
 

 

 

 

 

 

 

های سال فعالیت  ها وگزارش دستآورد

  7931مالی 

 

 اداره ملی ستندرد

 

 

 

 

7931 سال

 يد افغانستان اسلام
  تیجمهور 

 د ملی ستندرد اداره

 

 

جمهوري اســلامي 
 افغانستان

 اداره ملی ستندرد

 

 



 
 

 

 پس منظر

 دیدگاه

 از مستهلکین اطمینان تأمین و افغانستان خصوصی سکتور رقابتی ظرفیت تقویت

 ارائه و مترولوژی ملی سیستم انکشاف ستندردها، در مورد تحقیق طریق از محصولات

 .مطابقت ارزیابی خدمات

 اهداف

 کیفیت. ملی بنای زیر ایجاد و انکشاف  

 خدماتی هایپروسه و تولیدی ، محصولات(صادرات و واردات) تجارتی اموال کیفت بهبود. 

  بهتر محصولات عرضه به منظور کیفی هاینامه تصدیق ارائه معتبر معرفی سیستم 

  جهانی. و منطقوی بازارهای به افغانی

 اقتصادی. و مالی منابع از مؤثر برداری بهره جهت مصرفی هاینورم تثبیت  

 زیست. محیط حفاظت و مستهلکین مصؤنیت و صحت تأمین  

 هایپروسه در گیری سهم به خصوصی سکتور تشویق و هاستندرد در مورد تحقیق 

 .مطابقت ارزیابی و مترولوژی ستندردسازی،
 (933صفحه  7931سال  گزارش حکومت به شورای ملی)منبع:  

 

  گزارشخلاصه 

( فعالیت عمده را پلان نموده بودکه 61مجموعاً ) 7931درسال مالی  ملی ستندردادارۀ 

( 1) ( فعالیت درحال اجرا قرار دارد، 76به تعداد )را تکمیل نموده است. ( فعالیت 1جملۀ آن )از 

 ز ولی نسبت مشکلات معطل شده است.( فعالیت آغا6) تطبیق فعالیت آغاز نشده و

 رسیده است. (%45به )ملی ستندرد داره فیصدی پیشرفت تمام فعالیت های ا اوسط

 

مجموع فعالیت های 

 پلان شده

فعالیت های 

 تکمیل شده

 فعالیت های

 در حال اجرا

 فعالیت های

 معطل شده

 فعالیت های 

 آغاز ناشده

61 1 76 6 1 

 

 

 

 

 تحقق فعالیت های پلان شده گزارش

 نشان میدهد. میزان پیشرفت فعالیت های عمده را جدول ذیل 



 
 

 

 اصلی هدف
مقدار هدف 

(Target) در سال  
 فعالیت عمدهعنوان 

 فیصدی پیشرفت

 مطابق پلان

ستندرد سازی 

 )تدوین، ترویج و

تطبیق ستندرد 

 های ملی(

 دستندر ( 46)
( ستتندرد ملتی وتصتوین آن از 46تدوین)

 سوی شورای عالی ستندرد
14% 

 پالیسی( 6)

 

 تدوین پالیسی ملی ستندرد سازی
14% 

 ملی کیفیتتدوین پالیسی 

( مقتتتترره تینیکتتتتی وتائیتتتتد آن از 5تهیتتتته ) مقرره( 5)

 سوی شورای عالی ستندرد
0% 

 وستتتیله ونتتتوع ( 670) عملتتتی آزمایشتتتات ( آزمایش670)

 ستتتتتوی از آن ئیتتتتتد تتتتتتا و آلتتتتتات ماشتتتتتین

 موظف کمیسیون

61% 

 و ستتتیمینار( 5)

 لکچر

متتتتورد  لکچتتتتر در ( ستتتتمینار و5تتتتتدوین )

ستاختمانی ستندرد های ملی وکود های 

 در مرکتتتز و پوهنتتتتون هتتتا بتتترای مکاتتتتن و

 ولایات

14% 

 برنامتتتتتتتتتتتته( 5)

 آموزشی

( برنامته آموزشتی در مرکتز و 5راه اندازی )

 )بدخشان، بلخ، کندز و ننگرهار( ولایات
0% 

 برنامتتتتتتتتتتتتته( 7)

 منطقوی

( برنامتتتته ستتتتتندرد ستتتتازی 7اشتتتتترا) در)

منطقتتوی در مطابقتتت بتتا پلتتان ستتازمان 

 منطقوی. های بین المللی و

700% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارزیتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابی

 مطابقتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 تفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتیش،)

 از مراقبتتتتتتتتتتتتتتتت

 %60 کیفی تصدیقنامه سیستم (7ایجاد ) سیستم( 7)

کارمنتتتتتتتتتتتد ( 3)

فنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتی 

 ساختمانی

 لابرتوار کارمند فنی در بیش( 3) آموزش

 %700 ساختمانی مواد های

 آزمتتتتتایش( 60)

 لابراتوار

 ستتتاختمانی متتتواد  نمونتتته( 60) آزمتتتایش

 وارداتی
700% 

 ستتندرد تطبیتق از نظارت مقرره (7تهیه ) مقرره( 7)

 ساختمانی های کود و ملی های
10% 

 %40 طی مراحل قانون مترولوژی و توشیح آن قانون (7)

 عتتتراده 41000

 واگون /تانکر

واگتون  /تتانکر (41000) تفتتیش و نظارت

 بنادر در نفتی مواد
700 % 

 تینیکتی پرستونل تن( 90) ظرفیت ارتقای پرسونل( 90)

 تصتتتتتدیقنامه، موانتتتتتع هتتتتتای بیتتتتتش در
700% 



 
 

 

 ، مارکیتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 آزمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتایش

 و لتتتتتتتتتتتتتابراتواری

 صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدور

تصدیقنامه های 

 ( کیفی

 متتتواد و  (TBT) راه تجتتتارت فتتترا تینیکتتتی

 نفتی

 طرزالعمتتل معرفتتی برنامتته،( 6) برگتتراری برنامه( 6)

 آگتتاهی و تصتتدیقنامه صتتدور واحتتد هتتای

 خصوصی سکتور به دهی

0% 

 کیفیتتت کنتتترول طتترح( 6) ستتازی نهتتایی طرح( 6)

 آن تفتیش و معافیتی تیل
0% 

) متقاضتتیان بتترای ( تصتتدیقنامه5) اعطتتای (تصدیقنامه5)

 کمپنی ها/ شرکت ها(
0%  

( 5ارزیتتتتتتتتتابی )

 ورکشاپ

 وسایط سازی گازی ورکشاپ( 5) ارزیابی

  شده تعین معیارات تطبیق و نقلیه
6% 

 و تینیکتتی مفتتتش(  6) آمتتوزش و جتتر   مفتش( 6)

 کیفی تصدیقنامه واحد فعالیت آغاز
40% 

 و میکتتانیزم( 9)

 طرزاالعمل

 واحتتتتد و معادلتتتتت میکتتتتانیزم(  9)ایجتتتتاد 

 ترتیتتن و موانتتع تینیکتتی فتترا راه تجتتارت

 مربوطه های طرزالعمل

90% 

 روابتتتتط توستتتتعه

 هتتای ستتازمان بتتا

 بتتین و منطقتتوی

 المللی

پلتتتتتتتتتان  (7)

 استراتیژیک

 %64 تهیه پلان استراتیژیک چهار ساله

 تینیکتی هتای همکاری نامه امضا تفاهم تفاهمنامه( 7)

 عربی متحده امارات ستندرد اداره با
60% 

(جلستتتتتتتتتتتتتته 7)

منطقوی/ بتین 

 المللی

 جلستتتتهدر یتتتتک  اداره رهبتتتتری اشتتتتترا)

 بتتین/ منطقتتوی هتتای ستتازمان عمتتومی

 المللی

700% 

مترولتتتتتتتتتتتتتوژی ) 

اوزان و مقیتتا ( 

معرفتتتتتتتتتتتتتتتتتی و 

تطبیتتق سیستتتم 

هتتتتتتتای انتتتتتتتدازه 

نظتتتتارت گیتتتتری، 

بتتتر تطبیتتتق آن و 

عرضتته ختتدمات 

 معیاری سازی

 بیتش در مترولتوژی لابراتوار فعالیت آغاز لابراتوار( 7)

 وحجم طول ، کتله های

0% 



 
 

 

 

 و نتایج آن فعالیت های تکمیل شده طبقه بندی

شمار 

 ه

 )عرصه(طبقه بندی

 فعالیت ها
 نتایج فعالیت های تکمیل شده

7 

 

توستتتتتعه روابتتتتتط و 

 ظرفیتارتقای 

تتدوین ستتندردها یس اشترا) رئ 

 در ششتتتتمین نشستتتتت هی تتتتات

هفتمتتتین نشستتتت  ،فنتتتی متتتدیره

ستتتازمان ستتتتندرد  متتتدیرههی تتتات 

و ستار) جنتو  استیا  کشورهای 

 التتتتتتتتتتتتتی 6/1/7931از تتتتتتتتتتتتتتاریخ

در شتتتتهر کتمنتتتتدوی  90/6/7931

 .کشور نیپال 

کسن تجار  از ادارات 

ستندرد کشورهای عضو 

 های بین امللی وسازمان

ارتقای ظرفیت  منطقوی و

 تینیکی کارمندان.

6 

 اداره اشتتتتترا) رئتتتتیس عمتتتتومی

یکمین نشستت ستالانه  درچهل و

 ستتتندرد  ستتازمان بتتین المللتتی

(ISO)  میتزان 1التی  5کته ازتتاریخ 

درشتتهر ژنیتتو ستتویس و در  7931

ستتتتتیزدهمین نشستتتتتت ستتتتتالانه 

انستتتتیتوت ستتتتندرد و مترولتتتوژی 

برای کشور های اسلامی از تاریخ 

در شتتهر  7931 عقتتر  74التتی  76

 مکه عربستان سعودی.

اگاهی از تحولات که در 

سازمان بین المللی ستندرد  

ید و اگاهی از آبوجود می

های پیشرفت در بیش

های میتلف سازمان

کسن  منطقوی و جهانی و

  تجار  در زمینه

استتتتتتتتتتتتتتتیدام و 

 ارتقای ظرفیت

 برنامتتتتتتتتتتتتته( 7)

 آموزشی

 مانتتده بتتاقی آموزشتتی  ( برنامتته7) تکمیتتل

 آمتتتتتوزش و قتتتتتراردادی شتتتتترکت توستتتتتط

 برق دربیش کارمندان تینیکی

60% 

 بستت( 40) تعتداد استتیدام مراحل طی بست( 40)

 اصتتتتلاحات کمیستتتتیون طریتتتتق از ختتتتالی

 ملکی خدمات و اداری

16% 

 %45 61 مجموع



 
 

 

شمار 

 ه

 )عرصه(طبقه بندی

 فعالیت ها
 نتایج فعالیت های تکمیل شده

9 

غتتر   تینیکتتی پرستتونل تتتن 99

 هتتتای دربیتتش فراگیتتری آمتتتوزش

راه  فرا تینیکی موانعتصدیقنامه، 

، لتتتابراتوار، نفتتتتی متتتواد و تجتتتارت

ستتتتتندرد هتتتتتای بتتتتین المللتتتتتی و  

مترولتتتتتتوجی در کشتتتتتتور هتتتتتتای 

هندوستتتتان، ازبکستتتتان و  دوبتتتی 

 آموزش برگرار شده است. 

سبن ارتقای ظرفیت 

تینیکی کارمندان و بهبود 

ارایه خدمات در عرصه 

 تینیکی شده است. 

5 

 در عرصه تینیکی

از  کارمنتتتتتتد فنتتتتتتی (3) آمتتتتتتوزش

نمایندگی های ننگرهتار، حیرتتان ، 

 لتتابرتوار بیتتش در هتترات و مرکتتز

تحتتتتت ستتتتاختمانی  متتتتواد هتتتتای

انستالیشتتتتتن  عنتتتتتوان آمتتتتتوزش و

 (.PVC)دستگاه های لابراتوار 

نتتتتتتتایج دقیتتتتتتق تتتتتتتر شتتتتتتدن 

 شتتتده در جتتتامهتتتای انتستتتت

 بیش مواد ساختمانی.

4 

 متتتتتتتواد  نمونتتتتتتته( 60) آزمتتتتتتتایش

ستیخ گتول، )  وارداتتی ساختمانی

، قیر، آهتن گتادر، کاشتی و سمنت 

در لتتتتابراتواری متتتتواد  (ستتتتیرامیک

مرکتتز صتتورت گرفتتته ستتاختمانی 

 است. 

جلتتتتتتتتتوگیری از ورود متتتتتتتتتواد 

ستتتاختمانی بتتتی کیفیتتتت بتتته 

 داخل کشور 

1 

 تتتانکر/ واگتتون( 10637) بتته تعتتداد

 مواد نفتتی در بنتادر کشتور متورد 

قتتتترار گرفتتتتته تفتتتتتیش  نظتتتتارت و

  است. 

نفتتتی جلتتوگیری از ورود متتواد 

 بی کیفیت به داخل کشور 

 

 اجراآتتحلیل 

 فعالیت های درحال اجراالف: 



 
 

 

فیصدی  گزارش چگونگی تحقق فعالیت شماره

 پیشرفت 

دلایل عدم تکمیل فعالیت مطابق 

 پلان

 %14 ( پالیسی6تدوین ) 7

پالیسی ملی کیفیت تکمیل 

، اما پالیسی ملی ستندرد گردیده

سازی از آنجا که به زمان بیشتر 

نیاز دارد تا کنون تکمیل نشده و 

 فیصد پیشرفت دارد.  40%

( ستندرد ملی وتصوین آن از 46تدوین) 6

 سوی شورای عالی ستندرد
14% 

 اصرف 7931 سال مالی جریاندر 

از جانن  ملی ستندرد (96)تعداد 

 شورای عالی ستندرد تصوین و

( ستندرد ملی دیگر 60متباقی )

شورای عالی  برگرارینسبت عدم 

 ستندرد تصوین نشده است. 

9 

لکچتتر  ( ستتمینار و5) مطتتابق پلتتان بایتتد 

درمتتورد ستتتندرد هتتای ملتتی وکتتود هتتای 

 پوهنتتون هتا ساختمانی بترای مکاتتن و

گردیتد، کته برگرار متی ولایات در مرکز و

صتتترفا یتتتک ستتتیمینار یتتتک روزه بتتتتاریخ 

، لکچتتتتتر یتتتتتک روزه بتتتتتتاریخ 75/9/7931

و یتتتک برنامتتته آموزشتتتی از  90/6/7931

( 776برای ) 7931قو   67الی  73تاریخ 

تتتتن اشتتتترا) کننتتتده متتترد و زن برگتتترار 

 شده است. 

14% 

نسبت کمبتود بودجته جهتت ستفر 

بتتته ولایتتتات ایتتتن فعالیتتتت تکمیتتتل 

 نشده است. 

 

5 

 وستتیله نتتوع و( 670)عملتتی  آزمایشتتات

 ستتتتوی از آن ئیتتتتد تتتتتا و آلتتتتات ماشتتتتین

 موظف کمیسیون

نتتتتوع  (701)ازمایشتتتتات عملتتتتی بالتتتتای 

نوع  (64)نوع ماشین آلات  (96)وسایط 

اجتتتاق  نتتتوع بیتتتاری  و (70)جنراتتتتور هتتتا 

از  شتتتودنتتتوع متتتی (760)گتتتازی جمعتتتاً 

سوی کمیستیون موظتف تائیتد گردیتده 

 است. 

61% 

تثبیت نورم بته  آزمایشات عملی و

استتتا  تقاضتتتای ادارات دولتتتتی و 

، بنتتتاً گیتتتردوزارت هتتتا صتتتورت متتتی

تقاضتتتای بیشتتتتر صتتتورت نگرفتتتته 

   است تا انجام صورت می گرفت. 



 
 

 

 %10 کیفی تصدیقنامه سیستم (7ایجاد ) 4

نسبت نبود کادرهای متیصص 

های جهت استیدام در بست

خالی و همچنان نسبت نیازمندی 

اداره به مشاورین خارجه این 

 فعالیت تکمیل نشده است.  

1 

مقرره نظارت از تطبیق ( 7)تهیه 

ای ملی وکود های ستندرد ه

 ساختمانی

 

10% 

 طرزالعمل مترکره ترتین گردیده

ی کمیسیون داخلو تحت بازنگری 

باشد و الی اخیر ماه جدی می

غر  تدقیق به وزارت عدلیه 

نسبت زمانگیر  ارسال میگردد.

بودن تا کنون فعالیت تکمیل 

 نشده است. 

1 
 و تینیکی مفتش(  6) آموزش و جر 

 کیفی تصدیقنامه واحد فعالیت آغاز
40% 

به دلیل عدم دریافت کادر مورد 

جهت استیدام این فعالیت نیاز 

 تکمیل نشده است.

6 

 معادلت، واحد میکانیزم(  9)ایجاد 

 ترتین و راه تجارت فرا تینیکی موانع

 مربوطه های طرزالعمل

90% 

رزالعمتل واحتد مکتانیزم ط 6عداد ت

طرزالعمل اجرای فوکل  معادلت و

پینت موانع تینیکتی غیتر وتروری 

 فتتراه راه تجتتارت ترتیتتن گردیتتده و

ینتده آدر اجنتدای جلسته قراراستت 

ی عتتتتالی ستتتتتندرد غتتتتر  شتتتتورا

گتتردد، ولتی نستتبت تائیتدی شتامل 

حجم زیاد فعالیت های آن شتورا و 

زمانگیر بودن موضوع این فعالیت 

 تا کنون تکمیل نشده است. 

3 

 های همکاری نامه تفاهم( 7) امضا

 و مترولوژی ستندرد اداره با تینیکی

 عربی متحده امارات

60% 

غتتر  طتتی  متتترکره تفتتاهم نامتته

مراحتتتتل بعتتتتدی بتتتته وزارت امتتتتور 

وزارت  شتده استت.خارجه ارستال 

ن مکتان و یامور خارجته جهتت تعیت



 
 

 

نستتیه ،  زمتتان امضتتا تفتتاهم نامتته

را ذریعتتتته نامتتتته نگری شتتتتده ز بتتتتا

 6/7931/ 79متتور   (5707)شتتماره 

ی بتتتته ستتتتفارت جمهتتتتوری استتتتلام

 افغانستتتان مقتتیم ابتتوظبی ارستتال

دریافتتتتت  از بعتتتتد ه استتتتت،نمتتتتود

جانتتن امتتارات اجتتراات  از نظریتتات

 .گیردعملی صورت می

 %64 چهارساله ستراتیژیک پلان تهیه 70

و کارمنتتتد  نستتتبت نبتتتود ظرفیتتتت

پلتتان  ترتیتتن  در بیتتش متیصتتص

فعالیتتت مطتتابق پلتتان  ستتتراتیژیک

 تکمیل نشده است. 

77 

 بست( 40) تعداد استیدام مراحل طی

 اصلاحات کمیسیون طریق از خالی

 .ملکی خدمات و اداری

16% 

 هتتال بستتت  تتتن در 93بتته تعتتداد 

همکتتتتتاری  ایتتتتتن اداره بتتتتتهختتتتتالی 

کمیستتتتتیون مستتتتتتقل اصتتتتتلاحات 

ری و ختتدمات ملکتتی استتتیدام ادا

همچنتتتتتتان امتحتتتتتتان و   گردیتتتتتتده،

دیگتتتر ( بستتتت 1مصتتتاحبه تعتتتداد)

نستتتتتبت باشتتتتتد. تحتتتتتت کتتتتتار می

زمانگیر بتودن پروسته تتا کنتون ایتن 

     فعالیت تکمیل نشده است. 

76 
طی مراحل قانون مترولوژی و توشیح 

 آن
40 % 

قتتانون مترولتتوژی درفهرستتت پلتتان 

کتتتار استتتناد تقننتتتی وزارت عدلیتتته 

شتتتامل و مستتتوده مرتبتتته آن نیتتتز 

بتته نستتبت  گردیتتده استتتارستتال 

اینکه مسوده به بتازنگری نیتاز دارد 

 نشده است. تکمیل 

 

 

 

 



 
 

 

 

 شده معطل فعالیت های  : 

فیصدی  گزارش چگونگی تحقق فعالیت شماره

 پیشرفت

 دلایل معطل شدن فعالیت

7 

مانده  باقی آموزشی ( برنامه7تکمیل)

 آموزش و قراردادی شرکت توسط

 برق هادربیش تکنیشن

60% 

قراردادی اکمال کننده کمپنی 

 ،تجهیزات لابراتوار مترولوژی

کارشناسان شان را جهت تکمیل 

کارمندان  آموزش باقیمانده

این اداره به نسبت نا  تینیکی

امنی در شهر کابل به افغانستان 

طی ایمیل های و  نه نمودهزام اع

اپریل  90 و 6076اپریل   7مور  

الی تامین  که داشتهاظهار  6076

امنیت درکابل ترینرهای شان را 

 اعزام نمی نمایند.

6 

 سازی گازی ورکشاپ( 5) ارزیابی

 تعین معیارات تطبیق و نقلیه وسایط

 شده

6% 

برخورد خشونت امیز شرکت هتای 

عدم همکاری ارگتان گازی سازی و 

هتتتای امنیتتتتی بتتترای جلتتتوگیری از 

کارمندان مربتو   برابرخشونت در 

باعتتتع معطتتتل قتتترار گتتترفتن ایتتتن 

 فعالیت شده است. 

 

 شده آغاز نفعالیت های ج: 

 عدم آغاز فعالیتدلایل  عنوان فعالیت شماره

7 
 های بیش در مترولوژی لابراتوار فعالیت آغاز

 حجم و طول ، کتله

بتو  رفعالیت لابراتوار مترولوژی م

از  ،شوو  متتی بتته قتتانون مترولتتوژی

قتتانون مترولتتوژی تتتا هنتتوز  کتتهآنجتتا 

وزارت عدلیتتتتته نهتتتتتایی وطتتتتتی  در



 
 

 

فعالیتتتتتت  ، بنتتتتتاً گردیتتتتتدهمراحتتتتتل ن

نشتتتتده لابرتوارمتتتترکور نیتتتتز اغتتتتاز 

 است. 

 واحد های طرزالعمل معرفی برنامه،( 6) برگراری 6

 سکتور به دهی آگاهی و تصدیقنامه صدور

  خصوصی

به نسبت عدم استیدام مشاور 

خارجی و عدم ارتقای ظرفیت 

 نشده است. عملی 

9 

 تیل کیفیت کنترول طرح( 6) سازی نهایی

 آن تفتیش و معافیتی

در زمینتتتته از طریتتتتق وزارت مالیتتتته 

 شود.می)گمرکات( تصمیم گرفته 

طرح مترکورقبلاً بته شتورای عتالی 

اقتصادی ارسال گردیده است  اما 

اطمینانیه ) هدایت( توصل تاکنون 

از  تیسند معافی .نه ورزیده است

طریتتتتتتتتق وزارت مالیتتتتتتتته صتتتتتتتتادر 

طریتق بایتد از  ، بنا بتر ایتنگرددمی

و اجراات صورت گیرد وزارت مالیه 

نفتی وارداتی معتافی جهتت  مواد

کنتتتتتترول کیفیتتتتتت بتتتتته نماینتتتتتده 

 های انسا راجع گردد.گی

5 

 متقاضیان برای ( تصدیقنامه5) اعطای

ازینکتته واحتتد متتترکره بتته فعالیتتت 

صتورت دهتی اغاز ننموده اگاهی 

مراجعتته نیتتز متقاضتتیان  ونگرفتتته، 

 ننموده اند.

 ( برنامه آموزشی در مرکز و ولایات5راه اندازی ) 4

 )بدخشان، بلخ، کندز و ننگرهار(

ی بودجه برای سفر ها نسبت نبود

ولایتی این فعالیت اغاز نگردیده 

 است. 

1 
تائید آن از سوی شورای  مقرره تینیکی و( 5تهیه )

 عالی ستندرد

از  از آنجائیکه مقرره های تینیکی

جانن ادارات ذیدخل تقاضا 

ردد، بناً نسبت عدم تقاضای میگ

این فعالیت تحقق ذیربط ادارات 



 
 

 

 نیافته است. 

 

 

 

 مشکلات عمده و طرح های پیشنهادی

 طرح های پیشنهادی مشکلات عمده

امیز شرکت های گازی ستازی برخورد خشونت 

و عتتتدم همکتتتاری ارگتتتان هتتتای امنیتتتتی بتتترای 

 جلوگیری از خشونت در برابر کارمندان مربو 

جلوگیری از  جهتهای امنیتی همکاری ارگان

 خشونت در مقابل کارمندان ذیدخل

نظربه تیصصی بودن بیش مترولوژی نیتاز بته 

همکتتتاری هتتتای بتتتین المللتتتی خاصتتتتاً بیتتتش 

 مترولوژی حقوقی دارد 

 استیدام متیصصین بیش مترولوژی حقوقی 

 تفتتتیش و معتتافیتی تیتتل کیفیتتت کنتتترول طترح

  آن

ازینکتته ستتند معتتافیتی از طریتتق وزارت مالیتته 

گتتتردد، بایتتتد از طریتتتق وزارت مالیتتته صتتتادر می

متتواد نفتتتی وارداتتتی  تتتااجتتراات صتتورت گیتترد 

معتتتافی جهتتتت کنتتتترول کیفیتتتت بتتته نماینتتتده 

 انسا راجع گردد.  اداره هایگی

 

  7936مالی پلان شده برای سال  عمده برنامه های

 7936مالیپلان شده برای سال  فعالیت هایعنوان برنامه ها و یا  شماره

 ایجاد کمیته تینیکی معادن و تائید شورای عالی ستندرد، ی ملیتدوین ستندرد ها 7

 تکمیل پالیسی ملی ستندرد سازی 6

  ساخت فلم مستند در زمینه فعالیت های اداره در زمینه ترویج ستندرد ها 9

 تدار) تجهیزات لابراتوار آزمایش قالین 5

 ایجاد سیستم دیتابیس مرکزی اداره 4

 برق ختمانی وعیارسازی لابرتوارهای مواد نفتی ، سا 1

 فعالیت واحد تصدیق دهی  1



 
 

 

 نظارت بر تطبیق ستندرد های ملی  6

 طی مراحل قانون مترولوژی 3

 مانده برنامه اموزش تکنیشن های مترولوژی توسط قراردادی  تکمیل برنامه باقی 70

 وحجم طول ، کتله های بیش در مترولوژی لابراتوار فعالیت آغاز 77

 اداره هساختن پلان ستراتیژیک پنج سال 76

 برنامه های ارتقای ظرفیت تینیکی کامندان اداره 79

 



 
 

 

 ضمایم

 ) به افغانی(7931عواید  سال مالی:  (7ضمیمۀ شماره )

 منابع عایداتی شماره
مبلغ عواید پیش بینی 

 به افغانی شده

عواید بدست آمده به 

 افغانی

 فیصدی ازدیاد/کاهش عواید

 کاهش ازدیاد

7 

عواید از مدر) حق التست 

مواد نفتی و ساختمانی در 

 مرکز

9,600,000 4,031,301 95 % 0 

6 
فروش کود های ساختمانی در 

 مرکز 
90,000 50,400 94 % 0 

 0 % 33 7,675,071 170,000 عواید از مدر) جریام در مرکز 9

5 

متتواد  آزمتتایشعوایتتد از متتدر) 

بنتتتدر  شتتتشجتتترایم در  نفتتتتی و

التتی حصتتول راپورهتتای عایتتداتی 

 شان

30,000,000 31,690,116 6 % 0 

 % 1,3 709,469,031 35,550,000 مجموع عواید به افغانی



 
 

 

 7931 بودجه عادی و انکشافی سال مالی؛ (6ضمیمه شماره )

 

 7931مالی   منظور شده سال مجموع بودجه

 ) به عدد( بودجه عادی مجموع
) به  بودجه عادی

 کلمات(
 )به عدد( بودجه انکشافی

)به  بودجه انکشافی

 کلمات(

نتتتتتود ویتتتتتک میلیتتتتتون   37,750,000 761,330,000

یکصتتتدو چهتتتل هتتتزار 

  افغانی

ستتتتی وشتتتتش میلیتتتتون   91,640,000 

هشتصتتتتتتتتتدو پنجتتتتتتتتتاه 

  هزارافغانی

  

 به اسا  سال مالی به مبلغ و فیصدبودجه   مصرف

 مصرف بودجه
   مصرف بودجه انکشافی مصرف بودجه عادی

   به فیصد به مبلغ به فیصد به مبلغ

    % 31.76  94676796.50  % 66  60,931,011 به رقم

هشتتتاد میلیتتون ستته صتتدو   به کلمات

نتتتتود وهفتتتتت هتتتتزارو هفتتتتتاد 

 وهفت افغانی

سی وپنج میلیون    هشتادوهشت فیصد

هشتصدو دوازده 

هتتتتتزار ویکصتتتتتدو 

سی ودو اعشتاریه 

 چهل افغانی 

نوهفت اعشتاریه 

  هجده فیصد
  



 
 

 

 

 :وزارت / اداره تشکیل ؛ (۳ضمیمه شماره )
 

 ملاحظات
تعداد شرکت 

 های میتلط

تعداد تصدی 

 ها

تعداد 

 نمایندگی های

 خارجی 

تعداد 

 نمایندگی های

 ولایتی

تعداد 

 مشاوریت ها

تعداد ریاست 

 بست های مرکزی

6و 7  

تعداد 

 معینیت ها

 

    1 7 1 6 

 تشکیل

سال 

1793  

    1 6 1 6 

 تشکیل

 سال

7931 

 

  



 
 

 

مرکزی بیش کارکنان   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بیش کارکنان ولایتی: 

تشکیل 

منظور 

شده 

7931 

  مامورین

و 

 استادان 

 کارکنان مرکزی مجموع نظامیان اجیران

 مجموع

 کارکنان ولایتی

 مجموع

  

 کارکنان نمایندگی های خارجی 

 مجموع

  

کارکنان شامل رتن 

 و معاش 
 مجموع

  

اصل 

 تشکیل
 666 16     900 

/ مامور

 استاد
 ولایات مرکز نظامی اجیر مامور نظامی   احیر  مامور  نظامی اجیر 

716  

  
41  11 74     631  

673   67     

 موجود

   نظامی اجیر مامور   نظامی اجیر مامور   نظامی اجیر مامور زن مرد  زن مرد زن مرد زن مرد
 مرکز

 
   ولایات

 710 77   14       664   77 

 مجموع زن مرد زن مرد مجموع زن مرد زن مرد زن مرد مجموع زن مرد زن مرد زن مرد جموعم زن مرد زن مرد زن مرد

771  77  45        766  55    70        45                        691 



 
 

 

ت
عی
وق
م

 

 تعداد کارکنان

ع
مو
ج
م

ت 
عی
وق
م

 

 تعداد کارکنان

ع
مو
ج
م

ت 
عی
وق
م

 

 تعداد کارکنان

 نظامیان اجیر مامور نظامیان اجیر مامور
 نظامیان اجیر مامور

ع
مو
ج
م

 زن مرد زن مرد زن مرد 
  

 زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد

میدان         بامیان        کابل

 ورد)
       

        پکتیا        تیار 77    7  70 بلخ

        پنجشیر        جوزجان        کندهار

        سرپل        یساکاپ 75    5  70 هرات

        بادغیس        اککتیپ 77    9  6 ننگرهار

        ارزگان        خوست 7      7 کندز

        زابل        کنر        بغلان

        دایکندي 1    7  4 نیمروز        بدخشان

 6    7  1 فاریا         هلمند        لوگر

        نورستان 9      9 فراه        غزني

        سمنگان        پروان
        غور        لغمان 

 مجموع کل ولایات

 مجموع کل نظامی اجیر مامور

  زنان زن مرد زن مرد زن مرد

 45 مردان    70  55

 


