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 د ستندرد جوړونې د قانون د
ح په هکله د افغانستان اسالمي ېتوش

 رئیس د جمهوریت
 نفرما يتقنین

 (66ګڼه: )
  ۵۹۳۱/ 1/ 6نېټه: 

 لومړۍ ماده: 
 د افغانستتتان د اساستتي قتتانون 

مادې د حکم له مخې، د  ېنهه اویایمد 
چې د افغانستان  ستندرد جوړونې قانون

 استتالمي جمهوریتتت د نتتا ینې د
مصو ې  ې( ګڼ۸) نېټې ۵۹۳۱/ ۱/ ۶ 

( مادو ۹۳( فصلونو او )۶) په پر  نسټ
 ح ې، توشیتصویب شوی د په د ننه نې

 نوم.
 دوه یمه ماده:

وزیر او په پارلماني چارو نې د  ېعدلی
ظف دي، دغه فرمان د ؤدولت وزیر م

ملي شوري د لومړنۍ غونډې د جوړېدو 
( ورځو مودې پته ۹۳له نېټې څخه د )
 شوري ته وړاندې نړي.ترڅ نې هغې 

 

 فرمان تقنینی 
 رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

 در مورد توشیح قانون 

 ستندرد سازی
 (66شماره: )
 6/1/5031تاریخ: 

 مادۀ اول:
 هفتاد ونهتم ه تأسی از حکم مادۀ 

قتانون قانون اساستی افغانستتان، 
ستندرد سازی را نه  ه اساس مصو ۀ 

 6/1/5031( متتؤر  8شتتماره )
 نا ینۀ جمهوری اسالمی افغانستتان 

( متاده 01( فصتل و )6 ه داخل )
 تصویب گردیتده استت، توشتیح 

 می دارم.
 مادۀ دوم:

وزیر عدلیه و وزیر دولت در امتور 
پارلمانی مؤظف اند، این فرمان را در 

نعقتاد ( روز از تتاریخ ا03خالل )
خستین جلسۀ شورای ملی  ته نن ن

 تقدیم نمایند. اشوِر
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 درېیمه ماده: 
ح له نېټې څخه نافذ ېدغه فرمان د توش

او د افغانستان استالمي جمهوریتت 
نا ینې له مصو ې او نوموړي قانون سره 
یوځای دې په رسمي جریده نې خپور 

 شي.
 يمحمد اشرف غن

 رئیسجمهوریت  ياسالمد د افغانستان 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مادۀ سوم: 
این فرمان از تاریخ توشیح نافتذ و 
همراه  ا مصو ۀ نا ینتۀ جمهتوری 
 اسالمی افغانستتان و متتن قتانون 
 مذنور در جریتدۀ رستمی ن تر

 گردد. 
 محمد اشرف غنی

 یس جمهوری اسالمی افغانستانئر
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د  ړونې د قانوند ستندرد جو
د افغانستان اسالمي  په هکله طرحې

 جمهوریت د نا ینې 
 مصو ه

 (۸ګڼه: )
 ۵۹۳۱/ ۱/ ۶نېټه: 

 د افغانستتتان د اساستتي قتتانون 
  ،د نهه اویایمې مادې د حکم له مختې
 د ستتتندرد جتتوړونې د قتتانون 
 طرحه د افغانستان اسالمي جمهوریت 

 نېټتتې  ۵۹۳۱/ ۱/ ۶د نتتا ینې د 
( 01و او )( فصلون6) په په غونډه نې

 تصویب نړ. ېد ننه ن په مادو
 محمد اشرف غني

 رئیسجمهوریت  ياسالمد د افغانستان 

 مصو ۀ
 جمهوری اسالمی افغانستان نا ینه

 در مورد طرح قانون 
 ستندرد سازی

 (8شماره: )
 5031/ 1/ 6تاریخ: 

 ه تأسی از حکم مادۀ هفتتاد و نهتم 
 قتتانون اساستتی افغانستتتان، طتترح 
 قانون ستتندرد ستازی  ته داختل 

( متاده در جلستۀ 01( فصل و )6)
 نا ینتتتۀ  5031/ 1/ 6متتتؤر  

جمهوری اسالمی افغانستان، تصتویب 
 ردید.گ

 محمد اشرف غنی
 رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
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 فهرست مندرجات 
 ستندرد سازیقانون 

 فصل اول 
 احکام عمومی

               صفحه                                                   عنوان                        ماده
 7....................................................مبنی                 :اولمادۀ

 7.................................................اهداف  :مادۀ دوم
 8.............................................اصطالحات  :مادۀ سوم

 90.........................................ساحه تطبیق..  چهارم: مادۀ 
 91.....................................اصول عمومی....مادۀ پنجم :              

 فصل دوم 
 وظایف و صالحیت ها

 95.....................................ادارۀ تطبیق کننده   :            مادۀ ششم
 96........وظایف و صالحیت های ادارۀ ملی ستندرد....     :           مادۀ هفتم

 29.................................شورای عالی ستندرد :              مادۀ هشتم
 20.........وظایف و صالحیت های شورای عالی ستندرد       :          مادۀ نهم
 21............................. کمیته های تخنیکی......  :              مادۀ دهم

 25..............................حق انحصاری ستندرد ها:             مادۀ یازدهم
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 مفصل سو
 ستندرد ها و مقررات تخنیکی

 26................رعایت ستندرد ملی و مقررات تخنیکی           :مادۀ دوازدهم
 26....................ستندرد های منطقوی و بین المللی :           مادۀ سیزدهم

 27.....................معیار های وضع مقررات تخنیکی:           مادۀ چهاردهم
 21........................اطالع و انفاذ مقررات تخنیکی:            مادۀ پانزدهم

 03........منع تورید و تولید اموال مغایر مقررات تخنیکی     :      مادۀ شانزدهم
 فصل چهارم

 ارزیابی مطابقت
 09.................اصول عمومی ارزیابی مطابقت.......:             مادۀ هفدهم
 00............عرضۀ خدمات............................     :       مادۀ هجدهم
 01..................معلومات و محرمیت ارزیابی مطابقت  :            مادۀ نزدهم
 01.................................عالمت ستندرد.......:              مادۀ بیستم

 05....................................جرت......حق اال :      مادۀ بیست ویکم
 فصل پنجم

 ممنوعیت ها و مؤیدات
 06..........................................ممنوعیت هامادۀ بیست ودوم:       

 08............................مؤظفین بررسی...........  مادۀ بیست وسوم:     
 08................صالحیت های مؤظفین بررسی........    :مادۀ بیست و چهارم

 19........................مسئولیت های مؤظفین بررسیمادۀ بیست و پنجم:     
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 12......................ها مؤیدات تادیبی و وضع جریمهمادۀ بیست وششم:     
 11.رات تخنیکی...اتخاذ تصمیم در مورد اموال مغایر مقرمادۀ بیست و هفتم:     

 17...........................حق تجدید نظر.............:    هشتممادۀ بیست و 
 18..............شفافیت................................  :     نهممادۀ بیست و 

 فصل ششم
 ییاحکام نها

 11............ امور مترولوژی...........................         :     سی اممادۀ 
     53.......................مقررات تخنیکی سایر کشور ها    :     سی و یکممادۀ 
 59............................عواید.....................    :     سی و دوممادۀ 
 59........وضع لوایح و طرزالعمل ها..پیشنهاد مقرر ها،      :    سی و سوممادۀ 
 52ارجحیت و انفاذ.....................................  :     سی و چهارممادۀ 
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 وړونې قانوند ستندرد ج
 لومړی فصل

 حکمونه يعموم
  يمبن

 ماده:  ۍلومړ
قانون  يدغه قانون د افغانستان د اساس

یوولسمې او دیارلسمې مادو د درج  د
شووی شوو حکمونو په رڼا کې، وضع 

 دی.
 موخې
 یمه ماده: ه دو

 :د دې قانون موخې عبارت دي له
د کیفیت د ملي بنسټ جوړول او  – ۱

 پرمختیا.
د وارداتووا او )د سووودایری و  -۲

تولیدي محصوالتو او  ومالون (صادراتا
 خدماتي  پروسو د کیفیت ښه والا.

له مالي او اقتصادي سر چینو څخه  -۳
لګښتي د د اغې منې یټې اخیستنې لپاره 

 نورمونو تثبیت.
د مسوووتیلکینو د روغتیوووا او  -۴

 سازیقانون ستندرد  
 فصل اول

 احکام عموما
 مبنا 

 : مادۀ اول
 م احکوواایووق قووانون در روشوونا 

قوانون  و سی دهم زدهمیامندرج مواد 
 اساسا افغانسوتان، وضوع دردیوده 

 . است
 اهداف 
 :مادۀ دوم

 :ند ازا اهداف ایق قانون عبارت
ایجاد و انکشاف زیربنای ملوا  -5

 کیفیت.
کیفیوت امووال تجوارتا  بیبود -2
 حصوالتوم ،(صادراتا و اواتوارد)

 .ادماتپروسه های خو یتولید
 های مصرفا جیوت تثبیت نورم -0

برداری موثرر ازمنوابع موالا  بیره
 واقتصادی.

صووحت ومصووتونیت توویمیق  -1
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میق او د ژوند چاپېریوال یخوندیتوب ت
 ساتنه.

ندرد جوړونې،مترولوژۍ او د د ست -۵
مطابقت د ارزونې په پروسوو کوې د 
 يبرخې اخیستنې لپاره یوا د خصوصو

د فعالیوت د  يول او د هغوڅسکتوره
 زمینې برابرول.
 اصطالحګانې 
 درېیمه ماده: 

اصطالحګانې پدې قانون کې  راتلونکې
 الندي مفاهیم افاده کوي:

: پوه مطلووب  جوړونوه ستندرد -۱
مقاصودو لپواره د حدکې د مشخصو 

ښوه د  ومحصوالتو، پروسو او خدمتون
اجولو او د رووالي په موخه په تدویق، 

د ستندردونو په تطبیو  پوورې اړونو
 فعالیتونه دي.

یوا  سهستندرد: پر محصول، پرو -۲
اړوندو تولیودي میتودونوو قواعود، 

یا د تطبی  وړ مشخصوات   الرښودونه
دي چي د اړوندو اړخونو په توافو  د 

واکمنې ادارې په واسطه په علمي یوې 

 محووی   مسووتیلکیق وحفا ووت
 .زیست

 تشوی  سکتور خصوصا جیوت -1
سوتندرد سیم دیری درپروسه هوای 

 سووازی، مترولوووژی وارزیووابا 
  فعالیوت ۀزمین آوریفراهم  ومطابقت 
 آن ها. 

 اصطالحات
 سوم:مادۀ 

 مهیافواصطالحات آتا در ایق قانون م
 ذیل را افاده ما نماید:

 ستندرد سازی: فعالیوت هوای  -5
 موورتب  بووه توودویق، تووروی  و 

ها بوه هودف بیبوود  تطبی  ستندرد
محصوالت، پروسه ها و خدمات درحد 
 مطلوووب بوورای مقاصوود مشووخ  

 ما باشد.
، رهنمودهوا یوا قواعد: ستندرد -2

قابل تطبی  بر محصوول،  مشخصات
بوطوه پروسه یا میتود های تولیدی مر

یرب  توس  ذکه به تواف  جوانب  ستا
ۀ یک ادارۀ باصالحیت به منظور استفاد
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پایلو، تکنالوژۍ او تجربوو متکوې د 
مطلوب حد د ترالسه کولوو لپواره د 

ته رسولو یا دهغو د پایلو سرفعالیتونو د 
 یټې اخیستنېمکررې  اولپاره د عامې 

او  په منظور، د سند په تویوه برابور
 تدوینېږي.

ملي ستندرد )اختیاري سوتندرد(:  -۳
صصینو ختې د فنې مهغه ستندرد دی چ

په واسطه له بررسۍ او  مشورې وروسته 
د ملي یټو د ساتنې په منظور تدویق او 
د سووتندرد د عووالي شوووري لخوووا 

 تصویبېږي.
ستندرد: هغه  سیمه یی  )منطقوی( -۴

اونوییو یستندرد دی چې د دوو یاڅو 
سسو ثدارو او مد اهېوادونو د ستندرد 

 واسطه په ییه سره د تخنیکوي او په
 ،سودایری و اسانتیاوو د برابرولو لپاره

 تدوینېږي.
ستندرد: هغه سوتندرد  يبیق الملل -۵
سسو ثم يچې د ستندرد د بیق الملل ید

  .په واسطه تصویب او خپرېږي
 يمقووررات )اجبووار يتخنیکوو -۶

ستندرد(: هغوه سوتندرد دی چوې د 

  هوا مکرر برای انجام فعالیت عامه و
  نتووای  آنیووا جیووت حصووول یووا

 حد مطلوب متکا به نتوای  علموا، 
 منحیوو   ،تجووارب تکنووالوژی و

 تییووووه وتوووودویق  ،سووووند
  دردد.ما
: اختیاری( ندردو)ست ملا ستندرد -0

ست که بعود از بررسوا ا ستندردی
 ومشووورت، توسوو  متخصصوویق 
 فنا به منظور حفظ منافع ملا تودویق 

شوورای عوالا سوتندرد  طرفاز و 
 دردد. تصویب ما

  سووتندردیسووتندرد منطقوووی:  -1
است که توس  ادارات ومثسسوات 

 یا چند کشوور همسوایه  ستندرد دو
جیوت فوراهم آوری  کمشترطور 

  تسییالت تخنیکا وتجارتا، تودویق
 دردد.ما
 سوتندردیستندرد بيق المللوا:  -1

است که توس  مثسسات بيق المللا 
 دردد.ما ستندرد تصویب و نشر

)سووتندرد  مقووررات تخنیکووا -6
اسووت کووه  سووتندردیاجبوواری(: 
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روسې پمحصول تولیدي مشخصات یا 
مشخ  یا تګالرې ) الرې چارې ( او 

کړی او د هغو په پام کې نیول اجباري 
هغه اداري یړنالرې چې د هغوو وی. 
هم پدې تعریف کې  ،اجباري ده ءاجرا

 شاملېږي.
 ينورم: رابت کمیت دی چې د علم -۷

تحقیقاتو او عملي تجربو په پایله کې، د 
ټاکل او  په واسطهستندرد د ملي ادارې 

 لخووواد سووتندرد د عووالي شوووري 
 تصویبېږي.

یفیت بنسټ: د محصوالتو او د ک -۸
نودیتوب د وخدمتونو د کیفیوت او خ

میق سازماني او تخنیکي جوړښتونه او یت
 واجولرو د ستندردونو په پام کې نیول

ستندرد جوړونه، مترولوژي، د  وو چې
د  ۍد بررسو اعتبار ورکونې سیستم او

 هري ازمایښتوناالبراتو)مطابقت ارزونه 
امل پکې شو (هیکونلتصدی   ياو کیف

 .دي
مترولوژي: د اندازه ییرۍ علم دی  -۹

لو سطحو کې ېالبېچې د اندازه ییرۍ ب
د دقت څخه د ډاډ تر السته کولو لپاره 

یا پروسه ها ویا روش های مشخصات 
نموده و تولیدی محصول را مشخ  

 . رعایووت آن اجبوواری مووا باشوود
ن ها اجرای آطرزالعمل های اداری که 

 اجباری اند، نی  شامل ایوق تعریوف 
 دردد. ما
کوه  است رابتت ونورم: کمی -7

درنتیجۀ تحقیقات علموا و تجوارب 
ادارۀ ملا ستندرد تعییق و  توس عملا 

تصویب  شورای عالا ستندرد از طرف
 دردد. ما
زیربنای کیفیوت: سواختارهای  -8

سازمانا و تخنیکا تیمیق کیفیوت و 
والت و خوودمات مصووتونیت محصوو

 بووده وتروی  رعایت سوتندرد هوا 
سازی، مترولووژی، د شامل ستندر که

 سیسووتم اعتبوواردها و ارزیووابا 
 آزمایشووات ) بررسووامطابقووت 

  (البراتواری و تصدیقنامه های کیفوا
 .ما باشد

مترولوژی: علم اندازه دیری است  -3
که شامل تمام جوانب علما و عملوا 
 جیت حصوول اطمینوان از دقوت 
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 ټولو علموي او عملوي خوواوو توه 
 شاملېږي.

 هغه معلوموات :(بلېلبرچسپ ) -۱۱
تولیوودي محصوووالتو د  ېچوو دي

 ۀمشخصات، د ساتلو شرای  او د هغو
 مرجع مشخصوي. ېوونکبنص
 يد حقیقا  یا حکم :اعتبار لیک -۱۱

شووخ  د توووانمنۍ او کوواري واک 
)صالحیت( بیانوونکا سند دی چې د 
 مشخصووو خوودمتونو او مناسووبو 

ولو کعلمي او دقیقو فعالیتونو دوړاندې 
لخوا ورکوول  واکمنې مرجع، د لپاره

 کېږي.
 ی  یمه ی، سيد بیق الملل :اقتباس -۱۲

وه کې وادونو څخه په یېله هیا ستندرد 
 درایجو ستندردونو منل دي.

د اندازې اخیسوتنې د  :عیارونه -۱۳
بېرته ورکړې آلې یا دستګاه د مقدار یا 

د  ېد ټاکلو پروسوه ده چو )بازدهۍ(
مرجع د یوه ستندرد مقایسوه شووو 

 مقادیروته په کتو سره ټاکل کېږي.
 ېهغوه نښوه ده چو :عالمت -۱۴

ویري ښوودنه تصو ،، ټکوټبرچسپ

 در سطوح مختلفوۀ انودازه دیوری 
 باشد.ما
 است امعلومات :(لیبل) برچسپ -53
ی، مشخصات محصوالت تولیودکه 

ۀ ومرجع نصب کنندشرای  نگیداری 
 نماید.را مشخ  ما آن
 مبوویق  داعتبارنامووه: سوون -55
 وصالحیت کواری شوخ   ایتوانا

 جیوت  حقیقا یا حکما است کوه
فعالیت هوای  انجام عرضۀ خدمات و

  دقیو  ، مناسوب علموا و مشخ
  ء، اعطوامرجع با صوالحیت ازطرف

 دردد.ما
 پووریرش سووتندرد  اقتبوواس: -52

هوای  بیق المللا، منطقوی یا ستندرد
 باشد. ما کشورها از یکا رای  در

 تعیوویق  ۀعیارسووازی: پروسوو -50
 مقدار یا بازدها آلۀ انودازه دیوری 
یا دستگاه است که نظر بوه مقوادیر 

ک ستندرد مرجوع، مقایسه شده به ی
 دردد. تعییق ما

 اسوت کوه عالمت: نشوان  -51
 ، تکووت، نمووای  برچسووپ شووامل
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 ، توری السلیک، کلمه)نمای (، نوم، 
الونه( ث)حرف( یڼه او هغو ته ورته ) م

 شامل دي.  پکې
 ده د ستندرد عالمت: هغه نښوه -51

ادارې لخووا  ملويچې د ستندرد د 
تثبیتېږي او د مالونو، محصووالتو او 
خدماتي پروسو د کیفیت بیانوونکې ده 

کې یا د سوودایری و  برچسپچې په 
بسته  صادراتي او تولیدي محصوالتو د

)صندوق( پر مخ  د مالونو جعبهبندۍ یا 
 سوتمونو او خودماتي سی ياو مدیریت

، حک یوا نښولول پروسو ته ورکول
 کېږې.
چې له  یهغه سند د :جواز لیک -۱۶

، امتیوازونو، خودمتونو یوا د عالیمو
ستندرد جوړونې په برخو کې د فعالیت 
له اجازې او د مطابقت له ارزونې څخه  

منظور د ستندرد د  په ېاخیستن یټېد 
 ملي ادارې لخوا ورکول کېږي.

مېښوت از د :د مطابقت ارزونه -۱۷
او څارنه  ، تصدی الرې چارې، بررسي

څخه  ېدلیا د هغو ترکیب دی چې او 
پاره چې محصول، خدمت او د د ډاډ ل

 تصوووویری، نوووام، ام وووی، 
 امثوال آن  مه، حرف، شوماره ووکل
 باشد.ما
عالمت ستندرد: عالمتا اسوت  -51

 که از طورف ادارۀ ملوا سوتندرد 
 تثبیووت دردیووده و مبوویق کیفیووت 
اموال، محصوالت و پروسوه هوای 

 یوا  برچسوپباشد که در ماخدماتا 
بر روی بسته بندی یا جعبوۀ امووال 

 یدیصادراتا و محصوالت تول تجارتا
و به سیستم های مدیریتا و پروسه های 

  حک یوا چسوپانده  ،خدماتا اعطاء
 شود.  ما
است که بوه  یجوازنامه: سند -56

، عالیم، امتیوازات منظور استفاده از
ی ه هافعالیت درعرص خدمات یا اجازۀ

سوازی وارزیوابا مطابقوت  ستندرد
  ءادارۀ ملا سوتندرد، اعطواطرف از
 دردد.ما
 شویوه هوای ارزیابا مطابقت:  -57

نظارت ویا و ، تصدی بررساآزمای ، 
است کوه جیوت  اوترکیب از آن ه

محصول، خدمت و  اطمینان از اینکه،
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یریت له اړوند اختیاري یوا مد سیستم
  .ريولستندرد سره مطابقت  اجباري

 ېخصونه چهغه شا :مشخصات – ۱۸
ل  خر، مرجع، کیفیت،مقاومت، خایم

والا، ترکیب، مقدار، اندازه، ابعواد، 
 ء انق وا ، درجه، دوام، د تولیداووزن

، موواد، د یټه ، عمر، اصلیت او منشېن
ری  )صادراتي یتولید الره چاره یا سودا

رداتي( مالونه، تولیدي محصوالت ااو و
ې شامل دي چې کاو خدماتي پروسې پ

ړي وتنې سره نومسخه په اخیله هغو څ
مالونه، محصوالت او پروسې یو له بل 

 .ای کېږي(مېلېږي ) متبڅخه 
ې لیکلا سند دی چ تصدی  لیک: -۱۹

د مطابقت ارزونې د معتبرې مرجع لخوا 
اړونودو  یاصادرېږي او له ستندردونو 

محصول تطاب   سره، دتخنیکي مقرراتو 
 ییدوي.یت

 د تطبی  ساحه
 څلورمه ماده: 

( د دې قانون حکمونه پر دولتوي ۱)
کتونو او رشو ،سسوثتصدیو، م ادارو،

ستندرد  به مطابقت درسیستم مدیریت 
 .ردقرار دامربوط، اختیاری یا اجباری 

های شامل  شاخ  مشخصات: -58
میخر، مرجع،کیفیت، مقاومت، خال  

مقدار، اندازه، ابعواد،  بودن، ترکیب،
وزن، درجووه، دوام، توواریخ تولیوود 

منشی، مواد،  ، عمر، اصلیت وءوانق ا
توصیف  تولید یا سایرخصوصیات روش

 صادراتا)وتشریح کنندۀ اموال تجارتا
 وی محصووالت تولیود (،وارداتا و

 استفاده سه های خدماتا است که باپرو
پروسوه  از آن ها اموال، محصوالت و

 دردد. مرکور متمای  ما های 
است که تصدی  نامه: سند کتبا  -53

از طرف مرجع معتبر ارزیابا مطابقت 
بوا  را تطاب  محصولصادر دردیده و 

ستندرد ها یا مقررات تخنیکا مربوطه 
 تائید ما نماید.
 ساحۀ تطبی  

 :چیارممادۀ 
  ادارات( احکام ایوق قوانون بور 5)

شرکت ، تصدی ها، مثسسات، دولتا
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اتو چوې د بثنورو هغو خصوصي تشو
 ،و مالونو په وارداتوواو کرنی  يصنعت

صووادراتو، تولیوود او لګښووت او د 
پوورې  سخدمتونو په وړاندې کولو ال

 د تطبی  وړدي. ،کوي
( دولتي ځانګړي تدارکات، حقوقي، ۲)

، دنړیوالې متونهنی  خدوحسابداري، ښو
د سازمان د حیواني او نباتي  ۍسودایر

روغتیا ساتنې په موافقه لیکونو پوورې 
 مووواد،  يغوورای او اړونوود موووارد

و ینګارولو لوازموسطبي او د  درملو،
د حکمونو تابع  د دې قانون خوندیتوب

 ندي.
 عمومي اصول

 ه ماده: مپنځ
د او د مطابقوت  مقررات يتخنیک( ۱)

، نالرې نشي کوالیکړارزوني اړوندې 
په غیر ضوروري  ې وضع شي چېساد

 .محدودوونکې ويري ید سودا تویه
، تدویق او برابرول ( د ستندردونو،۲)

اقتباس د ستندرد د بیق المللي سازمان 
د سازمان له منل  ۍسودایر ېاو نړیوال

خصوصا کوه بوه تشبثات ها و سایر 
واردات، صادرات، تولید و مصورف 

زراعتوا و عرضوۀ  اموال صونعتا و
  تطبی قابل ، مبادرت ما ورزند خدمات

 .باشدما
 توودارکات خووال دولتووا،  (2)

 خوودمات حقوووقا، حسووابداری، 
 رد مرتب  بوه موافقتناموۀ تعلیما، موا

 نبوواتا  و حیووانا ۀالصوح حفوظ
 مصوتونیت و سازمان تجارت جیانا

، ادویه، لووازم طبوا و ایمواد غرا
  تابع احکوام ایوق قوانون ،آرایشا

 نما باشد.
 اصول عموما 

 مادۀ پنجم:
( مقررات تخنیکا و طرزالعمل های 5)

توانود، نما ،ارزیابا مطابقت مربوطه
دونه غیور به  طوری وضع دردد که

 محدود کنندۀ تجارت باشد.  ضروری
 تدویق و اقتباس سوتندردها  ،تییه( 2)

 در مطابقووت بووه اصووول پریرفتووه 
 شدۀ سازمان بویق المللوا سوتندرد 
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شوو اصولو سره په سمون کې صورت 
 ي.ممو
د د مطابقوت ( تخنیکي مقررات او ۳)

نالرې د علمي او تخنیکوي ړکې ارزون
د خطر  هاصولو له په پام کې نیولو سر

نبوات، د  ،دراکمولو د انسان، حیوان
، امنیت د ژوند چاپېریال، ژوند یا روغتیا

او ملووي اقتصوواد د سوواتنې او لووه 
ونکو عملونو څخه د مخنیوي په تتېراېس

 منظور وضع کېږي.
( د تصدی  لیک صادرولو مرجوع ۴)

عتبار ورکونې د مرجع نشي کوالی، د ا
په تویه عمل وکړي، مشورتي خدمتونه 

 په عیق وخت کې د تصدی یا وړاندې 
 غوښتونکا هم وي. لیک

 دوه یم فصل
 ندې او واکونهد

 تطبیقوونکې اداره 
 شپږمه ماده: 

په هېواد کې د  ( د ستندرد ملا اداره۱)
 کیفیت د ملي بنسوټ دجوړولوو او 

وړونې، مختیا په منظور، د ستندرد جپر

 و سازمان تجارت جیوانا صوورت 
  دیرد.ما
( مقررات تخنیکا و طرزالعمل های 0)

 ارزیابا مطابقت با رعایوت اصوول 
 ور کواه  تخنیکا به منظو علما و

خطر، حفظ حیات یا صحت انسوان، 
 حیوووان، نبووات، محووی  زیسووت، 
 امنیت و اقتصاد ملوا و جلوودیری 

 وضووع  ،از اعمووال فریبکارانووه
 شود. ما
تواند، ( مرجع صدور تصدیقنامه نما1)

 منحی  مرجع اعتبوار دهوا عمول 
 نموده، خدمات مشوورتا را ارایوه 

مان متقاضا تصدیقنامه نی  در عیق ز یا
 اشد.ب

 فصل دوم
 و ایف وصالحیت ها

 تطبی  کنندهادارۀ 
 : ششم مادۀ

طرح و ادارۀ ملا ستندرد مستول ( 5)
تطبی  سیستم های سوتندرد سوازی، 

منظور ه مترولوژی و ارزیابا مطابقت ب
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مترولوژۍ او د مطابقت د ارزونوې د 
 وله ده.تسیستمونو د طرح او تطبی  مس

( د ستندرد ملي اداره د خپلوواک ۲)
لرونکې ده په خپلو  ېبودجتشکیل او 

تو کې د دې قانون او نورو قوانینو آاجرا
 د حکمونو تابع ده.

و نودې اد د ستندرد د ملي ادارې
 اکونه و

 اوومه ماده: 
ي اداره د النودې دنودو د ستندرد مل

 اوواکونو لرونکې ده:
نی و ملي ودا او د ملي ستندردونو -۱

، کودونو برابرول، تودویق، اقتبواس
خپرول او پر مختیا او د هغو له تطبی  

 .څخه څارنه
د او  مسوکقد ښار جوړونې او  -۲

 .ییدیرمونو د ملي معیارونو تنواړوندو 
 د ستراتیژیو او اړوندو پالیسیو طرح  -۳

 او ترتیب او د هغو تطبی .
د ستندرد جوړونې په هکله دولتي  -۴
دولتي مراجعوته د الرښود یوا  غیریا 

 مشورو ورکول. يتخنیک

انکشاف زیربنای ملا کیفیت  و ایجاد
 باشد.در کشور ما

( ادارۀ ملا ستندرد، دارای تشکیل 2)
ه در اجوراآت وبودجۀ مستقل بوود

خوی ، تابع احکام ایق قانون و سایر 
 باشد. قوانیق ما

و ایف وصالحیت های ادارۀ ملا 
 ستندرد

 :هفتم ۀماد
ادارۀ ملا سوتندرد دارای و وایف 

 : اشدبوصالحیت های ذیل ما
تییه، تدویق، اقتبواس، نشور و  -5

کود های  و انکشاف ستندرد های ملا
 ملا ساختمانا ونظوارت از تطبیو  

 آن ها.
تائید معیارهای ملا شیر سوازی  -2

 ومسکق و نورم های مربوط.
طرح و ترتیب ستراتیژی و پالیسا  -0

 های مربوط و تطبی  آن.
ارایه رهنمود یوا مشووره هوای  -1

تخنیکا به مراجع دولتا یا غیر دولتا 
 سازی. در مورد ستندرد
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مقرراتو او  يد ستندردونو، تخنیک -۵
د مطابقت د ارزونې د الرو چوارو د 

و تطبی  لپاره د معیارونو ټاکل ا برابرولو
 او د کړنالرو وضع کول.

سسو  ثم سیمه یی واو  د بیق المللي -۶
ادارو د  ونو د ستندرد دوادېیا د نورو ه

مقرارتووو،  ي، تخنیکووسووتندردونو
 الرښودونو او سپارښت لیکونو اقتباس.

، د دې قانون له حکمونو سره سم -۷
د افغانستان د بیق المللي ژمنو له په پام 
 يکې نیولو سره له ستندردونو او تخنیک
  ې دمقرارتو او د مطابقوت د ارزونو

وخت خبور ورکوول او  نالرو پرکړ
 ځواب ویل.

رونې سره له اړوندو خدمتونو او عیا -۸
ځای د مترولوژۍ د ملوي سیسوتم یو

 جوړول.
ري خدمتونو وړانودې اد البراتو -۹

او  عالیموو، لوه سوتندردونو، کول
مشخصاتو سره د مالونو او محصوالتو 

د مقایسوي نظور  ازمایښت او تطبی 
   لیک صادرول.څریندول او د تصدی

د ستندرد عالمت چې له ملوي  -۱۱

تعییق معیار ها و وضع طرزالعمل  -1
تندردها، ها جیت تییه و تطبیو  سو

مقررات تخنیکا و روش های ارزیابا 
 مطابقت.

اقتباس سوتندرد هوا، مقوررات  -6
هنمود ها و سفارش نامه های رتخنیکا، 

مثسسات بیق المللا و منطقووی یوا 
 ادارات ستندرد  سایر کشور ها.

 ا بوه ياطالع دها وپاسخ دوو -7
 موقووع از سووتندرد هووا و مقووررات 
تخنیکا وطرزالعمل هوای ارزیوابا 
 مطابقت با نظور داشوت تعیودات 
بیق المللا افغانستان، طب  احکام ایق 

 قانون.
ایجاد سیستم ملا مترولوژی توأم  -8

 بووا خوودمات مربوووط و عیووار 
 سازی.

عرضۀ خدمات البراتواری، آزمای   -3
و تطبی  نمونه های اموال و محصوالت 
با ستندرد ها، عالیم و مشخصوات، 

و صوودور  ا یووار نظوور مقایسوووی
 .دیقنامهتص
تثبیت و اعطای عالمت ستندرد  -53
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مشخ  ستندرد سوره د محصوول د 
وي تثبیوت او  ونکاتطاب  څرینودو

 ورکول او د هغې پرکارونې څارنه.
 يد تولیدي محصوالتو، مودیریت -۱۱

سیستمونو او خدماتي پروسو لپواره د 
 کیفیت د تصدی  لیک ورکول.

د اړوندو ادارو لخوا د جوواز  -۱۲
ورکولو د مخه د البراتوارونو لیک له 

او د مطابقت د ارزونې د بنسوټونو د 
 رفیت او تخنیکي شرایطو تثبیوت او 

 یید او د هغو پر تطبی  څارنه.یت
د ورځې د مقت یاتو مطواب  د  -۱۳

مطابقت د ارزونې د معتبرو کورنیو او 
بیرنیو بنسټونو پرلست نوې کتنه او د 

 هغه خپرول.
سسوو او مثتحقیقاتي  –د علمي -۱۴

 سووکتوري مراجعووو پووه همکووارۍ 
یعاتو او کسراتو ضاد معرفي نورمونو، 

 تثبیت.
د معلوماتو وړاندې کوول او د  -۱۵

د  ،ونهالرښوود ړهپه ا ستندرد جوړونې
او د  ، کیفیووتسیسووتم ۍمترولوووژ

، د خوندیتوب محصوالتو او خدمتونو

که نشان دهنده تطاب  محصوول بوا 
ستندرد مشخ  ملا باشد و نظارت بر 

 کاربرد آن.
اعطای تصدی  نامه کیفیت برای  -55

محصوالت تولیدی، سیسوتم هوای 
 مدیریتا و پروسه های خدماتا. 

تثبیت و تائید  رفیت و شرای   -52
د هوای تخنیکا البراتوار هوا و نیوا

ارزیابا مطابقت قبل از اعطای جوواز 
نامه از طرف ادارات مربوط و نظارت 

 بر تطبی  آن.
تجدید نظر بر لست نیاد هوای  -50

 ومعتبر ارزیابا مطابقت اعم از داخلا 
خارجا بر طب  مقت یات روز ونشور 

 آن.
بیت نوورم هوای مصورفا، تث -51

ت بوه همکواری اضایعات وکسور
ومراجوع  تحقیقاتا -مثسسات علما

 .سکتوری
  هوامعلوموات و رهنمود یۀارا -51

تندرد سوازی، سیسوتم سودر مورد 
 مصووتونیت و مترولوووژی، کیفیووت

 موانووع  محصوووالت و خوودمات،
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 ېونه او نووریتخنیکي خن ۍسودایر
 اړوندې موضوعګانې.

، مقرارتو يندردونو، تخنیکد ست -۱۶
د مطابقت د ارزونې د کړنالرو او نورو 
اړوندو سندونو د معلومواتو د مرکو  

 جوړول.
هغو پورې د  پهد ستندردونو او  -۱۷

واد په د ننه ېاړوندو فعالیتونو په اړه د ه
او بیرکې د معلوماتو را ټولول او د هغو 

 خپرول.
په وزارت سره  له د بیرنیو چارو -۱۸
ږۍ کې په سوتندرد جوړونوه او غمه

 يمترولوژۍ پورې په اړوندو بیق الملل
 استازیتوب کې او سیمه یی و سازمانونو

سیمینارونو او کنفرانسوو کوې  په او 
 .ونیی

، مترولوژۍ ، جوړونې د ستندرد -۱۹
د مطابقت د ارزونې او نورو اړونودو 

په برخو کې د مطالعاتو او  موضوعګانو
غو وو له هو، سر ته رسول اېړنووڅ

 څخه مالتړ.
د ستندردونو د تدویق او تطبی ،  -۲۱
تونو او نووورو ښووبراتووواري آزمایال

تخنیکا تجارت و سایر موضووعات 
 مربوط.

ایجاد مرک  معلومات سوتندرد  -56
رزالعمل های ها، مقررات تخنیکا، ط
 اسووناد  سووایر ارزیووابا مطابقووت و

 .همربوط
 جمووع آوری معلومووات در  -57

 رابطه به ستندردها وفعالیوت هوای 
 خوارج کشوور و مربوط در داخل و

 نشرآن.
 نماینوددا در سوازمان هووای  -58

 بوویق المللووا و منطقوووی مربوووط 
 بووه سووتندرد سووازی و مترولوووژی 

 مینارها ویسووواشوووتراک در  و
در هماهنگا بوا وزارت  کنفرانس ها
 امور خارجه.

تحقیقوات  ات وانجام مطالعو -53
 ، ازیسوو درعرصووه هووای سووتندرد

 مترولوووژی، ارزیووابا مطابقووت 
حمایت از  سایر موضوعات مربوط و و
 .ها آن
زمینوۀ سورمایه  نمودنفراهم  -23

خصوصوا  دراری وفعالیت سوکتور
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تخصصي خدمتونو په برخوه کوې د 
خصوصي سکتور د پانګونې او فعالیت 

 د زمینې برابرول.
د سووودای ی و )وارداتووي او  -۲۱

هېواد کې د تولیدي په  مالونو، صادرتي(
کې د محصوالتو او په تخنیکي مقرراتو 

، ، ارزونهيملو خدماتي پروسو بررسشا
 ري آزمایښت.اتحلیل او البراتو

اړوندې کړنالرې سره سم، د له  -۲۲
خدمتونو د وړاندې کولو په بدل کې  د 

 مناسب ح  االجرت اخیستل.
د ستندرد عالي شووري توه د  -۲۳

 طرحو او وړاندی ونو وړاندې کول.
له اړوند دولتي یا نا دولتي ادارو  -۲۴
خه د تخصصي او مسلکي مشوورو څ

 اخیستل.
د دې قانون له حکمونو سره سم،  -۲۵
وضع  او نورو مثیداتو ي جریمودد نغ

 او تحصیل.
د دې قانون له حکمونو سره سم،  –۲۶

 عالموتد تصدی  لیک، د ستندرد له 
د ح  او نوورو  ېاخیستن ېڅخه د یټ

 امیتازونو تعلی  یا لغو.

، تدویق وتطبیو  سوتندردها ۀعرصدر
آزمایشات البراتواری و سایر خدمات 

 .تخصصا
زمای  بررسا، ارزیابا، تحلیل وآ -25

)وارداتوا  وال تجارتاوام البراتواری
وصادراتا(، محصوالت تولیودی در 
کشور و پروسه های خدماتا مشمول 

 .مقررات تخنیکا
اخر ح  االجرت مناسب در بدل  -22

 طبو  طرزالعمول  ،عرضۀ خودمات
 مربوط.

طرح ها و پیشنیادات بوه  یۀارا -20
 شورای عالا ستندرد.

 اخر مشوره های تخصصوا و -21
دولتا یا غیر دولتا  اداراتسلکا از م

  ذیرب .
وضع وتحصیل جریمه های نقدی  -21

 ایوق و سایر مثیدات مطاب  احکوام
 .قانون
 ، حو نامهتعلی  یا لغو تصودیق -26

سوایر  استفاده ازعالمت سوتندرد و
 ایوق در مطابقت با احکوام امتیازات
 قانون.
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کې   نعدلي مراجعو ته پدې قانو -۲۷
له درج شوو حکمونو څخوه د سور 

 نکي معرفي.وغړو
 او  عالیموود ملي ستندردونو،  -۲۸
 نووروادارې د اړوندو  يستندرد ملد 

 .خپرولخپرونو چاپ او 
و هغو دندو سر ته رسول د نور – ۲۹

چې دواکمنو مراجعو له خوا سوپارل 
 کېږي.

 د ستندرد عالي شوري
 :اتمه ماده

په ستندرد ( د ستندرد عالي شوري ۱)
جوړونې او د کیفیت په ملي بنسوټ 

ې د اړوندو چارو د سمون مرجوع پور
 ږي:ې، په الندې ترکیب سره جوړده
یس ئمرستیال د ریس ئد جمیور ر -۱

 .په تویه
یس ئد ستندرد د ملي ادارې لوی ر -۲

 د مرستیال په تویه.
وزارت د عوایوودو او  ېد مووالی -۳

 د غړي په ټویه. معیقیمرکونو 
اقتصاد وزارت معیق د غړي په د  -۴

 معرفووا متخلووف از احکووام  -27
  اجووعمرایووق قووانون بووه منوودرج 

 عدلا.
طبع و نشر ستندرد های ملوا،  -28

عالیم و سایر نشرات مربوط ادارۀ ملا 
 ستندرد. 

 ا کوه از انجام سوایر و وایف -23
 طوورف مراجووع ذیصووالح، محووول 

 دردد.ما
 شورای عالا ستندرد

 مادۀ هشتم:
( شورای عوالا سوتندرد مرجوع 5)

و  یسازامور مربوط به ستندرد  انسجام
به ترکیوب  بودهزیربنای ملا کیفیت 
 ذیل ایجاد ما دردد:

بوه حیو  معاون رئیس جمیور  -5
 رئیس.

رئیس عموما ادارۀ ملا سوتندرد  -2
 به حی  معاون.

معیق عواید و دمرکوات وزارت  -0
 مالیه به حی  ع و.

معیق وزارت اقتصاد بوه حیو   -1
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 تویه.
د  وزارت معویقد لوړو زده کړو  -۵

 غړي په تویه.
، اوبو لګولو او مالودارۍ د کرنې -۶

 وزارت معیق د غړي په تویه.
 او مسووکق  ېد ښووار جوووړون -۷

 تویه. پهمعیق د غړي  وزارت
فواید عامې وزارت معیق د غړي د  -۸

 په تویه.
د غړي  د عامې روغتیا وزارت معیق -۹

 په تویه.
وزارت  صونایعود سودایرۍ او -۱۱

 معیق د غړي په تویه
د ترانسپورت وزارت معویق د  -۱۱

 غړي په تویه.
د مخووابراتو او معلوموواتي   -۱۲

 تکنالوژۍ وزارت معیق د غړي په تویه.
یس د ئوډمۍ لوی راد علومو اک -۱۳
 په تویه. يغړ
د ژوند چاپېریال ساتنې د ملوي  -۱۴

 د غړي په تویه. یسرئادارې لوی 
 کابل ښاروال د غړي په تویه.د  -۱۵
 ې د کد ښوواروالیو پووه چووارو -۱۶

 ع و.
معیق وزارت تحصویالت عوالا  -1

 بحی  ع و.
و معیق وزارت زراعت، آبیواری  -6

 مالداری بحی  ع و.
معیق وزارت شیرسازی ومسوکق  -7

 به حی  ع و.
معیق وزارت فواید عامه به حی   -8

 ع و.
معیق وزارت صحت عامه به حی   -3

 ع و.
تجارت وصنایع به معیق وزارت  -53

 حی  ع و.
به حی  معیق وزارت ترانسپورت  -55
 .ع و
معووویق وزارت مخوووابرات  -52

   ع و.به حی وتکنالوژی معلوماتا
رئیس عموما اکادما علوم بوه  -50

 حی  ع و. 
حفا ت  رئیس عموما ادارۀ ملا -51

 ع و. محی  زیست بحی 
 شاروال کابل بحی  ع و. - 51
 معوواون ادارۀ اردووان هووای  -56
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انونو د ادارې یوار سیمه یی و )محلي(
 مرستیال د غړي په تویه.

د افغانسووتان د سووودایرۍ او  -۱۷
د  رئیست تایعو د خونې د مدیره هینص

 غړي په تویه.
 يتخنیک ېد ستندرد د ملي ادار -۱۸

 په تویه. ينشد م ،مرستیال
( د سووتندرد د عووالي شوووري ۲)

 سکرتریت، د ستندرد د ملوي ادارې 
 غاړه ده. پر

 د ستندرد د عالي شوري دندې او
 کونه او
 ه ماده: منی
( د ستندرد عالي شوري د النودې ۱)

 :کونو لرونکې دهاو دندو او
د ستندرد د ملي ادارې د ستراتیژۍ  -۱

 او عمومي پالیسیو تصویب او د هغو له
 تطبی  څخه څارنه.

 د ملووي سووتندردونو، ودانیوو و  -۲
)ساختماني( ملي کودونو او نورمونوو 

 تصویب.
یید او ید تخنیکي  مقرراتو د طرح ت -۳

در امور شاروالا ها به حیو   امحل
  ع و.
 اتوواق هیتووت موودیره رئوویس  -57

به حیو   و صنایع افغانستانتجارت 
 ع و.
عوواون تخنیکووا ادارۀ ملووا م -58

 به حی  منشا.، ستندرد
 ( سووکرتریت شووورای عووالا 2)

 ستندرد به عیده ادارۀ ملوا سوتندرد 
 ما باشد.

و ایف وصالحیت های شوورای 
 عالا ستندرد

 :نیممادۀ 
سوتندرد دارای  شورای عوالا( 5)

 باشد:ما های ذیل و ایف وصالحیت
پالیسا های  ستراتیژی و تصویب -5

ملا ستندرد ونظارت از  عموما ادارۀ
 .ها آن تطبی 

 ی ملوا، سوتندرد هواتصویب  -2
 سوواختمانا و  ی ملوواکووود هووا

 .نورم ها
 تائید طورح مقوررات تخنیکوا  -0
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د افغانستان اسالمي جمیوریت کابینې 
ته د تصویب لپاره د هغوې  وړانودې 

 کول.
 يکلنود ستندرد د ملي ادارې د  -۴

 کاري پالن  تصویب.
او د پلورنې وړنورو  د ستندردونو -۵

او د ستندرد د ملي ادارې د  ېبیخپرونو 
 اجورتانودې کولوو د ړخدمتونو و
 تصویب.

د لوایحو او اړونودو کوړنالرو  -۶
 تصویب.

( د ستندرد د عالي شوري د فعالیت ۲)
ډول په هغه کړنالره کې چې د هغوې 

 یمېږي.ظشوري لخوا تصویبېږي، تن
 تخنیکي کمیټې

  :لسمه ماده
ندرد د ملوووي اداره  د ( د سوووت۱)

، تعدیل، نوې کتنې ،ستندردونو د تدویق
او اجباري کولو په هکله د علمي  ءالغا
، تخنیکي نظر د څریندولو په منظور او
تیا سره سم ، تخنیکي او فرعوي ړله ا
 ې جوړوي.ټکمی

 آن جیووت تصووویب بووه  ۀارایوو و
 کابینوووۀ جمیووووری اسوووالما 

 .افغانستان
پالن کاری سواالنه ادارۀ تصویب  -1

 ملا ستندرد.
  قیمووت سوتندرد هوواتصوویب  -1

 نشوورات قابوول فووروش  و سووایر
ادارۀ ملوا  خودماتاجرت عرضه  و

  .ستندرد
طرزالعمل هوای تصویب لوایح و -6

 مربوط.
( طرز فعالیت شورای عالا ستندرد 2)

 ادر طرزالعمل که از طرف آن شوور
 دردد.ما شود، تنظیمتصویب ما

 تخنیکا  ه هایکمیت
 :دهممادۀ 

 منظور ابرازه ادارۀ ملا ستندرد ب( 5)
 مورد تدویق، تخنیکا در نظر علما و
اجبواری  و اء، الغتعدیلتجدید نظر، 
، ضورورتها، حسب  سازی ستندرد

فرعا را ایجواد  کمیته های تخنیکا و
 نماید.ما
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( فقره کې درج ۱مادې په ) ېدد (۲)
دولتوي  او غیرې د دولتي ټشوې کمی

ه اسوتازو ادارو، علمي مراجعوو لو
 وي. ېمتخصصینو او پوهانو څخه جوړ

( د تخنیکي او فرعوي کمیټوو د ۳)
کونوه او اغړیتوب شرای ، دنودې، و

امتیازونه پوه اړونوده الیحوه  کوې 
 مېږي.يظتن

 د ستندردونو انحصاري ح  
 یوولسمه ماده: 

او د  عالیموو، ( د ملي ستندردونو۱)
د ملي ادارې د نورو خپرونوو  ستندرد
 انحصاري ح  ول، د هغخپرو چاپ او

 دی.
 اشخاصو حکمي یا( د نورو حقیقي ۲)

 سوتندردونو په واسطه دپرمختیاموندو
ورې اړه پوخپله په هغوی ه پ مالکیت
 لري.
 
 
 
 

( ایوق 5کمیته های مندرج فقرۀ )(2)
 اداراتمتشکل از نماینوددان  ،ماده

مراجوع علموا، دولتا،  دولتا، غیر
 . باشددانشمندان ما متخصصیق و

 ،ای  ع ووویت، و ووایفشوور( 0)
کمیته هوای  و امتیازات صالحیت ها
 الیحوۀ مربووط، فرعا در تخنیکا و
 دردد.تنظیم ما

 ح  انحصاری ستندردها
 مادۀ یازدهم:

( طبع و نشر ستندرد های ملوا، 5)
 عالیوووم و سوووایر نشووورات 
ادارۀ ملا ستندرد، ح  انحصواری آن 

 ما باشد. 
( مالکیت ستندرد های انکشواف 2)

س  سایر اشخال حقیقا یوا یافته تو
 حکما، متعلو  بوه خوود آن هوا 

 ما باشد. 
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 درېیم فصل
 مقررات يستندردونه او تخنیک

مقرراتو  يد ملي ستندرد او تخنیک
 په پام کې نیول

 ولسمه ماده: دو
 ې نیولپه پام ک( د ملي ستندردونو ۱)

او د تخنیکي مقرراتو  ياو تطبی  اختیار
 اجباري دی.

( د ملي  ستندرد اداره کوالی شي د ۲)
، تخنیکي او اقتصادي پرمختیا وو علمي

سیمه یی و او  پهله په پام کې نیولو سره 
 يملو ستندردونو سوره د يبیق الملل

لي م، پر غږۍ په منظورستندردونو دهم
ه نبیا کت توامقرر يستندردونو او تخنیک

 وکړي.
 ستندردونه  يسیمه یی  او بیق الملل

 دیارلسمه ماده: 
تندردونو س يلمللا له سیمه یی و او بیق

 ېغږي له هغوسره اقتباس ، منل او هم
جالکړنالرې سره سم، چې د ستندرد د 

صورت  ،ملي ادارې لخوا وضع کېږي

 فصل سوم
 ستندرد ها و مقررات تخنیکا

ومقوررات  ستندرد ملوا رعایت
 تخنیکا
 :دوازدهممادۀ 

 تطبی  ستندرد های ملا و ( رعایت5)
 از مقررات تخنیکا اجباری اختیاری و

 باشد.ما
 ملا سوتندرد موا توانود  ۀ( ادار2)

 ور همواهنگا سوتندرد هوای به منظ
 ی منطقووی ملا بوا سوتندرد هوا
نظرداشووت در و بوویق المللووا بووا 

انکشافات علما، تخنیکا و اقتصادی، 
ستندرد های ملا ومقررات تخنیکا را 

 بازنگری نماید. 
 ستندرد های منطقوی و بیق المللا 

 :سی دهممادۀ 
سوتندرد ، پریرش وهمآهنگا با اقتباس

للوا طبو  بویق المو  های منطقوی
که از طرف ادارۀ  ۀطرزالعمل جدادان

ملا ستندرد، وضع ما شود، صورت 
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 مومي.
 د تخنیکا مقرراتو د وضع معیارونه 

 څوارلسمه ماده: 
زارتونه او اړوندې ادارې مکلف ( و۱)

وضع د ي مقرراتو کاړوندو تخنی، د دي
، الندې معیارونه په پوام کوې پروخت
 ونیسي:

لوه  ،، عامه سوالمتد خوندیتوب -۱
ه د مالتړ، اقتصوادي ینو څخکمستیل

، د ژوند چاپېریال سواتنې او سوکالۍ
 په شان اړتیا وې. مالحظاتوامنیتي 

و کورنیو اتا محصوالتو ادوار پر -۲
 تولیداتو یو شان تطبی .

( ج ء کې درج د ۱ددې فقرې په ) -۳
د  مقرراتو تطبی  او يوضع شوو تخنیک

ترالسه کوول، د تشوکیالتو،  موخو
توصیفي مشخصاتو یا د هغو د ډی ایق له 

 په پام کې نیولو پرته.
ی و او بیق المللوي مه یله ملي، سی -۴

 ستندردونو سره مطابقت.
لي ستندردونو سوره د له بیق المل -۵

 مطابقت ترجیح.

 دیرد.ما
 معیار های وضع مقررات تخنیکا

 : چیاردهممادۀ 
وزارت ها وادارات ذیرب  مکلف  (5)

اند، حیق وضوع مقوررات تخنیکوا 
مربوط، معیار های ذیول را در نظور 

 داشته باشند:
نیازمندی های قوانونا از قبیول  -5

مصتونیت، سالمت عامه، حمایوت از 
مستیلکیق، رفاه اقتصادی، حفا وت 

 محی  زیست و مالحظات امنیتا.
تطبی  یکسان بور محصووالت  -2

 وارداتا و تولیدات داخلا. 
تطبی  وحصول اهداف مقوررات  -0

( 5تخنیکا وضع شدۀ مندرج جو ء )
ایق فقره، بودون در نظور داشوت 
شکلیات، مشخصات توصیفا یا دی ایق 

 آن ها.
،  امطابقت با ستندرد هوای ملو -1

 منطقوی وبیق المللا. 
 ستندرد هوای  ترجیح مطابقت با -1

 .بیق المللا
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ي اداره مکلفه ده، د ( د ستندرد مل۲)
اتو طورح، پوه النودې تخنیکي مقرر

حاالتوکې د نړیوالې سودایرۍ سازمان 
 :ته خبر ورکړي

 د بوویق المللووي سووتندرد نووه  – ۱
 شتون.

له بیق المللي ستندرد سوره نوه  -۲
 مطابقت.

د سودایرۍ په چوارو د پوام وړ  -۳
  .ولاچ ېاغې 
( فقره کې درج ۲( د دې مادې په )۳)

ورکول، له هغې  دتخنیکي مقرراتو خبر
کړنالرې سره سم چې د ستندرد د ملي 
 ادارې لخوووا وضووع کېږي،صووورت 

 مومي.
( تخنیکي مقررات وخت پروخت د ۴)

 ادارې لخوووا  ېاړونوودوزارت یووا 
تیا سره سم تعدیل یا لغو ړ، له ابیا کتل
 کېږي. 

 ( فقره کې درج۱) د دې مادې په( 1)
کوالی شي، د  وزارتونه او ادارې شوي

، د مشخصوو تخنیکي مقرراتو طورح
ستندردونو د اجباري کولو لپواره پوه 

( ادارۀ ملا ستندرد مکلف اسوت، 2)
در حواالت  طرح مقررات تخنیکا را

ذیل به سازمان تجارت جیانا، اطالع 
 دهد:
 عوودم موجودیووت سووتندرد  -5

 بیق المللا.
ی سوتندرد عدم مطابقت با محتو -2

 بیق المللا.
 اموور ارردراری قابل مالحظه بر -0

 تجارت. 
( اطالع دها مقوررات تخنیکوا 0)

( ایق مواده، مطواب  ۲مندرج فقرۀ )
طرزالعملا که از طورف ادارۀ ملوا 

 شوود، صوورت ستندرد وضع موا
 دیرد.ما
( مقررات تخنیکا وقتو  فوقتو  از 1)

طرف وزارت یا ادارۀ مربوطه بازنگری 
حسب ضرورت، تعدیل یا لغوو  شده،

 تواند.شده ما
 ( وزارت هووا وادارات منوودرج 1)

 تواننود، ( ایوق مواده موا5) فقرۀ
 طرح مقوررات تخنیکوا را جیوت 
 اجبوواری سووازی سووتندرد هووای 
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ي دالیلو او د هغوو د متخنیکي او عل
، د دې قانون  له سرهتطبی  له شرایطو 

حکمونو سره سم له پړاوونو څخه تېر 
 کړي.

 د تخنیکي مقرراتو خبر تیا او انفاذ 
  :ځلسمه مادهپن
ت د ستندرد د عالي ( تخنیکي مقررا۱)

 يد افغانستان اسوالم ،ییدیشوري له ت
جمیوریت د کابینې له تصوویب او د 
ه ستندرد د ملي ادارې له الرې د هغو ل

 .وړ دي ء، د اجراخپرېدو وروسته
دولتي ادارې او نور  غیر( دولتي او ۲)

اشخال کووالی شوي، د تخنیکوي 
اړوندې کوړنالرې مقرراتو مسوده له 

کې برخه  پدي ،سره سم السته راوړي
، د خبرتیا د وړاندی ونه لې نظر یې اوخپ

تو ېه وروسته د شوپخپرېدو له نېټې څخ
، د ستندرد ملي په ترڅ کې مودې ورځو

 ادارې ته وړاندې کړي.
 ( فقره کې درج۱(  د دې مادې په )۳)

لوه  ۀلږلږ تر  ،تخنیکي مقررات شوي
، د یاشتې وروسوتهشپږ م څخه خپرېدو

 مشخ  با دالیل تخنیکوا و علموا 
 و شووورای  تطبیووو  آنیوووا، 
مطاب  احکام ایق قانون طا مراحول  

 نمایند. 
  ت تخنیکامقررا وانفاذ اطالع
 پان دهم:مادۀ 

د یییوبعود از ت ( مقررات تخنیکا5)
تصویب کابینوۀ  ،شورای عالا ستندرد

نشر آن جمیوری اسالما افغانستان و 
، قابل اجراء از طری  ادارۀ ملا ستندرد

 باشد. ما
( ادارات دولتا و غیر دولتا و سایر 2)

اشخال ما توانند، مسودۀ مقوررات 
مربوطوه طب  طرزالعمول  تخنیکا را

  نظریووووات و ،بدسووووت آورده
 پیشوونیادات خوووی  را در زمینووه 
 در خالل مودت شصوت روز بعود 

تاریخ نشر اطالعیه بوه ادارۀ ملوا  از
 ستندرد ارایه نمایند. 

 ( مقووررات تخنیکووا منوودرج 0)
 ( ایووق موواده، حووداقل 5فقوورۀ )

 ش  ماه بعد از نشر، قابول اجوراء 
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 وړ دي. ءاجرا
، د ( که چېرې د خوندیتوب، روغتیا۴)

ژوند چاپېریال ساتني یا امنیتي مالحظاتو 
ښ شي یايې ېړني حاالت پېپه برخه کې ب

ستندرد د پېښدو خطر موجود وي، د 
ملي اداره کوالی شي، د دې مادې په 

( فقرو کې درج شوې موده را ۳او  ۲)
صرف نظور کمه کړي یا له هغې څخه 

 وکړي.
د تخنیکي مقرراتو د مغایرو مالونو 

 د واردولو او تولید منع
 شپاړسمه ماده:

مغوایرو موالونو د د تخنیکي مقرراتو 
واردول او تولیوود، د دې قووانون د 

( فقرو کې ۳او  ۲ځلسمې مادې په )نپ
د درج شوې مودې له تېرېدو وروسته، 

 ممنوع دي.
 
 
 
 
 

 باشد. ما
ل ( هرداه حاالت عاجل درخصوو1)

مصتونیت، صحت، حفا ت محوی  
زیست یا مالحظات امنیتا بروز نماید 
یا خطر بروز آن وجود داشته باشود، 

توانود، میعواد ادارۀ ملا ستندرد ما
( ایق ماده را 0و 2مندرج فقره های )

 کاه  داده یوا از آن صورف نظور 
 نماید.

منع تورید و تولید امووال مغوایر 
 مقررات تخنیکا
 مادۀ شان دهم:

ید و تولید اموال تجوارتا مغوایر تور
 مقررات تخنیکوا بعود از انق وای 

 ( موادۀ0و 2میعاد مندرج فقره های )
 پووان دهم ایووق قووانون، ممنوووع 

 باشد. ما
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 څلورم فصل
 د مطابقت ارزونه

 مطابقت د ارزونې عمومي اصولد 
 اوولسمه ماده: 

( د ستندرد ملي اداره، د مطابقت د ۱)
 ارزونووې کووړنالرې د بوویق المللووي 
 منل شووو سوتندردونو چوې ملوي 
اړتیاوو ته ځواب ووايي پر بنسټ وضع 

یداتو او وارداتي لکوي او پر کورنیو تو
توپیر پرتوه،  او لهامتعې یې په یو شان 

 تطبیقوي.
تندرد ملي اداره، د مطابقت د ( د س۲)

ارزونې کړنالرې، د هغو له زماني مودې 
 سره یوځای خپروي.

( فقره کوې د ۱( د دې مادې په )۳)
د  ۀلږ تر لږدرج شوو کړنالرو تعدیل، 

ې څخه شوپږ میاشوتې ټتصویب له نې
 وروسته، د تطبی  وړ دي.

( د مطابقت ارزونه په اختیواری او ۴)
 اجباري ډول صورت مومي. 

 ( د سووتندرد ملووي اداره، کیفووي ۵)
ول لوه ډتصدی  لیک پوه اختیواري 

 چیارمفصل 
 ارزیابا مطابقت

 اصول عموما ارزیابا مطابقت 
 مادۀ هفدهم:

طرزالعمل های  ،( ادارۀ ملا ستندرد5)
 س سوتندردت را بر اسامطابق ارزیابا

 بویق المللوا کوه ۀهای پریرفته شد
 ملا باشود، پاسخگوی نیازمندی های

وضع نموده و بر تولیدات داخلوا و 
امتعه وارداتا طور یکسوان و بودون 

 نماید. تبعیض، تطبی  ما
طرزالعمل های  ،( ادارۀ ملا ستندرد2)

ارزیابا مطابقت را توأم با معیاد زمانا 
 نماید. آن نشر ما

 طرزالعمل هوای منودرج  ( تعدیل0)
 ( ایق مواده، حوداقل شو  5فقرۀ )

ماه بعد از تاریخ تصویب، قابل تطبیو  
 باشد.ما
( ارزیابا مطابقت به اشکال اختیاری 1)

 و اجباری صورت ما دیرد.
کیفا ۀتصدیقنام ،( ادارۀ ملا ستندرد1)

 را طور اختیاری بوه منظوور اربوات 
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ستندردونو او اړوندو شرایطو سوره د 
محصوالتو یا خدمتونو د تطاب  د اربات 

 په منظور، صادروي.
( د ستندرد ملي اداره د محصوالتو ۶)

، د ۍاو خدمتونو د ارزونې او بررسو
ستندرد له عالمت څخه د اسوتفادې د 

تصدی  لیک د وړاندې  ح  د ورکولو د
 کولو، د هغه د تعلی  یوا لغوو واک 

 لري.
رزونوه، د ( د اجباري مطابقوت ا۷)

لیک یوا د  وړاندې کوونکي د ا یار
یمرکي ادارو یا نورو اړونودو ادارو 
لخوا د ارجاع پر بنسټ او یا د اړوندو 

مقرراتو مطاب  د سوودایری و  يتخنیک
مالونو او تولیدي محصوالت او خدماتي 

تصدی  سره د اړوندو  يروسو له اجبارپ
، د ستندرد ملي ادارې ۍادارو په همکار

 لخوا  صورت مومي.
( هغه واردوونکي او تولیودوونکي ۸)

چې تخنیکي مقررات د هغوی پر مالونو 
او محصوالتو بانودې تطبیقېوږي او 
اجباري تصدی  لیک ته اړتیوا لوري، 
مکلف دي، خپل غوښوتنلیکونه پوه 

 تطاب  محصوالت یوا خودمات بوا 
 و شرای  مربووط صوادر  ستندرد ها
 ما نماید. 

 ( ادارۀ ملووووا سووووتندرد 6)
 صووالحیت ارزیووابا و بررسووا 
  ۀمحصوووالت و خوودمات، ارایوو

تصدیقنامه اعطای حو  اسوتفاده از 
عالمت ستندرد، تعلی  یا لغوو آن را 

 دارد.
بر اساس  ،( ارزیابا مطابقت اجباری7)

عرضه کننده یا ارجواع از  ۀا یارنام
یا سایر ادارات طرف ادارات دمرکا 

ذیرب  و یا طب  مقوررات تخنیکوا 
ری اموال تجارتا مربوط با تصدی  اجبا
ی و پروسه هوای و محصوالت تولید

خدماتا از طرف ادارۀ ملا ستندرد در 
همکاری با ادارات ذیرب ، صوورت 

 دیرد.ما
( تورید کننده و تولید کنندۀ کوه 8)

مقررات تخنیکا بر اموال و محصوالت 
دیرد ونیاز تطبی  قرار ما آن ها مورد
اجباری دارند، مکلف اند  ۀبه تصدیقنام

درخواست های شان را طور مستقیم یا 
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ا د یمرکي ادارو یوا مستقیمه تویه ی
نورو اړوندو ادارو له الرې، د ستندرد 

 ملي ادارې ته وړاندې کړي.
( د مطابقت په ارزونې او د هغې په ۹)

فعالیتونو پورې نورې اړوندې چارې په 
  کووړنالرو کووې جووالالیحووو او 
 تنظیمېږي.

 اندې کولړد خدمتونو و
 اتلسمه ماده:

( د ستندرد ملي اداره کوالی شي، د ۱)
رسووۍ خدمتونووه، البراتووواري بر

خونودیتوب او کیفیوت ، آزمایښتونه
تصدی  نورو تطبیقوونکو ادارو یا له هغو 

نوي څخه په استازیتوب له اړوندو تقنی
 سندو سره په مطابقت کوې وړانودې

 کړي.
( تطبیقوونکې ادارې، پوه اړونودو ۲)

اجراآتو کې، د البراتواري آزمایښتونو 
دارې پور پر پایلو او د ستندرد د ملي ا
 تصدی  لیکونو استناد کوي.

 
 

از طریوو  ادارات دمرکووا و سووایر 
ادارات مربوط به ادارۀ ملا سوتندرد 

 ارایه نمایند.
( سایر امور مربوط بوه ارزیوابا 3)

 مطابقووت و فعالیووت هووای آن در 
تنظیم  جدادانهلوایح و طرزالعمل های 

 دردد. ما
 عرضۀ خدمات 
 مادۀ هجدهم:

توانود، ( ادارۀ ملا سوتندرد موا5)
 دمات بررسووا، آزمایشووات خوو

 تصوودی  مصووتونیت ، البراتووواری
 و کیفیووت را بووه سووایر ادارات 
 تطبی  کننوده یوا بوه نماینوددا از 

در مطابقت به اسنادتقنینا مربوط   آن ها
 عرضه نماید.

اجراآت  در ،( ادارات تطبی  کننده2)
مربوط به نتای  آزمایشات البراتواری 

تصدیقنامه های ادارۀ ملا سوتندرد و
 نمایند.استناد ما
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د مطابقت د ارزونې معلوموات او 
 محرمیت

 نولسمه ماده:
( د ستندرد ملي اداره په هغه صورت ۱)

کې کوالی شي د مطابقت د ارزونې له 
و غواړي  تغوښتونکو څخه هغه معلوما

چې د الیحو او د اړوندو کوړنالرو د 
د تثبیت لپاره  ح  االجرتتطبی  او د 

 ق وي.اړی
ملي اداره مکلفه ده، د  د( د ستندر۲)

غوښتونکو په هکلوه د مطابقوت پوه 
ارزونې پوورې د اړونودو معلومواتو 
محرمیت په یوشان تویه رعایت کړي 

یری و مشروع یټوو سودا هغوی او د
 مالتړ وکړي.

 د ستندرد عالمت
 شلمه ماده:

، د اړوند ستندرد عالمت( د ستندرد ۱)
سره شرایطو  لهپر بنسټ د تصدی  لیک 

د محصووالتو یوا خودمتونو د  ،سم
 مطابقت بیانوونکې ده. 

 ( د ستندرد ملوي اداره د سوتندرد ۲)

معلومووات ومحرمیووت ارزیووابا 
 مطابقت

 مادۀ ن دهم:
 ( ادارۀ ملا سوتندرد در صوورتا 5)

تواند از متقاضیان ارزیابا مطابقت ما
  جیوتمعلوماتا را مطالبه نماید کوه 

 لعموول هووای تطبیوو  لوووایح و طرزا
ضروری  ،مربوط و تثبیت ح  االجرت

 باشد. 
( ادارۀ ملا ستندرد مکلف اسوت، 2)

 محرمیووت معلومووات مربوووط بووه 
 ارزیووابا مطابقووت را در مووورد 
 متقاضیان طور یکسان رعایت نمووده 

را  آن هوا و منافع مشروع تجوارتا
 حمایت کند. 

 عالمت ستندرد
 :ممادۀ بیست 
بقوت طاممبویق ستندرد عالمت ( 5)

محصوالت یا خدمات برطب  شورای  
 تصدیقنامه به اساس ستندرد مربووط 

 باشد. ما
( ادارۀ ملا سوتندرد مشخصوات 2)
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کارونې مشخصات او د هغې د ېعالمد 
 شرایطو په جال کړنالره کې تنظیموي.

څخوه یټوه  عالمت( د ستندرد له ۳)
لري  اخیستنه په هغه صورت کې جواز
سره د  چې د اړوند ستندرد له شرای 

محصوووالتو او خوودمتونو مطوواب ، د 
مطابقت د ارزونې د کړنالرو له طریقه، 
د دې قانون په اوولسمه ماده کې لوه 
درج شوو حکمونو سره سم رابت شوی 

 وي. 
د جوړولوو،  عالمت( د ستندرد د ۴)

ورکولو او څارنې ح  د ستندرد ملوي 
 ادارې ته خوندي )محفوظ( دي. 

 ح  االجرت
 یوویشتمه ماده:

په ستندرد ملي اداره د مطابقت ( د ۱)
ارزونې د اړوندو خدمتونو د وړانودې 
کولو په مقابل کې، مناسوب اجورت 

 اخلي.
( د وارداتي محصوالتو او کورنیوو ۲)

تولیداتو لپاره د مطابقت د ارزونوې د 
خدمتونو د وړاندې کولو اجرت، یوو 

عالمت ستندرد و شرای  کاربرد آن را 
 نماید.  در طرزالعمل جدادانه تنظیم ما

 ( اسووتفاده از عالمووت سووتندرد 0)
 در صووورتا جووواز دارد کووه 
 تطاب  محصووالت و خودمات بوا 

ی  سوتندرد مربووط ازطریو  شرا
 طرزالعمل هوای ارزیوابا مطابقوت 
 مطاب  احکام مندرج موادۀ هفودهم 
 ایووق قووانون رابووت دردیووده 

 باشد. 
و نظوارت از  ء( ح  ایجاد، اعطا1)

کاربرد عالمت ستندرد برای اداره ملا 
 باشد. ستندرد محفوظ ما

 ح  االجرت
 :بیست ویکممادۀ 

  ( ادارۀ ملووا سووتندرد در مقابوول5)
 عرضووۀ خوودمات مربوووط بووه 
ارزیابا مطابقت، اجرت مناسب اخور 

 نماید. ما
 ( اجوورت عرضووۀ خوودمات 2)

ارزیابا مطابقت بورای محصووالت 
 وارداتووا و تولیوودات داخلووا 



               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5221مسلسل نمبر ) 03/6/5031   
 رسمي جريده

06 
 

شان دي، له حمل او نقل، ارتباطاتو او 
دا شووي هغو ته له ورته څخه را پیو

 لګښتونه په پام کې نیول کېږي.
 پنځم فصل
 یدېثممنوعیتونه او م

 ممنوعیتونه
 دوه ویشتمه ماده:

( د الندې اعمالو ارتکاب ممنووع ۱)
 دي:
په عموده ډول د محصووالتو او  -۱

و او د نافرو تخنیکي مقرراتوو د نمالو
مغایرو خودمتونو تولیود، واردول او 

 .وړاندې کول
ړاندې کول، بازار یدام، انبارول، و -۲

پېور او پلوور او د د پرچون موندنه، 
تخنیکي مقرراتو مغایر د محصووالتو، 
 مالونو او خدمتونو نندارې ته ایښودل.

، نمونو اخفاء ،د سندونو، مدارکو -۳
ځنیول یا نه وړاندې کول یا د بررسۍ 

او  دې د خنویونوعملیاتو په وړانود 
 مقاومت را منځته کول.

 ، برچسووپ ،تد میوور، عالموو -۴

یکسان بوده، مصارف ناشا از حمول 
ونقل، ارتباطات و امثوال آن مودنظر 

 شود. درفته ما
 فصل پنجم

 ممنوعیت ها و مثیدات
 هاممنوعیت 

 :بیست ودوممادۀ 
 ارتکاب اعموال آتوا ممنووع ( 5)

 :باشدما
  ۀتولیوود، توریوود و عرضوو -5

 ، به شکل عموده و اموال محصوالت
مقررات تخنیکا وخدمات مغایر  اموال
 نافر.
، بازاریوابا، عرضهددام، انبار،  -2

وبوه نموای   خرید و فروش پرچون
خدمات  و اموال دراشتق محصوالت،

  مقررات تخنیکا.مغایر
اسناد،  یه، تیخیر یا عدم اراءاخفا -0

 نمونه ها یا ایجاد موانوع و، مدارک
 در برابوور عملیووات  مقاومووت

 .بررسا
 ۀ، تقلب یا اسوتفادتحریفتغییر،  -1
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، تصدی  د ستندرد عالمتالک،  میر او
و او نورو هغو ڼلیک، د آزمایښت د پا

سندونو چې د ستندرد د ملوي ادارې 
، تحریف، ي وي، بدلونلخوا صادر شو

 اخیستنه. یا غیر مجاز یټه تقلب
له برابرولو او تولید وروسته پوه  -۵

تخنیکووي مقرراتووو کووې د شوواملو 
تو بدلول محصوالتو یا مالونو د مشخصا

یا د دغه شان محصوالتو او مالونو پور 
ه ظ، کارتق یا محفجعبې، بستې ،قوطيو

 کې تصرف.
له قانوني مجوز پرته د ستندرد له  -۶

څخه په یټې اخیستنې سوره د  عالمت
محصوالتو او خدمتونو وړاندې کول یا 

 پلورل.
د تاریخ تېرو یا غیر مجاز مخلوطو  -۷

 ل. محصوالتو وړاندې کول یا پلور
د ستندرد د ملي ادارې د معلوماتو  -۸

 او محرمو اطالعاتو افشاء. 
اړونودو ( د ستندرد ملوي اداره د ۲)

ددې  ،ادارو په همکارۍ کوالی شوي
کې پر درج شووو  ه( فقر۱مادې په )

ممنوعیتونو بر سېره، نور ممنوعیتونوه 

 ،برچسوپ، تغیر مجاز از میر، عالم
، تصودی  ستندردمیر والک، عالمت 

 ی که نامه، اوراق آزمای  وسایر اسناد
 در شوده صا ملا ستندرد ۀتوس  ادار

 .باشد
یوا تغییر مشخصات محصوالت  -1

  بعود مقررات تخنیکواشامل  اموال
  در تصوورف تولیوود یووا و از تییووه

 جعبوه، کوارتق یوا طا، بسوته، وق
 محفظوووه چنووویق محصووووالت 

 و اموال.
 عرضه یوا فوروش محصووالت  -6

 و خدمات بوا اسوتفاده از عالموت 
 سوووتندرد بووودون مجووووز 

 قانونا.
الت تاریخ عرضه یا فروش محصو -7

 مخلوط غیرمجاز.یا درشته 
 و اطالعات محرمافشای معلومات  -8

 ادارۀ ملا ستندرد.
( ادارۀ ملا ستندرد در همکواری 2)

 توانووود، ادارات ذیووورب  موووا
 برعالوۀ ممنوعیوت هوای منودرج 

 ( ایووق موواده، سووایر 5فقوورۀ )



               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5221مسلسل نمبر ) 03/6/5031   
 رسمي جريده

08 
 

تشخی  او د هغو د جریمې د اندازې 
عالي ، د د ستندرد اکلو سره یوځایټله 

یید او د افغانستان اسالمي تیشوري له 
 ،جمیوریت د کابینې له تصویب وروسته

 کړي. تطبی 
  فیقثد بررسۍ م

 درویشتمه ماده: 
( د ستندرد ملي اداره د سودایری و ۱)

)وارداتي او صادراتي( مالونو د کیفیت 
او کمیت بررسي او کنترول، په بندرونو 

و د او یمرکونو کې د خپلو نمایندییو ا
  فینوو لوه الرې سورته ثبررسۍ د م

 رسوي.
 ( فقره کې درج۱( د دې مادې په )۲)

  فیق د ثد بررسوووۍ مووو شوووي
کارت لرونکوي وي هویت مخصول، 

چې ډول )شکل( او محتووي یوې د 
ستندرد د ملي ادارې لخووا برابور او 

 ترتیبېږي.
  فینو واکونهثد م ۍد بررس
 شتمه ماده:یڅلېر

سۍ رې د بر( د ستندرد د ملي ادار۱)

 ممنوعیت هوا را تشوخی  و تووأم 
د  باتعییق اندازه جریمه آنیا بعد از تائی

شورای عالا ستندرد وتصویب کابینۀ 
جمیوری اسالما افغانستان، تطبیو  

 نماید. 
 مث فیق بررسا

 :بیست و سوممادۀ 
( ادارۀ ملوا سووتندرد بررسووا و 5)

کنترول کیفیت و کمیت اموال تجارتا 
)وارداتا و صوادراتا(  را از طریو  
نماینددا های مربووط در بنوادر و 
 دمرکات و مث فیق بررسوا انجوام 

 دهد.   ما
 منوودرج  ( مووث فیق بررسووا2)

 دارای ( ایوووق مووواده 5فقووورۀ )
 د نباشوکارت هویت مخصول موا

 طورف  محتووی آن از که شوکل و
 ادارۀ ملا سوتندرد تییوه وترتیوب 

 شود.ما
 های مث فیق بررسا صالحیت

 :بیست و چیارممادۀ 
ادارۀ ملا ستندرد  ( مث فیق بررسا5)
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 :ي فیق د الندې واکونو لرونکي دثم
د هغو ځوایونو بررسوي چوې د  -۱

سودایری و )صوادراتا او وارداتوي( 
مالونو او تولیدي محصوالتو د زېرموه 

، بسته بندۍ یا وړانودې (کولو )ترخیر
 .کولو لپاره ورڅخه یټه اخیستل کېږي

د استوینې کورونه لدې امور څخوه 
 مستثني دي.

اصو څخوه چوې د له هغو اشخ -۲
بررسۍ په ځایونو کې ح ور ولري په 
شفاهي یا لیکلې تویوه د معلومواتو 

 غوښتنه.
د سووودایری و )صووادراتا او  -۳

وراداتي( مالونو، تولیدي محصوالتو میر 
 او الک او له اړوندو ادارو سوره پوه 

غږۍ کې، ددې قانون د حکمونوو هم
 و درول.سویرو خدماتي پرامغ
اب ښودونکو د سرغړونې د ارتک -۴

او  لسندونو، پاڼو او مدارکو راټولوو
اخیستل او د هغوساتل، پدې شرط چې 

مۍ رسید د هغو له اخیسوتلو د ید تسل
 مخه وسپاري. 

د  سره سمحکمونو  لهد دې قانون  -۵

 د:ندارای صالحیت های ذیل ما باش
 جیووت  بررسووا محالتووا کووه -5

  عرضووۀ یوواتوورخیر، بسووته بنوودی 
  (وارداتوا صادراتا و)تجارتا اموال 

 محصوووالت تولیوودی اسووتفاده و 
 مسووکونا از  منووازل .مووا شووود

 ایووووق اموووور مسووووتثنا 
 باشد.ما
  معلوموووات طوووور ۀمطالبوو -2

 صوا کوه اشخا کتبا ازیوا شفاها
ح ور داشوته  ،بررساتحت  محل در
 د.نباش
 تجووارتا اموووال الک و میوور -0
، محصووالت (وارداتوا صادراتا و)

هوای  ساختق پروسه متوقف وتولیدی 
مغایر احکام ایوق قوانون در خدماتا 

 هماهنگا با ادارات ذیرب .
 جمووع آوری و اخوور اسووناد،  -1

ارتکواب  اوراق ومدارک نشان دهندۀ
کوه  مشروط بر ایق ،تخلف وحفظ آن
را قبول از اخور آن رسید تسولیما 

 رد.بسپا
احکوام  به وضع جریمه ها مطاب  -1
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 جریمو وضع کول.
د مالونو د ضب   ته واکمنو مراجعو -۶

 د وړاندی  وړاندې کول.
اړوندې مرجع توه لوه تخنیکوي  -۷

 مقرراتو سره د مغایرو موالونو درول 
 یا رد.

د دې قانون له حکمونو سره سم،  -۸
بوار تد جواز لیک، تصدی  لیوک، اع

څخه د یټې  عالمتلیک، د ستندرد له 
اخیستنې د ح  یا نورو ورکړل شووو 
امتیازونو د تعلی  یا لغوو د وړانودی  

 وړاندې کول.
مراجعوتوه، ددې  يعدلي او ق ای -۹

مونو سوره سوم د سور قانون له حک
 غړوونکي ورپېژندل.

 ( فقره کې درج۱( د دې مادې په )۲)
 فیق مکلف دي، د ثد بررسۍ م شوي

ل څخه د مخوه د خپول ېبررسۍ له پ
هویت کارت د تر بررسۍ الندې ځای 

ته وړاندې کړي، پدې صورت  مستول
مکلف دی پودې  تولکې د محل مس
سوانتیاوې برابورې آبرخه کې الزمې 

 کړي.

 ایق قانون.
اموال به مراجع  ضب  پیشنیاد ۀارای -6

 ذیصالح.
 رد امووال متوقف سواختق یوا  -7

مقررات تخنیکا بوه مرجوع مغایر با 
 .مربوط

  تعلیوو  یووا پیشوونیاد ۀیووارا -8
  لغووو جوازنامووه، تصوودی  نامووه،
 اعتبووار نامووه، حوو  اسووتفاده 

یر امتیوازات یا سا عالمت ستندرد از
  ایوقاحکوام  مطواب ه، شود ءاعطا

 قانون.
 مطوواب   ،معرفووا متخلووف -3

 احکام قوانون بوه مراجوع عودلا 
 ا.ی اق و
 منوودرج  ( مووث فیق بررسووا2)

 ، نود( ایق مواده مکلوف ا5فقرۀ )
 کووارت  بررسوواآغوواز  قبوول از

 هویت خوی  را به مسوتول محول 
  د، درنووه نماییووارابررسووا تحووت 

مکلف است،  ایق صورت مستول محل
 تسییالت الزم را در زمینوه فوراهم 

 نماید.
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 وف ثه چېرې د بررسۍ پوه مک (۳)
پورې د اړوندو فعالیتونو د تور سوره 
کېدو له امله، له مستیلکینو یا له ملي 
اقتصاد څخه د مالتړ په برخه کوې د 
کتنې وړ پایلې تر السه شوي، پودې 

 ف، د قانون ثم یصورت کې، نوموړ
له حکمونو سره سم د مکافاتو مستح  

 پېژندل کېږي.
 ونهلیتستو فینو مثد بررسۍ د م

 پنځه ویشتمه ماده:
د ستندرد د ملوي ادارې د بررسوۍ 

 مسوتول فیق په الندې حاالتو کې ثم
کېږي او د قانون له حکمونوو  پېژندل

سره سم تر عدلي تعقیب الندې نیوول 
 :کېږي

د جرم کتمان یوا ددې قوانون د  -۱
 حکمونو مغایر اجراآت.

د پاڼو او سندونو اخفاء یا تلوف  -۲
 کول.

  ویر.د سندونو ت -۳
له سوندونو او دالیلوو پرتوه د  -۴

 اشخاصو تورنول. 

( هرداه به ارر انجام فعالیت هوای 0)
 مربوووط مث ووف بررسووا، نتووای  
 قابل مالحظوۀ در عرصوۀ حمایوت 
 از مسووتیلکیق یووا اقتصوواد ملووا 
 حاصوول دووردد، در ایووق صووورت 
 مث ووف موورکور، مطوواب  احکووام 
 قانون مسوتح  مکافوات شوناخته 

 ما شود.
  مث فیق بررسا ایه مستولیت

 مادۀ بیست وپنجم:
 ادارۀ ملا ستندرد در مث فیق بررسا

 شووناخته آتووا مسووتول  حوواالت
  قووانون مطوواب  احکووام شووده و

  مووورد تعقیووب عوودلا قوورار
 د:نریما د

 اجراآت مغایر احکام جرم یا کتمان -5
 .ایق قانون

 یووا اتووالف اوراق  ءاخفووا -2
 اسناد. و
 ت ویر اسناد.  -0
بدون اسناد  تق اشخالمتیم ساخ -1

 و دالیل.
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 ددې قانون د حکمونو نقض. -۵
یدې او د جریمو وضوع ثدیبي میت

 کول
 شپږویشتمه ماده:

حقیقي یا حکمي شخ   ېرې( که چ۱)
د دې قانون د دوه ویشتمې موادې د 

( ج ء کې لوه درج ۱( فقرې په )۱)
مرتکب شي، د  ۀشوو اعمالو څخه د یو

ځه سلنې نپ ړ مالونو د ټولې بیې دونظر 
جریمې پوه ورکوړې  يدغند معادل 

مکلف دي.د سرغړونې د تکورار پوه 
درد ملي اداره لوه صورت کې، د ستن
سره سم، د هغوه د  اړوندې کړنالرې

 فعالیت جواز لغو کوي.
( که چېرې حقیقي یا حکمي شخ  ۲)

( ۱ددې قانون د دوه ویشتمې مادې د )
ه درج شووو کې ل ء( ج ۲فقرې په )

 ، د نظريمرتکب ش ۀاعمالو څخه د یو
بیې د پنځلس سولنې  وړ مالونو د ټولې

معادل نغدي جریمې په ورکړه مکلوف 
 دي.

( که چېرې حقیقي یا حکمي شخ  ۳)

 احکام ایق قانون. نقض  -1
 مثیوودات توویدیبا و وضووع 

  ها جریمه
 :و ششم مادۀ بیست

ا ویقا یو  حقورداه شخوه (5)
 مرتکوب یکوا از اعموال  حکموا

 ( 5( فقوورۀ )5منوودرج جوو ء )
مادۀ بیست ودوم ایق قانون دوردد، 
 مکلف به پرداخوت جریموۀ نقودی 

 مجمووعا  قیموت ،معادل پن  فیصد
باشد.در صوورت اموال مورد نظر ما

 ادارۀ ملوا سوتندرد  ،تکرار تخلوف
 طبوو  طرزالعموول مربوووط، جووواز 

 لغو ما نماید. را فعالیت وی
( هرداه شخ  حقیقا یا حکموا 2)

( 2مرتکب یکا از اعمال مندرج ج ء )
 ( موادۀ بیسوت ودوم ایوق 5فقرۀ )

 قانون دردد، مکلوف بوه پرداخوت 
 ل پوان ده فیصود جریمۀ نقدی معواد

 قیمت مجموعا اموال موورد نظور، 
 باشد.ما
 ( هردوواه شووخ  حقیقووا یووا 0)
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د دې قانون د دوه ویشتمې موادې د 
( اج اوو کې له ۸او  ۳( فقرې په )۱)

مرتکوب  ۀمالو څخه د یوعدرج شوو ا
 وځوه زرنله پ شي د نغدي جریمې چې

افغانیو څخه لږ او لوه پنځلسوو زرو 
وي په ورکوړې  نه افغانیو څخه زیاته

 .دیمکلف 
( که چېرې حقیقي یا حکمي شخ  ۴)

د دې قانون د دوه ویشتمې موادې د 
( اج اوو کې له ۶او  ۴( فقرې په )۱)

مرتکوب  ۀدرج شوو اعمالو څخه د یو
شي، د نغدي جریمې چې له دوو سوو 

وو سوڅخه لږ او له دریو زرو افغانیو 
زرو افغانیو څخه زیاته نه وي، په ورکړه 

 مکلف دي.
( که چېرې حقیقي یا حکمي شخ  ۵)

د دې قانون د دوه ویشتمې موادې د 
( اج اووکې له ۷او  ۵( فقرې په )۱)

مرتکوب  ۀدرج شوو اعمالو څخه د یو
بیې دلس  ېلشي، د نظر وړ مالونو د ټو

کوړه سلنې معادل نغدي جریمې په ور
 مکلف دي. 

 حکمووا مرتکووب یکووا از اعمووال 
 ( 5( فقوورۀ )8و0منوودرج اجوو ای )

 مووادۀ بیسووت ودوم ایووق قووانون 
 دردد، مکلف به پرداخوت جریموۀ 
 نقدی که از پن  ه ار افغوانا کمتور 
 و از پان ده ه ار افغانا بیشتر نباشود، 

 باشد.ام
( هرداه شخ  حقیقا یا حکموا 1)

 مرتکووب یکووا از اعمووال منوودرج 
 ( مووادۀ 5( فقوورۀ ) 6و1اجوو ای )

 بیست ودوم ایق قانون دردد، مکلوف 
 به پرداخت جریموۀ نقودی کوه از 
 دوصوود هوو ار افغووانا کمتوور و از 
 سه صد ه ار افغانا بیشوتر نباشود، 

 باشد.ما
( هرداه شخ  حقیقا یا حکموا 1)

 از اعمووال منوودرج  مرتکووب یکووا
 ( مووادۀ 5( فقوورۀ ) 7و1اجوو ای )

بیست ودوم ایق قانون دردد، مکلوف 
به پرداخت جریمۀ نقودی معوادل ده 
 فیصد قیمت مجموعا اموال مورد نظر 

 باشد.ما
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د تخنیکي مقرراتو مغایر مالونو په 
 هکله د تصمیم نیول
 اووه ویشتمه ماده: 

( د ستندرد ملي اداره د تخنیکوي ۱)
مقرراتو مغایر توریدي مالونه د برخلیک 
ترټاکلو پورې، ددې قانون له حکمونو 

نو کوې سره سم په بندرونو یا یمرکو
له اړوندو ادارو سوره پوه  او دروي
 کې  میر او الک کوي.غږۍ هم
( د ستندرد ملي اداره د دې قانون د ۲)

 ( فقورې پوه ۱دوه ویشتمې مادې د )
( اج اووکووې ۷، او ۶، ۵، ۴، ۲، ۱)

درج شوي محصوالت او مالونه په محل 
کې میر او الک کوي او یایې د تولید 
له وړاندې کولو او پلور له مرک ونو یا 

یونو څخوه چوې د انورو هغوو ځو
)صوادراتي او وارداتوي(  سودایری و

مالونو او تولیدي محصوالتو د ساتنې یا 
بسته بندۍ په منظور یټوه اخیسوتل 
کېږي، راټول او د تولید له دوام څخه د 
مخنیوي په منظور، کوالی شي اړونود 
تولیدي ماشیق آالت او تجیی ات تریوې 

اتخاذ تصمیم درمورد اموال مغایر 
  مقررات تخنیکا

  : و هفتممادۀ بیست 
 ( ادارۀ ملووا سووتندرد اموووال 5)

 قوررات تخنیکوا توریدی مغوایر م
 را الووا تعیوویق سرنوشووت طبوو  
احکام ایق قانون در بنادر یا دمرکات 

هنگا با ادارات ذیرب  آدر هم متوقف و
 نماید. میر و الک ما

و محصوالت ، ادارۀ ملا ستندرد( 2)
 6، 1 ،1 ،2، 5) اج ایمندرج اموال 

ایوق  بیست ودوممادۀ  (5فقرۀ )( 7و
 در محوول میوور والک  قووانون را

 از مراکوو  تولیوود،  ده ویووانمووو
 عرضه و فروش یوا سوایر محالتوا 
 که به منظور نگیوداری یوا بسوته 

 اموووال تجوارتا )صووادراتا بنودی 
 و وارداتووووا( و محصوووووالت 

و  جمع آوری، استفاده ما شودتولیدی 
، ۀ تولیودجلودیری از ادامبه منظور 
ی مربوط تولیدو تجیی ات  ماشیق آالت

میوروالک را ما تواند، الا یک ماه 
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 میاشتې پورې میر او الک کړي. 
( سودایری  )صادراتي او وارداتي( ۳)

( فقره کوې ۲ددې مادې په ) مالونه او
ټول شوي محصوالت، د بررسۍ درج را

 فینو او د ستندرد د ملي ادارې د ثد م
پوه خبره په تویه( )د اهل ندو اکار پېژ

بررسۍ النودې نیوول  يواسطه تر فن
کېږي. په هغه صورت کې چې نوموړي 
محصوالت او مالونه له بیسوازۍ او 
و اصالح څخه وروسوته د انسواني ا

وړتیا ولري او یوا د   حیواني مصرف
ې اخیستنې ټومړنیو موادو په تویه تر یل

بیسازۍ او پلورلو د الندې راشي د هغو
تر نظر النودې  ث ف هیتتپروسه د م

عملي کېږي او د هغو مالک ددې قانون 
په شپږویشتمه ماده کې له درج شووو 
حکمونو سره سم د نغدي جریمې پوه 

دې ورکړې مکلف کېوږي، پرتوه لو
کورنیو چارو  او ېيمالونه د مال ينوموړ

د  ،الۍولویې څارنوالۍ، ښار ،د وزارتونو
رې او د اژوند چاپېریال ساتنې د ملي اد

ستندرد ملي ادارې د استازو په ح ور 
 کې، محو کېږې.

 .نماید
اموووال تجووارتا )صووادراتا و ( 0)

جموع آوری وارداتا( و محصوالت 
( ایق ماده، توس  2شدۀ مندرج فقرۀ )

وکارشناسان ادارۀ ملا  مث فیق بررسا
موورد )منحی  اهل خبوره( ستندرد 

 درصورتا بررسا فنا قرار ما دیرد.
و اموال مترکره قابلیت  که محصوالت
بعود از را  ناوحیووا امصرف انسان

داشته باشود و یوا بیسازی واصالح 
بعنوان مواد اولیه مورد استفاده قورار 
دیرد، پروسه بیسوازی و فوروش آن 
تحت نظر هیتت مث ف عملا دردیده 
 و مالک آن، مطاب  احکوام منودرج 
 مادۀ بیسوت وششوم ایوق قوانون 
 مکلف به پرداخوت جریموه نقودی 

  اموووالدر غیوورآن  دوورددمووا
  ینووددانح ووور نما ابوو موورکور

  داخلوه، اموور و وزارت های مالیه
  شووواروالا،، څوووارنوالالووووی 

ۀ ملا حفا ت محی  زیسوت و ادار
 ، محوووو سوووتندرد ادارۀ ملوووا

 ما شود. 
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 درجد ( که چېرې پدې قانون کې ۴)
د ممنوعه اعمالو ارتکاب د شخ   شوو

مړینې  د ناروغۍ، معیوبیت، معلولیت یا
موجب شي او یا هم د حقیقي یا حکمي 

ته  ېریالاشخاصو ملکیت او د ژوند چاپ
زیان ورسوي، مرتکب د قوانون لوه 
حکمونو سره سم تر عودلي تعقیوب 

 الندې نیول کېږي.
( د قرار داد پر عقد یا ددې موادې ۵)

( فقره کې درج د راټولو شووو ۲په )
مالونو د ضررونو پور خپرېودو د دې 

( فقره کې د درج شووي ۴) پهمادې 
مرتکب استناد، د هغه د عدلي تعقیب 

 خنی نه کېږي.
راټولوو ( د تخنیکي مقرراتو مغایرو ۶)

مالونو او محصوالتو په اړه ددې شوو 
( فقره کې د درج شووي ۳مادې په )

 .ید يتصمیم، نیاییتت ه
( ۳او  ۲( که چېرې د دې مادې په )۷)

فقرو کې د درج شوو توریدي موالونو 
ک، د نظر وړ مالونو د مسوتردېدو مال

نلیک پدې شرط تغوښ ،نه وکړيتغوښ
د افغانسوتان منل کېږي چې موضوع 

( هرداه ارتکاب اعموال ممنوعوۀ 1)
مندرج ایق قانون موجوب بیمواری، 
معیوبیت، معلولیت یا فووت شوخ  
دردد و یا هم به ملکیوت اشوخال 

 ی  زیسوت حقیقا یا حکما و محو
صدمه وارد نماید، مرتکوب مطواب  
احکام قانون تحت تعقیب عدلا قورار 

 دیرد. ما
 منودرج فقورۀ  مرتکوب( استناد 1)
 ( ایق ماده، بور انعقواد قورارداد 1)

 جموع آوری یا نشر اضورار امووال 
  ،( ایوق مواده2شدۀ مندرج فقورۀ )

 موووانع تعقیوووب عووودلا وی 
 دردد. نما
( ایق 0ۀ )( تصمیم هیتت مندرج فقر6)

ماده در رابطه به اموال ومحصووالت 
جمع آوری شوده مغوایر مقوررات 

 ا ما باشد. یتخنیکا، نیا
( هرداه مالک اموال توریدی مندرج 7)

( ایق ماده، درخواست 0و2فقره های )
استرداد اموال مورد نظور را نمایود 

شوود درخواست به شرطا پریرفته ما
که موضوع از طری  مقامات رسوما 
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پوه مقاماتو له الرې،  يرسمد دولت 
لوه پړاوونوو صادروونکي هېواد کې، 

څخه تېره شي او تولیدوونکي په رسمي 
تویه د نظور وړ موالونو منلوو توه 

 حاضروي.
د ( د مالونو د ډول په تفکیک سره ۸)

تخنیکي مقرراتو مغایرو موالونو د بور 
او څرنګوالا د  ټاکلو شرای د خلیک 

ستندرد د ملي ادارې لخوا پوه جوال 
 کړنالره کې تنظیمېږي.

 د نوې کتنې ح 
 اته ویشتمه ماده: 

( هغه شخ  چوې ددې قوانون د ۱)
حکمونو له تطبی  څخه زیانمق کېږي، 
 کوالی شي، له اړونودې کوړنالرې 

رد ملوي ادارې توه د ستند ،سره سم
 شکایت وکړي.

( د ستندرد ملي اداره مکلفوه ده، ۲)
سوۍ النودې رشکایت تر بر ارسیدل
 . ياو پدې هکله تصمیم ونیس يونیس

( فقره کې درج ۱( ددې مادې په )۳)
شوی شخ  کوالی شي د ستندرد ملي 

افغانستان در کشوور صوادر دولت 
 کننووده، طووا مراحوول دردیووده 

ر بوه ضووتولید کننده طور رسما حا
  پووریرش اموووال مووورد نظوور

 باشد.     
( شرای  وچگونگا تعییق سرنوشت 8)

اموال مغایر مقررات تخنیکا با تفکیک 
نوعیت اموال از طورف ادارۀ ملوا 
ستندرد در طرزالعمل جدادانه تنظویم 

 دردد.ما
 نظرح  تجدید 

 مادۀ بیست و هشتم:
( شخصا که از تطبی  احکام ایوق 5)

 توانود، دردد، مواقانون مت رر ما
 طبوو  طرزالعموول مربوووط بووه 
 ادارۀ ملووا سووتندرد، شووکایت 

 نماید.
( ادارۀ ملا ستندرد مکلف اسوت، 2)

شکایت واصله را مورد بررسا قورار 
 داده و در مورد تصمیم اتخاذ نماید.

 ( ایوق 5( شخ  مندرج فقورۀ )0)
 توانود در صوورت عودم ماده موا
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ادارې پر تصمیم د نه قناعت په صورت 
کې، واکمنې محکموې توه مراجعوه 

 وکړي.
 شفافیت

 نیه ویشتمه ماده:
( د ستندرد ملي اداره، د سوتندرد ۱)

جوړونې، مترولوژۍ او د مطابقوت د 
ترالسه  ډاډڅخه د  شفافیتارزونې له 

کړیی   هکولو په منظور، معلوماتي او زد
 مرک  جوړ کړي.

مرکو  د  يي کړه ( معلوماتي او زد۲)
 :یالندې دندو لرونکا د

ددې قانون له حکمونو سره سم د  -۱
ندردونو، تخنیکوي مقرراتوو او د ست

مطابقت د ارزونې او له سیمه ییو و او 
بیق المللي سازمانونو سره د ستندرد د 
ملي ادارې د ژمنو پوه اړه د نظریوو 
ترالسه کول او پودې برخوه کوې د 
غوښتونکو پوښتنو ته پروخت ځوواب 

 وړاندې کول.
او د تخنیکي مقرراتو د  ویبواد تص -۲

قت د ارزونې او اړوندې طرحې، د مطاب

 قناعت به تصمیم ادارۀ ملا سوتندرد 
 ذیصووالح مراجعووه  ۀبووه محکموو

 نماید.
 شفافیت

 مادۀ بیست ونیم:
( ادارۀ ملا سوتندرد بوه منظوور 5)

حصول اطمینان ازشفافیت پروسه های 
ستندرد سازی، مترولوژی و ارزیوابا 
مطابقت، مرک  معلوماتا وآموزشا را 

 ا نماید.ایجاد م
دارای  اوآموزشو( مرک  معلوماتا 2)

 و ایف ذیل ما باشد:
دریافت نظریات در رابطوه بوه  -5

سووتندرد هووا، مقووررات تخنیکووا 
وطرزالعمل های ارزیابا مطابقت بور 
طب  احکام ایق قانون وتعیدات ادارۀ 
 ملووا سووتندرد بووا سووازمان هووای 

بیق المللا و ارایه به موقع  و منطقوی
ای متقاضویان در پاسخ به پرس  هو

 زمینه.
نشر و اطالع دها به سازمان های  -2

منطقوی و بیق المللا در رابطوه بوه 
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 پرول اوخ د ستندرد جوړونې د برنامو
د ، د دې قانون له حکمونو او يې په اړه

 ،هېواد له بیق المللي ژمنو سوره سوم
او بیق المللي سازمانونو ته  سیمه یی و
 .لخبر ورکو

غوښتونکوته د مشخصواتو یوا د  -۳
تخنیکي مقرراتو او د مطابقت د ارزونې 

 کول.د کړنالرو د کاپي وړاندې 
د هېواد په د ننه یا بیرکې د کیفیت  -۴

پوه په بنسټ پورې د اړوندو فعالیتونو 
او د هغوو  راټولوول واړه د معلوموات

 .خپرول
کړیی و او آیاهۍ د برنامو په ه د زد -۵

 .او تطبی  الره اچول
د معلوماتو او خبرتیاوو د خپرولو  -۶

لپاره د چاپي خپرونو او وېب سوایت 
 تنظیم.

 شپږم فصل
 حکمونه یينیا

 د مترولوژۍ چارې 
 دېرشمه ماده:

د مترولوژۍ د ملي سیستم پر جوړولو 

تصاویب و طرح مربووط مقوررات 
تخنیکا، طرزالعمل ارزیابا مطابقت و 
برنامه های ستندرد سوازی، برطبو  
احکام ایق قانون و تعیدات بیق المللا 

 کشور.
مشخصات یا کاپا مقررات  ۀارای -0

وطرز العمل هوای ارزیوابا  تخنیکا
 مطابقت به متقاضیان.

 جمع آوری معلومات در رابطوه  -1
به فعالیت های مربوط بوه زیربنوای 
کیفیت در داخل یا خارج کشور و نشر 

 آن.
تطبی  برنامه هوای  راه اندازی و -1

 آموزشا وآداها دها.
تنظیم نشریه های چاپا و ویوب  -6

 سووایت جیووت انتشووار معلومووات 
 یه ها.و اطالع

 ششم فصل
 ایاحکام نیا

 امور مترولوژی
 : سا اممادۀ 

امور مربوط به ایجاد سیسوتم ملوا 



               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5221مسلسل نمبر ) 03/6/5031   
 رسمي جريده

13 
 

پورې اړوندې چارې او د هغه د تطبی  
ند کوې سوپه جال تقنیني  اڅرنګوال

 تنظیمېږي.
 د نورو هېوادونو تخنیکي مقررات

 یودېرشمه ماده:
 ( د نورو هېوادونو تخنیکي مقررات۱)

ان سوتنپه هغه صورت کې چې د افغا
اسالمي جمیوریت له قوانینوو سوره 

او د تخنیکي مقرراتوو  مطابقت ولري.
ه تر سره کړي، د زادموخې په کافي ان

معادلو تخنیکي مقرراتو په تویه منول 
 کېدای شي.

( د ستندرد ملي اداره کوالی شي، د ۲)
چې له  ېسو پایلومطابقت د ارزونې د پر

افغانستان څخه بیر سرته رسوېدلې، د 
له بیق المللي معاهدو او موافقه لیکونو 

اړوند هېواد د  په پام کې نیولو سره، له
ې له مرجع سوره لوه مطابقت د ارزون

وروسته و مني، پدې شرط چې  مراکرې
د ملي ستندردونو او تخنیکي مقرراتوو 

 کړي. ترالسهموخې 
فقرو کې ( ۲او  ۱( د دې مادې په )۳)

 چگووونگا تطبیوو   مترولوووژی و
 آن در سند تقنینا جدادانوه تنظویم 

 دردد.ما
 مقررات تخنیکا سایر کشور ها

 :مسا ویک ۀماد
( مقررات تخنیکا سایر کشور هوا 5)

در صورتا که با قووانیق جمیووری 
ا افغانستان مطابقت داشوته و اسالم

اهداف مقررات تخنیکا رابه انودازۀ 
 عنووان ه کافا بورآورده سوازد، بو

مقررات تخنیکا معادل پریرفته شوده 
 تواند.ما
توانود بوا ( ادارۀ ملا ستندرد ما2)

نظرداشت معاهدات و موافقتنامه های 
بیق المللا، نتای  پروسه های ارزیابا 

افغانستان که در خارج از را  مطابقت
با مرجوع  انجام شده، بعد از مراکره

بپریرد،  ارزیابا مطابقت کشور مربوطه
مشروط بر اینکه اهداف ستندرد های 

بور آورده ملا و مقررات تخنیکا را 
 . سازد

( 2و5( احکام مندرج فقره هوای )0)
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هغوې جوال  لوه درج شوي حکمونه
کړنالرې سره سم چې د ستندرد د ملي 
ادارې لخوا ترتیب او د ستندرد د عالي 
شوري په واسطه تصویبېږې د الزموو 
  رفیتونو له جوړولو وروسته، تطبیقېږي.

 عواید 
 دوه دېرشمه ماده:

د ستندرد ملي اداره مکلفه ده، چې د 
 و، دلوورلپستندردونو او خپرونو لوه 

 مطابقت د ارزونوې د خودمتونو لوه 
جرت او د زده کړه یی و برنامو ح  اال

فیس، د دې قانون له حکمونو څخه  له
پر سر غړوونکو له وضع شوو نغودي 

، د غلجریمو څخه تر السه شوي مبوا
دولت د وارداتو په حساب بانک توه 

 تحویل کړي.
 الیحو او کړنالرو وضع  مقررو، د

 ماده: دري دېرشمه
ستندرد ملي اداره کوالی شي ددې  د

ښه تطبی  په منظور  د حکمونو قانون د
مقررې وړاندی  او الیحې او کړنالرې 

 وضع کړي.

ایق ماده بعد از ایجاد  رفیوت هوای 
 الزمه در مطابقوت بوه طرزالعمول 

رف ادارۀ ملا ستندرد جدادانه که از ط
 شورای عالا سوتندرد وتوس  ترتیب

 دردد. ، تطبی  ماتصویب ما شود
 عواید 

 مادۀ سا و دوم:
 ادارۀ ملا سوتندرد مکلوف اسوت، 

 حاصله از فوروش سوتندردها  مبالغ
 ، حووو  االجووورت اتو نشووور

 خوودمات ارزیووابا مطابقووت و 
 فوویس برنامووه هووای آموزشووا، 
 جریمه هوای نقودی وضوع شوده 

 متخلفیق از احکوام ایوق قوانون بر 
را به حساب عواید دولوت، تحویول 

 بانک نماید. 
 ها طرزالعمل وایح ول ،مقررهاپیشنیاد 
 :مسوسا ومادۀ 

منظوور ه ادارۀ ملا ستندرد ما تواند ب
را احکام ایق قانون مقرره ها  بیترتطبی  

را پیشنیاد و لوایح و طرز العمل هوا 
 .وضع نماید
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 انفاذ او  ارجحیت
 څلوردېرشمه ماده:

( که چېرې د دې قانون له حکمونو ۱)
څخه کوم حکم د نورو تقنیني سندونو 
له حکم سره په مغایرت کې راشوي، 

ه ارجحیت ورکول ددې قانون حکمونوت
 .کېږي

له نېټې څخه  توشېح( دغه قانون د ۲)
 ۱۳۹۲نافر او په نافرېدو سره یې، د 

( یڼه رسمي جریده کې ۱۱۱۷کال په )
ستندرد قانون ملغي  يخپور شوی د مل

 کېږي.
 

  انفاذ و ارجیحت
 چیارم:سا وادۀ م
 هرداه حکموا از احکوام ایوق  (۱)

 قانون با حکم سوایر اسوناد تقنینوا 
 در مغایرت قرار دیورد بوه احکوام 
 ایوووق قوووانون ارجحیوووت داده 

 شود. ما
  توشوویحایووق قووانون ازتوواریخ  (۲)

 بووا انفوواذ آن، قووانون و نافوور 
 سوووتندرد ملوووا منتشوووره 

 5032( سال 5537رسما ) ۀجرید
 دردد.ملغا ما

  



 
 

 

           

 :اشتراك ساالنه
 

 ( افغزززان 099)         در مركززز  ال الال زززا    
 فیصززت فیفیزز  ۵۲بززرام مززام رول دالبزز   بززا  

 برام متعلمیل ال محصلیل با ارائه فصزتو،  نصز  میمز    
 فیصت فیفی  از میم  رالم جلت ۰9برام کتاب فرالش  ها با 
 ( دابززر امروئززائ  ۵99)          خززارا از کرزز ر   

 
 



ISLAMIC REPUBLIC
OF

AFGHANISTAN
MINISTRY OF JUSTICE

OFFICIAL
GAZETTE

Extraordinary Issue

Date:20th September.2016
ISSUE NO :(1224)

ش.ھـ

Law on Standardization

Extraordinary Issue


