعتبارلیک،  تصدیق لیک،   
حق او ېخه د ې اخیستن  له نې 

امتیازونه، له احوالو سره سم د      نور
دومره مودې لپاره چې لـه یـوې        
میاشتې خه ل نه وي، تعلیق یا لغو        

.کي
ـ  دې ماد په  ) ۶( ې درج شـوې   ه ک

نغدي جریمې د اوندې کـنالرې      
مطابق دستندرد دملی ادارې دپلنې د 

ت په واسطه تحـصیل او ددې       ئهی
ویشتمه ماده کې د درج     ر  ون په د  قان

شوي حکـم مطـابق بانـک تـه         
.تحویلېي

ــی   ــف م ــد، مکل ــشتر نباش بی
.گردد

درصورت کشف ممنوعیـت    ) ٥(
های مندرج مـادۀ نـزدهم ایـن        
قـــانون وبرحـــسب راپـــور 

ــت ــی  هیئ ــیش، ادارۀ مل تفت
تواند جوازنامه، تصدیق   ندرد می ست

حق اسـتفاده از   اعتبار نامه،   نامه،  
و سایر امتیـازات   عالمت ستندرد 

ل احـوا اعطا شـده را، حـسب     
مـاه  برای مدتی که کمتر از یک     

نباشــد، تعلیــق یــا لغــو   
.نماید

جریمه های نقـدی منـدرج      ) ٦(
ــل   ــق طرزالعم ــاده طب ــن م ای
مربــوط توســط هیئــت تفتــیش 

تندرد تحصیل ومطابق   ادارۀ ملی س  
حکم مندرج مادۀ بیـست وسـوم       
ــک   ــل بان ــانون تحوی ــن ق ای

.می گردد
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مغایرومالونو په هکله ددستندرد

دتصمیم نیول
: یو ویشتمه ماده 

ملي اداره ددې قانون    د   دستندر) ۱(
) ۷او   ۵،  ۲،  ۱(ې مادې په    نولسمد

اجزاووکـې درج شـوي تولیــدي   
محصوالت اومالونه دتولید، واندې    

رلو له مرکزونو یا نورو     کولو او پلو  
هغوایونو خه چې دصـادراتي او      
وارداتي په شـمول دسـوداریزو      
مالونو او تولیدي محصوالتو دساتنې     
یا بسته بند په منظور ورخه ه       
اخیستل کېی، راول او دتولید له      
دوام خه دمخنیوي لپاره داونـد      
تولید وسایل او افزار تریوې میاشتې      

.ويپورې مهراو الک ک
فقره کـې   ) ۱(د دې مادې په     ) ۲(

درج شوي دصادراتي او وارداتي په      
شمول راول شوي سوداریزمالونه    
او تولیدي محصوالت دستندرد دملي 
ادارې له پلونکو اوکار پېژاندو خه 

ت په واسطه ترفني    ئد جو شوي هی   

وال ـاتخاذ تصمیم درمورد ام   
مغایر ستندرد

:مادۀ بیست ویکم
ادارۀ ملی ستندرد ، محصوالت ) ١(

تولیدی واموا ل منـدرج اجـزای       
مادۀ نزدهم ایـن    ) ٧و ٥،   ٢،   ١(

قانون را از مراکز تولید، عرضه و       
روش یا سایر محالتی که به منظور       ف

نگهداری یا بسته بنـدی امـوا ل        
تجارتی اعم از صادراتی و وارداتی     

و محصوالت تولیـدی اسـتفاده      
می شـود، جمـع آوری وجهـت       

تولید ، ماشـین     ۀجلوگیری از ادام  
آالت ، وسایل وافزار تولید مربوط      
را الی یک مـاه مهـروالک مـی         

.نماید
از صادراتی   اموال تجارتی اعم  ) ٢(
وارداتی و محصوالت تولیـدی     و

جمع آوری شـدۀ منـدرج فقـرۀ        
این ماده، توسط هیئت مرکب     ) ١(

از مفتشین وکارشناسان ادارۀ ملی     
ستندرد مورد بررسی فنی قرار می      

٣٣



)١١٠٧(مسلسل نمبر ريدهرسمي ج ١١/٣/١٣٩٢
ـ  . ېنې الندې نیول کېي    ۀ په هغ

صورت کې چـې د صـادراتي او        
شمول سوداریز مالونه   وارداتي په   

او تولیدي محصوالت دانـساني او      
حیواني مصرف وتیا ولري یـا لـه    

او اصالح خـه    ) جوونې(سمونې  
وروسته، دلومنیو موادو په توـه      
دې اخیستنې و وري، دقانون د 
حکمونو مطابق پلورل کېي، له هغو 
خه السته راغلي وجوه د دولت د       
وارداتو پـه حـساب بانـک تـه        

تحویلېي، پرته لدې نوموي مالونه     
او محصوالت دمالیې، کورنیوچارو    
ــارنوال د ادارې،  ــو، د وزارتون

اروال   ،    دژوند چاپېریال ساتنې د
ملي ادارې او دستندرد دملي ادارې      

.داستازو په حضور کې محو کېي
دستندرد دمغـایرو مـالونو د      ) ٣(

) ۲(راولولو په اه د دې مادې په        
ت تصمیم  ئکې د درج شوي هی    فقره  

.دی) نهایي(ی نوروست

درصورتی که اموال تجارتی    . گیرد
ــی و  اعــم از صــادراتی وواردات
محصوالت تولیدی ، قابلیت مصرف 

ــوانی   ــسانی وحی ــتهان را داش
و یا بعد از بهـسازی واصـالح ،         
منحیث مواد اولیه قابـل اسـتفاده       
گردد، طبق احکـام قـانون بـه        
فروش رسیده ، وجوه حاصـله از      

آن بــه حــساب واردات دولــت 
تحویل بانک می گردد، در غیـر       
آن اموا ل ومحـصوالت مـذکور      

به حـضور داشـت نماینـدگان       
وزارت های مالیـه، امورداخلـه،     

ۀ ملی  رنوالی،شاروالی، ادار ادارۀ ا 
ــست و   ــیط زی ــت مح حفاظ
ادارۀ ملی سـتندرد، محـو مـی       

.گردد
) ٢(تصمیم هیئت مندرج فقرۀ     ) ۳(

این ماده در رابطه به اموا ل جمـع         
آوری شده مغایر ستندرد، نهائی می      

.باشد

٣٤



)١١٠٧(مسلسل نمبر ريدهرسمي ج ١١/٣/١٣٩٢
عدلي تعقیب

:دوه ویشتمه ماده 
که چېرې پدې قانون کې لـه درج        

ۀ ارتکـاب   شوو اعمالو خه دیـو    
،معیوبیت،معلولېدو دناروغدشخص

یا مینې موجب شـي، مرتکـب د        
روغتیایي مرکزونو درپو له مخې د   
اووتي زیان پر جبران سربېره، تـر       

.قیب الندې نیول کېيعدلي تع
له جریمې خه راپیـدا شـوي       

عواید
:درویشتمه ماده 

دستندرد ملي اداره دنغدي جریمو له 
وضع کولو او داوندو خدمتونو د 
واندې کولو له حق االجرت خه 
راپیدا ترالسه شوي عواید تحصیلوي 
او د دولت دوارداتو په حساب یې 

.بانک ته تحویلوي

تعقیب عدلی
:وم دمادۀ بیست و

هرگاه ارتکاب یکی از اعمال مندرج 
بیمـاری ،   این قـانون ، موجـب       

فوت شخص  معیوبیت ، معلولیت یا   
گردد، مرتکب حسب راپور مراکز     
صحی بر عالوه جبـران خـساره       
وارده، تحت تعقیب عدلی قرار می      

.گیرد
عوایــــد ناشــــی از 

جریمه
:م سومادۀ بیست و 

ادارۀ ملی ستندرد عواید حاصـله      
وضع جریمه های نقدی و    ناشی از 

حق االجـرت عرضـۀ خـدمات       
صیل وبـه حـساب     مربوط را تح  

واردات دولت تحویل بانک مـی      
.نماید

٣٥



)١١٠٧(مسلسل نمبر ريدهرسمي ج ١١/٣/١٣٩٢

پنم فصل
حکمونهنهایې

) مترولـوژ (داندازې اخیستنې   
چارې

:لېر یشتمه ماده 
پورې ) مترولوژ(ستنېیپه اندازې اخ

د اوندو ستندردونو تدوین او دهغو 
د تطبیق رنوالی په جال تقنیني سند 

.کې تنظیمېي
دمقررې واندیز او دالیحـو او      

کنالرو وضع کول
:پنه ویشتمه ماده 

ی شي ددې   ملي اداره کول  د  دستندر
قانون دحکمونو دـه تطبیـق پـه      
منظور مقررې له پاوونو خه تېرې      

.اوالیحې اوکنالرې وضع کي
انفاذ

:پ ویشتمه ماده ش
دغه قانون په رسمي جریـده کـې        

په او   دخپرېدو له نېې خه نافذېي    
په  ۱۳۸۹/۶/۲۸نافذېدو سره یې د     

فصل پنجم
احکام نهائی

امـــور انـــدازه گیـــری 
)مترولوژی(

: بیست وچهارممادۀ 
تدوین ستندردهای مربوط به اندازه     

و چگـونگی   ) مترولـوژی (گیری  
تطبیق آن در سند تقنینی جداگانـه       

.تنظیم می گردد
پیشنهاد مقرره ووضع لـوایح     

ل ها وطرزالعم
:مادۀ بیست وپنجم 

ادارۀ ملی ستندرد می تواند به منظور 
تطبیق بهتر احکام این قانون مقرره 
ها را طی مراحل ولوایح وطرزالعمل 

.ها را وضع نماید
انفاذ 

:م ششمادۀ بیست و
این قانون ازتاریخ نشر درجریـدۀ      

گردد و با انفاذ آن      رسمی نافذ می  
منتشرۀ قانون ستندرد ملی افغانستان 

٣٦



)١١٠٧(مسلسل نمبر ريدهرسمي ج ١١/٣/١٣٩٢
ه رسمې جریده کـې     ) ۱۰۳۸(

د ملي ستندرد خپره شوې دافغانستان
.قانون ، ملغي ل کېي

) ١٠٣٨(جریدۀ رسـمی شـماره      
ملغی شمرده   ٢٨/٦/١٣٨٩مؤرخ  

.شودیم

٣٧



)١١٠٧(مسلسل نمبر ريدهرسمي ج ١١/٣/١٣٩٢

:اشتراک ساالنه 

انیـــافغ) ۹۰۰(:در مرکز ووالیات

فیصد تخفیف) ۲۵(با :برای مامورین دولت 

متین ومحصلین با ارائه تصدیق ،نصف قیـبرای متعلم

.دالر امریکائی ) ٢٠٠(: خارج از کشور 



)١١٠٧(مسلسل نمبر ريدهرسمي ج ١١/٣/١٣٩٢

ISLAMIC REPUBLICOFAFGHANISTANMINISTRY OF JUSTICE
OFFICIAL

GAZETTE

Afghanistan National Standard Law

Date: ١ st JUNE .٢٠١٣

ISSUE NO :(١١٠٧)

ش.ھـ


