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 دیپاچه

ستان تنظیم اجرائات و فعالیت های ادارات در چارچوب اسناد تقنینی و تصول اداری از جمله اولویت های دولت جمهوری اسالمی افغان

ه تا در میالدی می باشد. در همین راستا، بر مبنای قانون اساسی کشور، اداراتی تشکیل گردید 2001بعد از کنفرانس بن اول در سال 

جدی انجام دهند. با وجود تالش های متعدد، تا کنون کمی و کاستی هایی در امور اصالحات اداری تالش های امور اصالحات اداری 

 وجود  دارد.

ی داری در اداره ملسرپرست اداره ملی ستندرد)انسا( اقداماتی را غرض تحقق اصالحات ا دکتور محمد موسی علَمیبا درک این امر، 

واحد  از این جمله می توان ایده تنظیم طرزالعمل های متعدد در قالب یک مجموعه طرزالعمل وی دست گرفته اند کهستندرد)انسا(ر

ئات واحدهای اداری اداره ملی استندرد بیان نمود.اتنظیم اجرارا به هدف   

بتی د های اداری مئات واحاتهیه ، ترتیب و تنظیم طرزالعمل برای واحد های اداری اداره، از یک سو سبب می گردد تا فعالیت ها و اجرا

مجازات  ائات اداری گردیده و مبنایی را غرض مکافات وابر اصول اداری باشد، و از سوی دیگر سبب حصول اطمینان از شفافیت در اجر

 کارکنان همه واحد های اداری فراهم سازد.

و همچنین مردم عام به خصوص به شمول کاکنان آن ها برعالوه، موجب می گردد تا همه واحد های اداری اداره ملی ستندرد 

مراجعین این اداره به همه طرزالعل ها دسترسی داشته باشند که از یک سو این امر ، اجرائات را یک سان را موجب می گردد و از 

ائات موجب جلوگیری از فساد اداری می گردد.اسوی دیگر با نظارت عامه مردم از اجر  

ات اداری وبرداری آن توسط ادارات دیگر حکومتی تا قدمی استوار در راستای تحقق اصالحاین نوآوری می تواند گامی باشد برای الگ

 برداشته شود.

و  از آن جا که گام نخست در تحقق امر جدید، با کمی و کاستی های مواجه است، ممکن است در این مجموعه طرزالعمل ها نیز کمی

ه و نظر داشت نظریات ارایه شده اصالح نمود و آن را به یک مجموعه نمونبا در کاستی هایی وجود داشته باشد که می توان آن را 

  کامل تبدیل نمود.
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 پیشگفتار

ی خویش مردم افغانستان طی سالیان اخیر شاهد تحوالت عمیق و گسترده در حیات سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، حقوقی و فرهنگ

اقعی ، شکل گیری و ترویج جایگاه ودموکراسیم قدرت سیاسی با نهادینه سازی ارزشهای اند. بر مبنای این تحوالت، مفهو بوده

ی و کمیت قانون، حقوق بشر، حقوق زنان و امثال آن در زندگی مردم برجسته گردیده و در تحکیم این روند سعیمی چون حامفاه

 تالش همه جانبه به عمل آمده است.

ه شمار ی و منطقی میان اقتصاد و حقوق زمینه ساز رشد و توسعه اقتصادی جهان کنونی باز سوی دیگر، وجود رابطه های عمیق علم

ت آن می رفته و مبرهن است که رشد نظام اقتصادی مستلزم پیش زمینه های مستحکم و استوار حقوقی است که با تطبیق و رعای

 توان آهنگ رشد و توسعه را به صدا در آورد.

تخار این را اثر سعی و تالش کارمندان ریاست های مختلف این اداره به خصوص ریاست پالن و پالیسی، اف این بار ازاداره ملی ستندرد 

 ن عدالت کاری، انسجام طرح و تسویدحاصل نموده که تا مجموعه ای از طرزالعمل های کاری را جهت تحقق اهداف اداره و تامی

اشد که در نوع خود یک اقدام بی پیشینه محسوب می گردد.قوانین، مقرره ها و طرزالعمل های کاری این اداره می ب  

فاف و به صورت ششایان ذکر است که این وظیفه و مسئولیت ادارات عامه است تا اسناد تقنینی و طرزالعمل های کاری خویش را 

 واضح طرح و در پرتو قانون اساسی و سایر قوانین کشور آن را طی مراحل نمایند.

و  از جمله نخستین اقدامان علمی در عرصه بهبود« مجموعه طرزالعمل های اداره ملی ستندرد»حاضر تحت تکمیل تدوین مجموعه 

ند انسجام امور، تقویت و استحکام رابطه ذات البینی میان کارمندان و رهبری اداره را میسر نموده و بر عالوه این محموعه می توا

نستان باشد تا از آن استفاده موثر نماید.الگویی برای سایر ادارات و نهاد های اداری افغا  

 در اخیر، نکته بعدی که حایز اهمیت است، علمی سازی نکات بارزی است که در محتویات این مجموعه جا گرفته است.

 بنابراین، همه کارمندان اداره می بایست در تحقق احکام آن توجه جدی نمایند
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 فصل اول:

 احکام عمومی

 مبنی 

 این طرز العمل در روشنایی احکام مواد هفتم، هشتم و چهاردم قانون طی مراحل اسناد تقنینی به منظور تنظیم  و تسریع امور  مربوط 

 به طی مراحل یکسان اسناد تقنینی و طرز العمل های مربوطه به ادارۀ ملی نورم و ستندرد فعالیت های مشاوریت حقوقی وضع گردیده 

 است.

 اهداف

 وم: ماده د

 طرز العمل هذاء اهداف ذیل را تعقیب میکند: 

 تنظیم امور مربوطه به طی مراحل اسناد تقنینی  و طرزالعمل های ترتیب شده توسط اداره ملی ستندرد.  -1

 حصول اهداف تعین شده در طرزالعمل ها به شکل درست آن. -2

 .تکمیل فعالیت های که در طرزالعمل ها هدف قرار داده شده اند -3

                                                      فراهم نمودن زمینه های بهتر هماهنگی بین ادارات و بدست آوردن نظریات صاحب نظران اهل خبره و سازمان های                           -4

 اجتماعی  و سایر اجتماعیات. 

 داره به خاطر فهم بیشتر در ارتباط قوانین و طرز العمل ها.تامین ارتباطات میان بخشهای اداری وتخنیکی ا -5

 بررسی و ابراز نظر کارمندان تخنیکی درعقد تفاهم نامه ها و حفظ ارزش های قانونی بدست آمده. -6

 ازد.واگذاری مسؤولیت ها به آمریت ها و ریاست های مربوطه اداره و پروسه تحلیل وتفکر که راه را بسوی اهداف  نزدیک میس -7

 تامین ارتباطات و شامل ساختن تجار ملی در رشد و توسعه اقتصادی کشور و جمع آوری اطالعات از وضع بازار ناشی از اقالم  -8

 وارداتی و صادراتی.

 اصطالحات: 

 ماده سوم: 

گرفته است. و تعدادی    تمامی اصطالحات که در طرزالعمل ها از آن تذکر به عمل آمده است. در همان طرزالعمل از آن تعریف صورت 

 از اصطالحات در قوانین نافذه کشور به صورت عام فهم قابل فهم میباشد. 
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 ساحه و مرجع تطبیق

 ماده چهارم:

طرزالعمل های ترتیب شده ازطرف تمامی ریاست ها مورد تائید قرار گرفته و رعایت میگردد.هر طرزالعمل؛ ریاست 

 و مشاوریت حقوقی اداره مسوولیت تطبیق و نظارت از آن را دارد. مربوطه مرجع تطبیق کننده آن میباشد.
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 فهرست مجموع طرزالعمل های اداره ملی ستندرد

احکام عمومی: باب  

 کتاب اول  طرزالعمل های مربوط به معینیت تخنیکی 

 

 طرزالعمل ازمایش کیفی و مواد ساختمانی توریدی در بنادر باب اول 

 طرزالعمل خدمات البراتوار های مواد نفتی  باب دوم 

 طرزالعمل کنترول کیفیت مواد نفتی  باب سوم 

 براتوار سیار ازمایش مواد نیفتیطرزالعمل فعالیت ال باب چهارم 

 طرزالعمل تفتیش واردات  باب پنجم 

 لعمل کنترول کیفیت محصوالت تصفیه خانه های نفت طرزا باب ششم 

 طرزالعمل صدور تصدیقنامه های کیفی باب هفتم 

 سازمان تجارت جهانی -طرزالعمل اداری مرکزی پاسخدهی و اطالع رسانی درباره موانع تخنیکی تجارت باب هشتم 

 البراتوار نفتب باب نهم  

 احداث و معیاری  باب دهم 

 فیت مواد نفتی در بنادرارایه کنترول کی باب یازدهم 

 براتواریت تجهیزات البحفظ و مراق باب دوازدهم 

 انی  ملی و کودهای ساختمنظارت بر تطبیق ستندردهای  باب سیزدهم 

 نامه کیفی سیستم ر تصدیقصدو باب چهاردهم 

 طرزالعمل مفتیش  باب پانزدهم 

 استفاده از عالمت ستندرد باب شانزدهم 

  بیطرفی صالحیتهای کمیتهساختار و وظایف و باب هفدهم 

 نظارت و تفتیش مجدد  باب  هجدهم 

 راه اندازی تفتیش  باب نوزدهم 

 کننده تصدیقنامه ها درخواست  باب بیست 

 فی محصول ر تصدیقنامه کیصدو باب بیست و یک 

 طرزالعمل تدوین و ترویج ستندردها  دو باب بیست 

 طرزالعمل ایجاد و فعالیت کمیته های تخنیکی  و سی باب بیست 

 طرزالعمل فعالیت شورای عالی ستندرد  و چهار باب بیست 

 طرح و پشنهاد توسعه فعالیت در عرصه ستندرد سازی  و پنج باب بیست 
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 کتاب دوم طرزالعمل های مربوط به معینیت امور مالی و اداری

منابع بشری  باب اول        

اداره ملی ستندرد پرچون و قراردادهایپروسه تدارکات داخلی باب دوم   

اره ملی ستندرد ی های ادحفظ مراقبت داراباب سوم   

لی ستندرد اداره مهفتم تنظیم اموری مالی  باب چهارم  

ویل خانه تحاجناس به یری و تحویل دهی ګتنظیم امور مربوط به تحویل باب پنجم   

رد اداره ملی ستندتنظیم طعام کارکنان باب ششم   

ات امریت جندراجر تنظیم فعالیت ها وباب هفتم   

و مخابرات لوماتیطرز و توزیع استفاده و محافظت از وسایل تکنالوژی معباب نهم    

اری امور ادباب دهم   

 

زارش دهنده به مقام ګکتاب سوم طرزالعمل هی مربوط به ریاست هی   

 

( دومی  )دفاتری والیتی تنظیم امور مربوط به واحدهای اولباب   

 ت پالن وپالیسییاسطرزالعمل تنظیم اجراات و فعالیت های ر دومباب 

 

 اتیژیک و پالن های مبارزه با فساد اداریتوسعه و ترتیب پالن های کاری ،پالن های ستر باب سوم

 زارشاتګنظارت از تحقیق پالن ها و توحید  باب چهارم

 تحلیل و توسعه پروژه انکشافی و تامین ارتباطات به دونرها باب پنجم

 توسعه روابط کاری با کشورها و سازمان ها منطقوی و بین المللی  باب ششم

مور حقوقیا هفتمباب   

  وط به تفتیش داخلیامور مرب هشتمباب 

احکام متفرقه:  باب  
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 کتاب اول

طرزالعمل های مربوط به معینیت تخنیکی     

ارزیابی مطابقت     
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 طرزالعمل آزمایش کیفی مواد ساختمانی توریدی در بنادر
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 فصل اول

 عمومیات

 مبنی

 ماده اول 

 سازی تدوین گردیده است. قانون ستندرد  ۳۳و ماده  ۷ماده  ۲۲بند  این طرزالعمل به اساس

  اهداف

 ماده دوم 

حصول  جهتمواد ساختمانی ترتیب و تنظیم کارشیوه منظم به خاطر پیشبرد فعالیت ها و پروسه های آزمایش  هدف این طرزالعمل

 اطمینان از کیفیت آنها در بنادر توریدی کشور می باشد.

جهت یت فعال سازی البراتوارهای مواد ساختمانی در بنادر به هدف کنترول کیفیت مواد وارداتی و جلوگیری از ورود اجناس کم کیف

 .میباشدخدمات بهتر در مطابقت با ستندردهای ملی و بین المللی  ارایه

 

  اصطالحات

 سومماده 

 معانی ذیل را ارایه می نمایند:طرزالعمل اصطالحات آتی در این  

را داشته و توسط مراجع رسمی اعتبار دهی، تایید  آزمایشزمایشگاهی که صالحیت انجام وظایف آ (: Laboratoryالبراتوار ). ۱

 شده باشد.

 یک نمونه از مواد ستندرد مطابق نورم ها بوده که در البراتوار موجود می باشد.  (:Reference)  . نمونه معیاری۲

اجرائیوی بوده که از میان انبوه مواد همنوع، مقدار کوچک آن  گرفته شده و  یک روش خاص (Sampling): نمونه گیری  .۳

 .جهت تثبیت کیفیت آن به البراتوار فرستاده میشود

 کیفیت مواد بر اساس ستندردهای پذیرفته شده ملی و بین المللی می باشد. و تثبیت پروسه تشخیص : Test)آزمایش ).۴

 ساحه تطبیق 

 چهارمماده 

 .طرزالعمل به منظور تطبیق ستندردهای ملی و آزمایش کیفی مواد ساختمانی توریدی در بنادر کشور تدوین گردیده استاین 
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 فصل دوم

 پروسه آزمایش البراتواری مواد ساختمانی

 تصدیق اسناددفتر

 پنجم ماده

اداره گمرک به آمریت بندر جهت تصدیق اسناد مربوطه  ارسال می  کشور، استعالم از جانب بعد از مواصلت اموال توریدی به بنادر

گردد. آمریت بندر بعد از دریافت استعالم و اسناد، شخص نمونه گیر را جهت اخذ نمونه و اجرای مراحل بعدی مامور ساخته تا پس از 

 ارسال نماید.طی مراحل تثبیت کیفیت مواد نتایج آن را دوباره از طریق آمریت بندر به اداره گمرک 

 مراحل آزمایش 

 ششمماده 

  و انتقال نمونه . مرحله اجرا می گردد( یننمونه گیری )در صورت ضرورت نمونه گیری در چند ۱.۶

 .انجام آزمایشات ۲.۶

 .نتایج آزمایشات ۳.۶

 د.دمیگر پروسه تکرار در نمونه گیری، انتقال و آزمایش، خطا بروز در صورت ۴.۶

 .اسنادذخیره و حفظ  ۵.۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراحل کاری آزمایشات تثبیت کیفیت مواد در بنادرکشور

 

 آننمونه گیری و انتقال 

 فتمماده ه

صورت  ی موجود،وسایل البراتوارنظرداشت  در مطابقت با ستندرد های نمونه گیری باتوریدی نمونه های مواد ساختمانی 

 میگیرد 

 نمونه گیری سمنت  ۷-۱ 

 .صورت میگیردوسیله نقلیه اول، وسط و آخر مختلف  قسمتاز سه سمنت  گیری مونه. ن۱

 گردیده و به شکل محفوظ آن به، مهرالک مطابق ستندرد تعیین شده است مخصوص که اندازه آن نمونه های گرفته شده در ظروف. ۲

 انتقال داده میشود .  البراتوار

 نمونه گرفته میشود.نوع آن یک . درصورتیکه که سمنت انواع مختلف داشته باشد ازهر ۳

 گمرک

ناددفتر تصدیق اس   

 ارایه نتایج انجام ازمایشات نمونه گیری
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 گیری سیخ گول و انگالرن  نمونه  ۷-۲

 بندل دو نمونه گرفته میشود. بندل های مخلتف  موجود باشند، از هر در صورتیکه در وسیله نقلیه سیخ گول در. ۱

 گیری از سایزهای مختلف انگالرن انجام میگیرد.. نمونه ۲

 ال داده میشود.گردیده و به شکل محفوظ آن به البراتوار انتقیک متر گرفته شده مهرالک و انگالرن  گولی سیخ نمونه ها. اندازه ۳

  نمونه گیری قیر ۷-۳

گردیده و به شکل محفوظ گرفته شده مهرالک از سه بخش مختلف بیرل ها، از اول، وسط  و آخر بیرل ها به اندازه دو کیلو گرام نمونه 

 .ال داده میشود آن در ظروف ستندرد به البراتوار انتق
 

 نمونه گیری کاشی و سرامیک  ۷-۴

 اخذ میگردد. نمونهنقلیه  ایطاز سه نقطه مشخص وس. ۱

 .گردیده و به شکل محفوظ آن به البراتوار انتقال میگرددنمونه ها با پوشش های مشخص  مهرالک . ۲

 . درصورتیکه که کاشی و سرامیک انواع مختلف داشته باشد ازهر نوع یک نمونه گرفته میشود.۳

 

 پی وی سیاز محصوالت گیری نمونه  ۵-۷ 

با سایزهای مختلف موجود باشند، از هر سایز دو نمونه به اندازه یک متر   (PVC).در صورتیکه در وسایط نقلیه  مواد پی وی سی۱

 .به شکل محفوظ آن به البراتوار انتقال میگردد)معیاری (گرفته شده، بعد از مهرالک  

 

 تعداد نمونه برای هر آزمایش 

  هشتمماده 

توسط نمونه گیر  از هر نوع یا هر سایز دو نمونهع مختلف موجود باشند اوسایط نقلیه مواد با سایزها و یا انو اگر در

بنادر گرفته  درشرکت توریدی بخش گمرکات و مسلکی اداره ملی ستندرد با حضورداشت نمایندگان ادارات مربوطه، 

 میشود.

 انجام آزمایشات

 نهمماده 

مربوطه  ملی و بین المللیهای  اساس ستندرد انجام  شده و تمام آزمایشات به شن ها در البراتواریآزمایشات مواد ساختمانی توسط تکن

 .د، درج میگرددر فارمت های مشخص که ضمیمه این طرزالعمل می باشد اجرا گردیده، مشخصات و روند آزمایش

 انجام می شود.(1). آزمایش سمنت مطابق جدول ضمیمه شماره ۱

 ( انجام می شود.2. آزمایش سیخ گول مطابق جدول ضمیمه شماره )۲

 ( انجام می شود.3ایش انگالرن مطابق جدول ضمیمه شماره ). آزم۳

 ( انجام می شود.4. آزمایش قیر مطابق جدول ضمیمه شماره )۴

 ( انجام می شود.5. آزمایش کاشی و سرامیک مطابق جدول ضمیمه شماره )۵

 ( انجام می شود.6. آزمایش پی وی سی مطابق جدول ضمیمه شماره )۶

 

 نتایج آزمایشات

 دهم ماده

 نتایج آزمایش به مرجع مربوطه با فارمت و جداول مشخص آن به صورت رسمی اطالع داده میشود.. ۱

۳ 
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 ملی ستندرد  آمر ذیصالح اداره و تایید پرسونل تخنیکی البراتوارامضاء  مهر و به شکل نقل اصلی مزین با اًنتایج البراتواری صرف. ۲

 مداراعتبار است .

 ارسالی مطابقت داشته باشد . ایجبا نتکه  بوده باید نزد البراتوار موجود آزمایش  پی از نتایجیک کا. ۳

در   ننتایج اخذ شده ازدستگاه های موجود مداراعتبار بوده درصورت تحقیقات بیشتر درمورد نمونه دالیل علمی و تخنیکی آ. ۴

 باشد .موجود باید  ضمیمه

 مسئول میباشد .نتایج که بدست می آید  البراتوار صرفآ از. ۵

درصورت اصالح اشتباهات ویا کدام دلیل دیگری که با قلم  بوده و ( آن قابل اعتبارپرنت کمپیوتری نتایج البراتواری بشکل تحریری ). ۶

 .البراتوار تائید و امضاء گردد اشخاص مسولطرف تحریر شود باید از 

 اعتبار نمیباشد. البراتوار مدارکارمندان  در غیابنتایج  ایهسی وابراز نظر درمورد نمونه و ارربر هرگونه تحقیقات، .۷ 

 موارد اصالح اشتباهات وخطا های غیرعمدی صالحیت اصالحی را دارد. در البراتوار. ۸

 نتایج البراتوار سیار در محل نمونه گیری صورت میگیرد. یهارا. ۹

، مشروط بر اینکه با مهر و امضاء مسئول اتوار سیار مدار اعتباراستالبر ی، هردو درپتحریر نتیجه به شکل دستی)قلمی( ویا هم تای. ۱۰

 .البراتوار تایید گردیده باشد

 تصحیح  نمونه های البراتواری

 یازدهم ماده

  باشد.که نمونه ازطرف البراتوار مسترد میگردد باید دالیل آن واضح و روشن بدرصورت .۱۱

 اصالح می نماید. انرا  مشخص نموده وخطا را  البراتوار منحیث مرجع تخنیکی،. ۱۲
 . در صورت بروز اشتباه در نمونه گیری، انتقال و یا روند آزمایش، دالیل موجه از جانب کارمند مسئول ارایه گردد.۱۳

تایج و ن ،بعد از هدایت مقام ذیصالح اداره اوراق قبلی حفظ و ،ارایه و پرنت نتایج البراتواری در ی غیر عمدیدرصورت بروزخطا. ۱۴

 د.اوراق جدید توزیع گرد

 اموال  مستردی و یا مغایر مقررات کیفی 

 دوازدهمماده 

سرتیفیکت مواد متذکره ثابت شود، مطابق ماده بیست و هفتم قانون ستندرد سازی  زمایشات مغایر مشخصات وآدر صورتی که  نتایج 

 میگردد. عمل

 حق الخدمت 

 ماده سیزدهم

 آزمایش مواد توریدیجدول  نرخ حق الخدمت 

 حق الخدمت )فیس( افغانی  واحد مقیاس نوعیت مواد شماره

 ۲۰۰ تن سمنت ۱

 ۲۵۰ تن سیخ گول ۲

 ۲۵۰ تن انگالرن ۳

 ۱۵۰ کیلوگرام قیر ۴

 ۳۰۰ تن پی وی سی ۵

 ۱ مترمربع کاشی و سرامیک ۶
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 فصل سوم

 وظایف و صالحیت ها

 مدیریت عمومی البراتوار

 چهاردهمماده 

منظور به نمایندگی جهت تایید  یته آن به آمریطرح و ترتیب پالن کاری مدیریت عمومی البراتوار به منظور اجرای آزمایشات و ارا. ۱

 مواد وارداتی در کشور. مطلوب کیفیتحصول اطمینان از  تحقق اهداف اداره در خصوص

 .زمایشات مواد ساختمانیآبخش  درحصول اطمینان از تطبیق ستندردهای ملی، منطقوی و بین المللی . ۲

نها در البراتوار مربوطه و ارایه نتایج مطابق به آ حفظ نمونه های اخذ شده از مواد ساختمانی وارداتی جهت کنترول و تثبیت کیفیت. ۳

 هدایت به مراجع ذیصالح.

نها آنتایج نهایی  انجام پروسه آزمایش و ارایهقبال دقت زمایشات مواد ساختمانی البراتواری و مسولیت پذیری در آحفظ اسناد تمام . ۴

 .با در نظر داشت ستندرد های تعیین شده به منظور ارایه معلومات الزم و ضروری به مراجع مورد نظر طبق هدایت مقامات ذیصالح 

 حصول اطمینان از دقت کار دستگاه های البراتوار مواد ساختمانی.. ۵

 پیرامون چگونگی نتایج ارایه شده ازمایشات البراتوری در جهت اطمینان دهی به انها.پاسخگویی مسلکی به مراجع ذیربط . ۶

هماهنگی و همکاری با سایر البراتوار های مواد ساختمانی مربوط ریاست ارزیابی مطابقت جهت تبادل تجارب کاری و کسب . ۷

 معلومات بیشتر در خصوص اجرای ازمایشات البراتواری.

به مراجع مربوط در صورت ضرورت و  هامواد ساختمانی و ارسال ان یام اسناد نتایج نهایی آزمایشات البراتوارحفظ و نگهداری تم. ۸

 تقاضا.

 اجرای وظایف مطابق به تقاضا و نیازمندی. هدفنها به آاستخدام  و آموزش ،مدیریت کارکنان تحت اثر به منظور مراقبت. ۹

 در جهت تطبیق اهداف و پروگرام های اداره مربوط.مر ذیصالح آارایه مشوره های مسلکی به . ۱۰

 .اهداف و پالیسی های اداره مربوطه از طرف مقامات سپرده میشود ،اجرای سایر وظایف مطابق قانون. ۱۱

 تکنیشن البراتوار

 ماده پانزدهم

  .البراتوار مربوطهاخذ نمونه های محوله مواد ساختمانی وارداتی جهت تجزیه و تحلیل و تثبیت کیفیت آنها در . ۱

  جلوگیری از اشتباهات آزمایشی.مواد ساختمانی به منظور  یراحصول اطمینان از دقت کار دستگاه های البراتو. ۲

  به آمر مافوق.ارایه معلومات دقیق در رابطه به ازمایشات مواد ساختمانی در مطابقت با ستندرد ها . ۳

ارایه نتایج نهایی مواد ساختمانی با در نظرداشت ستندردهای قبول شده به مراجع مربوط و حفظ محرمیت نتایج به دست امده در . ۴

 فته.انجام یااثر ازمایشات 

ص از تجهیزات و دستگاه های البراتوار مواد ساختمانی به منظور فعال بودن دستگاه ها جهت استفاده موثر در خصو مراقبتحفظ و . ۵

 زمایشات البراتواری.أ

نها با در نظرداشت ستندرد های تعین آی و مسولیت پذیری در قبال نتایج نهایی ارزمایشات مواد ساختمانی البراتوآحفظ تمام اسناد . ۶

 .شده

 .تطبیق اهداف و پروگرام های اداره مربوطه و اتخاذ تصامیم در امر تحقق آن. ۷

 و مقررات، اهداف و پالیسی های اداره مربوطه که از طرف مقامات سپرده میشود.اجرای سایر و ظایف مطابق قانون . ۸
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 شخص نمونه گیرنده

 شانزدهمماده 

 .محصوالت ساختمانی الت، مواد وآشناخت کامل از ماشین . ۱

  .های نمونه گیری شناخت مکمل از قواعد و مقررات ستندرد. ۲

 .دقت عمل و صداقت در نمونه گیری  .۳

 آنها در وسایل مخصوص گذاری نمونه ها، مهرالک نمودن تعالم ،تاریخ .ءامضا .۴

 .تواراانتقال نمونه با دقت و اطمینان دقیق به البر. ۵

 ه. مربوط هایمشخصات نمونه های اخذ شده مطابق به ستندرد . ثبت ۶

در  بوده که نمونه ها بعد از آزمایش البراتوار ینمسول ساختمانی مربوط هیات موظف و مواد سیار نمونه گیری دربخش البراتوار. ۷

 نتایج آن به صورت کتبی به مرجع مربوطه اطالع داده میشود. محل،

 مکلفیت های اداره ملی ستندرد

 هفدهمماده 

مقامات ذیصالح اداره طبق قانون ومقررات موجوده حق مدیریت وتفتیش از سیستم مدیریت تخنیکی البراتوار را جهت اصالح . ۱

 وانکشاف البراتوار دارا میباشد.

ارزیابی داشته و کارمندان مسلکی ، نظارت والبراتواری  اترسونل با تجهیزات وآزمایشپمقامات ذیصالح اداره ازچگونگی کارکرد  .۲

ر به کورس ها، متخصصین باتجربه و دارای تحصیالت عالی را در البراتوار مقرر نموده و در آموزش، تربیه و معرفی کارمندان البراتوا

 موزشی داخلی و خارجی اجراات الزم را مرعی میدارند .آسیمینارها، ورکشاپ های 

های مربوطه را با وسایل و تجهیزات جدید بخاطر تست و تحقیقات البراتواری  فراهم  ها وستندردودرهنم اداره باید تمام هدایات،. ۳

 وبدسترس کارمندان البراتوار قراردهد .

 آزمایشات نتیجه پنداشته شده و بر صالح اداره ملی ستندرد تمام موانع  تخنیکی واداری که باعث تداخل کاری البراتوارمقامات ذی. ۴

 مرفوع سازد. را تاثیرگذاراست

صورت مداخله تمام  در نداشته و هیچ مرجع یا ارگان دیگر حق مداخله درامورات تخنیکی البراتوار را ،مطابق به قانون ستندرد. ۵

 مسئولیت بدوش اشخاص مداخله گر میباشد .

مدیریت عمومی البراتوارهای  اختیار در درصورت فیصله ارگانهای عدلی وقضائی درموردنمونه حفظ شده، یک نقل ازفیصله رسمآ .۶ 

 . رددمواد ساختمانی گذاشته شده تا طبق آن درباره نمونه حفظ شده تصمیم اتخاذ گ

 مکلفیت های البراتوار

 هژدهمماده 

البراتوار مواد ساختمانی و تعمیراتی مسئول تمام آزمایشات وتحقیقات البراتواری طبق شرایط اداره و ستندرد های بین المللی  . ۱

(ISO- 17025.وسایر قوانین مربوط البراتوارها می باشد  ) 

 شته موجوده می باشد.وسایل دست داو  امکانات بامسئول انجام آزمایشات البراتواری  مکلف و البراتوار. ۲
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وسایر کارهای تخنیکی ها ازاینکه البراتوارموادساختمانی مربوط به اداره ملی ستندرد است بنآ آزمایش وابراز نظر درمورد نمونه . ۳

 ذیدخل البراتوار بوده هیچ کس حق مداخله را ندارد. مربوطه البراتوار وظیفه کارمندان تخنیکی و

آزمایش و ابرازنظر درمورد نمونه ومسایل تخنیکی  هر کارمندان تخنیکی البراتواراز  کاری خود مستقل بوده بجزامورات  در البراتوار. ۴

 البراتوارمداراعتبار نبوده و البراتوار درقبال آن هیچ نوع مسئولیت ندارد.

 ها کیفیت تست رزم ضروری ایکه باداری بوده ومسئول تهیه وسایل ولوا ومدیریت البراتوار مسئول تمام فعالیت های تخنیکی . ۵

 تاثیرگذار است، می باشد. 

وری ارقام از آ)سوپروایزر(جهت جمع  ل کنندهیث کنتروحاز جمع پرسونل تخنیکی البراتواریک نفر من ،ستندردهای مربوطه مطابق. ۶

 ن دریک فارمت مشخص موظف میباشد.آزمایشات و تنظیم آتمام 

 تصامیم مقامات ذیصالح با کارمندان البراتوارمی باشد . ساختن تمام اطالعات و مدیریت البراتوارمکلف به شریک. ۷

 ها میباشد ه لوازم ضروری دستگا مواد ریفرنس و یشنهاد وتهیه مواد مصرفی،پمدیریت البراتوارمکلف به . ۸

و ظرفیت های که  دربر گیرنده ضروریات و منابع الزم برای انجام آزمایشات طبق درخواست مشتری  های الزم البراتوارباید توانائی. ۹

 راداشته باشد.  

 دارد. بوده نتایجآزمایش مجدد )دوبار و چند بار( را درصورت مشکوک صالحیت البراتوار . ۱۰

های نان از کارکرد یمشتریان البراتوار جهت اطم ،طبق ستندرد های مربوطه درصورت ضرورت بعد ازاخذ اجازه مسولین ذیصالح. ۱۱

 را دارد . ی نمونه خویشالبراتوارتست البراتوار حق نظارت از 

با حضور داشت نماینده البراتوار اداره ملی ستندرد  نی،در صورت عدم قناعت مشتری از نتایج البراتوار، نمونه متذکره در البراتوار ثا. ۱۲

 آزمایش میگردد.

 .البراتوار صالحیت درخواست نمونه مجدد را دارد ،زمایشآت ضایع شدن و یا کفایت نکردن نمونه برای درصور. ۱۳

 مسولیت دارد. آزمایش می نماید،البراتوارصرفآ درقبال نمونه ای که . ۱۴

 به مرجع مربوطه دارد. البراتواریقبل از آزمایش  را البراتوار صالحیت استرداد وتصحیح آن درصورت مشکوک بودن باالی نمونه،. ۱۵

مدیریت البراتوار دارای بورد تحقیقی و مشورتی  بوده که برای حل مشکالت تخنیکی واداری جهت  رفع موانع کاری البراتوار . ۱۶

 جلسات دایر مینماید .

 تحویلی پول حق التست و راجستر اسناد مربوطه ازطرف مدیریت عمومی البراتوار تفتیش وتصدیق گردیده، بعد از ثبت، نمونه ها و. ۱۷

 ، نمونه به البراتوار انتقال میگرددوطهبدرشعبه مر البراتواری )حق الخدمت(

 

 تخلفات افرادی تخنیکی 

 ماده نزدهم

نتیجه آزمایش تاثیر گذار  راری از هر نوع ارتباطات بیرونی و فشارهای داخلی وخارجی که بدرسونل البراتوار مکلف به دوری و خودپ

 در صورت تخلف مطابق قانون ستندرد سازی برخورد صورت میگیرد. .است می باشند

 حفظ و نگهداشت نمونه ها در البراتوار

 ماده بیستم

 است.بین المللی تعیین گردیده ملی و  ستندردهای مطایق بهمواد میعاد نگهداری نمونه ها  نظر به مشخصات فزیکی و تخنیکی  .۱

 .آن )جنسی( تسلیم داده میشود  یشنهاد وبه بخش مربوطهپنمونه ها به مقامات البراتوار  ،بعداز تکمیل شدن میعاد نگهداری .۲

 به اساس مقررات بین المللی تنظیم میگردد. مدت اعتبارنمونه ها در البراتوار. ۳

الی فیصله ارگانهای ن آهداشت گقرارداشته باشد مدت اعتبار و نعدلی و قضایی  ،انهای کشفیگار کارتعقیب  نمونه های که تحت . ۴

 عدلی و قضائی می باشد.
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 حفظ ونگهداشت اسناد البراتوار

 بیست ویکمماده 

شده و هردو باهم باید مطابت  هداریگپی آن بشکل هارد نیوتری ( یا کاپاسناد البراتواری بشکل سافت )کام حفظ ونگهداری نتایج و .۱

 داشته باشد. 

داده تسلیم یک کاپی آن به مشتری  البراتوار وعمومی یک کاپی نزد مدیریت ، پی بوده یک کاپی نزد البراتواراسناد دارای سه کا. ۲

 میشود .

 امضای اشخاص مسئول اداره مدار اعتبار نیست . مهر و هیچ اسناد البراتواری بدون. ۳

 .رسونل البراتوار اعتبار نداردپیوتری ارسال میگردد بدون امضاء پاسنادی که بشکل سافت یا کام. ۴

 

 فصل چهارم

 متفرقه

 محیط البراتوار

 بیست ودوم ماده 

در فضای البراتوار نصب تجهیزات و یا قرار دادن اشیا و وسایل نباید مزاحمتی برای عبور و مرور کار کارکنان ایجاد نماید و در اطراف . ۱

 .منظور گردد تعمیراتاصالحات و زمایش، نظافت و در صورت لزوم آهر دستگاه باید فضای کافی برای انجام 

که کارکنان در البراتوار همیشه هوای سالم تنفس نموده و همواره مواد کیمیاوی به خارج تهویه محل کار درهر حالت طوری باشد . ۲

 .از محیط کار انتقال داده شود

 .موارد ایمنی را نمایان سازد. نصب گرددکه در البراتوار که بطور واضح و اشکار  floor plan)نقشه یا طرح )  .۳

 .باشد محل خوردن و اشامیدن باید خارج از محیط البراتوار .۴

 .ساختمان البراتوار باید به صورت مناسب از فضای اداری تفکیک شود. ۵

 .کف، دروازه. دیوار و سقف البراتوار باید قابل شستشو باشد. ۶

 .ندباشکارمی ومقررات حفظ الصحه دان البراتوارمکلف به مراعات نمودن تخنیک بیخطرکارمن. ۷

 

 ند.را مطمین ساز اه ها خودگدست ازخاموش شدن تمام وسایل برقی و، از البراتوار جکارمندان البراتوارحین خرو. ۸

مکلف به رعایت نمودن شرایط البراتواری  ورود،درصورت  بوده ممنوعاشخاص غیر مسول درالبراتوار بدون ارتباط کاری  . تردد۹

 .میباشد

 گردد عیارالبراتوار باید مطابق به نورم ماشین آالت و معیارات تعیین شده بین المللی  حرارتدرجه . ۱۰

 .شش های مناسب و مقاوم برابر گرما استفاده گرددهنگام کار با تجهیزات گرمازا و اجسام داغ باید همواره از وسایل و پو. ۱۱

 .دارند باید از گوشی های مناسب حفاظتی استفاده گرددبه منظور کار در محیط های که سرو صدای باالتر از حد مجاز . ۱۲

  .استفاده از دیگروسایل الکتریکی ممنوع می باشد ،ضد آب برقیبه جز وسایل  ،در محیط های مرطوب. ۱۳

ذیصالح به پوشش عایق باشد و در مواقع اضطراری فقط توسط افراد و مجهز نصب شده مناسب باید در محل  یکلیه لوحه های برق. ۱۴

 .ل گرددوکنتر

 .باشد صحی البراتوار باید مجهز به کمک های اولیه. ۱۵

 در نظر بگیرد. ی رارالبراتوارخطاداره برای کارمندان البراتوار معاشات امتیازی یا حق ال. ۱۶

البراتوار ها باید نصب ( )آله تشخیص دود و آب پاش کن ( در تمام Smoke detector and water spelunker. آالرم خطر و )۱۷

  گردد.

  



19 
 

 نقش سکتور خصوصی 

 ماده بیست وسوم

( ،با استفاده از این شراکت یک یا چند اداره و یک یا چند جانب خصوصی جهت احداث یا توسعه PPPمشارکت عامه و خصوصی )

نب طور مستقیم تقسیم گردیده و زیربنا ها، تسهیالت و عرضه خدمات عامه  که در آن حقوق ووجایب ،خطرات، نفع وضرر میان جوا

 شرایط آن در قرار داد مشارکت تعیین  گردیده است میتوانند با سرمایه گذاری و همکاری در بخش البراتوارها نقش خودرا ایفا نمایند.

 
 

 
 

 فصل پنجم

 احکام نهایی

 تعدیالت

 ماده بیست و چهارم

 ستندرد صورت میگیرد.هرگونه تعدیل در این طرزالعمل بعد از تصویب شورای عالی 

 انفاذ

 ماده بیست و پنجم

این طرزالعمل از تاریخ تصویب در شورای عالی ستندرد قابل تطبیق می باشد. البراتوار ها در بنادر مکلف اند تا مطابق این طرزالعمل 

 اجراات نمایند.

 ترتیب طرزالعمل

 ماده بیست و ششم

 ترتیب گردیده است.این طرزالعمل در پنج فصل و بیست و شش ماده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خدمات البراتوارهای موادنفتی طرزالعمل  

 دافغانستان اسالمی جمهوریت

 د ستندرد عالی شورا

 سکرتریت
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(۴فیصله شماره:)  

ږجلسه تحت ریاست: محترم معاون دوم ریاست جمهوریت وریس شورای عالی ستندرد  

:انګاشتراک کننده   

محترم داکترانورالحق احدی وزیرصنایع تجارت ومعاون شورای عالی ستندرد. -۱  

محترمه دکتورس ثریا دلیل وزیره وزارت صحت عامه. -۲      

محترم شهزاد مصطفی ظاهرریس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست. -۳      

محترم داکترنذیر احمد شهیدی معین مسلکی وزارت اقتصاد. -۴      

رم سرمحقق داکترنجم الدین ترین معاون اکادمی علوم.محت -۵      

مرکات وزارت مالیه.گمحترم سرحال آمرالبراتوارهای  -۶      

پوهنیار دوکتورمجیب الرحمن خطیر معاون تخنیکی اداره ملی ستندرد وسکرترشورای عالی ستندرد.محترم  -۷      

رجلسه حضورنداشتند.ریس اطاق های تجارت ومعین وزارت تحصیالت عالی د -۸      

 قصر صدارت  مکان:

۱۳۸۹/حوت/۲۵بعدازظهرمورخ ۲:۰۰زمان: روزچهارشنبه   

جلسه شورای عالی ستندرد تحت ریاست محترم محمد کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری وریس آن شورا درقصر صدارت 

.گردیدعظمی دایر  

شورای عالی ستندرد هدایت فرمودند تانسبت تراکم آجندا  درآغاز مجلس جاللتمآب محترم معاون دوم ریاست جمهوری وریس

 ازجلسه قبلی مستقیماْ به موضوعات شامل آجندا پرداخته شود.

ات الزمه را به سپس اداره مستقل ملی ستندرد طبق متن آجندا الیحه خدمات البراتواری بخش مواد نفتی را به جلسه پیشکش ومعلوم

 جلسه ارایه داشتند.

 ورای عالی ستندرد بعد ازبحث های مفصل وهمه جانبه الیحه متذکره را درچهارفصل وپانزده ماده مورد تصویباعضای محترم ش

 قراردادند.

ک پریزنتیش سپس طبق فیصله جلسه قبلی وجهت تسهیل درمطالعه طرح ستراتیژی اداره ملی ستندرد، معاون تخنیکی اداره انسا ی

درد مورد تایید تماع حضار وبحث وتبادل نظریات ستراتیژی پنج ساله اداره مستقل ملی ستنمفصل رابه جلسه ارایه نمود. که بعدازاس

رفت.گاعضای محترم مجلس قرار  

ردید.گردیده بودند به جلسه ارایه گدراخیر به تعداد هشت ستندردملی که درسکتور های مختلف نهایی   

ره به عمل مون ابعاد مختلف تخنیکی وتجارتی ستندردهای متذکاعضای محترم شورای عالی ستندردبحث های مفصل وهمه جانبه پیرا

های ردید. ازاینکه ستندردگآوردند ازجمله شماری ازستندرد ها به شکل مقایسوی با ستندرد های مروج درمنطقه وجهان تحلیل 

اشد بدین  تخنیکی میبرفته است وموضوعات مشمول آن نیز کامالْگمتذکره قبالْ درکمیته ها تخنیکی مورد غور وبحث مکمل قرار

واد ملحوظ شورای عالی ستندرد تمامی ستندرد های ارایه شده به جلسه راکه شامل ستدردهای مواد دوایی وآرایشی، مترولوژی، م

 ساختمانی، مواد نفتی ونساجی بودند بحیث ستندرد های ملی تصویب نمودند.

شورای عالی ستندرد فعالیت های اداره مستقل ملی ستندرد را دراخیر جاللتمآب معاون دوم مقام عالی ریاست جمهوری وریس 

لی نمودند.تمجید وتحسین نموده وآرزوی موفقیت هرچه بیشتر اداره مستقل ملی ستندرد را درحصه ترتیب وتطبیق ستندرد های م  

 فیصله های جلسه:

ل آورد.دردباید درتطبیق آن اجراآت الزمه را به عمالیحه خدمات البراتواری بخش مواد نفتی منظور واداره مستقل ملی ستن -۱         

 

 

 

 

 

 



22 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 فصل اول

 مبنی

ردیده است.گماده پانزدهم قانون ستندرد ترتیب (۱ماده اول: این الیحه به تاسی ازبند اول)  

 هدف:

درعرصه مواد نفتی میباشد.ماده دوم: اهداف این الیحه عبارت ازتنظیم امور مربوط به خدمات البراتواری   

 اصطالحات:

 ماده سوم: اصطالحات آتی دراین الیحه معانی ذیل را افاده مینمایند:

 Afghan National Standards Authority(ANSA) انسا: اداره ملی ستندرد)انسا( -۱

آمده وشامل مواد ذیل بوده اما مواد نفتی: عبارت ازمرکبات عضوی خالص یا مخلوط اند که ازتصفیه وپروسس نفت خام بدست  -۲

 محدود به آن نمی باشد.

a. ازیا مایع گازها به شکل گاز های مشابه یا مخلوط ازاین گازهای تجارتی، میتان، ایتان، پروپان، بیوتان وسایرگ 

b. پطرول 

c. محروقات هوایی 

d. تیل خاک یا سایرمحصوالت برای تنویریا تسخین 

e. دیزل 

f.  مانند کوره هامواد سوخت برای پروسه های صنعتی 

g.  قیر، ذغال نفت وسایرمحصوالت رسوبی 

h. روغنیات 

i. سایرمحصوالت یا محصوالت جانبی پروسس نفت خام 

j.   ۳- ازطبیعی گازهای هایدروکاربنی، عمدتآ پروپان وبیوتان، میباشد که ازتصفیه نفت خام یا تجزیه گازمایع: مخلوطی ازگ

 تحت فشار بدست میاید

k.   ۴- اه است که نظربه مقادیرمقایسه شده به یک ستندرد گیری یا دستگقداریا بازدهی آله اندازه عیارسازی:پروسه تعیین م

 ردد.گمرجع تعیین می

l.    ۵- .البراتوار: البراتوارآزمایش مواد نفتی میباش 

m.    ۶-  ردیده است.گتانک تیل: تاسیساتی که درآن محل تذخیروپایه های توزیع مواد نفتی غرض فروش بشکل پرچون نصب 

n.    ۷-  یری)لیترمیتر( بوده ومقدارمواد نفتی راکه توسط این پمپ ازمحل ذخیره گپایه توزیع: پمپ ایکه دارای آله اندازه

 ری تخلیه میشود، به لیترنشان میدهد.گدروسایط ویا ظرف دی

o.  عمودی( نصب ودر آن ذخیر: محل  تذخیر که از آهن و یا آهن کانکریت ساخته شده ومعموآل بشکل استوانه ای )افقی یا

 انواع مختلف مواد نفتی نگهداری میشود. این ذخایر میتواند در سطح و یا زیر زمین تعبیه شوند.

p.  ساحه تطبیق 

q.  ماده چهارم: این الیحه باالی ادارات دولتی و غیر دولتی، تصدی ها، موسسات، شرکت ها وتشبثات تولیدی و خدماتی و سایر

 لی و خارجی مقیم افغانستان قابل تطبیق می باشد.اشخاص حقیقی وحکمی اعم از داخ
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 فصل دوم

 وظایف و صالحیت ها 

 اداره مسول

 ماده پنجم: اداره ملی ستندرد یگانه مسئول تطبیق این الیحه میباشد.

 وظایف و صالحیت های اداره ملی ستندرد 

 صالحیت های ذیل میباشد: ماده ششم: اداره ملی ستندرد در راستای تطبیق این الیحه دارای وظایف و

نمونه گیری، آزمایش، تحلیل وصدور یا تایید تصدیقنامه های کیفی برای مواد نفتی وارداتی )در بنادر وگمرکات( و قابل  .1

عرضه در مارکیت )ازتانک تیل، ذخیره مواد نفتی وگاز مایع، ویا هر محلی که در آنجام مواد نفتی به منظور تجارت نگهدای 

 شود(ویا ذخیره می

 فراهم آوری خدمات البراتواری برای سرمایه گذاری وفعالین سلسه عرضه مواد نفتی .2

 اخذ اجرت مناسب در بدل انجام خدمات برطبق این الیحه .3

 

 

 

 فصل سوم البراتور

 خدمات

 ماده هفتم: هدف از ایجاد البراتورها انجام خدمات ذیل میباشد.

  ملی وطرح روش های ستندرد آزمایشات.انجام آزمایشات مرتبط به انکشاف ستندرد های 

 .انجام خدمات مرتبط به صدور تصدیقنامه های کیفی و همچنان آزمایشات مورد نیاز برای تطبیق مقررات تخنیکی 

 .انجام آزمایشات مرتبط به تفتیش واردات وصادرات ومراقبت از مارکیت 

 .فراهم آوری خدمات عیار سازی 

 ختیاری ستندردها.فراهم آوری تسهیالت برای تطبیق ا 

 .انجام آزمایشات بر نیاز مندی ادارات دولتی و غیردولتی 

 آزمایشات

رد مشخص ماده هشتم: نوع آزمایشاتی که باید انجام پذیرد بر حسب نیازمندی و امکانات از جانب آمریت البراتوار های اداره ملی ستند

آزمایشات اساسی شامل مقررات تخنیکی را دارا باشندمیگردد. سعی به عمل آید تا البراتوار ها ظرفیت انجام   

 روش آزمایش

 صورت میگیرد. (ASTM)ماده نهم: آزمایشات عمدتاً بر اساس روش های ستندرد سازمان آزمایش مواد در امریکا 

 اعتبا دهی

 (Accreditation)ماده دهم: اداره ملی ستندرد سعی مینماید تا حد اقل برای یک البراتوار آزمایش مواد نفتی خویش اعتبار نامه 

 کسب نماید.

 نمونه گیری

 ماده یازدهم:

 صورت گیرد. ASTM D 5854و  ASTM D 4057نمونه گیری باید در مطابقت با ستندرد  (1)

 ارگان ها، اداره ملی ستندرد در قبال هر گونه اشتباه در نمونه گیری مسئولیت ندارد.در صورت اخذ نمونه از جانب سایر  (2)

در صورت تقاضای ادارات دولتی و غیر دولتی، اداره ملی ستندرد نمونه گیر مسلکی خویش را جهت اخذ نمونه معرفی  (3)

 مینماید.

 نمونه گیری از تیل های وارداتی حسب ذیل صورت میگیرد. (4)

 / تانکر ها باز شده و از نظر فزیکی معاینه میشود.تمامی واگون ها  .1
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 از یک واگون / تانکر یک نمونه  .2

 از دو الی چهار واگون / تانکر حد اقل دو نمونه .3

 از پنج الی ده واگون / تانکر حد اقل سه نمونه .4

 از ده الی بیست واگون / تانکر حد اقل پنج نمونه .5

 نه از هر چهار واگون / تانکربیشتر از بیست واگون / تانکر به تعداد یک نمو .6

هرگاه واگون ها /  تانکر های شامل یک پارتی از نظر فزیکی متفاوت باشند، مسئول تفتیش واردات میتواند تعداد نمونه ها را  (5)

 افزایش دهد.

ن پارتی هرگاه نمونه های اخذ شده عدم تطابق با مقررات تخنیکی را نشان دهند از تمامی واگون ها / بانکر های شامل هما (6)

 نمونه اخذ میگردد.

 اداره ملی ستندرد در قبال کیفیت مواد نفتی در ذخایر دولتی و غیر دولتی مکلفیت ندارد. (7)

 در صورت تورید مواد نفتی از طریق پایپ الین، پالن جداگانه طرح میگردد. (8)

 تجزیه و تحلیل

 ماده دوازدهم

نفتی گسیل گردد. یک نمونه آن مورد آزمایش قرار گرفته و نمونه دیگر بر در هر مورد باید دو نمونه به البراتوار آزمایش مواد  (1)

 طبق پروسیجر های البراتواری قرار ذیل حفظ میگردد.

هرگاه نتایج آزمایش البراتواری مطابقت نمونه را با ستندرد ها و یا مقررات تخنیکی نشان دهد، نمونه دومی صرف برای ده  .1

 یوم میگردد.

یوم  45الربراتواری عدم تطابق نمونه را با ستنددر ها و یا مقررات تخنیکی نشان دهد، نمونه دومی برای  هرگاه نتایج آزمایش .2

 حفظ میگردد.

در صورتیکه نمونه از جانب ارگان های کشفی و عدلی راجع شده باشد، نمونه دومی الی تکمیل قضیه و اطالع ارگان مربوطه  .3

 حفظ میگردد.

( این ماده، البراتوار آزمایش مواد نفتی اداره ملی ستندرد هیچ مسئولیتی در 1فقره )  2و  1های  ( بعد از معیاد مندرج بند2)

 قبال نمونه ندارد.

( نتایج تحلیل و تجزیه البراتواری تنها در فورم های مخصوص بعد از تایید شخص مسئول و مهر مربوط آمریت البراتوار های 3)

 د.اداره ملی ستندرد مدار اعتبار میباش

 اجرات

ماده سیزدهم: اداره ملی ستندرد در مقابل انجام آزمایشات اجرات متناسب اخذ مینماید. تشریح قیمت انجام آزمایشات در جدول 

 آمده است. 1

در صورت افزایش ظرفیت البراتوار ها و معرفی آزمایشات جدید، قیمت آن بعد از تایید شورای عالی ستندرد مرعی االجرا  (1)

 میباشد.

 ادارات دولتی و غیر دولتی مکلف به پرداخت قیمت آزمایشات قبل از اخذ نتایج میباشد. تمامی (2)

اداره ملی ستندرد نمونه های ارسالی از جانب ارگان های کشفی و عدلی را که به هدف پیگیری قضا یا اخذ شده باشد، بدون  (3)

 اخذ اجرات مورد آزمایش قرار میدهد.

 انجام آزمایشات را به حساب واردات دولت تحویل بانک مینماید.اداره ملی ستندرد عواید حاصله از  (4)

 اجرات آزمایشات البراتواری و خدمات  .1
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قیمت فی آزمایش  روش ستندرد آزمایش نوع آزمایشات

 )افغانی(

 مالحظات

   پطرول

  ASTM D  86 600 تقطیر )ترتیب فرگشن(

 ASTM D 2622, D تعین سلفر
4394 

1000  

  ASTM D 130 700 مسیخورندگی نوار 

  ASTM D 3242 700 تیزابیت

 ASTM D 2699 عدد اکتان تحقیقاتی موتوری
ASTM D 2885 

1000  

  ASTM D 4420 600 فیصدی مرکبات اروماتیک

  300  تثبیت وزن مخصوص

  300  تثبیت زرات میخانیکی و آب

  5200  تست پطرول

 دیزل 

  ASTM D 86 600 تقطیر )ترتیب فرگشن(

  ASTM D 93 300 نقطه جرقه و اشتغال

  ASTM D 445 500 لزوجیت کنیماتیکی

 ASTM D 5453 مقدار سلفر 
ASTM D 2622 

1000  

  ASTM D 2709 300 مقدار آب ورسوبات

  ASTM D 2500 300 نقطه ابری

  ASTM D 4939 300 نقطه انجماد

  ASTM D 3242 700 تیزابیت

 ASTM D 613 دیزلعدد سیتان و اندکس 
ASTM D 976 

1000  

  5000  تست دیزل

 تیل خاک تنویر

  ASTM D 86 600 تقطیر )ترتیب فرگشن(

  ASTM D 56 300 نقطه جرقه و اشتغال

 ASTM D 1266 مقدار سلفر
ASTM D 2622 

1000  

  ASTM D 1322 300 ارتفاع شعله 

  ASTM D 130 700 خورندگی نوار مسی

 ASTM D 2500 ابری و انجمادنقطه جرقه 
ASTM D 2386 

600  

  ASTM D 3242 700 تیزابیت 

  4200  تست تیل خاک تنویر

 تیل طیاره 

  ASTM D 86 600 تقطیر )ترتیب فرگشن(

  ASTM D 93 300 نقطه جرقه و اشتغال
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IP 170 

  ASTM D 2622  1000 مقدار سلفر

  ASTM D 130 700 خورندگی نوار مسی

  ASTM D 1322 300 ارتفاع شعله

 ASTM D 5949 نقطه ابری و انجماد
ASTM D 2386 

600  

  ASTM D 3242 700 تیزابیت 

مقدار هایدرو کاربن های 

 اروماتیکی

IS 1448 1000  

  ASTM D 2386 500 نقطه یخ زدگی

  5700  تست تیل طیاره

 مبالیل

  ASTM D 445 1000 تعین لزوجیت کنیماتیکی

 ASTM D 2265 تعین نقطه افتیدن قطره 
ASTM D 566 

500  

  ASTM D 2386 500 نقطه انجماد ویخ زدگی

  2000  تست مبالیل

 خدمات

 ASTM D 4057 نمونه گیری )فی نمونه(
ASTM D 5854 

1000  

  3000  عیار سازی پایه توزیع و لیتر میتر

 مسئولیت 

 ماده چهارم:

 مواد نفتی اداره ملی ستندرد در قبال نتایج تحلیل و تجربه که ارائه مینماید مسئولیت دارند.البراتوار های آزمایش  (1)

 نتایج ارائه شده صرف از نمونه های واصله به البراتوار نمایندگی مینماید. (2)

 را ندارند.البراتوار های آزمایش مواد نفتی اداره ملی ستندرد صرف خدماتی بوده مسئولیت پیگیری نتایج تحلیل و تجربه  (3)

هرگاه نتایج تحلیل و تجزیه البراتواری حاکی از عدم تطابق نمونه با ستندرد ها و یا مقررات تخنیکی باشد، کاپی نتایج به  (4)

 ریاست ارزیابی مطابقت اداره ملی ستندرد گسیل میگردد.

تخنیکی مربوطه، مرجع نمونه  هرگاه نمونه توسط سایر مراجع دولتی اخذ شده باشد، در صورت عدم تطابق نمونه با مقررات (5)

 گیرنده مسئولیت معرفی محل تذخیر و نگهداشت مواد متذکره را، قبل از اطالع به ملک آن به ادارات کشفی دارد.
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 فصل چهارم

 احکام نهایی

 انفاذ

 ماده پانزدهم

 این الیحه از تاریخ تصویب در شورای عالی ستندرد نافذ میباشد. (1)

بنادری که اداره ملی ستندرد فعالیت دارد، سایر اداات نمیتوانند تحت عنوان انجام آزمایشات، خدمات با انفاذ این الیحه، در  (2)

 یا استهالک البراتوار ها از تورید کنندگان مواد نفتی اجرت اخذ نمایند.

. ستیراتیژی پنچ ساله اداره ملی ستندرد )انسا( تصویب است1  

ستندرد های ملی منظور گردید :.  به تعداد هشت ستندرد ذیل منحیث 2  

 :به تعداد هشت ستندرد ذیل منحیث ستندرد های ملی منظور گردید 

 ( 121:2011ستندرد شمارهAS سنگ های وزنه استوانه ئی از گرام الی )کیلو گرام  10 

 ( 122:2011ستندرد شمارهASمشخصات نخ پنبه ئی مورد مصرف درتارکمپل ) 

 ( 123:2011ستندرد شمارهASمشخ )صات سمنت پورتلند 

 ( 124:2011ستندرد شمارهASمشخصات قیر سرک ) 

 ( 125:2011ستندرد شمارهASمشخصات صابون مایع دست شوی ) 

 ( 126:2011ستندرد شمارهASمشخصات تعین مقدار کلوراید موجود در صابون به طریقه تیتریشن ) 

 ( 127:2011ستندرد شمارهASمشخصات قیرجامد سرک ) 

 ( 128:2011ستندرد شمارهASمشخصات شامپو ) 

 به ساعت دوبجه بعد از ظهر دایر میگردد. 1390حمل  31جلسه بعدی حسب گرزالعمل شورا روز چهار شنبه مورخ  .2

 سکرتریت شورای عالی ستندرد

 

 

 

کنترول کیفیت مواد نفتی   

 هدف

 ماده اول

تی ترتیب این الیحه به هدف بهبود کیفیت مواد نفتی قابل عرضه در کشور و حصول اطمینان از تطبیق ستندرد های ملی مواد نف 

 گردیده است.

 ستندرد های ملی مواد نفتی

 ماده دوم

ط دولتی. ارات ذیربستندرد های ملی مواد نفتی که از جانب اداره ملی ستندرد از طریق کمیته تخنیکی به اشتراک نمایندگان اد 

( این طرزالعمل ۱سکتور خصوصی و نهاد های علمی و اکادمیک تدوین و از جانب شورای عالی ستندرد منظور گردیده در ضمیمه )

 درج گردیده است.

 مقررات تخنیکی )ستندرد های اجباری(

 ماده سوم

واد نفتی تهیه و جهت منظوری ارایه میگردد.به منظور تنظیم بهتر امور مربوطه مقررات تخنیکی )ستندرد های اجباری( م   

 کنترول کیفیت

 ماده چهارم

ارات مکلف به اداره ملی ستندرد )انسا( مسوول کنترول کیفیت مواد نفتی ارداتی. تولیدی و قابل عرضه در مارکیت میباشد. سایر اد 
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 همکاری با اداره ملی ستندرد بر طبیق طرزالعمل های کاری مربوطه میباشند.

اد تخنیکیاسن  

 ماده پنجم

تورید کننده ها مکلف اند تا قبل از آغاز پروسه نمونه گیری اسناد ذیل را در اختیار اداره ملی ستندرد قرار دهند:   

. استعالم تصدی مواد نفتی/ گمرکات۱  

. تصدیقنامه کیفیت/ پاسپورت محصول۲  

صادر کننده باشد. کاپی قرارداد که ثبت دفتر اتشه تجارتی افغانستان مقیم کشور ۳  

. سایر اسناد تخنیکی حسب نیازمندی۴  

 نمونه گیری

 ماده ششم

( نمونه گیری بر اساس ستندرد مربوط نمونه گیری و با استفاده از ظروف معیاری صورت میگیرد.۱)  

لکی البراتوار کارمندان مس( نمونه گیری در حضور نماینده اداره ملی ستندرد. نماینده تورید/ تولیدکننده. و نماینده گمرکات توسط ۲)

 آزمایش کننده صورت میگیرد.

( این ماده مهروالک میگردد. یک نمونه در البراتوار مورد ۲( از هر واگون/ تانکر دو نمونه اخذ گردیده و توسط هئیت مندرج فقره )۳)

یگردد.آزمایش قرار گرفته و نمونه دومی بر حسب الیحه فعالیت البراتوار ها برای مدت معین حفظ م  

 نمونه گیری از تیل های تولیدی تصفیه خانه ها بر حسب الیحه مربوطه صورت میگیرد.

مسوولیت  ( هرگاه نمونه توسط سایر ادارات یا اشخاص اخذ گردیده باشد. اداره ملی ستندرد و البراتوار در قبال دقت نمونه هیچگونه۴)

 ندارد.

 آزمایشات البراتواری

 ماده هفتم

ساسی بر حسب مقررات تخنیکی از جانب اداره ملی ستندرد مشخص میگردد.( آزمایشات ا۱)  

( البراتوار در قبال صحت و دقت آزمایشات مسوولیت دارد.۲)  

( نتایج آزمایشات در فورم مخصوص درج گریده و در اختیار اداره ملی ستندرد قرار داده میشود.۳)  

رسی میداشته البراتوار )لیمز( گردیده  اداره ملی ستندرد از مرکز نیز به آن دست( نتایج آزمایشات شامل سیستم مدیریت معلومات ۴)

 باشد.

یت ملی و ( هرگاه نتیجه البراتوار عدم تطابق با ستندرد های ملی را نشان دهد. موضوع بر عالوه ادارات ذیربط به لوی سارنوالی. امن۵)

 گمرک مربوطه نیز اطالع داده میشود.

های مغایر مقررات تخنیکی )ستندرد های اجباری(تعیین سرنوشت تیل   

 ماده هشتم

ستندرد.  ( واگون/ تانکر هایی که تیل آن مغایر ستندرد های ملی تثبیت گردیده توسط هئیت متشکل از نمایندگان اداره ملی۱)

 تصدی مواد نفتی. گمرک. لوی سارنوالی و امنیت ملی مهروالک میگردد.

غایر ستندرد های ملی توسط اداره ملی ستندرد ارزیابی گردیده.( اسناد تخنیکی تیل های م۲)  

( این ماده به ۱. در صورتیکه تیل وارده قابلیت بهسازی را در تصفیه خانه های داخلی داشته باشد. تحت نظر هئیت مندرج فقره )۱

ای ملی در صورت تطابق با اسناد ه نزدیک ترین تصفیه خانه راجع میگردد. بعد از ختم پروسه بهسازی مجددا نمونه گیری شده و

 اجازه انتقال آن به مالک داده میشود. 

ن ستندرد های . در صورتیکه تیل وارده قابلیت بهسازی را در تصفیه خانه های داخلی داشته باشد. موضوع به کمیته تخنیکی تدوی۲

عیین گردد.مواد نفتی اداره ملی ستندرد در کابل راجع میگردد تا محل کاربرد ممکنه آن ت  

 کمیته تخنیکی متشکل از نمایندگان ادارات ذیربط حکومتی. نهاد های علمی و اکادمیک و سکتور خصوصی میباشد.

میته . در صورتیکه تیل وارده هیچگونه ساحه کار برد نداشته باشد روشن محو آن بر طبق احکام قانون ستندرد ملی توسط ک۳

ننده حق اشتراک در جلسات کمیته تخنیکی را دارا میباشد.تخنیکی تعیین میگردد. نماینده تورید ک  
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اتشه تجارتی  ( درخواست تورید کننده برای استرداد تیل به کشور صادر کننده پذیرفته نمیشود مگر اینکه دعوی شرکت از طریق۳)

استردادی باشد.افغانستان مقیم کشور صادر کننده طی مراحل و کمپنی صادر کننده رسما حاضر به پذیرش تیل   

ک کاپی از اسناد مربوطه به پروسه های مندرج این ماده در اختیار تورید کننده رسما قرار داده میشود.ی( ۴)  

یمه نیز ( در صورت تورید مواد نفتی مغایر ستندرد های ملی. بر عالوه شرایط مندرج این ماده تورید کننده مکلف به پرداخت جر۵)

 میباشد.

 تانک های تیل

ه نهمماد  

ا به فروش ( تانک های تیل مکلف اند تا با یک شرکت تورید کننده قرارداد داشته و فقط تیل تورید شده توسط همان شرکت ر۱)

 برساند. نام شرکت تورید کننده باید در لوحه تانک تیل درج گردد.

هئیت تفتیش  رد. اسناد الزمه را در اختیار( مالک تانک تیل مکلف است تا در اثنای تفتیش که بر طبق الیحه مربوطه صورت میگی۲)

 قرار دهند.

ک تیل شرکت ( هرگاه در اثنای تفتیش تانک تیل تثبیت گردد که تیل مغایر ستندرد های ملی عرضه میگردد. بر عالوه مالک تان۳)

 تورید کننده مربوطه که تانک تیل با آن قرارداد دارد. نیز مکلف به پرداخت جریمه میباشد.

یل مکلف به هرگاه در اثنای تفتیش تانک تیل تثبیت گردد که تخلف در مکمیت قابل عرضه تیل وجود دارد. تنها مالک تانک ت( ۴)

 پرداخت جریمه میباشد.

( تمامی پایه های توزیع تانک های تیل باید مهروالک  اداره ملی ستنرد را دارا باشند.۵)  

میباشد. در صورت فروش سایر انواع ۹۲طرول باالتر از پطرول عادی بوده و تیل سوپر عبارت از پ        A92 (۶ تیل )  

د.تیل تحت نام سوپر مالک تانک تیل بر طبق احکام قانون ستندرد ملی و الیحه مربوطه مکلف به پراخت جریمه میباش  

با متخلفین  پنداشته شده و ( فروش و اضافه نمودن هر نوع عالوگی به تیل در صورت نداشتن مجوز کمیته تخنیکی مربوطه تخلف۷)

 بر طبق احکام قانون ستندرد ملی و الیحه مربوطه برخورد میگردد.

( مالکین ذخایر و تانک های تیل مکلف به رعایت ستندرد ها و روش های معمول محیط زیستی میباشند.۸)  

 فروش پرچون 

 ماده یازدهم

انستان از تاریخ دوم حمل با توجه به تاریخ تصویب آن در کابینه حمهوری اسالمی افغ  (A92) (  ستندرد جدید پطرول  ۱)  

تطبیق میگردد. ۱۳۹۵  

شد.( مهلت تطبیق شرایط مندرج مواد و هفتم این الیحه سه ماه از تاریخ تصویب کابینه جمهوری اسالمی افغانستان میبا۲)  

اشد.ینه جمهوری اسالمی افغانستان میب( مهلت تطبیق شرایط مندرج ماده هشتم این الیحه پنج ماه از تاریخ تصویب کاب۳)  

( ماده نهم این الیحه در کابل شش ماه و در سایر والیات بر طبق پالن ۵( و )۴(.)۳(.)۲(.)۱( مهلت تطبیق شرایط مندرج فقره های )۴)

 کاری میباشد که توسط اداره ملی ستندرد ترتیب و از جانب شورای عالی ستندرد منظور گردد.

وسط اداره شرایط مندرج ماده دهم این الیحه در کابل یک سال و در سایر والیات بر طبق پالن کاری میباشد که ت( مهلت تطبیق ۵)

اری همه ملی ستندرد ترتیب و از جانب شورای عالی ستندرد منظور گردد. شاروالی ها و سایر ادارات موظف مکلف اند تا در زمینه همک

 جانبه نمایند.

 جریمه ها

 ماده دوازدهم

غانی فی تن ( هرگاه اسناد تخنیکی مندرج ماده پنجم این الیحه تکمیل نباشد. تورید کننده مکلف به پرداخت جریمه مبلغ هزار اف۱)

 تیل میباشد.

ه پرداخت ( در صورت تورید مواد نفتی مغایر ستندرد های ملی بر عالوه شرایط مندرج ماده هشتم این الیحه تورید کننده مکلف ب۲)

غ دو هزار و پنجصد افغانی فی تن تیل میباشد.جریمه مبل  

( ماده نهم این الیحه. مالک تانک مکلف به پرداخت ده هزار افغانی جریمه میباشد.۱( در صورت عدم رعایت فقره )۳)  

خلف برای ت هرگاه در خالل دو هفته از پرداخت جریمه شرایط این فقره تطبیق نگردد. مبلغ جریمه دو برابر گردیده و در صورت تکرار
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 مرتبه سوم. تانک تیل مهروالک گردیده و الی رفع معضله فعالیت آن متوقف میگردد.

یل بر ( ماده نهم این الیحه. شرکت تورید کننده بر طبق قانون ستندرد ملی و مالک تانک ت۳( در صورت تثبیت تخلف مندرج فقره )۴)

میباشد. حسب الیحه فعالیت البراتوار سیار مکلف به پرداخت جریمه  

یار وضع ( جریمه های مربوط به سایر فقره های ماده نهم این الیحه بر طبق احکام قانون ستندرد ملی و الیحه فعالیت البراتوار س۵)

 میگردد.

 وضع جریمه ها 

 ماده سیزدهم

ماید.( اداره ملی ستندرد جریمه های مندرج این الیحه را حمع آوری و به حساب عواید دولت تحویل بانک من۱)  

( ماده دوازدهم این الیحه قبل از آغاز مرحله بعدی پروسه تعیین سرنوشت. جمع آوری میگردد.۲( جریمه های مندرج فقره )۲)  

 تطبیق 

 ماده چهاردهم

( این الیحه از تاریخ تصویب کابینه جمهوری اسالمی افغانستان تطبیق میگردد.۱)  

از تاریخ تصویب این الیحه. مقرره مربوطه را ترتیب و طی مراحل نماید.  ( اداره ملی ستندرد مکلف است در خالل شش ماه۲)  
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 فعالیت البراتواری سیار آزمایش مواد نفتیل طرزالعم
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 بخش اول 

 عمومیات

 ماده اول

 هدف

ربط تهیه هنگی موثر میان تمامی ادارات ونهاد های ذیهمااین الیحه به هدف تنظیم بهتر فعالیت البراتوار سیار آزمایش مواد نفتی و 

 گردیده است.

 ماده دوم

 ساحه فعالیت 

عمده و پرچون   اداره ملی ستندرد از البراتوار سیار آزمایش مواد نفتی برای کنترول کیفیت مواد نفتی در تانک های تیل، مراکز فروش

یاورد.ومسیرهای انتفال مواد نفتی در کابل استفاده بعمل م  

 ماده سوم 

 نهادهای همکار

 ادارات و نهادهای  ذیل در زمینه فعالیت البراتوار سیار با  اداره ملی ستندرد همکار میباشد:  (１)

 تصدی مواد نفتی و گاز مایع وزارت تجارت و صنایع  .1

 اتاق تجارت و صنایع افغانستان .2

 اتحادیه تانک های نیل .3

 نقش حمایوی را در زمینه فعالیت البراتواری سیار دارا میباشد.(                         ادارات ذیل 2)

 .  وزارت امور داخله 1           

 ارنوالی څ.  اداره لوی 2           

 (                  اداره ملی ستندرد عندالضرورت همکاری سایر نهاد های ذیربط را نیز جلب خواهد نمود.3)

 

 
 

 بخش دوم 

 روش کاری

 ماده چهارم 

 پالن کاری

( ماده 1فعالیت البراتوار سیار به اساس پالن کاری اداره ملی ستندرد )انسا(  در هماهنگی با نهاد های همکار مندرج فقره ) (1)

سوم تنظیم میگردد. پالن کاری متذکره به اساس اهمیت مراکز فروش، اثر گذاری پروسه کنترول کیفیت و امکانات دست 

 میگردد.داشته طرح 

 پالن کاری به صورت دبعوار با ادارات همکار شریک میگردد. (2)

 ماده پنجم نمونه گیری

نمونه گیری توسط پرسونل مسلکی اداره ملی ستندرد )انسا( با استفاده از روش های ستندرد و ظروف ستندرد نمونه گیری  (1)

 انجام میشود.

اداره ملی ستندرد از جانب نمایندگان ادارات همکار که در پروسه در هر مورد دو نمونه اخذ گیردیده و بر عالوه مهر و الک  (2)

 حاضر باشند امضا و نشانی میگردد. هکذا تاییدی مال تانک تیل/ فروشنده در نمونه اخذ میگردد.

یک نمونه اضافی اخذ شده در صورت تطابق آن با ستندرد های ملی برای مدت سه یوم نگهداری گردیده و در صورت عدم  (3)

با ستندرد های ملی برای مدت یک ماه حفظ میگردد. هیچگونه ادعا بعد از ختم معیاد متذکره مدار اعتبار نمیباشد. تطابق 

 در صورت ارجاع موضوع به نهاد های تعقیب عدلی، نمونه الی ختم قضیه حفظ میگردد.

 ماده ششم 
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 آزمایش البراتواری

 البراتوار سیار صورت میگیرد:آزمایشات اساسی ذیل جهت تثبیت کیفیت مواد نفتی در  (1)

 درنمونه تیل دیزل .1

 تثبیت وزن مخصوص 

 تثبیت رنگ 

 نقطه ابری 

 تعین عدد سیتان 

 اندکس دیزل 

 تعین مقدار سلفر 

 تقطیر 

  نقطه اشتعال 

 لزوجیت 

 درنمونه تیل پطرول .2

 وزن مخصوص 

 تقطیر 

 سلفر 

 سرب 

 تعین عدد اکتان 

 ملی صورت میگیرد. انجام آزمایشات البراتواری در مطابقت با ستندرد های (2)

 

  هفتم ماده

 البراتواری نتایج

 قرارداده همکار وادارات فروشنده تیل تانک مالک اختیار به محل در البراتوار مدیر تایید بعداز البراتواری آزمایشات نتایج (1)

 .میشود

 .میگردد حفظ البراتوار درآرشیف البراتواری نتایح از کاپی یک (2)

 
 

 سوم بخش

 ها ممنوعیت

 

  هشتم ماده

 وتادیب تخلف

 ماده( 2) فقره برطبق فروشنده تیل تانک مالک نشد، دانسته مناسب نقلیه وسایط در استفاده برای آزمایش مورد تیل هرگاه (1) 

 .میگردد نقدی جریمه ملی ستندرد قانون بیستم

 .میگردد دوبرابر ماده این( 2) فقره مندرج جریمه دوم بار برای عمل ارتکاب درصورت (2)

 .میگردد مسدود یوم سه حداقل مدت برای فروش محل تیل تانک سوم بار برای عمل ارتکاب درصورت (3)

 .میشود فرستاده مربوطه مرجع به تیل فروش تیل تانک جواز لغو پیشنهاد عمل، مکرر ارتکاب درصورت (4)

 آن غیر در میگیرد، قرار تفتیش مورد مجددآ یوم سه درمدت گردد، تثبیت فروش محل تیل تانک یک در تخلف هرگاه (5)

 .میاید بعمل تفتیش فروش محالت تیل های تانک از منظم پالن برطبق
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 گردد تثبیت ملی های ستندرد با مطابقت در تیل کیفیت فروش محل تیل تانک یک از تفتیش مرتبه پنج در هرگاه (6)

 .شد خواهد همکار وادارات ستندرد ملی اداره جانب از "کیفیت با تل عرضه" تصدیقنامه

 

   نهم ماده 

 سوپر تیل

 مبنی( بنادر در ستندرد ملی اداره تصدیق کاپی)  رسمی اسناد موجودیت صورت در تا اند مکلف تیل های تانک مالکین تمام  (1)

 های پایه از را "سوپر" الیحه این تطبیق از روز پانزده حداکثر درمدت ملی، باستندرد ان تطابق از واطمینان سوپر تیل برخرید

 .نمایند دور توزیع

 "سوپر" لوحه اینکه برعالوه برسد، فروش به سوپر تیل نام تحت مجاز غیر بامواد عادی تیل از مخلوطی با عادی تیل هرگاه (2)

 برای تیل تانک عمل، تکرار درصورت. میگردد جریمه ملی ستندرد قانون بیستم ماده( 4) فقره طبق میشود برداشته پایه از

 .میگردد مسدود یوم سه مدت حداقل

 ماده( 1) فقره برطبق فروشنده سوپر، تیل نام تحت مجاز غیر بامواد عادی تیل از بامخلوطی عادی تیل عمده فروش درصورت (3)

 .میگردد جریمه ملی ستندرد قانون بیستم

 های تیل عمده های کننده عرضه وآدرس شهرت درمورد دقیق معلومات ارایه به مکلف مندرج پرچون های کننده عرضه (3)

 .میباشد ماده این( 2) فقره مندرج

 

  دهم ماده

 اجباری باستندردهای مغایرت

 آن زیستی ومحیط اقتصادی صحی، واضرار اجباری باستندردهای تیل کامل مغایرت از حاکی البراتواری آزمایشات نتایج هرگاه

 .میگردد اجرات ملی ستندرد قانون ویکم بیست ماده برطبق باشد

  

  یازدهم ماده

 نفتی مواد کمیت

 نشان که را آنچه از کمتر ومقدار نبوده دارا را الزم دقت تیل تانک در توزیع های پایه که شود دیده تفتیش حین هرگاه (1)

 .میگیرد صورت ذیل اجرات صورت آن در مینماید عرضه میدهد

 ودر گذاشته رابرآن انسا اداره مهروالک گردیده عیار پایه دقت باشد ننوده ستندر ملی اداره مهروالک قبآل توزیع پایه هرگاه .1

 نماید صادر تیل تانک مالک به اخطاریه ضمن

 تجدید انسا اداره مهروالک گردیده عیار مجددآ دستگاه دقت باشد، نموده کسب را انسا اداره والک مهر قبآل توزیع پایه هرگاه .2

 .میگردد نقدی جریمه افغانی( 500) مبلغ شده عرضه تیل در کمبود فیصد 1/0هر برابر در تیل تانک ومالک

 .میگردد دوبرار جریمه ، عرضه قابل تیل درکمیت تخلف تکرار درصورت .3

 .میگردد مسدود یوم سه حداقل برای تیل تانک عرضه، قابل تیل کمیت در تخلف مجدد تکرار صورت در .4

 .میگردد ارایه زیربط مراجع به مذکور تیل تانک جواز لغو پیشنهاد گردید، تکرار تخلف چنین مجددازهم آغازفعالیت بعداز هراه .5

 فروشنده به نخست مرتبه در گردد، نمی استفاده توزیع های پایه از که محالت درسایر تیل درکمیت تخلف تثبیت درصورت  (2)

 .میگردد اجرات ماده این( 1) فقره طبق بر بعدی مراتب ودر گردیده صادر اختاریه

 

 دوازدهم ماده

 عدلی تعقیب

 .میگردد معرفی عدلی تعقیب مراجع به تیل تانک ، آتی اعمال ارتکاب درصورت  (1) 

 تفتیش دربرابرعمل موانع ایجاد .1

  نقدی جریمه پرداخت از امتناع .2
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 انسا ازجانب شدن مسدود باوجود تیل تانک فعالیت .3

 

 سیزدهم ماده

  عامه آگاهی

 .میشود رسانیده عامه آگاهی به جمعی اطالعات وسایل از استفاده با قبل دوهفته حداقل سیار البراتوار فعالیت آغاز (1)

 فعاالن به سیار البراتوار فعالیت چگونگی از دهی آگاهی درعرصه تیل های تانک اتحادیه و افغانستان وصنایع تجارت اتاق  (2)

 .نماید می فراهم را الزمه مواد اسناد ستندرد ملی واداره نموده ایفا را مرکزی نقش نفتی مواد سکتور

 ازطریق را نفتی مواد وپرچون عمده فروش ومراکز تیل های تانک از کیفیت کنترول نتایج فوقتآ وقتآ( انسا) ستندر ملی اداره  (3)

 .میرساند عامه آگاهی به جمعی اطالعات وسایل

 جمعی اطالعات وسایل ازطریق اند داشته عرضه ها تیل وبدترین خوبترین ربع یک درمدت که فروش محالت ها تانک شهرت (4)

 .میرسد نشر به

 

 چهاردهم ماده

 آزمایش مصارف 

 .باشد می( انسا) ستتندرد ملی اداره عهده به سیار البراتوار در آزمایش مصارف (1)

 ار مربوط الیحه برطبق آزمایش انجام قیمت نقدی های جریمه وضع برعالوه هشتم، ماده مندرج تخلفات تثبیت صورت در  (2)

 .میگردد اخذ مالک

 تیل تانک مالک از مربوط الیحه برطبق نمونه یک آزمایش انجان قیمت "باکیفیت تیل عرضه" تصدیقنامه ارایه درصورت (3)

 .میگردد اخذ

 

 پانزدهم ماده

   انفاذ

 .میباشد االجرت مرعی ستندرد عالی درشورای تصویب تاریخ واز طرح ماده پانزده بخش سه در الیجه این

 .ختم
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 تفتیش واردات طرزالعمل
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 فصل اول

 مقدمه

 مبنی

 ماده اول

ماده ششم قانون ستندرد ملی ترتیب گردیده است. ۱۸این الیحه به تاسی از حکم بند   

 هدف 

 ماده دوم

 هدف این الیحه تنظیم امور مربوط به تفتیش و تصدیق کیفی امتعه وارداتی حین ورود به کشور میباشد.

 اصطالحات

 ماده سوم

 اصطالحات آتی در این الیحه مفاهیم ذیل را ارایه مینماید:

ورای عالی توسط شستندرد ملی : سندی کی بعد از بررسی و مشورت. توسط متخصصین فنی به منظور حفظ منافع ملی تدوین و 

 ستندرد تصویب می گردد.

یالب ستندرد منطقوی : سندی است که توسط ادارات و موسسات ستندرد دو ویا چند کشور همسایه مشترکا جهت فراهم آوری تهس

 تخنیکی و تجارتی تدوین می گردد.

ردد.ستندرد بین المللی : سندی است که توسط موسسات بین المللی ستندرد تصویب و نشر می گ  

فاده از متن یک مقررات تخنیکی )ستندرد اجباری( : سندی است که مشخصات تخنیکی یا طرزالعمل آن مستقیما یا به استناد یا است

 ستندرد ترتیب و دارای الزامات تخنیکی باشد.

الیت های نجام فعاعتبار نامه : سندی کتبی مبین توانایی و صالحیت کاری شخص حقیقی یا حکمی است که جهت عرضه خدمات و ا

 مشخص مناسب علمی و سالم از طرف اداره ملی ستندرد اعطا می گردد.

خدماتی می  عالمت تصدیق : عالمتی است که از طرف اداره ملی ستندرد تثبیت گردیده و مبین کیفیت اموال.محصوالت و پروسه های

ود و یه رداتی و محصوالت تولیدی حک یا چسپانیده می شباشد که به روی بسته بندی یا جعبه اموال تجارتی اعم از صادراتی و وا

 سیستم های مدیریتی و پروسه های خدماتی اعطا می گردد.

 

وط نشان ارزیابی مطابقت : آزمایش. تفتیش و تطبیق محصول. خدمت و سیستم مدیریت است که مطابقت آن ها را با ستندرد مرب

 میدهد.

جرائیوی با ل تجارتی اعم از صادراتی و وارداتی محصوالت تولیدی و پروسه های خدماتی و اتصدیق نامه : سند کتبی مبین تطابق اموا

 التزامات یک ستندرد. نورم یا اصول اجرائی مشخص است که از طرف اداره ملی ستندرد اعطاء می گردد.

ی اعم از صادراتی و فیت اموال تجارتکنترول کیفیت : آزمایش. تفیش. نظارت یا ترکیبی از شیوه های متذکره اشت که جهت تثبیت کی

 وارداتی محصوالت تولیدی و پروسه های خدماتی و مطابقت آنها با ستندرد های تایید شده به کار میرود.

 ساحه تطبیق

 ماده چهارم

 احکام این الیحه در مورد تمام امتعه تجارتی که تورید آن به کشور مجاز باشد. قابل تطبیق میباشد.
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 فصل دوم

 تفتیش واردات

 ادارات مسول

 ماده پنجم

 تفتیش امتعه وارداتی مسولیت ادارات ذیل میباشد:

رق و لتاژ ( تفتیش ادویه و سایر محصوالت دوایی. مواد آرایشی. شوینده ها. تجهیزات طبی ) مشروط به اینکه تحت ستندرد های ب۱)

وانین و مقررات مربوطه به عهده وزارت صحت عامه میباشد.پایین یا مترولوژی قرار نگیرد( و مواد غذایی آماده بر طبق ق  

لداری و ( تفتیش حیوانات. نباتات. محصوالت زراعتی. حیوانی و نباتی بر طبق قوانین و مقررات مربوطه به عهده وزارت زراعت ما۲)

 آبیاری میباشد.

رات و و مقررات مربوطه به عهده وزارت مخاب ( تفتیش تجهیزات و سیستم های مرتبط به تکنالوژی معلوماتی بر طبق قوانین۳)

 تکنالوژی معلوماتی میباشد.

( تفتیش وسایط نقلیه زمینی بر طبق قوانین و مقررات مربوطه به عهده ریاست ترافیک میباشد.۴)  

ی میباشد.نوردی ملک( تفتیش هواپیما ها و تجهیزات مربوطه به آن بر طبق قوانین و مقررات نافذه به عهده وزارت ترانسپورت و هوا۵)  

( تفتیش سایر امتعه وارداتی مسولیت اداره ملی ستندرد میباشد.۶)  

 امتعه مشمول مقررات تخنیکی 

 ماده ششم

این الیحه حین تورید به کشور مورد آزمایش قرار میگرند. ۱( تنها امتعه تجارتی شامل )لست امتعه( مندرج ضمیمه ۱)  

ای مترولوژی ه تفتیش و تصدیق کیفی منظم ندارد. تفتیش امتعه توریدی برای نیازمندی ه( تورید سایر امتعه تجارتی نیاز ب۲)

 مصونیت و مدیریت خطر از این امر مستثنی میباشد.

ورت میگیرد.( تفتیش امتعه تجارتی شامل لست امتعه بر اساس ستندرد های ملی افغانستان و مقررات تخنیکی مربوط به آنها ص۳)  

عالی  طبق ماده.... قانون ستندرد از جانب اداره ملی ستندرد و یا ادارات ذیربط ترتیب و بعد از تایید شورای ( مقررات تخنیکی۴)

 ستندرد و تصویب شورای وزیران تطبیق میگردد.

الی ناسب را ( هرگاه ستندرد ملی مربوط هنوز تدوین نشده باشد. اداره ملی ستندرد مکلف است ستندرد بین المللی شا منطقوی م۵)

 تدوین ستندرد های ملی پذیرفته و معرفی نماید.

/ ( این ماده. هرگاه تورید کننده ادعای تطابق امتعه توریدی را با یکی از ستندرد های بین المللی۳( در موارد مربوط به فقره )۶)

ین المللی/ مطابقت با همان ستندرد ب منطقوی غیر از آنچه که از جانب اداره ملی ستندرد معرفی گردیده داشته باشد. امتعه وارداتی در

 منطقوی تفتیش و آزمایش میشود مشروط بر اینکه در مغایرت با مقررات تخنیکی مربوط نباشد.

 پروسه تفتیش

 ماده هفتم

( پروسه تفتیش واردات شامل قدمه های ذیل میباشد:۱)  

متقابل. . ارزیابی تصدیق نامه های کیفی با اعتبار بر حسب توافقنامه های شناخت۱  

. تفتیش اسناد تخنیکی مربوط۲  

. نمونه گیری و آزمایش البراتواری.۳  

. صدور تصدیقنامه کنترول کیفیت.۴  

( این ماده عملی میگردد.۱( در هر مورد مشخص ترکیبی از پروسه های مندرج فقره )۲)  

مراحل گمرکی شده میتواند. ( امتعه تجارتی شامل لست امتعه فقط بعد از دریافت تصدیقنامه کنترول کیفیت طی۳)  

 تصدیق نامه کنترول کیفیت

تمشماده ه  

این الیحه آمده است. ۲( نمونه تصدیق نامه کیفی که از جانب اداره ملی ستندرد صادر میشود. در ضمیمه ۱)  

( مهر کنترول کیفیت دارای مشخصات ذیل میباشد:۲)  
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. رنگ مهر تاییدی )تطابق( کنترول کیفیت سرخ میباشد.۱  

رنگ مهر رد )عدم تطابق( کنترول کیقیت سیاه میباشد. .۲  

. شکل مهر مستطیلی میباشد.۳  

. مهر دارای تاریخ میباشد.۴  

. نام اداره ملی ستندرد و محل صدور آن را نشان میدهد.۵  

 وظایف و صالحیت ها 

 ماده نهم

ذیل میباشد.ادارات ملی ستندرد در راستای تطبیق این الیحه دارای وظایف و صالحیت های   

. تفتیش و تصدیق کیفیت امتعه وارداتی.۱  

. تثبیت و ارزیابی کمیت امتعه وارداتی.۲  

. ارزیابی بسته بندی. برچسپ )لیبل(. عالمت ستندرد و سایر عالیم حک شده بر امتعه وارداتی.۳  

. نظارت بر دور نمودن مهر و الک و پروسه تخلیه امتعه وارداتی.۴  

های صدمه دیده.. ارزیابی محموله ۵  

. اخذ نمونه از امتعه وارداتی.۶  

. ارزیابی اسناد تخنیکی.۷  

. توقف و مهر والک امتعه مغایر با مقررات تخنیکی الی تعین سرنوشت.۸  

ارات ذیربط.. تعین سرنوشت امتعه وارداتی مغایر با مقررات تخنیکی بر صبق قانون ستندرد ملی و در همکاری و همانگی با سایر اد۹  

ورید امتعه و تکنالوژی جدیدت  

 ماده دهم

جارت. هرگاه محصول جدیدی وارد کشور گردد که شامل لست امتعه مجاز نباشد کمیته متشکل از نماینده گان وزارت مالیه. وزارت ت

ستندرد  ه ملیاتاق تجارت و صنایع افغانستان و یک نماینده از وزارت/ اداره سکتوری مربوطه تحت ریاست نماینده با صالحیت ادرار

منیت آن موضوع را با نظر داشت موارد استعمال. لزوم تورید. شرایط کاربرد. التزامات اقتصادی و تجارتی و نهایتا جوانب مصونیت و ا

 مطالعه نموده و نظر تخنیکی خویش را صادر مینماید که در صورت تائید شامل لست امتعه مجاز میگردد.

 اسناد

 ماده یازدهم

عه شامل لست امتعه تورید کننده باید یکی از اسناد ذیل را به گمرک ارایه نماید:( برای امت۱)  

. تصدیق کنترول کیفیت اداره مربوطه.۱  

. تصدیق نامه کیفی صادر شده در خارج از کشور که از جانب اداره ملی ستندرد به زسمیت شناخته شده باشد. ۲  

مرکات تحت شرایط مدیریت خطر و یا هم حسب تقاضای اداره مربوطه میتواند ( این ماده. گ۱فقره ) ۲( در حاالت مندرج بند ۲)

 موضوع را به تفتیش مجدد یا آزمایش البراتواری توسط اداره مربوطه راجع نماید.

 معلومات

 ماده دوازدهم

( مرکز معلومات ستندرد و مقررات تخنیکی در اداره ملی ستندرد ایجاد میگردد. این مرکز منحیث مرجع معلومات   ۱) نیز عمل        

  در رابطه به موانع تخنیکی تجارت سازمان تجارت جهانی )WTO TBT Enquiry Point)مینماید.

ی در رح مینماید. باید آنرا با دفتر معلومات ستندرد و مقررات تخنیک( تمامی ادارات که مقررات مربوط به واردات و صادرات را ط۲)

 اداره ملی ستندرد شریک سازند.

 مسولیت ادارات تنظیم کننده

 ماده سیزدهم

زدیک ( اداره ملی ستندرد نمایندگی های خویش را در تمامی گمرکات محصولی/بنادر عمده افغانستان ایجاد نموده و در هماهنگی ن۱)

ت افغانستان فعالیت می نمایند تا سهولیت های الزمه برای تورید کنندگان فراهم گردد.با گمرکا  
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ک که ( تهسالت الزم برای انجام عملیات تفتیش در نمایندگی های اداره ملی ستندرد فراهم گردد. تنها در موارد مغلق یا مشکو۲)

تندرد در کابل فرستاده خواهد شد.مستلزم آزمایشات بیشتر باشد. موضوع به دفاتر مرکزی اداره ملی س  

( اداره ملی ستندرد میتواند برای انجام عملیات تفتیش کمپنی های معتبر داخلی و خارجی را استخدام نمایند.۳)  

                 (Mutual Recognition Arrangement-MRA)توافقات شناخت متقابل    

 ماده چهاردهم

لی انکشاف ستیابی به توافقات شناخت متقابل با ادارات اعتبار دهی سایر کشور ها تالش نماید. ا( اداره ملی ستندرد در راستای د۱)

یز صورت ظرفیت های معادل در افغانستان. به منظور تسهیل پروسه واردات چنین توافقنامه ها حتی میتواند به صورت یک جانبه ن

 گیرد.

ین ندرد. اداره مسول را رسما اطالع میدهد. اداره مسول مکلف به رعایت مواد چن( در صورت امضای چنین توافقنامه ها اداره ملی ست۲)

 توافقنامه ها میتباشد. 

باطی ( به منظور حصول اطمینان از دقت و صحت چنین توافقنامه ها. اداره ملی ستندرد در هماهنگی با ادارات مسول میکانیزم ارت۳)

کیفی کشور مقابل را ایجاد مینماید.با ادارات اعتبار دهی و صدور تصدیق نامه   

 امتعه وارداتی مغایر مقررات تخنیکی

 ماده پانزدهم

ر طبق ( هرگاه امتعه وارداتی شامل لست امتعه از جانب ادارات مسول مغایر با مقررات تخنیکی )ستندرد اجباری( شناخته شوند. ب۱)

ات صورت میگیرد.مواد سیزدهم.نزدهم.بیستم و بیست و یکم قانون ستندرد ملی اجر  

یش را به اداره ( هرگاه تورید کننده با نتیجه تفتیش اداره ملی ستندرد موافق نباشد. میتواند در خالل سه روز کاری اعتراض نامه خو۲)

تورید کننده  ملی ستندرد زسما تسلیم نماید. بعد از سپری شدن این مدت هیچگونه اعتراض پذیزفته نمیشود. رسیدگی به اعتراض

ر ذیل صورت میگیرد:قرا  

. هرگاه البراتوار آزمایش مواد که بر طبق نتایج تحلیل و تجزیه آن امتعه وارداتی مغایر مقررات تخنیکی شناخته. ۱  

(Accreditaion) اعتبار نامه 

 کسب نموده باشد. نظر آن نهایی بوده و اعتراض رد میگردد.

لی ستندرد . هرگاه البراتوار آزمایش مواد که بر طبق نتایج تحلیل و تجزیه آن امتعه وارداتی مغایر مقررات تخنیکی شناخته اداره م۲

 شده. اعتبار نامه  (Accreditaion)مکلف است 

ین المللی اعتبار ه ادارات بموضوع را به یکی از کمپنی های تفتیش یا آزمایش البراتواری معتبر بین المللی که شامل لست یایید شد

 دهی باشد رجاع نماید.

( این ماده نظر کمپنی بین المللی نهایی بوده و بر طبق آن اجرات صورت میگیرد.۲فقره ) ۲( در موارد مربوط به بند ۳)  

( این ماده به عهده تورید کننده میباشد.۲) ۲( مصارف مربوط به بند ۴)  
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 فصل سوم

 احکام عمومی

 تسلیم دهی

 ماده شانزدهم

( ماده ۶( سایر ادارات که الی تصویب این الیحه به نحوی در امور مربوط به تفتیش امتعه وارداتی مندرج فقره )۱)  

 پنجم این الیحه ذیدخل اند مکلف اند تا امور مربوط را در خالل شصت یوم اداره ملی ستندرد تسلیم نمایند.

( این ماده الی انکشاف ظرفیت های اداره ملی ستندرد موفقتا در اختیار اداره ۱رات مندرج فقره )( تسهیالت موجود مربوط به ادا۲)

د.ملی ستندرد گذاشته میشود. اداره ملی ستندرد مکلف است با تدارک تسهیالت الزمه در اعاده تجهیزات متذکره اقدام نمای  

 ماده هفدهم

 انفاذ 

عالی ستندرد نافذ میباشد. این الیحه از تاریخ تصویب از جانب شورای  

 

: لست امتعه ۱ضمیمه   

 لست امتعه که تحت مقررات تخنیکی قرار میگیرند در کتگوری های مختلف عبارتند از:

. روغن های نباتی خوراکی و صنعتی۱  

. میوه جات تازه و خشک و محصوالت مربوط به آن۲  

. گوشت حیوانات و پرنده های حالل۳  

. حبوبات۴  

ذایی بسته بندی/ قطی شده. محصوالت غ۵  

. کانسرو ها۶  

. آب  بوتلی. آب معدنی  مشروبات غیر الکهولی۷  

. ادویه. مواد آرایشی و حفظ الصحوی. نباتات طبی. تجهیزات طبی۸  

. تخم و محصوالت تخم۹  

لبنیات )انواع شیر.قیماق.مسکه پنیر مشتقات آنها( ۱۰  

.انواع ماهی ها و سایر محصوالت مشابه آن۱۱  

.بوره و محصوالت آن۱۲  

. انواع چای۱۳  

. تنباکو۱۴  

. نباتات و محصوالت زراعتی۱۵  

. حیوانات زنده۱۶  

. افزودنی های غذا و مصالحه جات ۱۷  

. انواع تار قالین و پشم باب۱۸  

. مواد نفتی )نفت خام. دیزل.پطرول. تیل خاک.روعنیات.قیر و فزودنی های مجاز(۱۹  

کیمیاوی و پالستیک باب. محصوالت کیمیاوی.کود های ۲۰  

. وسایط نقلیه۲۱  

. مواد ساختمانی )سمنت.سیخ گول.انگالرن.رنگهای تعمیراتی.پایپ ها.ذخایر آب و مواد کیمیاوی مربوطه(۲۲  

AC,DC ۲۳ سامان آالت برقی و دستگاه های مولد برق )انواع کیبل. لین های برق. میتر ها. موتور های .  

PVC ۲۴ تولیدات .  

بخار . دیگ های۲۵  

. بالون ها و سلیندر های گاز۲۶  
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. ترازو ها. سنگ های وزنه و سایر آالت و وسایل اندازه گیری ) کتله.وزن.حجم.طول.غلظت.فشارو درجه حرارت(۲۷  

. بازیچه اطفال۲۸  

( تشریح هر کتگوری از جانب اداره مسول صورت میگیرد.۲)  

ره ملی خواهد شد. سایر ادارات میتواند پیشنهاد افزایش کتگوری ها را به ادا( این لست منظما از جانب اداره ملی ستندرد تجدید ۳)

 ستندرد تسلیم نمایند.
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کنترول کیفیت محصوالت تصفیه خانه ها نفت طرزالعمل  
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 فصل اول 

 عمومیات

 مبنی

 ماده اول

ماده ششم قانون ستندرد سازی طرح گردیده است. 17تاسی ازحکم بند این الیحه به   

 هدف

 ماده دوم

ه موادنفتی هدف این الیحه عبارت ازتنظیم امور مربوط به کنترول کیفیت محصوالت تولیدی تصفیه خانه های نفت وجلوگیرازعرض

 غیرتصفیه شده وپروسس نا شده به بازارمیباشد.

 اصطالحات

 ماده سوم

آتی دراین الیحه معانی ذیل راارایه مینماید:اصطالحات   

یل میشود..تصفیه خانه: محلی است که درآن نفت خام ویا موادنیمه خام نفتی تصفیه یا پروسس گردیده وبه محصول نهایی تبد1  

کاربن )هایدرو. نفت خام: عبارت ازماده قهویی رنگ مایل به سیاه است که درنتیجه تعامالت فزیکی وکیمیاوی هایدروجن وکاربن2

 ها(دراعماق زمین تشکیل میگردد.

مواد ذیل  . موادنفتی: عبارت ازمرکبات عضوی خالص ویا مخلوط اند که ازتصفیه وپروسس نفت خام ویا نیمه خام بدست آمده، شامل3

 بوده اما محدود به آن نمی باشد:

قیر،ذغال نفت وسایرمحصوالت رسوبی  -1            

ت برای پروسه های صنعتی مانندکوره هاموادسوخ -2            

گازهای تجارتی،میتان،ایتان،پروپان،بیوتان وسایرگازهای مشابه یا مخلوطی ازاین گازها به شکل گازیا مایع -3            

تیل دیزل -4            

تیل خاک یا سایرروغنیات برای تنویریا تسخین  -5            

پطرول -6            

روغنیات -7            

 

محروقات هوایی -8            

سایرمحصوالت یا محصوالت جانبی پروسس نفت خام -9            

. پروسس: عبارت ازعملیه ایست که تحت آن نفت خام یا نیمه خام به محصول نهایی ویا نیمه محصول تبدیل میگردد.4  

 

 اداره مسول

 ماده چهارم

عرضه  ول کیفیت محصوالت تولیدی تصفیه خانه های نفت ونظارت برکیفیت موادنفتی قابلاداره ملی ستندردمسول کنتر

 درکشوربرطبق احکام قانون ستنردسازی میباشد.

 ساحه تطبیق 

 ماده پنجم

حداث این الیحه باالی تمامی اشخاص حقیقی وحکمی که تصفیه خانه های نفت وتاسیسات پروسس منضمه آنرا درافغانستان ا

قابل تطبیق میباشد.مینمایند   
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 فصل دوم

 وظایف وصالحیت های اداره ملی ستندرد

 وظایف وصالحیت ها

 ماده ششم

 اداره ملی ستندرد درراستای تطبیق اهداف این الیحه دارای وظایف وصالحیت های ذیل میباشد:

ه هاده جهت استفاده درتصفیه خان.تعین نوعیت مواد خام ونیمه خام نفتی توریدی واستخراج ازمنابع داخلی ومواد اضافه شون1  

.تعین ساحه کاربردموادمندرج بنداول این ماده2  

ی. اخذنمونه،انجام آزمایشات البراتواری وتثبیت کیفیت محصوالت تولیدی تصفیه خانه ها درمطابقت با ستندردهای مل3  

ه خام ومحصوالت تولیدی برطبق جدول .نظارت ودریافت گزارش منظم ازتصفیه خانه ها درمورد بیالنس ذخایرمواد خام ونیم4

این الیحه 1مشخص مندرج ضمیمه   

.ارایه نتایج ارزیابی کیفیت محصوالت تولیدی تصفیه خانه ها به ادارات ذیربط حسب تقاضا5  

.دریافت اجرت نمونه گیری،آزمایش وتثبیت کیفیت موادنفتی تولیدی درتصفیه خانه ها برطبق این الیحه6  

ن ستندردملی درصورت عدم تطابق محصوالت تولیدی با مقررات تخنیکی)ستنردهای اجباری(.تطبیق احکام قانو7  

 نمونه گیری

 ماده هفتم

ل مسلکی .نمونه گیری ازموادخام،نیمه خام واضافه شونده درحضورداشت نمایندگان گمرک وتاجرتوریدکننده توسط پرسون1

 اداره ملی ستندرد برحسب ستنتردمربوط صورت میگیرد.

ه خانه ونه گیری ازمحصوالت تولیدی تصفیه خانه ها درحضورداشت نمایندگان وزارت تجارت وصنایع ومالک تصفی.نم2

 توسطپرسونل مسلکی اداره ملی ستندردبرحسب ستندردمربوطه صورت میگردد.

ده آزمایش ش.درهرمورددونمونه دومی اخذ گردیده وبامهروالک هیئت نمونه گیربه البراتوارفرستاده می شو.یک نمونه 3

 ونمونه دومی برای مدت معین برطبق الیحه مربوطه نزدالبراتوارحفظ میگردد.

این الیحه ازجانب مسولین تصفیه خانه تکیمل وبعد  1.حین اخذ نمونه ازمحصوالت تولیدی،باید جدول مندرج ضمیمه4

 ازتصدیق کمیت آن ازجانب هیئت نمونه گیری دراختیاراداره ملی ستندردقرارگیرد.

نک .نمونه محصوالت تولیدی تصفیه خانه ها ازذخیره گاه ویژه هرمحصول ویا ازنل های خروجی برج تصفیه)دستگاه خ5

 کننده( برحسب طرزالعمل نمونه گیری اخذمیگردد.

 

 حق االجرت

 ماده هشتم

قرارذیل اجرت .اداره ملی ستندرد درمقابل نمونه گیری وآزمایشات البراتواری محصوالت تولیدی تصفیه خانه ها 1

 اخذمینماید:

 اجرت نمونه گیری)بدون درنظرداشت تعدادنمونه درهرمورد(ازمحصوالت تولیدی تصفیه خانه ها مبلغ یک-1           

 هزارافغانی میباشد.

یگردد.اجرت آزمایش نمونه محصوالت تولیدی تصفیه خانه ها ازبابت فی تن مبلغ یکصدوپنجاه افغانی اخذ م-2             

فقره این ماده مستقیماً  2.اجرت آزمایشات البراتواری که ازجانب کمپنی بین المللی انجام میابد ازمجموع مبلغ مندرج بند2

 به حساب کمپنی پرداخت میگردد.

( به حساب عوایددولت تحویل 2( این ماده به استثنای مبلغ مندرج فقره)1.عواید حاصله ازعرضه خدمات مندرج فقره)3

.بانک میگردد  
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 فصل سوم

 مکلفیت های تصفیه خانه ها

 رعایت ستندردهای ملی

 ماده نهم

را تصفیه خانه ها میتوانندتنها مواد خام،نیمه خام وافزودنی هایی راکه درتصفیه خانه ظرفیت پروسس وتصفیه آن

 داراباشند،تورید نمایند.

مورد نیازخویش راقبل ازتوریدبه اداره ملی .تصفیه خانه ها مکلف اند که لست موادخام، نیمه خام وافزودنی هایی 2

ه خانه حق ستندردگسیل دارند. درصورت تایید ساحه کاربردموادمتذکره ازجانب هیئت تخنیکی اداره ملی ستندرد،تصفی

 تورید موادمتذکره را دارا میباشد.

اردگردد،غیرقانونی ومنحیث امتعه (این ماده و2.هرگونه موادخام،نیمه خام وافزودنی که بدون طی مراحل قبلی مندرج فقره)3

د.مغایرمقررات تخنیکی)ستندردهای اجباری( پندادشته شده برطبق ماده سیزدهم قانون ستندردملی اجراآت میگرد  

جهت  .تصفیه خانه ها مکلف اند تا مواد خام،نیمه خام وافزودنی راتحت نظارت وزارت تجارت وصنایع انتقال،تذخیروصرف4

ق طرزالعمل های منظورشده وستندردهای مربوط مصرف نمایند.تولید موادنفتی برطب  

.عرضه موادخام،نیمه خام وافزودنی ها مستقیماً ویا تحت هرنام دیگری به بازارممنوع میباشد.5  

 

 

 عرضه محصوالت تولیدی

 

 ماده یازدهم

محصوالت  ملی ستندرد، میتوانندتصفیه خانه ها تنها بعدازدریافت نتایج مثبت تجزیه وتحلیل البراتواری ازجانب اداره 

 تولیدی شانرا به بازارعرضه نمایند.

 

 

(محصوالت مغایرمقررات تخنیکی)ستنتردهای اجباری  

 ماده دوازدهم

والت متذکره را .هرگاه محصوالت تولیدی تصفیه خانه مغایرستندردهای ملی تثبیت گردد، تصفیه خانه مکلف است تا محص1

ربوطه مجدداً تصفیه یا پروسس نماید.الی تطابق آن با ستندردهای م  

ستندردهای .هرگاه محصوالت تولیدی تصفیه خانه قابل اصالح نباشد،برطبق قانون ستندردملی منحیث محصوالت مغایر2

 اجباری تعین سرنوشت میگردد.

 

 محصوالت جانبی یا بقایا

 ماده سیزدهم

( این 1مه )یای تصفیه وپروسس رادقیقاً درج جدول ضمی.تصفیه خانه مکلف است تامیزان تولید محصوالت جانبی یا بقا1

 الیحه نماید.

ید هیئت تخنیکی .تصفیه خانه مکلف است تاساحه کاربردفروش محصوالت جانبی یا بقایای تصفیه وپروسس راتعین نموده وبعد ازتای2

 اداره ملی ستندردبه مصرف ویا فروش آن اقدام نماید.

 

 
 

 



47 
 

 فصل چهارم

 احکام نهایی

چهاردهم ماده  

د.هرگونه تعدیل دراین الیحه تنها بعد ازتصویب شورای عالی ستندردبا مهلت حداقل سه ماه قابل تطبیق میباش  

 

 انفاذ

 ماده پانزدهم

مرحله نخست این الیحه ازتاریخ تصویب درشورای عالی ستندردقابل تطبیق میباشد.تصفیه خانه های نفت مکلف اند تادر

یدبه بعدازتاریخ تصویب این الیحه لست موادخامف نیمه خام وافزودنی های موردنیازشانراجهت تائحداکثردرمدت سه ماه 

 اداره ملی ستندرد ارایه دارند.

(    1                      )  

                

                     

                   

                 

          

             

     

                             

        )  (               
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تصدیقنامه های کیفیرصدو طرزالعمل  
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 مبنی

رح گردیده است ازبند هفتم ماده ششم قانون ستندرد ملی طماده اول: این الیحه به تاسی   

 هدف 

ب اداره ماده دوم: هدف این الیحه تنظیم امورمربوط به صدورتصدیقنامه های کیفی برای سیستم های مدیریتی و محصوالت از جان

 ملی ستندرد )انسا ( میباشد

 اصطالحات 

افاده میکند:ماده سوم: اصطالحات ذیل در این الیحه معانی آتی را   

، روش ها، . تصدیق دهی :عبارت از ارزیابی و تصدیق خصوصیات،کیفیت، ظرفیت، یا وضعیت یک شخص، سازمان، محصول یا خدمات1

ا پروسه ها وسیستم ها برطبق نیازمندی های مشخص که معموال در یک ستندرد یا کود درج میباشد، بوده که توسط ادارات ب

.دصالحیت و معتبر صورت میگیر  

مستقل ومستند برای کسسب شواهد و ارزیابی عینی آن غرض تشخیص میزان تطابق با میعار های از ٬تفتیش : پروسه سیستماتیک. 2

 طرزالمعل ها ویا سایر معیار های تعریف شده باشد. ٬کود ها٬ستندرد ها٬قبل تعین شده میباشد این معیار ها میتواند پالیسی ها 

اسناد، سوابق، گزارش ها، نمونه ها و یا سایر معلوماتی میباشد که با معیار های تفتیش مرتبط بوده و قابل  . شواهد تفتیش: عبارت از3

 بررسی باشد. شواهد تفتیش ممکن کمی یا کیفی باشد.

 گردد.. ساحه کاری تفتیش: عبارت از شرح موقعیت های فزیکی، واحد های سازمانی، فعالیت ها، پروسه ها و مدت زمان مربوطه می4

دارای  . مفتش ، شخصی است که ازجانب اداره ملی ستندرد  کسب صالحیت نموده و به انجام عملیه تفتیش میپرداز د ، مفتش5

 کارت هویت مشخص میباشد.

افقنامه میان شرایط تصدیق دهی : شرایطی که رعایت آن از جانب متقاضی برای کسب با حفظ تصدیقنامه حتممی بوده وشامل تو   6

علومات در ع تصدیق دهی و متقاضی گردیده است این شرایط میتواند تکمیل معیار ها و شروط توافقنامه ، پرداخت فیس ، ارایه ممرج

 مورد تغیرات در پروسه یا محصول ، فراهم نمودن امکان دسترسی مفتیش به محصوالت تصدیق شده و غیره میباشد.

متقاضی : شخص حقیقی یا حکمی که خواهش دریافت  تصدیقنامه برای محصوالت ) خدمات ، نرم افزار ، سخت افزار ، مواد  7

یحه و پروسس شده و هر محصولی که نتیجه یک پروسه تولیدی یا خدماتی باشد ( را داشته و در خواست رسمی را بر طبق این ال

کیفی اداره ملی ستندرد تسلیم نموده باشد. طرزالعمل های مربوط به واحد تصدیقنامه   

 

 اصول عمومی

 ماده چهارم: اصول عمده ای ذیل باید در صدور تصدیقنامه های کیفی رعایت گردد :

ر مسایل ، منافع بی طرفی :  تصامیم واحد تصدیق  دهی مبتنی بر شواهد عینی برای تطابق یا  عدم تطابق بوده و تحت تاثیر سای   1

دون تعبیض قابل نفع قرار نمیگیرد . خدمات مربوط به صدور تصدیقنامه های کیفی برای تمام متقاضیان به گونه یکسان و بیاحوانب ذی

 دسترس میباشد

الزم است ، دارا  ظرفیت : واحد تصدیق دهی باید ظرفیت های کافی تخنیکی ، تخصصی وبشیری را که برای تصدیقنامه های کیفی  2

نان مشتیریان و مستهلکین جلب گردد.باشد تا اعتماد واطمی  

ای صدور شفافیت : واحد تصدیق دهی دسترسی آذاد به معلومات مرتبط به صدور تصدیق های کیفی مانند شرایط و طرزالعمل ه  3

تامین می  را تصدیقنامه، فیس ها، وضعیت تصدیقنامه )اعطا، تمدید، تجدید، تعلیق، کاهش، حدود، انصراف و لغو( وسایر معلومات الزمه

 نماید 

حفظ محرمیت : معلومات خاص و انحصار مشتری به گونه محرم حفظ میگردد.  4  

رد.پاسخگوی : به هر گونه شکایت در مورد تصدیقنامه یا پروسه صدور آن به گونه شفاف و واضع رسیدگی صورت میگی  5  

 اعتبار دهی

سب نماید. ای مورد نیاز را از مراجع معتبر ملی ، منطقوی یا بین المللی کماده پنجم: واحد تصدیق  دهی سعی مینماید تا اعتبار نامه ه

  

  دهی تصدیق کمیته
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 ماده ششم: کمیته تصدیق دهی از جانب ریس عمومی اداره  ملی ستندرد تشکیل گردیده و دارای وظایف و صالحیت های ذیل

 میباشد :

ود تعلیق . و لغو تصدیقنامه ها اتخاذ تصمیم در مورد اعطا . تمدید .توسعه یا کاهش حد .1  

مطالعه اسناد تفتیش و ارزیابی آن از نظر دقت ، کامل بودن وتطابق با طرزالعمل های مربوطه  .2  

ر دهی و بررسی و مطالعه معلومات دریافت شده از سایر منابع منجمله شکایات مشتریان یا مستهلکین . اظهارات نهاد های اعتبا .3

 غیره 

تقاضای معلومات مزید از تیم مفتیش و متقاضیان در مورد نواقص یا نارسایی های مشاهده شده در جریان ارزیابی  .4  

. ارایه گزاریش به مقامات ذیصالح و نشر معلومات مرتبط به امور تصدیق دهی در ویب سایت و سایر نشریات5  

 

 

 کمیته حفظ بی طرفی

 ماده هفتم

کمیته حفظ بی طرفی متشکل از نماینده گان با صالحیت و مسلکی نهاد های ذیل ایجاد میگردد.  (1)   

. وزارت تجارت و صنایع 1  

. وزارت اقتصاد2  

. اداره ملی ستندرد3  

. اداره حمایه از سرمایه گذاری )آسیا(4  

. اطاق تجارت و صنایع5  

. اتحاد صنعت کاران6  

. پوهنتون کابل 7  

ر حقوقی که از جانب رئیس عمومی اداره ملی ستندرد توظیف میگردد.. یک نفر مشاو8  

( رئیس کمیته از میان ااعضا برای یک دوره سه ساله انتخاب میگردد. 2)  

(  سکرتریت کمیته را ریاست تدوین ستندرد اداره ملی ستندرد عهده دار میباشد3)  

 وظایف و صالحیت های کمیته حفظ بی طرفی 

 ماده هشتم 

حفظ بی طرفی دارای وظایف وصالحیت های ذیل میباشد :کمیته   

 همکاری در طرح پالسی های مربوطه  .1

ارزیابی منظم فعالیت های واحد تصدیق دهی از نظر شفافیت ،  عدم موجودیت تضاد منافع ، و حفظ سیستم تخنیکی و  .2

 اداری

 دیقنامه  های کیفی تضاد منافع داشته باشدجلوگیری از پرداختن  واحد تصدیق دهی به هر گونه فعالیتی که با صدور تص .3

ارایه مشوره به رهبری اداره ملی ستندرد پیرامون مسایل اثر گذار بر شفافیت پروسه صدور تصدیقنامه های کیفی و اعتماد  .4

 مشتریان، جوانب تجارتی و مستهلکین

 پاسخگورسیده گی بخ شکایات مشتریان ،جوانب تجارتی یا مستهلکین در یک پروسه شفاف و  .5

شریک سازی معلومات مستند در مورد عدم رسید گی واحد تصدیق دهی به مشکالت و نواقص در پروسه صدور تصدیقنامه  .6

 های کیفی با رهبری اداره ملی ستندرد

 سایر وظایفی که از جانب مقامات ذیصالح به کمیته سپرده میشود. .7

دیه های ز نمایندگان  ادارات ذیربط دولتی، سکتور خصوصی، اتحا(  کمیته بی طرفی متشکل از نماینده گان ادارات متشکل ا4)

 تجارتی و صنعتی، نهاد های علمی و اکادمیک، نهادهای مدنی و مرتبط به حمایت از مستهلیکین میباشد.

( رسیدگی به شکایات مشتریان، جوانب تجارتی یا مستهلکین در یک پروسه شفاف و پاسخگو5)  
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ه های ند در مورد عدم رسیدگی واحد تصدیق دهی به مشکالت ونواقص درپروسه صدور تصدیقنام( شریک سازی معلومات مست6)

 کیفی با رهبری اداره ملی ستندرد.

( سایر وظایفی که از جانب مقامات ذیصالح به کمیته سپرده میشود.7)  

اد های علمی و ای تجارتی و صنعتی ، نه( کمیته بی طرفی متشکل از نمایند گان ادارات ذیربط دولتی، سکتور خصوصی، اتحادیه ه4)

 اکادمیک، نهادهای مدنی و مرتبط به حمایت از مستهلکین میباشد.

های  کمیته ی طرفی به گونه منظم در هر شش ماه یک باز و یا هم بر حسب دریافت شکایت یا گزارش در ارتباط به تخطی (5)

.ممکنه واخد صدور تصدیقنامه جلسات خویش را درایرمینماید  

ردد.( گزارش جلسات کمیته بی طرف مستقیمآ به رئیس عمومی اداره ملی ستنرد ارایه گردیده او بعد از منظوری نشر میگ6)  

 هیئت نفتیش

ای ذیل ماده نهم: هیئت نفتیش متشکل از مفتشین و متخصصین سکتور مربوطه توظیف گردیده و  دارای وظایف و صالحیت ه

 میباشد.

ش در ساحه اد و سوابق تفتیش ، اسناد مربوط به متقاضی، شرایط و احکام حقوقی وقانونی ومعیارهای تفتیمطالعه  وبررسی اسن .1

 مربوطه

ت انجام انجام تفتیش با استفاده از روش های  مناسب مانند مصاحبه، بررسی اسناد، مشاهدات عینی و فزیکی، ونمونه گیری جه. 2

اهد عینی.آزمایشات البراتواری به منظور جمع آوری شو  

ه ارایه گزاریش از تخلفات عمدی یا غیر عمدی ،ممانعت ها برای امور تفتیش ونواقص در اسناد به کمیته صدور تصدیقنام .3  

. اخذ یاد داشت های مفصل ،تصاویر وثبت ویدیویی در جریان تفتیش در حدود صالحیت و نیازمندی برای 4  

 صدور تصدیقنامه کیفی

منسجم از یافته های تفتیش همراه با پیشنهاد ات مشخص به کمیته صدور تصدیقنامهارایه گزازیش منظم و .5  

حسب لزوم دید اشتراک در جلسات کمیته صدور تصدیقنامه و کمیته حفظ بیطرفی .6  

 استخدام مفتش

 ماده دهم

. مفتیش برای هر پروژه خاص برطبق نیازمندی های محصول باسکتور مربوط توظیف میگردد. 1  

.  کارمند مسلکی وتخصصی اداره ملی ستندرد میتوانند منحیث مفیش توظیف گردند مشروط براینکه 2  

 با وظایف اصلی شان در تضاد منافع نباشد.

د . اشخاص مسلکی خارج از اداره میتواند بر طبق قرار داد باالمقطع منحیث مفتش برای پروژه )های( مشخص استخدام گردن 3

وظایف اصلی شان تضاد منافع نداشته باشد.مشروط بر اینکه با   

ام گردد.. اشخاصی که به گونه مستقیم یا غیر مستقیم با متقاضی ارتباط داشته باشد. نمیتواند منحیث مفتتش استخد4  

ت رفی به حال. هر گاه شکایت مستند در مورد مفتیش دریافت گردد. فعالیت مفتش الی ارزیابی شکایت از جانب کمیته حفظ بی ط5

 تعلیق درمیاید.

.امور مربوط به تفیتش به شرکت ها ی  مشورتی سپرده شده نمیتواند. 6  

 معلومات

 ماده یازدهم 

ا . معلومات مرتبط به صدور و حدود تصدیقنامه و معیار های تفتیش ازطریق نمونه برداری های مناسب جمع آوری گردیده ت( 1)  

لومات در شکل ذیل نشان داده شده است بدل به ثبوت گردیده . رد ه های جمع آوری معم  
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نبع معلوماتم  

 

 

    

 

 جمع آوری بوسیله نمونه برداری مناسب

 

 

 

 

 شواهد اثبات تفتیش

 

 

 

 

 ارزیابی در برابر معیار های تفتیش

 

 

 

 

 یافته های تفتیش

 

 

  

 

 بازنگری )بررسی( کردن
 

 

 

 
 

 نتیجه گیری های تفتیش
 

 

معلومات ممکن نظر به خصوصیات کاری و حدود تفتیش متفاوت باشد. اما عموما شامل موارد ذیل میگردد :( منابع 2)  

مصاحبه باکارمندان وسایر اشخاص مرتبط  .1  

نظارت ازپروسه ها ،فعالیت ها ، ومحیط کاری . 2  

د ها ، مشخصات وطرح های تخنیکی ، وسایر قواید اساسنامه ها، پالسی ها ، ستندرد ها ، دستورات ، جوازها وجواز نامه ها ، قراردا. 3

 مربوطه 

سوابق تفتیش ، صورت جلسات . گزارشات واسناد تخنیکی . آمار و ارقام احصائیوی . شاخص های اجرات و غیره . 4  

پروسه های کنترول وتضمین کیفیت بالخاصه نهاد متقاضی .5  
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زارشات سایر نهاد هاسایر منابع مانند نظریات مشتریان . سروی ها . و ک. 6  

ویب سایت ها و دیتابیس ها .7  

 تصدیقنامه 

 ماده دوازدهم: سند تصدیقنامه باید موارد زیل را دارا باشد :

. نام و موقعیت جغرافیایی مشتری  1  

. ستندرد مربوطه و یا سایر اسناد رسمی همراه با حدود تصدیق دهی 2  

مدت اعتبار و تاریخ انقضا. تاریخ صدور همراه با کود مشخص تشخیصیه ، 3  

. نام ، آدرس ، عالیم تصدیق دهی ، وسایر عالیم مشروط  بر اینکه گمراه کننده نباشد 4  

. سایر معلومات که برای استفاده معقول از تصدیقنامه نیاز بوده و ممانعت حقوقی یا قانونی نداشته باشد. 5  

 شرایط استفاده از تصدیقنامه

یل را رعایت قی وحکمی که تصدیقنامه کیفی را دریافت مینمایند مکلف اند حین استفاده از آن شرایط ذماده سیزدهم : اشخاص حقی

 نمایند :

رعایت شرایط واحد تصدیق دهی حین استفاده از تصدیقنامه در اشتهارات و اعالنات  1  

. عدم استفاده از تصدیقنامه یا عالیم مرتبط به آن گونه گمراه کننده2  

اده از تصدیقنامه و عالیم مرتبط به ان بعد از تعلیق یا لغو تصدیقنامه.  عدم استف3  

. . عدم استفاده از تصدیقنامه برای موارد از فعالیت نهاد که شامل حدود تصدیقنامه نمی باشد .4  

ردد .. حصول اطمینان از اینکه استفاده از تصدیقنامه با عث آسیب به شهرت و اعتبار واحد صدور تصدیقنامه نمی گ5  

. عدم استفاده از تصدیقنامه سیستم مدیریتی به گونه ای که داللت به کیفیت محصول نماید. 6  

. استفاده معمول از عالیم مرتبط به تصذیقنامه ها 7   

 

 عدم تطابق 

چهاردهم  ماده  

ک گردد اما مورد تفتیش شری . هرگاه عدم تطابق با شرایط یا معیارات تفیتش بر مبنی شواهد عینی دریافت گردد باید با نهاد 1  

 از ذکر عوامل و راه حل ها اجتناب بعمل آید

عدم تطابق نظر به طرح تصدیقنامه میتواند به گونه ذیل طبقه بندی کردد : 2  

a. .عدم تطابق حاد )بحرانی(: حالتی که تخلف بسیار مهم مرتبط با مطابقت محصول با شرایط مصونیتی یا مسایل حقوقی باشد 

b.   عدم تطابق عمد: حالتی است که )الف( تخلف اساسی در رعایت فقره/ بند ستندرد مربوطه وجود داشته و / یا : )ب( شواهد

 عینی حاکی از عدم رعایت الزامات مرتبط به محصول یا خدمت وجود داشته باشد.

c.  شواهد عینی عدم تطابق محصول یا عدم تطابق جزیی )کوچک(: هرگاه یک فقره /بند به گونه کامل رعایت نشده باشد، اما

 خدمت وجود نداشته باشد.

 تصدیقنامه کیفی در شرایط ذیل به حالت معلیق میباشد: (1)

 عدم تطابق جاد )بحرانی( وعدم تطابق عمده 1

 عدم رعایت شرایط و معیارات به گونه جدی و یا متداوم 2

 مخالفت و مقاومت در برابر تفتیش مجدد یا پروسه نظارت 3 

 پرداخت فیس ها ، اجرات ها وانجام مکلفیت ها عدم  4

 تقاضای دریافت کنند تصدیق به تعلق تصدیقنامه  5

( این ماده 1مدت تعلیق تصدیق نامه بشتراز شش ماه بوره نمیتوانند هر گاه در این مدت به رفع عوامل مندریج فقره ) (2)

 پرداخته نشود تصدیقنامه لغو میگردد.
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 فیس ها واجرت ها

 دهمماده شانز

 اداره ملی ستندرد در قبال صدور تصدیقنامه های کیفی قرار ذیل فیس اخذ مینماید: 

 فیس تصدیقنامه کیفی برای محصوالت  (1)

a  فیس درخواست ابتدایی مبلغ سه هزار افغانی. 

b فیس تجدید یا تعدیل درخواستی مبلغ یک  هزار افغانی. 

c هزار افغانی فیس برسی . تفتیش . و صدور تصدیقنامه مبلغ یکصد 

d فیس ساالنه جواز استفاده از تصدیقنامه و عالیم مرتبط به آن مبلغ ده هزار افعانی. 

e  فیس تمدید یا تجدید تصدیقنامه بعد از ختمم معیاد اعتبار آن مبلغ پنجاه هزار افغانی بوده که برعالوه فیس ساالنه جواز .

 ( قابل پرداخت میباشد.dمندرج بند )

f فیس تغیر در حدود تصدیقنامه حد اکثر تا سی فیصد فیس بررسی و تفتیش مندرج بند .(c)  وضع شده میتواند، هرگاه

 میگردد. (e)بررسی تغییر حدود بیشتر از فیصدی متذکره باشد تابع فیس تجدید مندرج بند

.مصارف سفر . ترانسپورت و اقامت  هرگاه بررسی تفتیش نهاد متقاضی نیاز به سفر هیت تخنیکی وتفتیش داشته باشد 3 

 هئت به عهده متقاضی میباشد .

فیس های مندرج این ماده قبل از آغاز هر مرحله از جانب متقاضی پرداخت گردیده وفیس های ساالنه در ماه سال مالی  4

 قابل پرداخت میباشد

 ل بانک میگردد فیس ها و اجرت های مندرج این ماده به حساب عواید اداره ملی ستندرد تحوی 5

هر گونه تغیر در میزان فیس های مندرج این ماده تنها بعد از منظوری شورای عالی ستندرد با در نظر داشت مهلت حد  6

 .اقل سه ماه قابل تطبیق میباشد

  

 نهایی احکام

 ماده هفدهم

 تطبیق مینماید.اداره ملی ستندرد جهت تطبیق بهتر این الیحه طرزالعمل های مربوطه را ترتیب و  1

 این الیحه بعد از تصویب در شورای عالی ستندرد مرعی اال جرا میباشد. 2
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 رسانی دربارهطرزالعمل اداری مرکز پاسخدهی و اطالع

 (WTO-TBTسازمان تجارت جهانی ) –موانع تخنیکی فراراهِ تجارت 

 مقدمه

اداره ملی ستندرد )انسا( به اساس قانون ستندردسازی ،مسؤل طرح و تطبیق سیستم های ستندردسازی ،مترولوژی وطرزالعمل های 

 ارزیابی مطابقت میباشد. 

 های ذیل است: این قانون، اداره انسا دارای وظایف و مسئولیت 7ماده  17و  16، 15طبق فقرات 

 ستندرد سازی ، سیستم مترولوژی ، کیفیت و مصؤنیت محصوالت و خدمات ، موانع  ارائه معلومات و رهنمود ها در مورد

 تخنیکی تجارتی و سایر موضوعات مربوط 

  ایجاد مرکز معلومات ستندرد ها ، مقررات تخنیکی ، طرزالعمل های ارزیابی مطابقت و سایر اسناد مربوط 

 بوط در داخل و خارج کشور و نشر آن.جمع آوری معلومات در رابطه به ستندرد ها و فعالیت های مر 

های مرتبط با ستندردها دخیل هستند باید معلوماتِ مربوط به ها و اداراتِ ذیربط که در عرصه فعالیتها و سائر ارگانبنابرآن وزارت

 ور حائز اهمیت است. های اقتصادی در کشگیریمقررات تخنیکی را با بخش مربوطه اداره انسا شریک سازند. این معلومات برای تصمیم
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 فصل اول 

 احکام عمومی

 مبنی 

 1ماده 

قانون ستندرد سازی به منظور پیشبرد درست وظایف اداره ملی ستندرد  )انسا(  7این طرزالعمل  بر اساس حکم  فقره شانزدهم ماده 

 ترتیب وتدوین گردیده است  . 

  2ماده  هدف

رسانی موانع تخنیکی فراراهِ تجارت در چارچوب اداره دهی و اطالع، تأسیس مرکز ملی معلومات“طرزالعمل اداری”هدف از ترتیب این 

بمنظور پاسخ به سؤاالت ملی ستندرد )انسا( تحکیم وتقویت همکاری میان ادارات ذیربط درزمینه تبادل معلومات جهت کمک به انسا 

و موانعِ تخنیکیِ بالقوه فراراه  اعضای سازمان تجارت جهانی مقرارت تخنیکی طرزالعمل های ارزیابی مطابقت به دررابطه به  ستندرها، 

تجارت در افغانستان و آماده ساختن  اطالعات دررابطه به تمام موارد مربوط به مقرارت تخنیکی تسوید شده و تصویب شده بالقوه 

 باشد.المللی افغانستان میهای بینفراراه تجارت، مطابق با مکلفیت

 3اصطالحات ماده  

 آصطالحات آتی در این طرزالعمل مفاهیم ذیل را افاده میکند :

 مرکز پاسخدهی و اطالع راسانی   طرزالعمل اداری: -1

قواعد، رهنمودها یا مشخصات قابل تطبق بر محصول ، پروسه یا میتود های تولیدی مربوطه است که به توافق  ستندرد ها: -2

جوانب ذیربط توسط یک ادارۀ باصالحیت به منظور استفادۀ عامه و مکرر برای انجام فعالیت ها یا نتایج آنها جهت حصول حد 

  مطلوب متکی به نتایج عملی، تکنالوژی تجارب، منحیث سند، تهیه و تدوین می گردد.

روش های تولیدی محصول رامشخص ستندرد است که مشخصات یا پروسه ها ویا   )ستندرد اجباری(: مقررات تخنیکی -3

 نموده و رعایت آن اجباری می باشد. طرزالعمل های اداری که اجرای آن ها اجباری اند، نیز شامل این تعریف می گردد.  

تصدی ها، مؤسسات، شرکت ها و سایر تشبثات خصوصی که به واردات، صادرات تولید ومصرف اموال بر ی :تتجار کایشر -4

 زراعتی و عرضۀ خدمات مبادرت می ورزند، قابل تطبیق می باشد.صنعتی ، تجارتی و 

شیوه های آزمایش، بررسی ،تصدیق و نظارت ویا ترکیب از آن ها است که جهت اطمینان   : ارزیابی  مطابقت طرزالعمل های -5

 .، خدمت و سیستم مدیریت در مطابقت به ستندرد اختیاری یا اجباری مربوط، قرار داردمحصولاز اینکه، 

است که شامل تمام جوانب علمی و عملی جهت حصول اطمینان از دقت در سطوح مختلفۀ  اندازه گیریعلم   مترولوژی : -6

  اندازه گیری می باشد.

شود تا مشخص شود آیا آن انجام می  محصول ل کیفیت مجموعه عملیاتی است که روی یکوکنتر کنترول کیفیت : -7

 .محصول با مشخصات تخنیکی مورد نظر مطابقت دارد یا خیر

 .فرا راه تجارت تخنیکی برداشتن موانع تخنیکی  فرا راه تجارت و یا به حد اقل رساندن موانع موانع تخنیکی تجاری: -8

 
 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84
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 4نام اختصاری ماده 

 یاد خواهد شد. ‘ مرکز’دهی موانع تخنیکی فراراه تجارت، به اختصار تحت عنوان در این طرزالعمل مرکز ملی پاسخدهی  و اطالع 

 5ماده شرایط استخدام یا عضویت در مرکز 

افرادی که در مرکز بکار گماشته میشوند بر عالوه تکمیل نمودن شریط مندرج ماده هفتم قانون کارکنان خدمات ملکی ،  باید واجد 

 شرایط ذیل نیز باشند : 

 تسلط به زبان انگلیسی. .1

 های مسلکی و اساسی الزم جهت پیشبرد وظایف محوله به مرکز. دانش و مهارت .2

 

 

 

 فصل دوم

 و مکلفیت هاوظایف  

 مکلفیت های مرکز در زمینه پاسخ به سؤاالت

 6ماده  

الف( مرکز، مکلف به  پاسخگویی به سؤاالت مربوط به موانع تخنیکیِ موجود و پیشنهاد شده در زمینه تجارت میباشد. وظایفی که 

طبق حصول شفافیت سازمان تجارت  یوم( 15مشمول این مکلفیت میشود شاملِ ارائه معلومات در خالل مدت مناسب )نه اضافه از 

 جهانی درباره موارد ذیل است: 

 شده یا پیشنهادشده در افغانستان. هر گونه مقرره تخنیکیِ تصویب (1)

 هر گونه طرزالعمل ارزیابی مطابقت که در افغانستان تطبیق میشود.  (2)

 های ارزیابی خطر، عواملی که مد نظر قرار میگیرند، و نیز تعیینِ سطح دُرست موانع فراراه تجارت. طرزالعمل (3)

المللی و منطقوی، و همچنان در های ستندردهای بینها و سیستمدر سازمان( انسآ )عضویت و مشارکت افغانستان  (4)

 .المللیهای بینمکلفیتها و ترتیبات دوجانبه و چندجانبه درچارچوب نامهموافقت

ایجاد و حفظ یک دیتابیس و یک وبسایتِ حاوی ستندردهای اجباری و مقررات تخنیکی داخلی و خارجی، و معلومات  (5)

 مربوطه. 

 ایِ ستندردهای اجباری، و مقررات تخنیکی و معلومات مربوطه. انتشار دوره (6)

 صورت گرفته  سائر وظایف محوله در مطابقت به قوانین نافذه و موافقت های (7)

بخاطر تامین مصارف مواد میتوان حق الزحمه مناسب را نظربه سواالت صورت گرفته ازجانب افراد داخلی وخارجی بصورت  (ب

 یکسان اخذ نمود ، مقدار حق الزحمه توسط الیحه جداگانه ترتیب میگردد. 

 

 دهیوظایف مرکز در قسمتِ اطالع

 7ماده 

 ی شاملِ موارد ذیل است: دهمکلفیت های مرکز در قسمتِ اطالع

المللی وجود نداشته باشد یا محتوای یک مقرره تخنیکیِ پیشنهادشده افغانستان الف( هرگاه یک ستندرد، رهنمود یا پیشنهاد بین

المللی )ستندردهای اجباری، رهنمودها یا طرزالعمل های ارزیابی مطابقت( با محتوای یک ستندرد، رهنمود یا پیشنهاد بین
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ای روی شرکایِ تجارتی افغانستان داشته باشد، مالحظهمطابقتِ کافی نداشته باشد، و در صورتیکه مقرره تخنیکی تأثیر قابل

 افغانستان باید: 

ای منتشر کند که شرکایِ تجارتیِ ذیعالقه بتوانند با پیشنهادِ ایجاد یک مقرره ای را در مراحل اولیه و بگونهاطالعیه (1)

 کنند.  خاص آشنایی پیدا

طی یک اطالعیه به شرکایِ تجارتی، آنها را از محصوالتِ تحت پوشش مقرره تخنیکی باخبر ساخته و نیز هدف و دلیل  (2)

ب پیشنهاد ها باید در مرحله اولیه ارائه و ترتیایجاد مقرره پیشنهادشده را مختصراً به آنها توضیح دهد. این اطالعیه

ها هنوز ممکن هنگامی که اِعمال تعدیالت برای بهتر ساختنِ پیشنهاد و ارائه نظریات و دیدگاهمقرره مربوطه، یعنی در 

 باشد ارسال شوند. 

نقل مقرره تخنیکیِ پیشنهادشده را بر اساس درخواست، در اختیار شرکایِ تجارتیِ کشور قرار دهد و در صورت امکان،  (3)

 المللی منطبق نیستند را مشخص سازد. دها یا پیشنهادهای بینهایی از مقرره مذکور که با ستندردها، رهنموقسمت

حداقل شصت روز، بدون تبعیض، به شرکایِ تجارتیِ خود مهلت دهد تا نظریات خود را کتباً اعالم کنند، این نظریات را  (4)

 ها را مدنظر قرار دهد. بنابر درخواست مورد بحث قرار داده، و نظریات و نتایجِ بحث

در صورت بروز یا احتمالِ بروز مشکالت در زمینه حفاظت از صحت و سالمت انسانها، حیوانات نباتات، محیط  ب( با وصف آن،

را طور الزم نادیده بگیرد، TBTتوافقنامه  5زیست و شرایط اقلیمی، افغانستان میتواند هر کدام از مراحلِ متذکره در ماده 

 مشروط بر آنکه افغانستان: 

اش را طی یک اطالعیه، از مقرره تخنیکی مربوطه و محصوالتِ تحت پوششِ آن باخبر ساخته تیبالفاصله شرکایِ تجار (1)

 آمده را مختصراً توضیح دهد. و همچنان هدف و دلیل طرح این مقرره، بشمول نوع مشکل فوریِ پیش

 اش بگذارد. نقل مقرره تخنیکی را بر اساس درخواست، در اختیار شرکای تجارتی (2)

اش مهلت دهد تا نظریات خود را کتباً ارائه کنند، این نظریات را بر اساس درخواست مورد بحث قرار جارتی(به شرکای ت3)

 ها را مد نظر قرار دهد.شده و نتایجِ بحثدهد، و نظریات مطرح

 ها باید به زبان انگلیسی باشد. اطالعیه (ج

 فصل سوم 

 تشکیالت

 ادارات ذیربط

 8ماده   

هایی که در راستای طرح و ترتیب مقررات تخنیکی وطرزالعمل های ارزیابی ادارات ذیل توافق میکنند که معلوماتِ مرتبط با فعالیت

 مطابقت صورت میگیرد در اختیار اداره انسا بگذارند. 

 وزارت صنعت وتجارت  .1

 وزارت صحت عامه  .2

 اداره ملی حفاظت محیط زیست  .3

 وزارت انکشاف شهری .4

 اید عامه وزارت فو .5

 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری .6

 اداره هوا نوردی .7

 وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی .8

 وزارت مالیه  .9

 وزارت عدلیه .10

 وزارت معدن و پطرولیم .11
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 وزارت مبارزه علیه مواد مخدر .12

 وزارت اطالعات و فرهنگ .13

 اتاق تجارت و صنایع افغانستان .14

 9ماده اشخاص ارتباطیِ مرکزپاسخدهی موانع تخنیکی فراراه تجارت 

 مکلفیت وزارت ها و ادارات ذیربط:

رسانی موانع تخنیکی فراراه  دهی واطالع مرکز ملی معلومات”ادارات مندرج ماده هفتم این طرزالعمل شخصی را بعنوان فرد ارتباطی با 

 توظیف نماید تا:   “تجارت

موقع ، از تهیه، تصویب و تطبیق مقررات تخنیکیِ و اسناد مربوطه  معلوماتیِ موانع تخنیکی تجارت را بهمأمورین مرکز  (1)

 مطلع سازد.

شده از سوی شرکای تجارتی های دریافتهای مرکز معلوماتی مبنی بر رسیدگی به سؤاالت و استعالمبه درخواست (2)

 پاسخ دهد.

 کایِ تجارتی، در خالل مدت معینه، نظر دهد. شده از جانب شرهای دریافتدر مورد اطالعیه (3)

 

  10جلسات ماده 

 جلسات مرکز قرار ذیل برگذار میگردد 

 به سطح اشخاص ارتباطی : درهر ربع یک جلسه -1

 به سطح روسا : درهر شش ماه یک جلسه -2

 

 

 فصل چهارم 

 احکام نهائی

 تطبیق

 11ماده  

 وزارت ها و ادارات ذیربط در مورد تطبیق موثر این طرزالعمل مکلف به همکاری  با اداره ملی ستندرد )انسا(  میباشند. 

 انفاذ

   12ماده  

 روز پس از تاریخ امضاء نافذ میگردد. 60این طرزالعمل ا، 
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ریاست تدوین ستندردها   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول
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 عمومیات

 ماده اول  

 مبنی

 قانون ستندردسازی افغانستان و با در نظر داشت اسناد ذیل آماده گردیده است: 33این طرزالعمل در روشنی حکم مادۀ 

  دستور العملISO/IEC تخنیکی کار های طرزالعمل –، بخش اول (ISO-IEC) 

  دستورالعمل هایISO/IEC المللی بین های ستندرد نویس پیش تهیه و ساختار برای قواعد –، بخش دوم 

  موافقت نامهWTO/TBT طرزالعمل اجراآت مناسب برای تدوین، اقتباس و کاربرد ستندرد ها 3، ضمیمه 

 ماده دوم  

 هدف

روش این طرزالعمل، روش یا شیوه ای را که انسا جهت تدوین، انکشاف و ارتقای ستندردهای ملی، کُد های ساختمانی افغانستتان، کُتد   

. همچنین روش های که انسا جهت اقتباس ستندرد های بین المللتی و ستایر   شرح میدهدو سایر اسناد مشابه استفاده میکند،  مطلوب

 اسناد قانونی رعایت مینماید، نیز در این سند به وضاحت تذکر یافته است. 

 ماده سوم  

 اداره مسوول

مستوول   افغانستتان در تنها مرجتع ملتی ستندردستازی     (ISO)سازمان بین المللی ستندرد  بمثابه عضو ادارۀ ملی ستندرد افغانستان 

 تطبیق این طرزالعمل میباشد.

 این طرزالعمل اهداف و مقاصد ذیل را دنبال مینماید:  

 طرح، تدوین، انکشاف، اصالح و نگهداری ستندرد ها 

 ( اقتباسadoption و یا هم در صورت نیاز همسان سازی یا )( انطباقadaptaion  ستندرد های بین المللی یا منطقتوی )

بر اساس نیازمندی های افغانستان مطابق به روش های پذیرفته شدۀ بین المللی و در مطابقت بته مفتاد قتانون ستندردستازی     

 افغانستان

 ع ذیعالقته در تتدوین   عمدتاً با سهیم ساختن جمع کثیری از شترکای مراجت   و خدمات تسهیل استفاده از ستندردها در صنایع

 عضویت در کمیته های تخنیکی که میتواند متضمن پذیرش یا قبولیت ستندردها باشد ستندرد ها و

    ایجاد و تنظیم امور کمیته های تخنیکی و فرعی بمنظور ابراز و علمی و تخنیکی در مورد تدوین، تجدید نظر، اصتالح و الغتاء و

 ساختمانی میباشد    چگونگی تطبیق ستندردهای ملی وکودهای ملی

  ماده چهارم 

 اصطالحات

اصطالحات مندرج قانون ستندردسازی افغانستان که در طرزالعمل تدوین و ارتقای ستندرد ها تذکر یافته انتد، عتین مفتاهیم را     .1

 که در قانون متذکره صراحت دارد، افاده میکنند.

 نماید: سایر اصطالحات مندرج در این طرزالعمل مفاهیم ذیل را افاده می .2

 مسوده کمیته 1.2

 به کمیته تخنیکی باشد ایهسند کمیته که جهت بحث و غور بیشتر آماده ار

 سکرتریت کمیته  2.2

 کارمندانی که مسئولیت حمایت از کمیته های انسا را دارند

 (consensusاتفاق آرا )  3.2

حاصله با در نظر داشت نظریتات همته جوانتب ذیتدخل و حتل      بیانگر موافقت کُلی می باشد، ولی الزاماً بدین معنی نیست که اجماع 

 فصل موارد اختالفی بوجود آمده باشد

 مسوده پروپوزل 4.2
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سند کمیته در مورد کلیات یک موضوع جدید که توسط کمیته تخنیکی آماده میگردد و یا توسط پیشنهاد کننده پروژه جدیتد ارایتۀ   

 میشود

 (FDSمسوده نهایی ستندرد )  5.2

 منظوری چاپ باشد آماده سند نهایی که نظریات عامه در آن گنجانیده شده باشد و 

 عضو کمیته تخنیکی 6.2

 شخص واجد شرایط که اجازه اشتراک در جلسات کمیته تخنیکی را دارد و با کمیته تخنیکی همکاری مینماید.  

 (Quorumحد نصاب ) 7.2

یک کمیته تخنیکی است تا به منظور قانونی شدن مصوبات و تصامیم جلسات باید حد نصاب عبارت از تعداد الزم اعضای رای دهنده 

 حضور داشته باشند. حد نصاب جلسات کمیته های تخنیکی انسا عبارت از اکثریت یعنی باید بیشتر از نصف اعضای رای دهنده باشد.

 کمیته فرعی 8.2

هدف پیشبرد یک بُعد مشخص ساحه کتاری ایتن کمیتته ایجتاد      کمیته فرعی عبارت از کمیته ای است که توسط کمیته تخنیکی به

 میشود

 (TCکمیته تخنیکی ) 9.2

 عبارت از کمیته ای است که برای پیشبرد یک ساحه مشخص کار تخنیکی توسط ادارۀ انسا ایجاد می شود

 اسناد انسا 10.2

شد ولی الزامی نیست تا منحیث یتک ستتندرد ملتی    هر سند انسا که جوابگوی یک یا بیشتر از یک بُعد ستندرد ها و ستندردسازی با

 نشر شود، مثالً کُد اجراآت مناسب

 مسوده کاری 11.2

هر نسخۀ مشخصات یا اسناد دیگر که توسط کمیته تخنیکی یا کمیته فرعی تهیه گردیده باشد ولی تا هنوز توسط کمیتته تخنیکتی   

 ه شناخته نشده باشد(منظور نشده باشد )مثالً، سند که تا هنوز منحیث مسوده کمیت

 (WGگروپ کاری ) 12.2

گی به یک پروژه مشخص یا بختش مشتخص از یتک پتروژه توظیتف      گروپ از افرادی که توسط کمیته تخنیکی یا فرعی برای رسیده

 میگردند و به کمیته اصلی راپورده می باشد.
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 ماده پنجم 

 مخففات

 مخففات یا اختصارات مندرج این سند:

 ANSA (Afghan National Standards Athority) افغانستاناداره ملی ستندرد 

 AS ( Afghan Standard)  ستندرد ملی

 Cmmittee Draft CD مسوده کمیته

 Draft Ntional standard DNS مسوده ستندرد ملی

 Final Draft standard FDS مسوده نهایی ستندرد

 International Electro-technical میخانیکی –کمیسیون بین المللی الکترو 
Commission 

IEC 

 International Organization for سازمان بین المللی ستندرد
Standardization 

ISO 

 New Project NP پروژه جدید

 Primary Work Item PWI کلیات یک موضوع کاری

 Sub-committee SC کمیته فرعی

 Supreme Council of Standards SCS شورای عالی ستندرد

 Technical Barriers to Trade TBT موانع تخنیکی تجارت

 Technical Committee TC کمیته تخنیکی

 Terms of Reference ToR الیحۀ وظایف

 Video Conference VC ویدیو کنفرانس

 Working Draft WD مسوده کاری

 Working Group WG گروپ کاری

 World Trade Organization WTO جهانیسازمان تجارت 
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   فصل دوم                         

 تدوین ستندرد های ملی

 ماده ششم 

 اصول

( و TCهر پروژه یا ستندرد منتشره که برای افغانستان مناسب و ضروری تشخیص گردد، برای انکشاف به کمیته تخنیکتی )  (1)

( ذیربط راجع میشود. در نبود چنین کمیته، پروپوزل یا پیشنهاد ایجاد کمیته تخنیکی عنتوانی رئتیس   SCکمیته فرعی )یا 

 عمومی انسا صورت میگیرد. 

همکاران )شرکای ذیربط( سروی ساالنه را انجام میدهد؛ همچنین بتر استاس    ،انسا به هدف شناسایی ستندرد های مورد نیاز (2)

 د.  ردگمیسروی شناسایی و توسط انسا اولویت بندی شده باشد، پالن کاری ستندرد سازی تهیه  ضروریاتی که در جریان

انسا عالوه برحمایت از تمام کمیته های تخنیکی و فرعی، مسئولیت سکرتریت این کمیتته هتا را نیتز دارد. در ضتمن، افتراد       (3)

تخنیکتی اشتتراک نمتوده ولتی بته صتفت        صاحب نظر و متخصیصین ستندرد سازی انسا منحیث عضو کاری در کمیته های

 رئیس کمیته تخنیکی یا فرعی انتخاب شده نمی توانند. 

برای هر کمیته تخنیکی یا فرعی یک برنامه کاری متشکل از اجزای کاری یا پروژه های در حال تطبیق، باید تهیته و ترتیتب    (4)

ختمانی انسا در فواصل زمانی معتین گتزارش ارایتۀ    گردد؛ و در مورد اجراآت و پیشرفت ها به رئیس ستندرد ها و کُد های سا

 شود

 موارد ذیل میباشد:( مطابق به justificationطرزالعمل ارایۀ پروژه های ستندرد های پیشنهادی با دالیل مقنع ) (5)

 

 ماده هفتم 

 فرائید یا پرسه تدوین ستندرد ها

 پروسه تدوین ستندرد

 عمومیات (1)

ملی در ماده ذیل تشریح گردیده است. برای طرزالعمل های بدیل بخصوص مترتبط  شرایط اساسی برای تدوین ستندرد های  .1

 به اقتباس ستندرد های موجود و سایر اسناد انسا مادۀ دهم منحیث مأخذ استفاده شده میتواند

 نشان داده شده است  ذیلپروسه تدوین ستندرد در دیاگرام یا چارت  .2
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 پروسه تدوین ستندرد
 
 
 
)صفری(مرحله مقدماتی     

 بالقوه( PWIشناسایی 

مرحله آماده سازی 

 )مسوده کاری(

 مرحله پیشنهاد

 منظور گردید
 رد گردید

مرحله نظرسنجی )مرحله 

4) (FDNS) 

( 3مرحله کمیته )مرحله 

 )مسوده ستندرد ملی(

مرحله چاپ یا نشر 

(6)مرحله   

 رای گیری

 بلی

 نخیر

مرحله تصویب و منظوری 

 (AS) ( 5)مرحله 

  همکاران )شرکا(:

 حکومت -

 نهاد های تنظیم کننده -

  خصوصی سکتور -

 انسا -

نهاد های ستندرد سازی  -

 منطقوی

 سایر مراجع -

 بازنگری
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 ذیل صورت میگیرد.شماره گذاری اسناد انسا مطابق به نحوۀ شماره گذاری  .3
تصتریح   ISO/IEC 21-1:2005نحوه شماره گذاری بر اساس سفارشاتی که برای اقتباس ستندرد هتای بتین المللتی در رهنمتود     

 یافته است، استوار است.

 : اقتباس ستندرد های بین المللی1بخش  --اقتباس ستندرد ها و سایر اسناد بین المللی به سطح منطقه یا ملی  

ینه های مختلف نحوه شماره گذاری را تشریح نموده است. در انسا دو سیستم متوازی شتماره   گز ISO/IEC 21-1:2005رهنمود 

 گذاری طور ذیل اقتباس یافته است:

 1نحوه شماره گذاری 

 ASزمانیکه ستندرد ها به سطح ملی بدون تغیر ستندرد های منطقوی یا بین المللی اقتباس میشوند، حتروف شناستایی کننتده     1.1

 باید قبل از شماره گذاری موجود افزود شود، مثالً: )ستندرد انسا(

 شماره گذاری مضاعف شماره گذاری مفرد سند

 ISO AS ISO 11611:2007 AS 1000:2017اقتباس یکی از ستندرد های 
ISO 

10000:2013 

 CODEX AS CODEX STANاقتباس یکی از ستندرد های 
296:2009 

As 1000:2017 
CODEX STAN 

100:2010 

اقتباس متن انطباق یافته سارسو که مرجع آن یک ستندرد 

 بین المللی باشد

AS SARSO 10142-1: 
2008 

AS 1000:2017 
SARSO 10142-

1:2008 

که مرجع آن یک ستندرد  ASاقتباس متن انطباق یافته 

 ها باشد NSBملی یکی دیگر از 

AS GOST 16001:2007 AS 1000:2017 
GOST 

16001:2007 

 

 در حین شماره گذاری، سال را که ستندرد اقتباس یافته برای اولین بار چاپ شده است، باید حفظ نمود. : 1یادداشت 

منحیث مرجتع ستتندرد اقتبتاس یافتته انستا       "”SARSOدر صورت اقتباس ملی متن انطباق یافته سارسو، مخففات : 2یادداشت 

 صورت گرفته است، نوشته میشود.  تذکر نیافته و تنها ستندرد مرجع که از آن انطباق

 سال نشر سند منحیث ستندرد انسا به شکل یک عنصر مجزا در سطر بعدی تذکر میآبد؛ مثالً  

 
AS CODEX STAN 12:1981 

 27-03-2010)تاریخ نشر(:  

 با استفاده از این سیستم درج تاریخ، دستیابی مستقیم به سند اصلی حفظ میگردد.  

 بدیل آن ممکن استفاده از نحوه شماره گذاری مضاعف باشد که در آنصورت شماره سند ملی طور ذیل خواهد بود... 1.2

 

 

 

 
 

 

 2نحوۀ شماره گذاری 

 برای ستندرد های ذیل:

i.  اصلی انسا؛ یا  ملی ستندرد های 

ii. اقتباس سایر ستندرد های ملی، منطقوی یا بین المللی با تغییرات 
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 بستته  و تولیتد  شرایط – خبازی محصوالت – AS 10:2010با تسلسل معمول افزود میگردد، مثالً،  ASتنها حروف شناسایی ملی 

 خشک نان بندی

(، در حالیکه ستندرد مرجع در پشتی )پوش( سند ستندرد ملتی واضتح نمتی گتردد، ولتی      ii) 2یادداشت: در مورد نحوه شماره گذاری 

 تذکر به عمل میآید)در پیشگفتار یا مقدمه، از ستندرد مرجع  (معموالً در متن ستندرد 

 ( به شکل مجزا در سطر بعدی نوشته می شود:ASسال چاپ سند به عنوان ستندرد انسا )
AS 10:2010 

 06-04-2011تاریخ چاپ: 

 

 مرحله مقدماتی )مرحله صفری( (2)

مرحله مقدماتی مرحله ای است که کمیته تخنیکی یا فرعی فرصت معرفی پروپوزل )که منحیتث کلیتات موضتوع کتاری یتا       .1

PWI       افاده میگردد( پروژه های جدید را که بنابر دالیل آماده نباشند، معموالً بسنده یا کامتل نمتی باشتند، جهتت انکشتاف

 بدست میآورند.  

مرحله مقدماتی تعین نشده و تنها بعد از تأیید، مشخص میگردنتد. ایتن در حالیستت کته     تاریخ متوقعه برای کلیات کاری در  .2

 یکتعداد فعالیت ها مانند ریسرچ )مطالعات( ممکن جهت تهیه پروپوزل اجرا گردند. 

ستط  به منظور اینکه کلیات موضوع کاری به عنوان پروژۀ تدوین ستندرد ها در مرحله مقدماتی تصویب شود، نیاز است تتا تو  .3

ستندرد تدوین کمیته تخنیکی یا فرعی مرور گردیده و جهت مرور بعدی به اداره انسا تسلیم داده شود. بعد از منظوری رئیس 

 انسا، کلیات یک موضوع کاری شامل مرحله پیشنهاد )پروپوزل( شده میتواند.

 (1مرحله پیشنهاد یا پروپوزل )مرحله  (3)

پیشنهاد کاری جدید )به شمول پیشنهاد انتقال کلیات یک موضتوع کتاری بته یتک     مرحله پیشنهاد مرحله ای است که انسا  .1

 پروژه رسمی( را رد و یا تأیید مینماید

پیشنهاد کاری جدید عبارت از پیشنهاد یک پروژه ستندردهای جدید بوده و یا هتم داللتت بته تتدوین یکتی از متوارد ذیتل         .2

 میکند:

i. یک ستندرد جدید 

ii. یک بخش جدید ستندرد موجود 

iii. بازنگری یک ستندرد موجود یا بخش از آن 

iv. تعدیل یک ستندرد موجود یا بخش از آن 

در صورت پذیرش، پیشنهاد کاری جدید منحیث جز از برنامۀ کاری یک کمیته تخنیکی یا فرعی محستوب گردیتده و تتاریخ     .3

 مراحل بعدی باید مشخص گردند.

با شامل شدن پیشنهاد کاری جدید در برنامه کاری، مرحله پیشنهاد خاتمه میآبد. با تکمیل شدن مؤفقانته مرحلته پیشتنهاد،     .4

 گزارش داده میشود.  ISONETاین پروژه شامل برنامه کاری ستندرد سازی انسا گردیده و متعاقباً به 

 

 (2)مرحله  Preparatory Stageمرحله آماده سازی یا  (4)

( را، اگر نیاز باشتد، آمتاده میستازد. در صتورتیکه     Working Draftماده سازی مرحله ای است که مسوده کاری )مرحلۀ آ .1

مسوده کاری یکجا با پیشنهاد مقدماتی پروژه فراهم شده باشد، این مرحله حذف میگردد. همچنین زمانیکته ستتندرد متورد    

 نهاد اصلی فراهم شده باشد، این مرحله قابل حذف است.نظر بر اساس ستندرد موجود و یا هم مسوده کامل آن با پیش

 مرحله آماده سازی بعد از آماده شدن مسوده کاری جهت تسلیمی به کمیته تخنیکی یا فرعی، خاتمه میآبد.   .2

 

 (3)مرحله  Committee Stageمرحله کمیته یا  (5)

 در این مرحله نظریات اعضا جمع آوری میشود و برای پیشرفت مسوده به مرحله نظرسنجی رای گیری صورت میگیرد.  .1
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سکرتریت کمیته، مسوده کمیته را جهت دریافت نظریات و رای گیری با وضاحت بیشتر در مورد هدف مترور و تتاریخ نهتایی     .2

ی بعدی کمیته برای مدت زمان کمتتر بتا توافتق کمیتته شتریک      روز شریک میسازد. مسوده ها 15ابراز نظر اعضا در خالل 

 الزامی میباشد.    ،میگردد. اعضا باید ابراز نظر نموده و حق استفاده از رای

در جریان مرحله کمیته، اصل رهنمودی عبارت از رسیدن به اتفاق آرا میباشد. سکرتریت کمیته جهت حتل و فصتل تفتاوت     .3

تخنیکی از همۀ امکانات از طریق یک پروسه اشتتراکی و تعقیتب مکاتبتات، جلستات و غیتره،      دیدگاه و نهایی سازی نظریات 

 استفاده نماید

 (، مرحله کمیته به اتمام میرسد.  DPRبعد از منظوری منحیث مسوده گزارش پروژه ) .4

 

 (4)مرحله  Enquiry Stageمرحله نظرسنجی یا  (6)

یات جمع کثیری افراد یا نهاد های که به گونه مستقیم در کمیته مرحله نظرسنجی مرحله ای نظر خواهی عامه است که نظر .1

های ذیربط انسا دخیل نیستند، جمع آوری میگردد. معموالً ادارۀ انسا اطالعیه را که حتاوی عنتوان مستوده ستتندرد، هتدف      

مستوده ستتندرد   کاری، فشرده محتویات، تاریخ شریک سازی، تاریخ ختم مرحله نظرسنجی، و اینکه از کجا و چطتور کتاپی   

بدست میآید، در ویب سایت یا جریده به نشر میسپارد. همچنین انسا از ابزار یا روش های بدیل مانند ارسال مکاتیب به نهتاد  

 های ذیربط، نشر اطالعیه در روزنامه های محلی و غیره نیز استفاده کردیده میتواند.  

نیاز به انکشتاف   استثنایی زمانیکه نظریات واصله در متن پیشنهادی این مرحله معموالً یکبار صورت میگیرد. اگرچه در موارد .2

داشته باشد، این مرحله قابل تکرار است؛ طوریکه مسوده تجدیدنظر شده بر اساس نظریات واصلۀ جهتت نظتر ختواهی     بیشتر

 بیشتر دوباره شریک میگردد.  

حتل و فصتل    %100، ولی الزامی نمی باشد. بجای بهتر است تا مواردی اختالفی قبل از مرحله نظرسنجی حل و فصل گردند .3

مواردی اختالفی میان اعضای کمیته، ترجیح داده میشود تا مسوده جهت نظرخواهی عامه شریک گردد. در چنین حاالت، به 

ظریتات  ارتباط موارد اختالفی توضیحات بیشتر ارایه و از مرور کننده گان خواسته شود تا موارد متذکره را با دقت مطالعته و ن 

 سازندۀ خویشرا که در حل این موارد مُمد واقع شده بتواند، شریک سازند.  

از طریق  WTOروز تکمیل شود. مسودۀ مرحله نظرسنجی باید با مقامات ذیربط مانند  60مرحله نظرسنجی باید در خالل  .4

ISONET  .شریک گردد 

استفاده شده باید واضح یا صریح باشد: مثبت، منفی یا خود داری رای گیری: استفاده از حق رای برای اعضا الزامی است. رای  .5

 (abstentionاز دادن رای )

a)  رای مثبت میتواند توأم با نظریات کوچک تخنیکی و نوشتاری باشد، البته با نظر داشت اینکه سکرتریت کمیته به این

گی خواهد نمود. رای مثبت نباید توأم با وضع شرایط جهت منظوری باشد و در صورت وضع شرایط، رای موارد رسیده

 منفی تلقی میگردد.  

b)          رای منفی: رای منفی باید توأم با دالیل تخنیکی باشد. رای منفتی ممکتن بیتانگر آن باشتد کته بتا پتذیرش تغیترات

 مشخص تخنیکی، به رای تأیید تبدیل شود

c) رای منفتی بکتار    %25مانی تکمیل میگردد که دو ثلث آرای کُل رای تأیید داده باشند و نباید بیشتتر از  معیار تایید ز

رفته باشد. در جریان شمارش آرا، خودداری از رای دهی و رای منفی که توأم با دالیل تخنیکی نباشتند، در شتمارش   

 آرا محاسبه نمی گردند

( استت،  FDSگرفت که وقت مناسب برای مرحله مستوده نهتایی ستتندرد )   زمانیکه رئیس کمیته تخنیکی یا فرعی تصمیم  .6

نهایی را به هدف حصول اطمینان از اینکه مسوده مطابق به معیتار  تصحیح مرحله نظرسنجی به اتمام میرسد. انسا بازنگری یا 

 درد محول میگردد.  نوشتاری این اداره تحریر شده است، انجام داده و متن جهت تصویب و منظوری به شورای عالی ستن

 

 (5)مرحله  Approval/ Endorsement Stageمرحله تصویب و منظوری یا  (7)

 منظوری نهایی اسناد به عنوان ستندرد های ملی از صالحیت های شورای عالی ستندرد میباشد .1

 با تکمیل شدن این مرحله، غرض دسترسی به ستندرد منظور شده اطالع داده میشود. .2
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 (6)مرحله  Publication Stageمرحله چاپ یا نشر  (8)

روز بعتد از تتاریخ منظتوری صتورت      30زمانیکه یک ستندرد توسط شورای عالی ستندرد منظور گردید، چاپ و نشر آن باید در خالل 

 گیرد.  
 

دشرایط ارایۀ پروپوزل به ارتباط پروژه جدید ستندر  

 قرار داشته باشد.پروپوزل پروژه جدید ستندرد باید در محدوده کاری انسا 

 پروپوزل حد اقل باید دارای اجزای ذیل باشد:  .1

 عنوان 

 )ساحه قابل تطبیق(محدوده کاری  .2

 مقصد و دالیل مقنع 

 تعین نوع سند متوقع انسا 

 پیشنهادات در مورد تاریخ تکمیلی و یا اولویت برای انکشاف 

 اسناد مرتبط 

 همکاری و هماهنگی 

 

 عنوان .3

 باشد.میعنوان به گونه واضح بیانگر موضوع ستندرد یا سند پیشنهادی 

 

 محدوده کاری .4

و در صورت نیاز مواردی که تحت محدوده وده محدوده کاری به گونه واضح بیانگر ساحه تحت پوشش پروژه ستندرد های پیشنهادی ب 

 شوند.  میکاری قرار نمی گیرند، به شکل واضح بیان 

 مقصد و دالیل مقنع .5

مقصد و دالیل مقنع ستندرد پیشنهادی به شکل واضح بیتان گردیتده و نیازمنتدی ستندردستازی هتر بُعتد )مشخصتات( کته در          1.5

 .  دگردمیمیشود با دالیل مقنع بیان        ستندرد گنجانیده 

 نماید که موضوع پیشنهادی در محدوده کاری سایر کمیته های موجود قرار ندارد می پیشنهاد کننده از قبل مشخص 2.5

درصورت پیشنهاد چندین پروژه جدید، مقصد و دالیل مقنع تحت یک پروپوزل با ذکر عنتاوین و اهتداف کتاری هتر پتروژه )جتز(        3.5

 پیشنهاد شده میتواند.  جداگانه،                بصورت 

 نوع سند انسا   .6

 .سازدمید کننده حتی االمکان نوع سند انسا را که تدوین میشود، واضح پیشنها

 

 

 تاریخ و اولویت بندی .7

شود. در صورتیکه یک سلسله ستندرد هتا  میمعلومات پیرامون اینکه چه زمانی ستندرد قابل دسترس خواهد بود در پروپوزل گنجانیده 

 .   میگردنداولویت بندی  میشوند بطور یکجا پیشنهاد

 مرتبط اسناد .8

 .  مینماید پیشنهاد کننده مسوده اول کاری را غرض بحث، و یا حد اقل طرح از مسوده کاری را یکجا با پروپوزل ارایۀ  1.8

 شوندمی( بدون در نظر داشت منبع آن لست تخنیکی هر سند مرتبط شناخته شده )ستندرد ها و مقررات 2.8

 اهمیت آنها لست گردند، بیشتر مُمد واقع خواهند شددر صورتیکه اسناد با اشاره و در نظر داشت  3.8
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       در صورتیکه پیشنهاد کننده یک سند مناسب موجود را به عنوان یک ستندرد )با و یا بدون اصالحات( قابل قبتول بدانتد،     4.8

 شودمیکاپی آن ضمیمه پروپوزل 

 همکاری و هماهنگی .9

 .  دگردمی تهیه ه همکاری و هماهنگی آنها باشد، یک لست از موسسات یا نهاد های ذیربط که ضرورت ب

 کار آماده سازی .10

حاضر به اجرای فعالیت های آماده سازی پروژه جدید ستندرد هتا میباشتند و یتا     وی پیشنهاد کننده در مورد اینکه آیا او و یا هم ادارۀ

نماید تا یک مسوده مقدماتی کاری، یا کاپی از سند مرجع پیشنهادی و یا حد اقل یک طترح  میپیشنهاد کننده تالش  ،خیر، اطالع دهد

 را با پروپوزل ارایۀ کند. 

شتود. در نبتود چنتین ستتندرد هتا، از      میو غیره( داده  ISO ،IEC ،Codexاولویت به اقتباس ستندرد های بین المللی ) (6)

( و یا ستتندرد هتای ملتی کشتور هتای عضتو       SARSOآسیا یا سارسو )اسناد انطباق یافته سازمان ستندرد منطقه جنوب 

ISO  یاIEC        در صورتی که جوابگوی نیازمندی های ملی افغانستان باشد، حتتی االمکتان منحیتث ستند مرجتع  استتفاده

 شود. می

، اصطالح اتفاق ISOدر انسا تدوین ستندرد ها با در نظر داشت اصل اتفاق آرا صورت میگیرد. بر اساس تعریف پذیرفته شده  (7)

آرا نیاز به حل و فصل اعتراض های قابل توجهی دارد. اتفاق آرا یک اصل اساسی طرزالعمل محسوب شده که از جملۀ شرایط 

 الزامی تدوین نشرات انسا پنداشته شده و به سطح وسیعی پذیرفته شده و قابل تطبیق می باشد.  

تطبیق بودن آن و اینکه نیاز به تعدیل، تجدیدنظر، الغا و غیره دارد و یا  هر سند )ستندرد( انسا جهت حصول اطمینان از قابل (8)

مالحظه شود(. رونتد متترور ایتن ستتندرد هتتا       12خیر، توسط کمیته تخنیکی یا فترعی مسئول رسماً مترور میگردد )ماده 

ا اقتبتاس ستتندرد منطقتوی    حتی االمکان همزمان و با در نظر داشت پروسه مرور سند مرجع مانند ستندرد بتین المللتی یت   

 گیرد. میانطباق یافته، صورت 

باید استفاده شوند. سافت کاپی )کاپی 1غرض سهولت هرچه بیشتر، در جریان تدوین ستندرد ها فورمه جات مندرج ضمیمه  (9)

 قابل دریافت است.  ( www.ansa.gov.afالکترونیکی( این فورمه جات از ویب سایت انسا )

  

http://www.ansa.gov.af/
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   فصل سوم             

 کمیته های تخنیکی و فرعی

 هشتمماده 

 شرایط عمومی (9)

مسوده الیحه وظایف کمیته تخنیکی جدید یکجا با پیشنهاد )پروپوزل( مبنی بر ایجاد ایتن کمیتته   : (ToRالیحۀ وظایف ) .1

روز( آمتاده   14برای رئیس عمومی انسا باید ارایۀ گردد. کمیته اصلی الیحه وظایف کمیته فرعی را به اسرع وقت )حتد اکثتر   

اید مرور نمایند. کمیتته تخنیکتی یتا فرعتی پیشتنهادات      نماید کمیته تخنیکی یا فرعی در اولین جلسه الیحه وظایف شانرا ب

شانرا جهت اصالح الیحه وظایف پیشنهادی ارایه نموده میتوانند. همۀ پیشنهادات باید منظوری کمیته اصلی و انسا را داشتته  

 باشند.  

 الیحه وظایف ایجاد کمیته تخنیکی یا فرعی

 معرفی .1

یک گروپ را به شکل صریح مشخص میسازد. این سند شامل یکتعتداد وظتایف منجملته    الیحۀ وظایف سندی است که محدوده کاری 

 موارد ذیل میباشد:

         وضاحت در مورد نقش و ساحه فعالیت های متوقع رئیس، تسهیل کننده و اشتتراک کننتده گتان کته توستط کمیتته اصتلی

 منظور گردیده باشد

 ارایه پروپوزل دارند کمک میکند تا بته کمیتته مترتبط مراجعته      افرادی را که در یک ساحه کاری مشخص نیاز به معلومات یا

 نمایند

 جلوگیری از تداخل وظیفوی یا ایجاد برنامه های کاری موازی 

 جلوگیری از اجرای فعالیت های خارج از محدوده کاری منظور شده توسط کمیته اصلی 

 

 ایجاد محدوده کاری کمیته های تخنیکی و فرعی .2

 ه وظایفمسئولیت تعین الیح 2.1

، و الیحتۀ وظتایف کمیتته فرعتی از طترف      ها وکود های ملی ستاختما نتی    ستندردتدوین الیحه وظایف کمیته تخنیکی توسط رئیس 

کمیته تخنیکی اصلی آماده میگردد. کمیته اصلی در مورد نام و الیحه وظایف کمیته جدید در اسرع وقت تصتمیم گرفتته و در صتورت    

 امکان کتباً اطالع دهد.  

آغتاز گردیتده و    "یا ستندردستازی در ستاحه ....   "ستندردسازی ....."ین الیحه وظایف کمیته تخنیکی یا فرعی باید با کلمات چون تع

حتی االمکان باید مختصر باشد. الیحۀ وظایف باید متمرکز بر مواردی مشخص کمیته باشد و نباید اهداف عمتومی ستندردستازی و یتا    

 ۀ کمیته ها صدق میکند، تکرار گردد.هم اصول کُلی که در مورد هم

 

 

 

 

 

 (Coverage) تحت پوششساحه  2.2

مشخص نمودن تنها مواردی که یک کمیته باید انجام دهد، ممکن کافی نباشد. بلکه برای دانستن بهتتر ستاحه کتاری یتک گتروپ یتا       

 کمیته بهتر است تا مواردی را که کمیته نباید انجام دهد، نیز مشخص گردند

 موارد تشریحی 2.3

به منظور درک بهتر الیحۀ وظایف یک کمیته، در صورت نیاز موارد تشریحی نیز شامل شده میتوانند. این موارد به شکل یادداشتت هتا   

 منحیث جز اخیر الیحۀ وظایف باید تذکر داده شوند.   ".....  به جز از مواردی"بعد از عنوان 
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 ل است:از اینرو، ترتیب اجزای الیحۀ وظایف طور ذی

 وظایف اساسی 

 " اگر باشد(استثناات( ..... 

 )یادداشت ها )اگر باشد 

 Exclusions " استثناات" 2.4

به گونه واضح مشخص شوند. در صتورتیکه متوارد متتذکره     "....استثناات "موضوعاتی که شامل ساحه کاری نمی باشند تحت عنوان 

 تحت ساحه کاری یک یا چندین کمیته موجود قرار داشته باشند، کمیته ها باید شناسایی گردند.  

 .از اظهار نظر و برداشت های شخصی در این مورد اجتناب شود

 مشخصات ویژه الیحۀ وظایف کمیته های مرتبط به محصوالت 2.5

شخص کاری کمیته های مرتبط به محصوالت، به هدف حصول اطمینان از اینکه کدام محصول تحت ستاحه کتاری آنهتا قترار     ساحه م

 میگیرد، به گونه واضح باید تشریح گردد.  

نوعیت محصوالت تحت پوشش ساحه کاری کمیته نباید لست شوند، زیرا چنین وانمود خواهد شد که سایر انواع محصوالت ممکن و یا 

سایر کمیته ها قرار دارند. این در حالیست که اگر نیاز به چنین کاری باشد، بهتر است تا انواع یا مواردی که تحت ستاحه   کارتحت هم 

 کاری کمیته قرار ندارند، لست شوند.  

سته بندی، ابعتاد  ، عالمت، بازاریابی، بروش های آزمایشدر صورتیکه موارد چون اصطالحات، شرایط تخنیکی، میتود های نمونه گیری، 

و غیره لست شوند، چنین تصور میشود که سند محدود به این موارد بوده و سایر ابعاد ستندردسازی در محدوده کاری سایر کمیته هتا  

قرار دارند. از اینرو موارد مشخص محصوالتی که برای آنها ستندرد تدوین میگردد، نباید در ساحه کاری لست گردد مگتر اینکته الیحته    

 ف کمیته محدود به این موارد مشخص باشد.  وظای

 اگر موارد مشخص در ساحه کاری بیان نگردند، به این معنی است که موضوع به شکل کامل تحت اثر کمیته قرار میگیرد. 

تندرد هتا  یادداشت: ساحه کاری لزوماً به این معنی نیست که نیاز به تهیه یک ستندرد باشد. بلکه صرف بخاطری است که اگر نیاز به س

 در این ساحه باشد باید تنها توسط این کمیته صورت گیرد. 

 مشخصات ویژه الیحۀ وظایف کمیته های غیرمرتبط به محصوالت 2.6

در صورتیکه ساحه کاری کمیته مشخص به موارد محدود گردند که با محصوالت ارتباط نداشته و یتا هتم غیرمستتقیم ارتبتاط داشتته      

به ارتباط چنین کمیته های مشخص، محدودیت های احتمالی آنهتا بستیار    .نها همان موارد مشخص میشوندباشند، در الیحۀ وظایف ت

 زیاد بوده که در حال حاضر ارایۀ رهنمایی مشخص مشکل به نظر میرسد. 

در این کمیته ها، استفاده از واژه اصطالحات منحیث یک مورد احتمالی ستندردسازی نباید تذکر یآبد مگر اینکه به عنوان تنها وظیفته  

مشخص کمیته از قبل تعین گردیده باشد. در غیر آن، استفاده از واژه اصطالحات غیرضروری بوده به دلیل اینکته یتک بختش منطقتی     

 ت ستندردسازی به شمار میآید.  )جز الزمی( از هر فعالی

 میگردد. همزمان با ایجاد  کمیته، سکرتریت آن از طرف انسا باید توظیف :تشکیل

 وظایف و صالحیت های سکرتریت کمیته تخنیکی یا فرعی:

 بی طرفانه عمل کند 

 به منظور اجرای وظیفه سکرتریت، منابع الزم را فراهم نماید 

 ی نمایدئهای انسا و در صورت نیاز سایر مراجع منطقوی و بین المللی رهنما گروپ کاری را در مورد اصول و روش 

 نظارت، گزارشدهی و حصول اطمینان از پیشرفت مناسب کار 

 تهیه و شریک ساختن اسناد 

   تنظیم و گنجانیدن نظریات ارائیه شده توسط اعضای کمیته تخنیکی در جلسه به ارتباط موضوع مربوطه 

  در جریان مرحله نظرسنجی و تهیه گزارش در این زمینه برای کمیته تخنیکیتدوین نظریات واصله 

 و در صورت نیاز تهیه مجدد مسوده مطابق به قواعد ستاختاری،   ،تهیه مسوده ها یا مرور مسوده های تهیه شده توسط دیگران

 یۀ ستندرد های ملی انسائنوشتاری و ارا
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 ریان جلسات توسط مراجع ذیربط عملی میگردندحصول اطمینان از اینکه تصامیم اتخاذ شده در ج 

 )تسهیل یا تهیه درخواست برای ترجمه اسناد و تضمین کیفیت آنها )نظر به ضرورت 

 پیشنهادات را غرض اقدامات مقتضی به کمیته اصلی راجع سازد 

 مسایلی را که نیاز به حل و فصل دارند به کمیته تخنیکی اصلی راجع سازد 

 ه اعضا به پیشنهادات و ارایۀ نظریات جواب به موقع داده و تاریخ های متوقعه عملی میگردندحصول اطمینان از اینک 

 لغو گروپ کاری باالثر درخواست کمیته اصلی 

 اشتراک در جلسات شورای عالی ستندرد و حسب ضرورت ارایۀ معلومات در مورد اسناد ارسالی به این شورا 

 میته تخنیکی یا فرعی به شکل مناسب تکمیل میگردندحصول اطمینان از اینکه تمام فورمه جات ک 

 غرض نهایی سازی نسخه چاپی اسنادداراالنشای شورای عالی با  یکارهم 

کمیته تخنیکی یا فرعی متشکل از جوانب یا نماینده گان ادارات ذیعالقه بتوده کته توستط ستکرتریت کمیتته بتا در نظتر داشتت          .2

ه وظایف کمیته در مرحله مقدماتی شناسایی میگردند. برای حصول اطمینان از مؤثریت عالقمندی آنها به موضوع و مطابق به الیح

کمیته، تشکیل آن در فواصل زمانی بازنگری شده میتواند. اشخاص یا اداراتی که برای اشتتراک در کتار کمیتته هتای تخنیکتی یتا       

روز بعتد از تتاریخ    20سال نموده تا در خالل متدت  فرعی اظهار عالقمندی مینمایند، پیشنهادات شانرا عنوانی سکرتریت کمیته ار

تسلیمی درخواست آنها، تصمیم مقتضی مبنی بر عضویت آنها با دالیل مقنع در مشوره با رئیس کمیته اتختاذ شتود. همکتاران یتا     

ستط  شرکای ذیعالقه حین معرفی نماینده های شان منحیث اعضای کمیته تخنیکی، موضتوع واجتد بتودن شترایط ارایته شتده تو      

 سکرتریت و انسا را مدنظر داشته باشند

اعضای کمیته خود را برای احراز کرسی ریاست کمیته کاندید کرده میتوانند. در اولین جلسه کمیته تخنیکی یتا فرعتی رئتیس     :رئیس

مقامات ادارۀ ملی ستندرد افغانستان )انسا( نمی تواننتد ختود را بترای احتراز      .کمیته با کسب اکثریت مطلق آرای اعضا انتخاب میشود 

باشد. دورۀ خدمت اولتی و  میمقام ریاست کمیته تخنیکی یا فرعی کاندید نمایند. دورۀ خدمت رئیس کمیته تخنیکی یا فرعی یک سال 

   بعدی در صورت کسب اکثریت مطلق آرا اعضای حاضر قابل تمدید میباشد.

 و صالحیت های رئیس کمیته تخنیکی یا فرعی:وظایف 

 بی طرفانه عمل کند 

   حصول اطمینان از ایجاد و تطبیق متداوم پالن کاری که دربرگیرنده همۀ فعالیت های کمیته تخنیکی و گروپ های راپورده بته

 کمیته تخنیکی مشمول کمیته های فرعی میباشند )صرف رئیس کمیته تخنیکی(

  تخنیکی در ایجاد و تطبیق متداوم پالن کاری )صرف رئیس کمیته فرعی(همکاری با رئیس کمیته 

  های طرح ریزی شده.حصول اطمینان از تطبیق مناسب و متداوم وعملی شدن پالن کاری کمیته بر اساس فعالیت های برنامه 

 ساز و ستراتیژیک انسا در کمیته  حصول اطمینان از تطبیق تصامیم پالیسی 

 ته در اجرای وظایف محولههمکاری با سکرتر کمی 

     ارایۀ مشوره های الزم در مورد مسایل مهم مرتبط به کمیته تخنیکی از طریق سکرتریت کمیته تخنیکی بته ادارۀ انستا )صترف

 رئیس کمیته تخنیکی(

    عتی  ارایۀ مشوره های الزم به کمیته تخنیکی اصلی در مورد مسایل مهم مرتبط به کمیته فرعی از طریتق ستکرتریت کمیتته فر

 )صرف رئیس کمیته فرعی(

     ،تعین شرایط برای گروپ های مشورتی به هدف همکاری با رئیس و سکرتریت کمیته در اجرای بهتر وظتایف ماننتد همتاهنگی

 پالنگذاری و نظارت، و یا هم سایر وظایف مشخص که ماهیت مشورتی داشته باشند.  

 ت برخالف تصمیم کمیته صورت میگیردهمکاری با ادارۀ انسا زمانیکه درخواست تجدیدنظر یا شکای 

 ازاینکه تمام نظریات ارایۀ شده درجلسات به شکل مناسب خالصه گردیده تتا قابتل درک بترای همتۀ اشتتراک       حصول اطمینان

 کننده گان باشد

 جلسته   حصول اطمینان از اینکه تمام تصامیم جلسات به گونه واضح تدوین و به شکل کتبی توسط سکرتر برای تایید در جریان

 قابل دسترس باشد
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 اتخاذ اقدامات مقتضی به هدف رسیدن به یک توافق کُلی در کمیته تخنیکی یا فرعی 

   بعدازاینکه مسوده کمیته به اتفاق آرا تایید گردید، همکاری با سکرتریت کمیته در شریک نمودن این سند منحیث یک مستوده

 آماده برای مرحله نظرسنجی 

 در مشتوره بتا   گی بته نظریتات واصتله جهتت پیشترفت مرحلته نظتر ستنجی         تضی را به هدف رسیدهدر صورت نیاز، اقدامات مق

 روی دست گیردسکرتریت کمیته 

     در صورت نیاز، تعین مسوده تجدید نظر شده مرحله نظرسنجی منحیث مسوده نهایی ستندرد بعد از دریافتت توافتق کُلتی و در

 مشوره با سکرتریت

 اتخاذ اقدامات مناسب در صورت پیشنهاد مبنتی بتر اصتالح تخنیکتی و حستب ضترورت در        همکاری با سکرتریت کمیته جهت

 مشوره با اعضای کمیته 

اشتراک فعال اعضای کمیته در جلسات کمیته تخنیکی الزامی است که باالثر تقاضا نظریات شانرا ارایۀ نمتوده و از حتق    :عضویت .3

اعضای کمیته را که از حق رای شان استفاده نکنند، در مورد الزامیت استتفاده  رای شان استفاده مینمایند. سکرتریت کمیته آنعده 

از حق رای مطلع میسازد. در صورتیکه یکی از اعضا با وجود دریافت دوبار اطالع از حق رای ختود استتفاده نکنتد، عضتویت او بته      

متاه از تتاریخ    6بعد از گذشتت   ت مجدد خویش را مبنی بر بدست آوردن عضویرسمی آید. این عضو درخواست میحالت تعلیق در

تعلیق ارایه کرده میتواند. همکاران )شرکا( یک نماینده دومی )بدیل( را معرفی نموده تا در غیابت نماینده اولی در جلسات کمیتته  

 تخنیکی اشتراک نماید، ولی حق رای را تنها نماینده اصلی )اولی( دارد.   

بخصوص زمانیکه تخصص الزم به ارتبتاط موضتوع مشتخص در میتان اعضتای کمیتته        در موارد استثنایی، :همکاری متخصصین .4

به صالحدید رئیس و یا اعضای کمیته جهت ابتراز نظتر تخنیکتی و    نظر موجود نباشد، فرد یا افراد و یا نهاد ها منحیث متخصصین 

 ای دادن ندارند. تخصصی در جلسات کمیته دعوت میگردند. این در حالیست که این افراد یا نهاد ها حق ر

روش کاری کمیته تخنیکی یا فرعی از طریق جلسات )رو در رو یا مجازی( بوسیله مکاتبات یتا مراستالت در صتورت     :روش کاری .5

امکان وسایل الکترونیکی )ایمیل، فکس، ویدیو کنفرانس و غیره( صورت میگیرد. در اولین جلسه کمیتته تخنیکتی تقستیم اوقتات     

 د آماده شود. کاری )پالن پروژه( بای

تصامیم جلسات کمیته تخنیکی یا فرعی به شکل کتبی، حد اقل به گونه مصوبات باید ثبت گردند. همچنین عتالوه   :گزارش دهی .6

بر مصوبات، مینوت جلسات به گونه تفصیلی مثالً جزئیات و منشۀ نظریات به ارتباط موضوع آمتاده شتود. تصتامیم اتختاذ شتده در      

روز قبل از جلسه بعدی با تمام اعضا باید شریک شود. کاپی مینوت و مصتوبات جلستات بتا رئتیس      5اقل روز و یا حد  15جریان 

ستندرد ها یا رئیس عمومی انسا نیز باید شریک گردد. کمیته های فرعی مسئولیت دارنتد تتا بترای کمیتته      تدوین کمیته و رئیس

 تخنیکی اصلی گزارش دهند.  

، همچنین در مورد تصامیم اتخاذ شده میباشدمصوبات جلسه ثبت گردند. مصوبات مختصر و واضح نتایج جلسات کمیته به شکل       

 . مصوبات باید حاوی معلومات ذیل باشند:میگردندالزم و مرتبط ارایه و اهداف که بعد از جلسه برآورده شوند، مشخص        معلومات 

 همچنین در متن تذکر یآبد، بهتر است تا منحیث عنوان و عنوان فعالیت یا پروژه 

 صورت گرفت و یا در مورد اینکه چه اقدام اجرا خواهد شد، موافقه گردید چه 

 برای اجرای فعالیت ها مسئول می باشند کی یا کی ها 

 باید تکمیل شوند )ترجیحاً تاریخ مشخص گردد( تاریخ که اقدامات   

 عالوه بر اینها، موارد ذیل کمک کننده خواهد بود...

 ابل استفاده میان گروپ کاری و یا جلسات عمومیپالن ق 

 .یک ماده در مورد اینکه اگر پالن تطبیق نگردد و یا در صورتیکه فعالیت تکمیل نشود   

در صورتیکه مصوبات کمیته تخنیکی یا فرعی تأیید کننده پیشنهادات یا سفارشات یک گروپ کاری یتا گتروپ هتای فرعتی باشتد، در      

مصوبات کمیته تخنیکی یا فرعی عین متن گروپ کاری باید استفاده شده و یا سند گروپ کاری ضمیمه مصوبه شود تا بترای دانستتن   

 توافق دست یافته اند، نیاز به مطالعه تعداد زیادی اسناد را پیدا نکند.   اینکه کمیته تخنیکی یا فرعی به چه
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نیاز است تا تاریخ اجرای فعالیت ها با در نظر داشت قواعد اساسی مرتبط به زمانی که قابل عملی برای نتایج جلستات   تاریخ مصوبات:

 است، تعین شود.  

 کمیته ها به نحوه ذیل شماره گذاری شوند: :ارینحوۀ شماره گذاری کمیته تخنیکی، کمیته فرعی و گروپ ک .7

 (ANSA/TCw/ انسا )wکمیته تخنیکی   کمیته تخنیکی

 (ANSA/TCw/SCx/ انسا )w/ کمیته تخنیکی xکمیته فرعی   کمیته فرعی

( )گروپ کاری که مستقیماً ANSA/TCw/WGy/ انسا )wکمیته تخنیکی  yگروپ کاری  گروپ کاری

 باشد(؛ یاتحت اثر کمیته تخنیکی 

( )گروپ کاری که مستقیماً تحت اثر کمیته ANSA/TCw/SCx/WGy/ انسا )w، کمیته تخنیکی x، کمیته فرعی yگروپ کاری 

 فرعی باشد(

 شرایط خاص کمیته های تخنیکی و فرعی (2)

باشد، مثالً کار روی کمیته تخنیکی تنها زمانی ایجاد شده میتواند که نیاز به تدوین ستندرد های مرتبط ساحه جدید  :ایجاد .1

چنین ستندرد ها شامل الیحۀ وظایف یکی از کمیته های تخنیکی موجود نباشد. کمیته فرعی توستط کمیتته تخنیکتی بته     

گی از کمیته تخنیکی ایجتاد میگتردد. بترای پتذیرش درخواستت ایجتاد       هدف کار روی یک یا بیشتر از یک پروژه به نماینده

 دو ثلث کُل آرای کمیته تخنیکی تأیید گردد.  کمیته فرعی نیاز است تا از طرف 

هر کمیته تخنیکی یا فرعی باید برنامه کاری مشخص را که شامل مرور همۀ پروژه های تحت اثر و ستایر استناد   : برنامه کاری .2

ن کتاری  تصویب شدۀ انسا میگردد، آماده سازند. پروژه ها باید شامل محدوده کاری توافق شده کمیته تخنیکی باشد. انسا پال

همۀ کمیته های تخنیکی به شمول کمیته های فرعی و گروپ هتای کتاری را تتدوین و نشتر مینمایتد و بتا در نظتر داشتت         

 ( گزارش میدهد. WTOتعهدات اش به سازمان تجارت جهانی )

 (WGsگروپ های کاری ) (3)

کمیته های تخنیکی یا فرعی، گروپ های کاری تخصصی را ایجاد نموده میتوانند تا در زمینه انکشاف یک یا چندین پروژه آنهتا کمتک   

 نمایند. الیحۀ وظایف گروپ ها از طرف کمیته اصلی آماده و سکرتریت آنرا انسا پیش میبرد.  

باشند نه اینکه به صتفت نماینتده گتان یتک نهتاد یتا انجمتن یتا          ه با تجربه در بخش مربوطاعضای گروپ کاری باید افراد متخصص و 

و موسسه اشتراک نمایند. در حالیکه اعضای گروپ کاری معموالً از میان اعضای کمیته اصلی انتخاب میگردند، ولی اشخاص متخصتص  

 خارج از کمیته تخنیکی یا فرعی نیز انتخاب و دعوت شده میتوانند. با تجربه 

یتک ستتندرد    مستوده برای یک دورۀ زمانی محدود ایجاد شده که معموالً بعد از حصول اهداف چون تکمیتل شتدن   گروپ های کاری 

 جدید، لغو یا منحل میگردند.  

 ماده نهم 

 حق الزحمه یا پرداخت پول

مصتوبه   5مطابق فیصله بنتد   فرعی هر باری که در جلسات کمیته ها اشتراک مینمایند و تمامی اعضا و سکرتریت کمیته های تخنیکی

 میگردند. حق الزمه افغانی 2000مستحق دریافت  مورخ  ..........   کابینه ج ا  45شماره 

 ماده دهم 

 روش سریع تدوین ستندرد ها

 مرحله صورت میگیرد. در حالیکه ممکن در موارد ذیل صدق نکند:   6روند یا پروسه کامل تدوین ستندرد های انسا در 

    انستا پیشتنهاد    تنتدرد متن انطباق یافتۀ مراجع ستندرد منطقوی یا سایر نهاد های مشابه که جهت مرور و اقتباس بته عنتوان

 میگردد؛ یا
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  انستا بتدون یتا بتا تغیترات انتدک        ستتندرد ستندرد موجود بدون در نظر داشت منبع )مرجع( آن، که جهت اقتباس به عنوان

 پیشنهاد میگردد؛ یا

  مقدماتی پروژه که شامل مسوده اساسی و کامل باشدپروپوزل 

و منظوری رئیس عمومی انسا از مراحل مقدماتی آماده سازی و کمیته صرف نظر شتده  ها ستندرد  ت تدوینممکن باالثر پیشنهاد ریاس

 و پروژه مستقیماً شامل مرحله نظرسنجی گردد. 

 ماده یازدهم 

 اسناد به روز سازی

 گان، تمامی اسناد باید حفظ شوند: رفع نیازمندی های استفاده کنندهبه منظور : عمومیات (1)

 )تصحیح اشتباهات )اصالح تخنیکی 

 )تجدید نظر یک سند یا بخش از آن )تعدیل 

 مرور و اصالح کامل یک سند معموالً بنام بازنگری یاد میگردد.  

سکرتریت کمیته به هدف اصالح تخنیکی و مناسب بودن سند باید با رئیس کمیته مشوره کند. بعتد از توافتق   : اصالح تخنیکی (2)

نظر، سکرتریت کمیته اصالح تخنیکی را با تمام اعضای کمیته شریک میسازد. نیاز به رای گیری یا رفتن بته مرحلته نظرستنجی    

 نمی باشد.  

سکرتریت کمیته عین روش طی مراحل پروپتوزل پتروژه جدیتد را بایتد تعقیتب      به منظور تعدیل یک نشریه موجود، : تعدیالت  (3)

ستندرد انسا طوریکته بترای پتروژه هتای جدیتد الزمتی استت،         تدوین نیاز به ارایۀ دالیل مقنع و منظوری مقدم رئیسدر نماید. 

ل تطبیق میباشد، تعقیب نمتود.  میباشد. نیاز است تا برای تعدیل یک سند عین طرزالعمل را که جهت تدوین یک سند جدید قاب

)مرحله  4به استثنایی مواردی که پروپوزل مورد تأیید اکثریت آرای کمیته باشد که در چنین موقع روند تعدیل ممکن از مرحله 

 نظرسنجی( پروسه تدوین ستندرد ها آغاز شود. 

 ماده دوازدهم 

 اسناد منتشرهدوره ای مرور 

سال تجتاوز نکنتد،    5توسط کمیته تدوین کننده در فواصل زمانی که از  یو قابلیت اجرایهر سند منتشره به هدف مناسب بودن  (1)

متاه   3گردد. سکرتریت کمیته میتواند با شریک نمودن یک سؤالنامه به همه اعضای کمیته و رای گیری در ختالل  می تجدید نظر

   این کار را انجام دهد.

 

 گیری میان اعضا، تصامیم ذیل را اتخاذ نموده میتواند: سکرتریت کمیته از طریق یک روند ساده رای (2)

 تأیید مجدد ستندرد به عنوان یک سند یا ستندرد ملی 

   آغاز روند تعدیل یا تصحیح ستندرد؛ یا 

 الغاء ستندرد 

گری آنهتا  در صورت اقتباس ستندرد های بین المللی یا ستندرد های انطباق یافته منطقوی، بهتر است تا تقسیم اوقات پروسه بازن (3)

 مطابق به زمان بندی پروسه بازنگری بین المللی ستندرد مرجع، تنظیم گردد.  

اگر بعد از مرور به تجدید نظر )بازنگری( سند فیصله گردد، نیاز است تا ماننتد یتک پتروژه جدیتد دالیتل مقنتع بترای آن ارایته و          (4)

 ستندرد انسا اخذ شود.  تدوین منظوری رئیس 

روز برای نظر ختواهی عامته شتریک گتردد. نظریتات واصتله غترض         30ه حذف سند گردد، باید در خالل اگر بعد از مرور فیصله ب (5)

 گی به کمیته موظف راجع میگردد. منظوری نهایی در مورد الغاء یک سند از صالحیت شورای عالی ستندرد میباشد.  رسیده
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 ماده سیزدهم 

 (Appeal Processت )اشکایسمع 

شخص یا نهادی که منافع او به گونه مستقیم متأثر گردیده باشد، و یا شخصی که از تطبیق و یا عدم تطبیق طرزالعمل بته ارتبتاط    (1)

تدوین، تصویب یا الغاء اسناد )ستندرد های( متعلق به انسا متضرر گردد و یا در آینده متضرر شود، حتق شتکایت را دارد آنهتم در    

 تطبیق نگردیده باشد و یا برخورد غیرعادالنه با منافع عارض صورت گرفته باشد.   صورتیکه پروسیجر الزم درست

 روز کاری بعد از تاریخ تصمیم اتخاذ شده باید صورت گیرد. 20شکایت به شکل کتبی با وضاحت و دالیل مقنع در خالل  (2)

شکایت در مورد کمیته فرعی در قدم نخست به کمیته تخنیکی اصلی راجع میگتردد. شتکایات مترتبط بته کمیتته تخنیکتی و یتا         (3)

 آنهاییکه توسط کمیته تخنیکی حل و فصل شده نتواند به رئیس عمومی انسا راجع میگردند. 

هر تصمیمی که توسط رئتیس عمتومی در متورد     به منظور اتخاذ تصمیم مناسب رئیس با یک یا چند گروپ مشوره نموده میتواند. (4)

 شکایت واصله اتخاذ گردد، نهایی تلقی شده و باید به شورای عالی ستندرد گزارش داده شود.

ظوری به زمانیکه شکایت مرتبط به یک ستندرد در حال بررسی باشد، کار روی ستندرد میتواند ادامه یآبد ولی ارجاع آن غرض من

تصمیم نهایی در مورد شکایت واصله، باید معطل قرار داده شود.شورای عالی ستندرد الی   
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 فصل چهارم

 آموزش و ترویج ستندرد

 ماده چهاردهم 

 آموزش ستندرد

 به منظور افزایش قابلیت ها و دستیآبی به اهداف با کیفیت، انسا پروسۀ آموزشی پالن شتده و سیستتماتیک  : آموزش ستندردسازی (1)

ستندرد و سایر اعضای کمیته ها بایتد روی دستت گیترد. عتین      تدوین )مرتب( چهار مرحله ای را برای کارمندان تخنیکی ریاست

 روش آموزشی ستندردسازی برای سکتور عامه و خصوصی نیز استفاده شده میتواند.

 مراحل: 

 تشخیص نیازمندی های آموزشی 

 طرح و پالنگذاری برنامه های آموزشی 

  برنامه های آموزشیتدویر 

 ارزیابی نتایج برنامه آموزشی 

مشارکت مناسب کارمندانی که شایستگی یا قابلیت آنها در نتیجه پروسه آموزشتی بهبتود خواهتد یافتت،     : سهیم ساختن کارمندان (2)

تضمن کامیابی این برای آنها بیشتر احساس مالکیت این پروسه را داده و باعث میشود تا مسئولیت پذیر باشند که همۀ این موارد م

 پروسه می باشند.  

 روش های آموزشی و معیار های انتخاب  (3)

گردند. روش مناسب آموزش با در نظر میروش های آموزش با پتانشیل باال که جوابگوی نیازمندی های آموزشی باشند، لست  .1

  داشت منابع، اهداف و موانع انتخاب شده میتواند.

 روش های آموزشی ممکن شامل:

 یا ورکشاپ های داخل خدمت یا برعکس کورس ها 

 دورۀ کار آموزی 

 مشوره و رهنمایی در جریان وظیفه 

 آموزش خودی 

 آموزش از راه دور 

 

 گردند. که ممکن شامل:میمعیار های انتخاب روش های مناسب، یا مجموعۀ از روش ها مشخص و یادداشت  .2

 تاریخ و موقعیت 

 تسهیالت 

 هزینه 

 اهداف آموزش 

  برای آموزشگروپ مورد هدف 

  میعاد آموزش و سلسله تطبیق آن؛ و 

 نحوۀ بررسی، ارزیابی و تصدیق نامه 

 

مشخصات پالن آموزشی با در نظر داشت نیازمندی های نهاد، شرایط آموزشی، اهداف آموزشتی و اینکته   : مشخصات پالن آموزشی (4)

، باید آماده شتود. متوارد ذیتل در مرحلته آمتاده      اشتراک کننده گان در ختم مرحله آموزشی قادر به کسب کدام موارد خواهند بود

 نمودن مشخصات پالن آموزشی مدنظر گرفته شوند:

 اهداف و نیازمندی های نهاد 

 مشخصات نیازمندی های آموزشی 
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 اهداف آموزش 

 )اشتراک کننده گان )گروپ یا کارمندان مورد هدف 

 روش ها و چارچوب برنامه آموزشی 

  اجزای اساسیتقسیم اوقات چون زمان، تاریخ و 

 منابع مورد نیاز مانند مواد آموزشی و کارمندان 

 نیازمندی های مالی 

 باشند:میمعیار و شیوه های نظارت از نتایج آموزش، شامل موارد ذیل 

 رضایت اشتراک کننده گان 

 کسب دانش، مهارت ها و تغیر سلوک اشتراک کننده گان 

 اجراآت داخل خدمت اشتراک کننده گان 

 یت اشتراک کننده گان ، و رضایت از مدیر 

 طرزالعمل نظارت از پروسه آموزش 

 ماده پانزدهم 

 ستندرد ترویج

ادارۀ ملی ستندرد افغانستان )انسا( وظیفه دارد تا در راستای بهبود اداره کار نموده و به هدف بهبتود اقتصتاد ملتی     هدف ترویج: (1)

خدمات ارزیتابی مطابقتت در همتاهنگی بتا ستایر همکتاران       در تطبیق و اهمیت ستندرد های ملی، فعالیت های ستندردسازی و 

 فعالیت نماید.

انسا به هدف باالبردن سطح آگاهی عامه به ارتباط ستندرد ها از روش های مختلف استتفاده مینمایتد، و همچنتین بتا      :روش ها (2)

موارد ممکتن شتامل موضتوعات     صنایع و مستهلکین ستندرد ها و خدمات ارزیابی مطابقت روابط نیک را تأمین خواهد نمود. این

 ذیل بوده، ولی محدود به آنها نمی باشد:

 مفاهمه از طریق رسانه های چاپی یا تصویری و تأمین روابط نیک با رسانه ها 

 نشر خبرنامه ها، یادداشت ها، مواد معلوماتی و اعالنات در رسانه های چاپی، صوتی و تصویری 

 ای آگاهی دهی، نمایشگاه ها و فستیوال هاتدویر و برگزاری ورکشاپ ها یا سیمینار ه 

      هماهنگی و تأمین روابط با انجمن های تجارتی، موسسات صنعتی و سایر ادارات دولتی به هدف ارایتۀ معلومتات بته ارتبتاط

 گی به موضوعات، نگرانی ها و سایر موارد مرتبط به ستندرد هاتطبیق ستندرد ها و همچنین ارایۀ وضاحت و رسیده

 دن ستندرد ها در نصاب تعلیمی و تحصیلی در هماهنگی نزدیک با وزارت های معارف و تحصیالت عالیمدغم نمو 

 تدویر مسابقات مقاله نویسی به ارتباط ستندرد ها و محافل توزیع جوایز ساالنه کیفیت 

 تجلیل روز جهانی ستندرد، هفته ملی کیفیت و روز جهانی مترولوژی در هر سال 

 رت و صنایع افغانستان برای داشتن عضویت کمیته بزرگترین صادر کننده گان سالهماهنگی با اتاق تجا 

 هفته ملی محیط زیست، روز زمین، نمایشگاه هتای زراعتتی، نمایشتگاه و محافتل      ) اشتراک در محافل و نمایشگاه های ملی

 (ویژۀ تجارتی و سکتوری
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 فصل پنجم

 احکام نهایی

 ماده شانزدهم 

  (Copyrightحق انحصاری )

قانون ستندردسازی افغانستان، طبع و نشر ستندرد های ملی، عالیم و سایر نشرات )استناد( ادارۀ   11ماده  1مطابق به حکم فقره  (1)

 ملی ستندرد، حق انحصاری آن می باشد.  

یگردد، چته توستط   حق طبع، پخش، نشر و سایر حقوق ستندرد های ملی یا هر سندی که تحت نظارت ادارۀ انسا تهیه و تدوین م (2)

اشتراک در کمیته های تخنیکتی یتا    ) کارمندان این اداره و یا هم افرادی که صریحاً موافقت شانرا جهت اشتراک در این پروسه ها

 د.مگر اینکه به شکل کتبی طوری دیگری تصریح شده باش بیان نموده اند، متعلق به ادارۀ انسا میباشد (فرعی

تمام حقوق مندرج فوق محفوظ می باشد. در صورت استفاده از اسناد کاپی رایت که متعلق به مرجع سومی باشد، تولید مجدد یتا    (3)

 نشر محتوی آن منحیث سند انسا باید از قبل با مراجع متذکره حل و فصل گردیده باشد.  

رد بگونه جداگانه، با ذکر منبتع و بتا در نظتر داشتت تتأمین      استفاده و توزیع سایر اسناد بدون حق امتیاز به شکل رایگان در هر مو (4)

اصل موضوع سند اصلی محفوظ می باشد. شرایط متذکره در مورد سایر نشرات انسا که استفاده و توزیع آنها بگونه صریح و واضتح  

 بر اساس حق امتیاز رایگان وضاحت یافته باشد، نیز قابل تطبیق است.

ضح، اشکار و صریح در جای مناسب هرسند انسا بدون در نظر داشت اینکه چه نتوع فارمتت بترای    یادداشت کاپی رایت به شکل وا (5)

 ( باید موجود باشASطبع سند بکار رفته است، باید درج گردد. یادداشت کاپی رایت ذیل در هر ستندرد منتشره انسا )

 حه به شکل مخفف تذکر یابد(، یادداشت کاپی رایت طور ذیل در هر صفASدر ضمن، برای ستندرد های انسا )

 به همین قسم انسا یادداشت کاپی رایت مشابه را برای مسوده ها نیز استفاده کرده میتواند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ماده هفدهم 

 فروش ستندرد های ملی

انسا برای تطبیق شرایط و مقررات و پالیسی های ادارات ستندرد بین المللی و منطقوی به ارتباط فروش ستندرد های تولید شتده   (1)

 توسط این نهادها یا اقتباس ملی این ستندرد ها خود را کامالً متعهد میداند.  

( یتا  ASنموده تا در صورت خریتد ستتندرد هتای انستا )    انسا توافقنامه فروش را که دربرگیرنده همۀ شرایط و مقررات باشد تهیه  (2)

به آنها پابند باشند. این توافقنامه ممکن در برگیرنتده قیمتت، نحتوه    مستهلکین ستندرد های بین المللی و منطقوی از طریق انسا، 

 پرداخت، مالیات، امنیت، ارسال ستندردها، پالیسی مسترد نمودن و محرمیت ارقام باشد.  

 اد منتشره انسا مزین با نشانی نام و ایمیل آدرس مشتری )خریدار( میباشدسافت کاپی اسن (3)

 اسناد انسا تنها برای استفاده مقاصد شخصی خریداری شده و برای مستهلک دیگر قابل انتقال نمی باشد (4)

 انسا سیستم مورد نیاز الکترونیکی )انالین( را برای خرید اسناد ممکن ایجاد نماید (5)

 قوق محفوظ استهمه ح –انسا )سال(  ©

 
 انسا )سال( ©

همۀ حقوق محفوظ است، هیچ بخش از این سند بترای چتاپ مجتدد یتا بته هتر نحتوی یتا وستیلۀ، الکترونیکتی یتا            
میخانیکی، مشمول فوتوکاپی و مایکروفلم بدون اخذ اجازه کتبی انسا از طریق آدرس ذیل مورد استفاده قترار گرفتته   

 نمیتواند؛ مگر اینکه طوری دیگری تصریح یافته باشد:
 

 دفتر کاپی رایت انسا
 ساحه پارک های صنعتی، کابل

 تیلفون ......................................
 .................................فکس .......

 copyright@ansa.orgایمیل: 
  www.ansa.orgویب سایت: 

 چاپ  افغانستان

 

mailto:copyright@ansa.org
http://www.ansa.org/
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 د سند چاپی انسا، به هیچ وجه نباید فوتوکاپی یا چاپ مجدد شود. در صورت درخواست خری (6)

 اسناد انسا بدون ضمانت ها به شمول ضمانت از دقت و صحت و یا اینکه جوابگوی نیازمندی های هر شخص باشد، فراهم میگردد.    (7)

 ماده هژدهم 

  WTO/TBT( National Enquiry Point) مرکز ملی دریافت معلومات

معلومات و ارتقای ستندرد ها در یک سند جداگانه وضاحت داده مرکز در چارچوب  WTO/TBTمرکز معلومات  مرتبط بهموضوعات 

 خواهد شد.
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 : فورمه جات قابل استفاده در پروسه تدوین ستندرد1ضمیمه

 : پروپوزل ایجاد ساحه کاری جدید یا پروژه جدید ستندرد1فورمه  .1

 داخلی پروپوزل ماخذ  تاریخ پروپوزل

       اسم پیشنهاد کننده

       جزئیات تماس پیشنهاد کننده

برای تهیه کننده گان پروپوزل پیشنهاد میگردد تا حد اقل مسوده اولی یا کلیات را یکجا با پروپوزل ارایۀ نمایند. که 

 المللی باشد ماخذ آن ستندرد بین میتواند 

ستندرد  ترویج برای دریافت رهنمایی در مورد تکمیل نمودن، تسلیمی و مراحل مرور بعدی این پروپوزل، لطفاً به طرزالعمل تدوین و

 های انسا مراجعه نمایید

رهنمایی استفاده از این فورمه جهت پیشنهاد و ارائه دالیل مقنع برای پروژه های جدید ستندردها در عقب این فورمه بیان گردیده 

 است. 

 احتمال رد و مسترد شدن آن میباشد.: پروپوزل های که دالیل مقنع و کافی نداشته باشند، یادداشت

 

 گردد(میزل )توسط پیشنهاد کننده تکمیل پروپو

 )در صورت تعدیل، بازنگری و یا تجدید یک بخش از سند موجود، شماره مرجع و عنوان موجود تذکر داده شود( عنوان پروپوزل

 

       عنوان

عنوان به لسان  1گزینه 

 بدیل 

)اگر قابل دسترس یا مرتبط 

 باشد(

      

 هدف کاری پروژه پیشنهادی

       )اگر نیاز باشد یک صفحه جداگانه ضمیمه شود(

 نگرانی از موارد کاپی رایت و سایر مسایل مرتبط به حق انحصاری )معنوی(

 نخیر   بلی  اگر بلی، معلومات مکمل منحیث ضمیمه فراهم گردد

 نوع نشریه پیش بینی شده )یکی از موارد ذیل را نشانی کنید، در صورت امکان(

 ........................................................................................................................................ دیگر  ستندرد ملی 

  ضمیمه شود(اگر نیاز باشد صفحه جداگانه مقصد و دالیل مقنع )

 

  )تاریخ که سند مورد نیاز آماده باشد(تاریخ متوقع قابل دسترس بودن 
        

 )غرض استفاده داخلی( نظریات پیرامون روش متوقع پروسه تدوین
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 اسناد مرتبط که باید مد نظر گرفته شوند

      

 ارتباط پروژه با فعالیت های سایر ادارات ستندرد

      

 موسسات هماهنگ کننده

      

       نیاز به هماهنگی با:

 )لطفاً مشخص سازید(

 

 )حد اقل یک طرح باید ضمیمه پروپوزل گردد( سازی کار آماده

    طرح )کلیات( ضمیمه است        مسوده ضمیمه است  

 وجود دارد      امکان ارایۀ یک مسوده کاملتر به تاریخ 

 پیشنهاد کننده یا نهاد وی حاضر است تا فعالیت های آماده سازی را به عهده گیرد

   نخیر    بلی 

 نام و امضای پیشنهاد کننده

      

 

 تخنیکی کمیته نظریات –پروپوزل پروژه جدید ستندرد ها 

 

 معلومات تکمیلی )اضافی( مربوط به پروپوزل

 این پروپوزل مربوط به ستندرد ملی جدید یا سند دیگر میباشد 

 این پروپوزل مربوط به تعدیل یا بازنگری یک ستندرد ملی موجود یا سند دیگر میباشد 

 موضوع کاری منحیث یک پروژه فعال می باشد این پروپوزل مربوط به پذیرش کلیات برای یک 

 این پروپوزل مربوط به احیای مجدد یک پروژۀ منحل شده منحیث یک پروژه فعال میباشد  

 دیگر:  

 

 معلومات رای گیری:

 رای مرتبط به این پروپوزل شامل رای گیری موارد ذیل میباشد:

 پذیرش پروپوزل منحیث یک پروژه جدید 

 ی مسئولپذیرش مسوده مرتبط منحیث یک پروژه جدید و آمادۀ مرور مستقیماً توسط کمیته یا کمیته ها 

 پذیرش مسوده مربوطه منحیث یک پروژۀ جدید و آماده ارسال غرض نظرخواهی عامه 

 دیگر: 
 

 جزئیات ضمیمه یا ضمایم شامل این پروپوزل 

       

 امضای سکرتر کمیته تخنیکی

      

 موارد ذیل از این فورمه استفاده شود: برای پیشنهاد

 سند جدید ملی، منطقوی یا بین المللی )مشمول یک بخش جدید سند موجود( تصحیح/ تعدیل یا بازنگری یک سند موجود  الف(

 ایجاد کلیات یک موضوع کاری منحیث یک پروژه فعال، یا احیای مجدد یک پروژه منحل شده  ب(
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 به یک ستندرد ملیدر ، بگونه مثال تغییر مشخصات تخنیکی تغییر نوعیت یک سند موجود  ج(

 مرور سیستماتیک قابل استفاده نمی باشد بعدیاین فورمه برای پیشنهاد فعالیت 

 رهنمایی در مورد تکمیل نمودن پروپوزل پروژه جدید ستندرد

 )طرزالعمل تدوین و ارتقای ستندرد ها مالحظه گردد(

 را نشان میدهد شده موضوع جدید کاری پیشنهاد عنوان:  الف(

واضح گردد که آیا پروپوزل برای یک سند باید در رابطه به ساحۀ تحت پوشش موضوع جدید کاری وضاحت داده شود. هدف:    ب(

د قرار نمی برای اصالح و یا تجدید نظر یک سند موجود میباشد. بهتر است تا مواردی که تحت پوشش سن یا         جدید است و 

 گیرند، واضح شوند. 

 جزئیات در مورد نوع اسناد قابل دسترس در بخش اول طرزالعمل تدوین ستندرد ارایۀ گردیده است. نوع سند متوقع:    ج(

در صورت امکان جزئیات را بر اساس مطالعه دقیق اجزای ذیل ارایه نمایید. معلومات شامل در پالن کاری  مقصد و دالیل مقنع:   د(

 کمیته مرتبط یا سایر اسناد ستراتیژیک به ارتباط ستندرد ها حتی االمکان منحیث مرجع باید استفاده گردند.

اهداف مشخص و دالیل فعالیت ستندردسازی با تأکید بر ابعاد تحت پوشش ستندرد، موانعی که توقع حل آن باالثر ایجاد  (1

 گردند.گی شود بیان ستندرد و یا هم مشکالتی که به آن رسیده

جوانب ذیعالقه که در نتیجه این فعالیت منفعت میبرند یا ممکن متأثر شوند مانند صنایع، مستهلکین، تجار، حکومت و  (2

 توزیع کننده گان

موضوع استعجالیت فعالیت با در نظر داشت نیازمندی سایر ساحات یا ادارات و همچنین تاریخ متوقع و در صورت پیشنهاد  (3

 یکجا، مسئله اولویت بندی مدنظر باشدچندین ستندرد به طور 

فواید حاصله باالثر تطبیق ستندرد پیشنهادی، همچنین زیان یا خسارات ناشی از عدم تدوین ستندرد در زمان متوقع باید  (4

 واضح شوند. به ارتباط حجم محصول یا حجم تجارت از نظر کمی باید ارقام ارایۀ شود. 

احتماالً موضوع مقررات باشد، یا نیاز به انطباق مقررات موجود باشد، این مسئله باید اگر فعالیت ستندردسازی موضوع و یا  (5

 واضح گردد.

( بدون در نظر داشت منبع )مرجع( آن باید لست تخنیکی هر سند مرتبط شناخته شده )ستندرد ها و مقرراتاسناد مرتبط:   هـ(

به عنوان یک ستندرد )با و یا بدون اصالحات( قابل قبول میپندارد، نیاز پیشنهاد کننده یک سند مناسب موجود را  شود. در صورتیکه 

 و در صورت امکان یک کاپی آن ضمیمه پروپوزل شود گردیدهارایۀ  است تا دالیل مقنع و مناسب

 همکاری و هماهنگی  و(

 گردند.   ترتیب یک لست از موسسات یا نهاد های ذیربط که ضرورت به همکاری و هماهنگی آنها باشد، باید     
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 : تدوین نظریات2فورمه شماره 

اداره ملی  لوگوی

 ( انسا ستندرد )
 

 انسا: تدوین نظریات 2شماره فورمه 

: این فورمه برای تدوین نظریات پیرامون مسوده 1یادداشت 

 –نظرخواهی عامه  –های کمیته یا مسوده های نظرسنجی 

 میتواند شده استفاده

 : نظر به ضرورت صفحات متعدد استفاده گردد2یادداشت 

 مسوده گزارش پروژه:مسوده کمیته یا  ....سند شماره

 واصله توسط/ تدوین نظریات توسط:نظریات 

 جزئیات تماس )مثالً ایمیل(:  تاریخ:

 از #صفحه 

 )تعداد مجموعی صفحات(

 شخص یا موسسه

 اداره عضوء) یا

MB) 

ماده شماره/ فقره 

 شماره/ ضمیمه 

(3.1) 

پاراگراف/ 

شکل/ جدول/ 

 یادداشت

 (1)جدول 

 نوع نظریه

)تخنیکی یا امال و 

 انشا(

برای نظریه )دلیل مقنع 

 تغییر(

  

 تغییر پیشنهادی
  

 مالحظات سکرتریت یا کمیته 

 در مورد نظریه واصله 

 )صرف برای استفاده رسمی(
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اداره  لوگوی

 ملی ستندرد )

 ( انسا
 

 انسا 4شماره فورمه 

 منظوری برای چاپ

 

 عنوان ستندرد   شماره ستندرد

 کمیته تخنیکی )نام و شماره(
 

 تاریخ:   تصویب توسط کمیته تخنیکی:

 امضا:     

 نظریاتی که توسط انسا مد نظر گرفته شود )اگر باشد(

 

 تاریخ   مرور توسط انسا )معاون تخنیکی انسا(

 {  رد گردید}      منظور است }    {

 امضا:

 در صورت منظوری، به شورای عالی ستندرد برای منظوری نهایی چاپ محول گردد

 الف( دالیل در ذیل ارایه گردد؛ )ب( دوباره به کمیته تخنیکی غرض رسیده گی راجع گردددر صورتیکه رد شود )

 نظریات )اگر باشد(

 

 تاریخ   مرور توسط شورای عالی ستندرد

 گردید }    {رد     منظور است }    {

 شماره حکم }                                {

 در صورت منظوری، )الف( متن را برای پروسیجر های مورد نیاز مانند نشر در جریده رسمی؛ یا )ب( چاپ ارسال گردد

 رددالف( دالیل در ذیل ارایه گردد؛ )ب( دوباره به کمیته تخنیکی غرض رسیده گی راجع گدر صورتیکه رد شود )

 نظریات )اگر باشد(

 

 تاریخ   کمیته تصححمرور توسط 

 سافت کاپی }    {   نسخه چاپی }    {   آماده چاپ }    {

 امضا )هیئت تحریر(:

 امضا )سکرتریت کمیته تخنیکی(:

 دریافت کاپی توسط )دیپارتمنت نشرات ستندرد(:

 امضا:   تاریخ:    اسم:
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تخنیکیکمیته های   

 تدوین ستندردهای ملی و کودهای ساختمانی
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 فصل اول

 عمومیات

 مبنی

 ماده اول

( ماده نهم قانون ستندرد ملی، تهیه گردیده است.3بر مبنای فقره ) الیحه این  

  هدف

 ماده دوم

بمنظور ابراز نظر علمی و تخنیکی در مورد تدوین، تجدید  و فرعی کمیته های تخنیکیو تنظیم امور ایجاد  الیحههدف این 

  .میباشد ی ملی و کود های ساختمانیو اجباری سازی ستندردها أنظر، اصالح، الغ

 ساحه تطبیق

 ماده سوم

ی ستندردهاو اجباری سازی  أالغ، تجدید نظر، اصالح تدوین،که بمنظور   وفرعی باالی تمام کمیته های تخنیکیالیحه این 

 د، بطور یکسان قابل تطبیق است. نایجاد میشو لی و کودهای ساختمانیم

 ول ئمس ارهاد 

 چهارمماده 

یید، أول تنظیم، هماهنگی، تعیین، تدوین، اقتباس، تجدید نظر، اصالح، الغا، جمع آوری، انکشاف، تئمس اداره ملی ستندرد

مقررات تخنیکی) ستندرد اجباری( با در نظر داشت ستندردهای  و ی ملی و کودهای ساختمانینگهداری ونشر ستندردها

 .منطقوی و بین المللی و نظارت بر اجرای آنها در کشور میباشد

 اصطالحات

 ماده پنجم

فعالیت تدوین شرایط در رابطه به مشکالت عینی و باالقوه برای استفاده عام و مکرر است کته جهتت حصتول    ستندرد سازی: 

بطور عموم فعالیت ستندرد سازی متشکل از پروسه های تهیه، انتشتار   یک ساحه مشخص استفاده میشود.حد مطلوب نظم در 

 وتطبیق ستندرد ها است.

مقررات، رهنمودها یا مشخصاتی است که به توافق جوانب ذیربط توسط یک اداره بتا صتالحیت بته منظتور استتفاده      ستندرد: 

منحیتث   بنتایج آنها جهت حصول حد مطلوب متکی به نتایج علمی، تکنتالوژی  و تجتار  عامه و مکرر برای انجام فعالیت ها یا 

 سند تهیه و تدوین میگردد.  

 

مشورت، توسط متخصصین فنی به منظور حفظ منافع ستندی استت کته بعتد از بررستی و      ستندرد ملی: 

ملی تدوین  و توسط شورای عالی ستتندرد تصتویب    میگردد.  
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سسات ستندرد دو  یا چند کشور همسایه مشتترکاً جهتت فتراهم آوری    ؤکه توسط ادارات و م سندی استستندرد منطقوی: 

 تسهیالت تخنیکی و تجارتی، تدوین می گردد.  

 سسات بین المللی ستندرد تصویب و نشر می گردد.  ؤسندی است که توسط مستندرد بین المللی: 

کی یا طرزالعمل آن مستقیماً یا به استناد یا استتفاده  سندی است که مشخصات تخنی مقررات تخنیکی )ستندرد اجباری(:

 از متن یک ستندرد، ترتیب و دارای الزامات تخنیکی باشد.

 پذیرش ستندرد بین المللی، منطقوی و یا ستندرد های رایج در یکی از کشورها می باشد. اقتباس: 

شاخص های شامل ماخذ،  مرجع، کیفیت، مقاومت، خالص بودن، ترکیب، مقدار، انتدازه، ابعتاد، وزن، درجته، دوام،    مشخصات: 

تاریخ تولید و انقضأ، اصلیت و منشأ، عمر، مواد، روش تولید یا سایر خصوصیات توصیف و تشریح کننتده امتوال تجتارتی اعتم از     

خدماتی است که با استفاده از آن هتا امتوال، محصتوالت و پروسته هتای       صادراتی و وارداتی، محصوالت تولیدی و پروسه های

 مذکور متمایز میگردد.  

 مراحل تدوین ستندرد

 ماده ششم

در یتک   (ISO/IEC Directives, Part 1) حستب رهنمتود    ی ملی و کودهتای ستاختمانی  ستندردها تدوین (1)

 پروسه شش مرحله یی قرار ذیل صورت میگیرد:

 (Proposal Stage) مرحله پیشنهاد .1

 (Preparatory Stage) آماده گیمرحله  .2

 (Committee Stage) مرحله کمیته تخنیکی .3

 (Enquiry Stage)  مرحله ارائه نظریات .4

 (Approval Stage) مرحله تصویب .5

 (Publication Stage)مرحله نشر  .6

 نمود.( این ماده میتوان صرف نظر 1حسب نیازمندی از یک یا چند مرحله مندرج فقره ) (2)
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 فصل دوم

 کمیته های تخنیکی

 ساختار کمیته تخنیکی

 ماده هفتم

ی ملی و ستندردهاو اجباری سازی  الغا، اداره ملی ستندرد بمنظور ابراز نظر علمی و تخنیکی در مورد تدوین (1)

 حسب نیازمندی کمیته های تخنیکی را ایجاد مینماید. کودهای ساختمانی

نهاد های مسلکی، کمیته های تخنیکی متشکل از نماینده گان ادارات دولتی، غیر دولتی، مراجع علمی و اکادمیک،  (2)

 سکتور خصوصی و متخصصین میباشد. 

منظوری مقام ریاست عمومی اداره ملی پیشنهاد ریاست تدوین ستندرد و ایجاد کمیته تخنیکی جدید حسب  (3)

 .صورت میگیردستندرد 

 کمیته تخنیکی در برگیرنده موضوعات ذیل میباشد: پیشنهاد ایجاد (4)

 نام و نمبر مسلسل 

 ساحه فعالیت 

 ترکیب باالقوه کمیته تخنیکی 

 زمانیکه یک کمیته منحل میگردد نمبر مسلسل آن باید حفظ گردد. (5)

 

 : اعضای اصلی کمیته های تخنیکی مشتمل اند بر اعضای ثابت و اعضای متغیر:اعضا اصلی (6)

 اعضای ثابت .1

 دوین ستندردرئیس ت 

 )کارشناس ) ارزیابی مطابقت 

 کارشناس البراتوار 

 کارشناسان و متخصصین تدوین ستندرد 

 نهاد حمایت از مستهلکین 

 اتاق تجارت و صنایع 

 ادارات تطبیقی 

 مراجع علمی و اکادمیک 

 کارشناس اکادمی علوم 

 
 

 اعضای متغیر .2

 نماینده گان بخش های تولیدی و صاحبان صنایع 

  اتحادیه های صنفی و نهاد های مسلکینماینده گان 

 نماینده گان وزارتخانه ها و ادارات دولتی سکتوری 

 نماینده گان سکتورهای وارداتی و صادراتی 
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نهاد های دولتی و غیر دولتی، اهل خبره و مؤسسات ذیربط بین المللی میتوانند بدون سهمگیری در   اعضای ناظر: (7)

 پروسه تدوین ستندرد ها منحیث اعضای ناظر در کمیته های تخنیکی اشتراک نمایند. 

ه و دعوت منظوری ایجاد کمیته های تخنیکی، تثبیت ادارات ذیربط بمنظور عضویت در کمیته تخنیکی مربوطبعد از  (8)

 است(. 1آنها از جانب اداره ملی ستندرد صورت میگیرد )فورمه عضویت ضمیمه شماره 

 ساختار کمیته فرعی

 ماده هشتم

اداره ملی ستندرد در یک عرصه مشخص ظوری من و تخنیکیاعضای کمیته  ۲/۳این کمیته بر اساس تصمیم اکثریت  (1)

مربوطه )اصلی و ناظر(  کمیته تخنیکی عضو 3 فرعی حد اقلکمیته تحت  کمیته تخنیکی مربوطه ایجاد میگردد. در 

 اشتراک مینماید. 

 د.ناعضای ناظر کمیته تخنیکی اصلی میتوانند منحیث عضو اصلی در کمیته تخنیکی فرعی پذیرفته شو (2)

طرح  و جهت منظوری به مقام ریاست  مربوطهکمیته های فرعی از جانب کمیته تخنیکی و ترکیب ساحه فعالیت  (3)

 ی اداره ملی ستندرد ارائه میگردد.عموم

 رئیس کمیته تخنیکی 

 ماده نهم

رئیس کمیته تخنیکی بر اساس رأی اکثریت اعضای کمیته برای مدت یکسال تعیین میگردد. نماینده اداره ملی  (1)

 ستندرد کاندید پست ریاست  کمیته تخنیکی شده نمیتواند.

 وظایف و صالحیت های رئیس کمیته تخنیکی (2)

 هماهنگی تمامی امور کمتیه تخنیکی، کمیته فرعی و گروپ کاریتنظیم و  .1

 در پروسه تدوین و دستیابی به توافق دانش مسلکی و استفاده از حفظ بیطرفی  .2

 ویا کمیته های فرعی  درزمینه اجرای امور مربوط  تخنیکی ارائه رهنمود های الزم به سکرتریت کمیته .3

  و تصامیم در جلسات توسط سکرتر کمیته تخنیکی جمع بندی و تنظیم نظریاتحصول اطمینان از .4

 حصول اطمینان از تطبیق پالن های منظور شده از جانب اداره ملی ستندرد .5

 اعضای اصلی کمیته عزل شده میتواند. 3/2رئیس کمیته تخنیکی با رای اکثریت  (3)

 میگردد.در صورت غیابت رئیس در جلسه، رئیس مؤقت از جانب اعضای حاضر در جلسه تعیین  (4)

 

 سکرتر کمیته تخنیکی
 ماده دهم

 سکرتر کمیته تخنیکی از جمله متخصصین اداره ملی ستندرد میباشد. (1)

 وظایف و مسئولیت های سکرتر کمیته تخنیکی. (2)

 تهیه و ترتیب آجندای جلسات و اخبار آن به اعضای کمیته تخنیکی .1

 تکثیر و ارائه مسوده ترتیب شده به اعضای کمیته .2

 و تکثیر نظریات، شرح جلسات و تصامیم کمیته تخنیکی جمع بندی، تنظیم .3

 جمع بندی، تنظیم و تکثیر نظریات و گزارشات پیرامون مسوده ستندرد در مرحله نظر خواهی .4

 حفظ و تنظیم اسناد مربوط به کمیته تخنیکی .5
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 همکاری با اعضای کمیته در تهیه مسوده ستندرد .6

 شده پیگیری به موقع از چگونگی تطبیق تصامیم اتخاذ .7

 تامین ارتباطات و هماهنگی امور کمیته تخنیکی با شعبات ذیربط .8

 تهیه ستندردها، کتب و سایر منابع .9

ارائه مشوره و رهنمایی کمیته در مورد اصول و طرزالعمل های پذیرفته شده در سطح ملی ویا بین المللی  .10

 در عرصه تدوین ستندرد

 اداره ملی ستندردتهیه گزارشات منظم از اجراآت کمیته تخنیکی به  .11

 همکاری نزدیک با رئیس کمیته .12

 وظایف اعضای کمیته تخنیکی
 ماده یازدهم 

 اعضای کمیته تخنیکی دارای وظایف و صالحیت های ذیل میباشند:      

 نمایندگی از اداره مربوطه در کمیته تخنیکی .1

 سهم گیری در تهیه مسوده ستندرد .2

 به اداره مربوطه دررابطه به اجراآت کمیته ها گزارش منظمارائه  .3

نهایی  خیر درأواجتناب از ت، شریک سازی تجارب و معلومات دست داشته به کمیته تخنیکی ارائه نظریات .4

 ستندرد سازی

 انعطاف پذیری دراخذ تصامیم تا رسیدن به توافق تسهیل گردد .5

 حفظ محرمیت اسناد کمیته تخنیکی .6

 انجام سایر وظایف محوله .7

اعضای کمیته تخنیکی باید شخصاً در جلسات حضور یابند. هرگاه عضو کمیته تخنیکی بدون دالیل موجه در سه  (2)

 جلسه متواتر غیابت داشته باشد عضویت وی سلب شده میتواند.

 پالن کاری

 دوازدهم ماده

شده باشد. کمیته مؤظف است از هرکمیته تخنیکی دارای یک پالن کاری ساالنه میباشد که از جانب اداره ملی ستندرد منظور 

 چگونگی تطبیق پالن متذکره منظماً گزارش ارائه نماید.

 تصمیم گیری

  سیزدهمماده 

 تنها اعضای اصلی کمیته تخنیکی حق رای دارند. (1)

 در صورت تعدد اعضا از یک مرجع مشخص هر مرجع فقط حق یک رای دارد. (2)

 ورت میگیرد.آرا ص 3/2تأیید مسوده نهایی ستندرد ملی با اکثریت  (3)

 تصمیم گیری باید در مطابقت با قوانین، مقررات، طرزالعمل ها و لوایح اداره ملی ستندرد صورت گیرد. (4)
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 تنظیم اسناد

  چهاردهم ماده

تمام کمیته های تخنیکی اسناد خویش را طبق طرزالعمل های ترتیب شده اداره ملی ستندرد بطور یکسان تنظیم  .1

 مینمایند.

 تخنیکی منجمله مسوده های ستندرد محرم شمرده میشود.اسناد کمیته های  .2

 ستندردهای ملی در یک کتلوگ )کتبی و الکترونیکی( تنظیم میگردد. .3

تمام اسناد کاری کمیته های تدوین ستندرد در ختم نشر ستندرد مربوطه به آرشیف مشخص ستندردها در اداره  .4

 ملی ستندرد رسماً تسلیم داده میشود.

جمله شرح جلسات، مسوده های نهائی ستندرد، گزارشات سفرها وبازدیدها وامثال آن برای نم کمیته تمام اسناد .5

ون ومقاوم در برابرآتش حفظ میگردد. ئیا الکترونیکی دریک محل مص مدت معینه که کمتر ازپنج سال نباشد بشکل چاپی و/

کاپی تمامی اسناد جهت حفظ به آرشیف اداره بوده ومزید برآن  دولیت اداره ملی ستندرئتثبیت محل نگهداری اسناد ازمس

 ملی ستندرد ارائه میگردد.

 فسخ کمیته ها

 پانزدهمماده 

اداره ملی ستندرد در مشورت با بخش مربوط  مقام کمیته های فرعی بعد از ختم کار بر حسب تصمیم کمیته اصلی و منظوری

مورد نیاز به اساس فیصله کمیته  و سایر عواملفسخ شده میتواند. کمیته های اصلی در صورت عدم دسترسی به منابع 

 د به حالت تعلیق در آورده میشود.اداره ملی ستندررئیس عمومی تخنیکی و منظوری 

 ضمایم

 شانزدهم ماده

 کمیته ها فورمه شرایط عضویت در .1

 (Form 17/2 ANSA)و  (Form 10/1 ANSA)ی ستندرد ملی ئی و نهائفورمه های مسوده ابتدا .2

 فارمت آجندا و مینوت جلسات کمیته های تخنیکی .3

 تطبیق  

 هفدهمماده 

 هذا بعد از منظوری مقام ریاست عمومی اداره ملی ستندرد قابل تطبیق میباشد.  الیحه
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تدوین مقررات تخنیکی طرزالعمل  

 )ستندرد های اجباری(
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 پیشگفتار .7

طرزالعمل تدوین مقررات تخنیکی )ستندرد های اجباری( توسط اداره ملی ستندرد افغانستان )انسا( در مشوره با ادارات تنظیم 

 کنندۀ ذیل آماده گردیده است:

 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری 

  عامهوزارت صحت 

 وزارت تجارت و صنایع 

 وزارت انرژی و آب 

 وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی 

 وزارت مبارزه علیه مواد مخدر 

 وزارت شهرسازی و مسکن 

 وزارت فواید عامه 

 وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی 

 وزارت اطالعات و فرهنگ 

 ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست 

 

 هدف .8

، قابل تطبیق میباشد. 1طرزالعمل تدوین، اقتباس، تجدید نظر و الغاء مقررات تخنیکی بر همۀ مقررات تخنیکی مندرج ضمیمه 

تمامی مراجع تنظیم کننده )وزارت ها و ادارات ذیصالح( جمهوری اسالمی افغانستان در تدوین، اقتبتاس، تجدیتد نظتر و الغتاء     

یند. همۀ محصوالت به شمول محصوالت صنعتی و زراعتی باید مطابق بته شترایط ایتن    مقررات تخنیکی این سند را رعایت نما

صراحت دارد، قابل تطبیق  1نباتی طوریکه در ضمیمه صحت و صحت سند باشند، این در حالیست که مفاد این سند بر موارد 

 نمی باشد.

 منابع و مراجع .9

 ستندردسازی و با در نظر داشت اسناد ذیل آماده گردیده است:قانون ملی  33این طرزالعمل در روشنی حکم مادۀ 

  موافقت نامه( موافقت نامه موانع تخنیکی تجارتTBT )- سازمان تجارت جهانی 

  استفاده و نحوه مأخذ نویسی ستندرد های مقررات تخنیکیISO  وIEC - سازمان بین المللی ستندرد 

 

 اصطالحات .10

 تعریف گردیده اند.   1اصطالحات مندرج این سند در ضمیمه 

 

 مرجع مسئول .11

ادارۀ ملی ستندرد افغانستان )انسا( در راستای هماهنگی و تطبیق موافقت نامه سازمان تجارت جهانی مرتبط به موانع تخنیکی 

تجارت، به عنوان مرجع مسئول جمهوری اسالمی افغانستان می باشد. انسا در هماهنگی نزدیک با همه مراجتع تنظتیم کننتده    

 برای تدوین و انفاذ مقررات تخنیکی کار خواهد نمود. 1مندرج ماده 
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 اصول .12

شود که محصوالت وارداتی دارای عین مشخصات محصتوالت مشتابه کشتور تولیتد      مطمینمرجع تنظیم کننده باید  6.1

 کننده و یا محصوالت مشابه سایر کشور های تولید کننده، میباشند.  

اقدامات یا ستندرد ها را طرح میکند، اقدامات بدیل ناشی از مقرره به سطح جامعه بایتد   زمانیکه مرجع تنظیم کننده 6.2

 شناسایی گردند. موارد بدیل برای مقرره به شمول اجتناب از معرفی مقرره جدید، باید به گونه واضح مورد بررسی قرار گیرند.  

وری آماده سازد که اثرات متالی ناشتی از تطبیتق و    مرجع تنظیم کننده مقررات تخنیکی اقدامات تنظیم کننده را ط  6.3

 انفاذ مقرره برای حکومت ها و سکتور های جوامع تحت اثر به حد اقل کاهش یآبد.

مقرره پیشنهادی باید بر اساس پروسه ارزیابی اثرات مقرره که تا حدی زیادی مزایا و هزینه های آنترا واضتح ستاخته     6.4

بتواند، وضع شود. همچنین اثرات انگیزشی یا تشویقی هر پروپوزل تدوین مقرره به گونه صریح باید واضح شود. حد اقل شرایط 

 است.  ارایۀ شده 2ارزیابی اثرات مقرره در ضمیمه 

مرجع تنظیم کننده باید مطمین شود که تدوین، اقتباس یا تطبیق مقررات تخنیکی باعث ایجاد موانع و یا هتم بته      6.5

گونۀ غیرضروری محدود کننده تجارت بین المللی نمی گردد. از اینرو، مقررات تخنیکی نسبت به اینکه محدود کننتده تجتارت   

ف مشروع وضع می گردند البته با در نظر داشت اینکه خطرات بالقوۀ از باعث نبود چنین باشند بیشتر به هدف دستیابی به اهدا

مقررات متصور باشد. اهداف مشروع ممکن شامل مواردی چون: مالحظات امنیتی، جلوگیری از اعمال فریبکارانه، حفظ حیتات  

ات، مقررات باید در مطابقت با رعایت اصتول  یا صحت انسان، حیوان، نبات و محیط زیست باشند. به منظور ارزیابی چنین خطر

 علمی و تخنیکی مرتبط به تکنالوجی و مقصد نهایی استفادۀ محصوالت آماده گردند.  

 سال تجاوز کند.     10مقررات تخنیکی باید وقتاً فوقتاً مرور گردیده و میعاد آن نباید از  6.6

دیگر وجود نداشته باشند و یا هم رستیده گتی بته اهتداف و      اگر شرایط و اهداف که باعث وضع مقرره گردیده بودند، 6.7

 شرایط تغیر یافته با وضع اعمال کمتر محدود کننده تجارت امکان پذیر باشد، مقررات تخنیکی لغو شده می توانند. 

یتا در   در حاالتیکه نیاز به مقررات تخنیکی باشد و ستندرد های مرتبط ملی، منطقوی یا بین المللی موجتود بتوده و   6.8

آینده نزدیک تکمیل گردند، مرجع تنظیم کننده باید از آنها یا بخش های مرتبط آنها منحیث استاس بترای مقتررات تخنیکتی     

استفاده نمایند. در این صورت به ستندرد های بین المللی ترجیح داده میشود مشروط بر اینکه ستندرد های بین المللی بترای  

شده و از طرف انسا اقتباس و یا توسط کمیته تخنیکی مرتبط انسا برای افغانستان مناسب حصول اهداف مشروع مؤثر پنداشته 

 شناسایی گردیده باشد.

در صورت درخواست مرجع تنظیم کننده مبنی بر تدوین، اقتباس یا تطبیق یک مقرره تخنیکی با اثرات قابتل توجتۀ    6.9

برای مقرره تخنیکی باید فراهم شتود. در صتورتی کته یتک      6.8و  6.2بر تجارت، دالیل مقنع در روشنی مفاد پاراگراف های 

و در مطابقت بته ستتندرد هتای بتین المللتی مترتبط        6.8مقرره تخنیکی برای حصول یکی از اهداف مشروع مندرج پارگراف 

 تدوین، اقتباس یا تطبیق شود، نمی تواند طوری وضع گردد که به گونه غیرضروری محدود کنندۀ تجارت باشد.  

مرجع تنظیم کننده حتی االمکان مقررات تخنیکی را نظر به مشخصات محصول از نظر کارکرد یا اجراآت نستبت بته    6.10

 مشخصات دیزاین یا تشریحی آماده سازد.
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 گروپ کاری .13

زمانیکه مسودۀ مقرره تخنیکی آماده گردید، مرجع تنظیم کننده یک گروپ کاری متشکل از نماینده گان وزارت هتا   7.1

و نهاد های ذیربط در سکتور، ادارۀ ملی ستندرد افغانستان و کمیته مرتبط ستندرد سازی آن، اتاق تجارت و صنایع افغانستتان،  

انجمن های تجارتی یا کسبه کار و مسئول تماس سازمان تجارت جهانی در وزارت تجارت و صنایع را به هدف مترور و موافقتت   

 ایجاد کند.  به ارتباط محتوی مقرره تخنیکی باید 

روز کاری بعد از تتاریخ اولتین جلسته بایتد      10گروپ کاری پروسه مرور مسودۀ مقرره تخنیکی را در خالل حد اکثر  7.2

 تکمیل نماید.  

 

 مرحله نظرسنجی .14

با ختم وظیفه گروپ کاری، مرجع تنظیم کننده مسودۀ مقرره تخنیکی را از طریق ویب سایت رستمی آن اداره و یتا    8.1

 ادارۀ انسا برای نظرخواهی عامه به دست نشر بسپارد.    ویب سایت

مرحله نظرخواهی عامه به ارتباط مسودۀ مقرره تخنیکی در خالل شصت روز بعد از تاریخ نشر آن در ویب سایت باید  8.2

 صورت گیرد. 

نظریتات و پیشتنهادات   ادارات دولتی و غیر دولتی و سایر اشخاص می توانند مسودۀ مقرره تخنیکی را مترور نمتوده،    8.3

شانرا در این زمینه با گروپ کاری شریک سازند. گروپ کاری نظریات و پیشنهادات واصله را در خالل حد اکثر پتنج روز کتاری   

بعد از تاریخ اولین جلسه مرور و به آنها رسیده گی مینماید. گروپ کاری به ارتباط هر نظریه یا پیشنهاد منتدرج ستند خالصته    

 ، دالیل مقنع مبنی بر پذیرش یا رد آنرا باید ارایۀ نماید.  شده این مرحله

 

 منظوری شورای عالی ستندرد .15

قانون ملی ستندردسازی، مسودۀ نهایی مقرره تخنیکی از طریق ستکرتریت آن )اداره ملتی    9ماده  3در روشنی فقره  9.1

 ستندرد افغانستان( به شورای عالی ستندرد غرض منظوری ارسال می گردد.  

 شورای عالی ستندرد مسودۀ مقرره تخنیکی را با رعایت طرزالعمل عملیاتی این شورا، منظور می نماید.    9.2

 

 تصویب .16

قانون ملی ستندردسازی، مقررات تخنیکی باید از طرف کابینه جمهتوری استالمی افغانستتان متورد      15ماده  1بر اساس فقره 

 تصویب قرار گیرد.   

 

 انفاذ .17

بعد از اینکه مقرره تخنیکی از طرف کابینه مورد تصویب قرار گرفت، در ویب سایت مرجع تنظیم کننده و ادارۀ ملتی   11.1

 ستندرد افغانستان باید نشر گردد. 

باشد؛ این میعاد بختاطری استت   مقرره تخنیکی حد اقل شش ماه بعد از تاریخ تصویب از طرف کابینه، قابل اجراء می 11.2

 ه گان، محصوالت یا روش های تولید محصوالت شانرا مطابق به شرایط مقرره تخنیکی عیار سازند.  تا تولید کنند
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هرگاه حاالت عاجل در خصوص مصئونیت، صحت، حفاظت محیط زیست یا مالحظات امنیتی بتروز نمایتد یتا خطتر      11.3

 2رجع تنظیم کننتده میعتاد منتدرج فقتره     بروز آن وجود داشته باشد یا حسب لزوم دید کابینه جمهوری اسالمی افغانستان، م

را روی  14.4.2را با در نظر داشت اینکه انستا اقتدامات مقتضتی منتدرج      9و  8یا قدمه های مندرج پاراگراف های  12ماده 

 دست خواهد گرفت، کاهش داده یا از آن صرف نظر نماید.  

 

 نشر .18

خنیکی اقتباس یافته در استرع وقتت چتاپ شتده و یتا از هتر       مرجع تنظیم کننده و یا انسا باید مطمین شود که همۀ مقررات ت

 طریق ممکنه به دسترس ادارات و جوانب ذیعالقه قرار می گیرند.  

 

 اسناد معادل .19

یتا   WTOمرجع تنظیم کننده مبنی بر پذیرش مقررات تخنیکی معادل متعلق بته ستایر کشتور هتا ماننتد اعضتای        13.1

سازمان تجارت جهانی، حتی در حاالتیکه که مقررات تخنیکی متذکره تا حدی متفاوت از مقررات مورد نظر باشند، رای مثبتت  

 داده میتواند مشروط بر اینکه از طرف مرجع تنظیم کننده برای حصول اهداف متوقعه بسنده تلقی شوند.  

 به سایر کشور ها را در یک سند جداگانه آماده مینماید. انسا طرزالعمل پذیرش مقررات تخنیکی معادل متعلق 13.2

 

 مرکز دریافت معلومات به سطح ملی .20

انسا برای اطالع رسانی و رسیده گی به سواالت معقول، مرکز ارایۀ معلومات را به سطح ملتی ایجتاد و استناد مترتبط      14.1

 موارد ذیل را باید فراهم سازد:

 ته یا پیشنهادی در افغانستانهر مقرره تخنیکی اقتباس یاف 14.1.1

 هر ستندرد اقتباس یافته یا پیشنهادی به سطح کشور 14.1.2

 هر طرزالعمل ارزیابی مطابقت، یا طرزالعمل پیشنهادی ارزیابی مطابقت که به سطح کشور تطبیق گردد 14.1.3

 طح مناسب موانع تجارت؛طرزالعمل های ارزیابی خطر، عواملی که باید مد نظر باشند، و همچنین تعین س 14.1.4

عضویت و اشتراک افغانستان در نهاد های ستندردسازی بین المللی و منطقوی و سیستم ارزیابی مطابقت و هچنتین   14.1.5

)موانتع تخنیکتی تجتارت ستازمان تجتارت       WTO TBTموافقت نامه های دوجانبه و چند جانبه در محدوده موافقتت نامته   

 جهانی(، در ضمن معلومات قابل قبول را برای فراهم نمودن چنین سیستم ها و تسهیالت نیز فراهم مینماید؛ و  

یا ارایۀ معلومات در مورد اینکته ایتن معلومتات از     WTO TBTموقعیت اعالنات نشر شده در روشنی موافقت نامه  14.1.6

 اندکجا بدست آمده میتو

( دیتابیس و ویب سایت را جهت نگهداری ستندرد های اجباری داخلتی  NEP) مرکز دریافت معلومات به سطح ملی 14.2

 و خارجی، مقررات تخنیکی و معلومات مرتبط باید ایجاد کند.

ت ( کتالوگ مقررات تخنیکی و همچنین معلومات مرتبط آنترا بته صتور   NEP) مرکز دریافت معلومات به سطح ملی 14.3

 ای باید نشر کنددوره

( به ارتباط تدوین مقرره تخنیکی یا پیشنهاد مقرره تخنیکی باید اطتالع  NEP) مرکز دریافت معلومات به سطح ملی 14.4

 دهد.  
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زمانیکه یک ستندرد، رهنمود یا سفارش بین المللی وجود نداشتته باشتد، یتا محتتوی مقترره تخنیکتی پیشتنهادی         14.4.1

افغانستان )مثالً ستندرد های اجباری، طرزالعمل ها، یا طرزالعمل های ارزیابی مطابقت( به گونه قابل توجۀ مشتابه بته محتتوی    

صورتیکه مقرره تخنیکی اثرات قابل توجۀ بتر شترکای تجتارتی آن داشتته     ستندرد، رهنمود یا سفارش بین المللی نباشد، و در 

 باید: NEPباشد، در چنین حاالت 

i.      در زمینه پروپوزل معرفی مقرره تخنیکی در مرحله مقدماتی اطالع داده تا شرکای ذیعالقته بیشتتر آشتنایی حاصتل

 نماید

ii. ارتبتاط اهتداف و ضترورت مقترره پیشتنهادی       در مورد محصوالت تحت اثر مقرره تخنیکی اطالع داده و همچنین به

معلومات مختصر ارایۀ بدارد. اطالع دهی در اسرع وقت مرحله مقدماتی صورت گیرد تا اصتالحات بتا در نظتر داشتت     

 نظریات واصله صورت گرفته و یک پروپزول بهتر آماده شود. 

iii. وده و حتی االمکان بختش هتای مشتتق    کاپی مقرره تخنیکی پیشنهادی را باالثر درخواست شرکای تجارتی فراهم نم

 شده از ستندرد ها، طرزالعمل ها یا سفارشات بین المللی را شناسایی نماید

iv.         برای شرکای تجارتی بدون استثنی حد اقل شصت روز فرصت داده شود تتا نظریتات شتانرا بته شتکل کتبتی فتراهم

 از بحث ها و نظریات مد نظر گرفته شوند نمایند، در زمینۀ نظریات واصله بحث همه جانبه نموده و نتایج حاصله

، از یک یا چندین مرحلۀ تدوین مقرره تخنیکی یا میعتاد هتای مترتبط صترف     11ماده  3با در نظر داشت مواد فقره  14.4.2

 موارد ذیل را باید مد نظر داشته باشد: NEPنظر شده می تواند؛ این در حالیست که 

i.  تحت اثر آن برای شرکای تجارتی در استرع وقتت اطتالع داده شتود و     در مورد مقرره تخنیکی مشخص و محصوالت

 همچنین در زمینه اهداف، ضرورت و ماهیت استعجالیت مشکالت معلومات مختصر ارایۀ گردد؛

ii. کاپی مقرره تخنیکی پیشنهادی باالثر درخواست شرکای تجارتی فراهم گردد؛ 

iii.  شکل کتبی فراهم نمایند، در زمینۀ نظریتات واصتله بحتث    برای شرکای تجارتی فرصت داده شود تا نظریات شانرا به

 همه جانبه نموده و نتایج حاصله از بحث ها و نظریات مد نظر گرفته شوند

 

 طرزالعمل های ارزیابی مطابقت .21

زمانیکه نیاز به تضمین مثبت مطابقت با یک مقرره تخنیکی یا ستندرد باشد، مرجع تنظیم کننده و یا اداره انسا، هتر   15.1

کدام که مسئول باشند، سیستم های بین المللی ارزیابی مطابقت را تنظیم یا اقتباس نموده و همچنین عضویت آنها را حاصل و 

 یا در جلسات مرتبط اشتراک خواهند نمود.

 انسا جزئیات در زمینه سیستم ها و یا طرزالعمل های ارزیابی مطابقت را در سند جداگانه باید تنظیم نماید.    15.2

 کمیته سازمان تجارت جهانی برای موانع تخنیکی تجارت .22

گی از افغانستان، انسا حسب ضرورت با کمیته سازمان تجارت جهانی برای موانع تخنیکی تجارت جلستات  به نماینده 16.1

 را حد اقل سال یکبار تدویر می نماید

ارت جهتانی بترای موانتع تخنیکتی     وزارت تجارت و صنایع از اشتراک نماینده گان انسا در جلسات کمیته سازمان تج 16.2

 تجارت باید اطمینان دهد
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 : اصطالحات1ضمیمه 

سندی است که مشخصات یا پروسه ها و یا روش هتای تولیتدی محصتول بته      مقرره تخنیکی )ستندرد اجباری(: .1

سند  شمول طرزالعمل های اداری با الزامیت اجرائیوی را مشخص نموده و رعایت آن اجباری می باشد. در ضمن این

شامل مواردی خاص مانند اصطالحات، عالیم، بسته بندی، شرایط عالمه گذاری یتا لیبتل قابتل اجتراء بتر محصتول،       

 پروسس یا تولید محصول می باشد.    

ستندرد: سندی است که مقررات، رهنمود ها یا مشخصات مرتبط بته محصتوالت، ختدمات، پروستس یتا روش هتای        .2

رۀ با صالحیت به منظور استفاده عامه و مکترر تصتویب میگتردد، کته رعایتت آن      تولیدی ارایۀ نموده و توسط یک ادا

اجباری نمی باشد. در ضمن، این سند شامل مواردی خاص مانند اصتطالحات، عالیتم، بستته بنتدی، شترایط عالمته       

 گذاری یا لیبل مرتبط به محصول، پروسس یا روش های تولیدی میباشد.    

هر طرزالعمل که بصورت مستقیم یا غیرمستقیم به هدف حصول اطمینان از رعایتت  طرزالعمل های ارزیابی مطابقت:  .3

شرایط مندرج مقررات تخنیکی یا ستندرد ها استفاده می شود. طرزالعمل های ارزیتابی مطابقتت شتامل: طرزالعمتل     

یتا ترکیبتی از    های نمونه گیری، آزمایش و تفتیش؛ ارزیابی، تأیید و تضمین مطابقت؛ ثبت، اعتباردهی و منظتوری و 

 این موارد بوده میتواند.  

مرجع تنظیم کننده: ادارۀ دولتی که تحت شرایط قانونی )مقررات( جهت حصول اطمینتان از رعایتت مفتاد قتانون و      .4

 تحقق اهداف آن ایجاد و یا مؤظف می گردد.  
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 : حد اقل شرایط برای ارزیابی اثرات مقررات2ضمیمه

 شامل موارد ذیل باشد:ارزیابی اثرات مقررات باید 

 اطالعیۀ اثرات اقدامات پیشنهادی به منظور موارد ذیل آماده می گردد: .1

 دالیل ضرورت برای مقرره 

 جزئیات در مورد اهداف اقدامات پیشنهادی 

     روش های بدیل )به شمول گزینه های عدم موجودیت مقرره( را واضح سازد، و دلیل عتدم اقتبتاس روش بتدیل

 داده شودنیز باید توضیح 

            در مورد کتگوری ها یا گروپ های که از مقترره منفعتت خواهنتد بترد، گتروپ هتای کته بته گونته مستتقیم و

غیرمستقیم مصارف تطبیق آنرا متحمل میگردند معلومات داده شود و واضح گردد که فواید ناشی از وضع مقرره 

 بیشتر از مصارف )به شمول مصارف اداری و رعایت( آن میباشد

  رد اینکه مقرره پیشنهادی در مطابقت با ستندرد های مرتبط بین المللی میباشتد وضتاحت داده شتود، و    در مو

 اگر مطابقت ندارد دالیل مقنع ارایۀ نمایید

 تاریخ متوقع مرور مقرره را مشخص نمایید 

 

ه نشتر گتردد و   در مورد اینکه کدام اعمال تنظیم کننده روی دست گرفته شده است، از طریق مراجع حقوقی اطالعی .1

همچنین در مورد اینکه سند اثرات باالثر درخواست قابل دسترس بوده و درخواست ها پذیرفته میشود، آگتاهی داده  

 شود. 

 

لست اشخاص و نهاد های که با آنها مشوره صورت گرفته و یا اسناد تسلیم نموده اند، ترتیب شتود. خالصتۀ نظریتات     .2

 ربط نظریات واصلۀ پروسه مشاوره را مد نظر گرفته است. ارایۀ شده را تهیه نموده و وزارت ذی
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 شورای عالی ستندرد

 طرزالعمل فعالیت
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 فصل اول

 احکام عمومی

 مبنی 

 ماده اول 

 این طرزالعمل به تاسی از حکم فقره دوم ماده هشتم قانون ستندرد ترتیب گردیده است. 

 هدف 

 ماده دوم 

 هدف از طرح طرزالعمل هذا عبارت است از:

  تطبیق قانون ستندرد ملی 

 تنظیم فعالیت های شورای عالی ستندرد در راستای انکشاف سیستم های مرتبط به ستندردایزیشن 

  تقویت هماهنگی میان ادارات ذیربط و استفاده موثر از منابع مالی، تخنیکی و بشری 

   )نظارت بهتر از پیشرفت امور مربوط به انکشاف زیربنای کیفیت )مترولوژی، ستندرد، اعتبار دهی و ارزیابی مطابقت

 و حصول اطمینان از ظرفیت سازی در عرصه تطبیق 

  تقویت و حمایت از توسعه روابط اداره ملی ستندرد با سازمان های منطقوی و بین المللی ذیربط و تمویل کننده ها 

 یل تشک

 ماده سوم 

مقام عالی ریاست  17/7/1395مورخ  2288شورای عالی ستندرد به تاسی از ماده هشتم قانون ستندرد ملی و حکم شماره 

 جمهوری اسالمی افغانستان به ترکیب ذیل تشکیل گردیده است: 

 جاللتماب معاون دوم ریاست جمهوری به حیث رییس شورای عالی ستندرد  .1

 اره ملی ستندرد به حیث معاون محترم رییس عمومی اد .2

 گمرکات وزارت مالیه به حیث عضو  و معین عواید .3

 معین وزارت اقتصاد به حیث عضو .4

 معین وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به حیث عضو .5

 معین وزارت شهرسازی و مسکن به حیث عضو .6

 معین وزارت فواید عامه به حیث عضو  .7

 معین وزارت تحصیالت عالی به حیث عضو  .8

 عین وزارت تجارت و صنایع به حیث عضو م .9

 معین وزارت ترانسپورت به حیث عضو  .10

 معین وزارت صحت عامه به حیث عضو  .11

 معین وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به حیث عضو  .12

 رییس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست به حیث عضو  .13

 رییس عمومی اکادمی علوم به حیث عضو .14

 عضوشاروال کابل به حیث  .15

 معاون ارگان های محل در امور شاروالی ها به حیث  عضو .16

 رییس هیأت مدیره اتاق تجارت و صنایع به حیث عضو .17

 معاون تخنیکی اداره ملی ستندرد به حیث سکرتر .18
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 فصل دوم

 شورای عالی ستندرد

 وظایف و صالحیت ها 

 ماده چهارم 

 قانون ستندرد دارای وظایف و صالحیت های ذیل میباشد:  نهم شورای عالی ستندرد بر حسب ماده

 آن تطبیقنظارت از  ملی ستندرد و هپالیسی های عمومی ادار ستراتیژی وتصویب  .1

 تصویب ستندرد های ملی، کود های ملی ساختمانی و نورم ها .2

 و ارایه آن جهت تصویب به کابینه جمهوری اسالمی افغانستان های اجباری( تأیید طرح مقررات تخنیکی )ستندرد .3

 پالن کاری ساالنه ادارۀ ملی ستندرد تصویب .4

 ملی ستندرد هخدمات اداراجرت عرضه  سایر نشرات قابل فروش و قیمت ستندرد ها و تصویب .5

 منظوری لوایح وطرزالعمل های مربوط .6

 پالنگذاری 

 ماده پنجم 

 و ستراتیژیک اداره ملی ستندرد به شورای عالی ستندرد ارایه میگردد تا: تمامی پالن های کاری ساالنه

مطالعه دقیق و تحلیلی ستراتیزی ها و پالیسی های عمومی اداره ملی ستندرد در روشنی واقعیت های عینی   (1)

 اقتصادی افغانستان و برنامه های انکشافی میان مدت و طویل المدت حکومت افغانستان صورت گیرد. 

 ه های عملی پالن کاری ساالنه با در نظر داشت منابع قابل دسترس مالی و بشری مطالعه گردد. جنب  (2)

 ستندرد های ملی 

 ماده ششم 

مسوده نهایی ستندرد های ملی که در کمیته های تخنیکی تدوین ستندرد تهیه گردیده اند با در نظر داشت شرایط   (1)

 تجارتی و الزامات حمایت از مستهلکین و حفاظت محیط زیست مطالعه و تحلیل میگردد. 

هادی را از قبل در سکرتریت شورای عالی ستندرد معلومات مورد نیاز در مورد ویژگی های ستندرد های پیشن  (2)

 اختیار اعضای شورا قرار میدهد.  

 هرگونه پیشنهاد برای تعدیل در متن یا محتوی ستندرد های ملی مجدداً به کمیته های تخنیکی ارجاع میگردد   (3)

 مقررات تخنیکی 

 ماده هفتم 

هرگاه ستندرد ملی بر صحت، سالمت، و مصونیت فزیکی، اجتماعی و اقتصادی مردم، و همچنان محیط زیست و   (1)

اقتصاد ملی اثر گذار باشد، نیاز به طرح مقرره تخنیکی )ستندرد های اجباری( با استفاده قسمی یا تام همان ستندرد 

 از جانب شورای عالی ستندرد بررسی و تایید میگردد. 

( این ماده از جانب اداره ملی ستندرد به همکاری ادارات ذیربط تهیه و بعد از 1ره تخنیکی مندرج فقره )طرح مقر (2)

 تایید شورای عالی ستندرد طی مراحل میگردد. 

 مهلت تطبیق مقرره تخنیکی از جانب شورای عالی ستندرد تعین میگردد.  (3)

مقرره تخنیکی با در نظر داشت اصول پذیرفته شده و ادارات تطبیق کننده مکلف اند تا پالن عملی را جهت تطبیق  (4)

 فراهم آوری تسهیالت تجارتی به شورای عالی ستندرد ارایه نمایند.
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 منابع مالی

 

 ماده هشتم  

شورای عالی ستندرد طرح بودجه ساالنه اداره ملی ستندرد را بر طبق تقسیم اوقات مرتبه قبل از ارایه به وزارت   (1)

 مینماید. مالیه مطالعه و تایید 

به منظور تدارک منابع مالی مورد نیاز، شورای عالی ستندرد حد اقل سال دو مراتبه جلسات مشترک با تمویل   (2)

 کننده ها را دایر مینماید.  
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 فصل سوم

 احکام نهایی

 جلسات 

 ماده نهم 

 جلسات عادی شورای عالی ستندرد ماه یکبار در اخیر ماه دایر میگردد.  (1)

 جلسات فوق العاده بعد از منظوری رییس شورای عالی ستندرد دایر شده میتواند.  (2)

آجندای جلسات عادی حد اقل دو روز قبل و از جلسات فوق العاده حد اقل یک روز قبل در اختیار اعضای شورای  (3)

 ه میشود. عالی ستندرد قرار داد

 در صورت عدم حضور رییس شورای عالی ستندرد، معاون شورا ریاست جلسه را عهده دار میگردد.  (4)

 

 تصویب 

 ماده دهم 

 این طرزالعمل در سه فصل و ده ماده ترتیب و بعد از تصویب شورای عالی ستندرد مرعی االجرا میباشد
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 توسعه فعالیت ها در عرصه ستندرد سازی در کشور 
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 مقدمه

از جانتتتب شتتتورای وزیتتتران منحیتتتث یتتتک اداره مستتتتقل       1389اداره ملتتتی ستتتتندرد ) انستتتا ( در متتتاه استتتد     

تصتتتویب و درمتتتاه حتتتوت همتتتان ستتتال متتتورد تاییتتتد پارلمتتتان افغانستتتتان نیتتتز قتتترار گرفتتتت، بتتتدینترتیب فعالیتتتت  

و  در جتتتو مملتتتو از محتتتدودیت هتتتای متتتالی، تخنیکتتتی 1387عملتتتی اداره مستتتتقل ملتتتی ستتتتندرد از اوایتتتل ستتتال 

 بشری آغاز گردید.  

شتتتایان ذکتتتر استتتت کتتته قبتتتل بتتتر آن اداره ملتتتی ستتتتندرد حتتتدود ستتته ستتتال منحیتتتث اداره مستتتتقل در چوکتتتات  

وزارت تجتتتارت و صتتتنایع فعالیتتتت داشتتتت کتتته متاستتتفانه بتتتا وجتتتود استتتتخدام مشتتتاورین داخلتتتی و ختتتارجی بتتتا     

و آنچتتته بتتته اداره هزینتتته هتتتای هنگفتتتت هیچگونتتته پیشتتترفت در امتتتور ستتتتندرد ستتتازی بتتته مالحظتتته نرستتتید     

 نفر با چند پایه کمپیوتر کهنه بود.  14مستقل ملی ستندرد انتقال گردید یک تیم کاری کمتر از 

بنتتتاً اداره مستتتتقل ملتتتی ستتتتندرد فعالیتتتت هتتتای ستتتتندرد ستتتازی را عمتتتالً از نقطتتته صتتتفری آغتتتاز نمتتتود. حتتتتی   

ستتتتندرد در انتتتدک متتتدت  دیتتتدگاه واضتتتح از بحتتتث ستتتتندرد ستتتازی در کشتتتور وجتتتود نداشتتتت. امتتتا اداره ملتتتی  

 توانست دستاورد های چشمگیری داشته باشد، که عمده ترین آن را میتوان چنین بر شمرد: 

 طرح قانون ستندرد ملی   .1

طتتترح پتتتالن استتتتراتیژیک پتتتنج ستتتاله بتتترای انکشتتتاف زیربنتتتای ملتتتی کیفیتتتت ) ستتتتندرد ستتتازی،         .2

 تصدیقنامه های کیفی (  مترولوژی، ارزیابی مطابقت، شامل تفتیش، آزمایشات البراتواری و 

ایجتتتاد سیستتتتم متتتوثر تتتتدوین ستتتتندرد هتتتای ملتتتی کتتته در پتتتنج ستتتکتور آغتتتاز و تتتتدریجاً بتتته ستتتیزده   .3

ستتتتندرد ملتتتی در بختتتش متتتواد ستتتاختمانی،  417ستتتکتور توستتتعه یافتتتت، در حتتتال حاضتتتر بتتتا تصتتتویب  

رقتتتی، متتتواد غتتتذایی و محصتتتوالت زراعتتتتی، متتتواد دوایتتتی و آرایشتتتی، متتتواد نفتتتتی ، بتتترق و ستتتامان آالت ب

نستتتاجی و چتتترم، محتتتیط زیستتتت، کیمیتتتاوی و پالستتتتیک، متتتاین پتتتاکی، سیستتتتم هتتتای متتتدیریتی،        

اوزان و مقیتتاس، و غنتتی ستتازی متتواد غتتذایی بتتا در نظتتر داشتتت اصتتول ستتازمان بتتین المللتتی ستتتندرد            

(ISO یتتتک سیستتتتم متتتوثر کتتته ظرفیتتتت پاستتتخگویی بتتته نیازمنتتتدی هتتتا بتتترای ستتتتندرد را دارا میباشتتتد )

 ته است.عمالً انکشاف یاف

تتتتدویر نخستتتتین مجموعتتته از کتتتود هتتتای ملتتتی ستتتاختمانی بتتتا در نظتتتر داشتتتت شتتترایط جغرافیتتتایی،       .4

اقلیمتتتی، اراضتتتی، محتتتیط زیستتتتی، اقتصتتتادی و کلتتتتوری افغانستتتتان کتتته شتتتامل کودهتتتای مهندستتتی،     

انکشتتتاف شتتتهری، ستتتاختمان، شتتتاهراه و ستتترک، دیتتتزاین پتتتل و کتتتود موثریتتتت انتتترژی در ستتتاختمان      

کره میتوانتتتد نقتتتش کلیتتتدی در قانونمنتتتد ستتتازی ستتتکتور ستتتاختمان و تتتتامین میباشتتتد. کتتتود هتتتای متتتتذ

 مصونیت و موثریت اقتصادی پروژه های ساختمانی داشته باشد.  

 

 

 

آغتتتاز کنتتتترول کیفیتتتت متتتواد نفتتتتی در بنتتتدر حیرتتتتان و توستتتعه تتتتدریجی آن بتتته ستتتایر بنتتتادر کتتته در   .5

مللتتی تحتتت نظتتارت اداره ملتتی    حتتال حاضتتر البراتتتوار هتتای مجهتتز متتواد نفتتتی توستتط کمپنتتی بتتین ال        

ستتتتندرد در حیرتتتتان، آقینتتته، استتتالم قلعتتته، تورغنتتتدی، نیمتتتروز، شتتتیرخان بنتتتدر و فتتتراه عمتتتالً ظرفیتتتت  

آزمتتایش تمتتامی متتواد نفتتتی را کتته بتته گونتته رستتمی داختتل کشتتور میگتتردد، دارا میباشتتد. شتتایان ذکتتر           

ستتتندرد مغتتایر ستتتندرد    استتت کتته تتتا اکنتتون بیشتتتر از هفتتده میلیتتون لیتتتر تیتتل از جانتتب اداره ملتتی        

 های ملی تثبیت و رد گردیده است. 

ایجتتاد البراتتتوار هتتای مرکتتزی بتتا انکشتتاف ظرفیتتت هتتا در بختتش هتتای متتواد نفتتتی ، متتواد ستتاختمانی،             .6

 اوزان مقیاس، مواد غذایی و سامان آالت برقی.
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ا طتترح سیستتتم تصتتدیقنامه هتتای کیفتتی کتته آمتتادگی هتتا بتترای آغتتاز صتتدور تصتتدیقنامه هتتای کیفتتی بتت          .7

عالمتتتت ستتتتندرد افغانستتتتان اتختتتاذ گردیتتتده و قتتترار استتتت بتتته زودی بعتتتد از آمتتتوزش مفتشتتتین ایتتتن    

 بخش به گونه عملی صدور تصدیقنامه ها آغاز گردد.  

ارتقتتتای ظرفیتتتت کارمنتتتدان تخنیکتتتی و تتتتدویر ده هتتتا برنامتتته آموزشتتتی بتتترای ادارات تطبیقتتتی و ستتتکتور   .8

 ره مستفید گردیده اند.  خصوصی که بیش از هفتصد نفر از برنامه های متذک

بتتتا کمیستتتیون  Affiliate Plus( عضتتتو ISOکستتتب عضتتتویت اصتتتلی ستتتازمان بتتتین المللتتتی ستتتتندرد )  .9

(، عضتتتویت در انستتتتیتوت ستتتتندرد و مترولتتتوژی کشتتتور هتتتای      IEC بتتتین المللتتتی الکتروتخنیتتتک )  

( و عضتتتویت در هیتتتت متتتدیره آن ستتتازمان، عضتتتویت فعتتتال در ستتتازمان ستتتتندرد        SMIICاستتتالمی )

( و ستتتایر ستتتازمان هتتتای منطقتتتوی و بتتتین المللتتتی در عرصتتته    SARSOای جنتتتوب آستتتیا )  کشتتتور هتتت 

 ستندرد سازی و مترولوژی. 

 سایر موارد که در صورت نیاز گزارش تفصیلی آن ارایه خواهد شد.  .10

 

 

 طرح های انکشافی برای اداره ملی ستندرد )انسا(

هتتتای آن ارایتتته میگتتتردد. در صتتتورت  دو طتتترح متفتتتاوت بتتتا ویتتتژه گتتتی هتتتا، نیازمنتتتدی هتتتا، فوایتتتد و چتتتالش     

منظتتوری هتتر یتتک از ایتتن طتترح هتتا اداره ملتتی ستتتندرد آمتتادگی هتتای الزم را بتترای ارایتته برنامتته هتتای تفصتتیلی           

 .و پالن های عمل به منظور تطبیق آن دارا میباشد

  1طرح 

ــدف:  بتترای ایجتتاد یتتک اداره قتتوی ستتتندرد ستتازی در کشتتور کتته ظرفیتتت هتتای کتتافی تخنیکتتی و بشتتری را           ه

( در Accreditedطتتترح و تتتتدوین ستتتتندرد هتتتا و کتتتود هتتتای ملتتتی و هکتتتذا ارایتتته ختتتدمات عتتتالی و معتبتتتر)      

عرصتتته هتتتای مختلتتتف زیربنتتتای ملتتتی کیفیتتتت ) ستتتتندرد ستتتازی، مترولتتتوژی، و ارزیتتتابی مطابقتتتت شتتتامل          

 تفتیش، آزمایشات البراتواری و تصدیقنامه های کیفی( دارا باشد.  

ــوقی:  ــیت حقــ ( دارای استتتتتقاللیت در امتتتتور متتتتالی، Public institutionمتی )اداره نیمتتتته حکتتتتوشخصــ

تخنیکتتتی و بشتتتری. شتتتایان ذکتتتر استتتت کتتته چنتتتین ستتتاختار بتتترای ادارات ستتتتندرد از جانتتتب ستتتازمان بتتتین      

 ( نیز توصیه گردیده است. ISOالمللی ستندرد )

واردات و  تطبیتتتق پتتتالن ثبتتتات متتتالی بتتتا اصتتتالحات ستتتازمانی و هکتتتذا ایجتتتاد بتتتورد ملتتتی تفتتتتیش  پروســـیجر: 

صتتادرات در تحتتت چتتتر شتتورای عتتالی ستتتندرد بتته منظتتور تنظتتیم امتتور مربتتوط بتته کنتتترول کیفیتتت تمتتامی              

امتعتتته تجتتتارتی و تولیتتتدی منجملتتته متتتواد غتتتذایی، محصتتتوالت زراعتتتتی، متتتواد دوایتتتی، و آرایشتتتی از طریتتتق یتتتک  

 اداره واحد.

ندرد ) انستتتا ( از نظتتتر متتتالی بتتته متتتدت حتتتداقل دو ستتتال دوره انتقتتتال کتتته در ختتتتم آن اداره ملتتتی ستتتت زمـــان : 

 .خود کفایی برسد

 نیازمندی های عمده  

  حمایت سیاسی از پروسه ستندرد سازی و کنترول کیفیت امتعه تجارتی و تولیدی 

   بتتتازنگری قتتتانون ستتتتندرد ملتتتی بتتتا در نظتتتر داشتتتت طتتترح پیشتتتنهادی بتتترای شخصتتتیت حقتتتوقی اداره و

 تخنیکی و بشریاستقاللیت های مورد نیاز در عرصه های مالی ، 

  اصالح ساختار و سازمانی اداره ملی ستندرد 

  تعهد بودجه ابتدایی مورد نیاز برای دوره انتقال 

  تجدید ساختاری و وظیفوی شورای عالی ستندرد 
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          رفتتتع هتتتر گونتتته تتتتداخل و تضتتتاعف وظیفتتتوی و ادغتتتام ادارات متعتتتدد ) در صتتتورت موجودیتتتت( در

 تندرد عرصه های مرتبط به فعالیت اداره ملی س

            تشتتریک مستتاعی ادارات تطبیتتق کننتتده ستتتندرد هتتا و کتتود هتتا و تعهتتد بتته رعایتتت ستتتندرد هتتا وکتتود

 های ملی در طرح، دیزاین و تطبیق پروژه ها  

 

 چالش های ممکنه

  عدم طی مراحل اسناد تقنینی در وقت و زمان معین 

  عدم دسترسی به منابع مالی مورد نیاز برای دوره انتقال 

   کمرنگ بودن تعهد ادارات تطبیق کننده در رعایت ستندرد ها و کود ها 

  تداخل وظیفوی در امور ستندرد سازی 

 مزایا

ایجتتتاد یتتتک اداره قتتتوی و دارای ظرفیتتتت هتتتای کتتتافی تخنیکتتتی و بشتتتری در عرصتتته ستتتتندرد ستتتازی در کشتتتور    

یق ستتترمایه گتتتذاری در میتوانتتتد در حصتتتول اطمینتتتان از کیفیتتتت و مصتتتونیت امتعتتته تجتتتارتی و تولیتتتدی، تشتتتو    

کشتتتور، افتتتزایش ظرفیتتتت رقتتتابتی ستتتکتور تولیتتتدی در مارکیتتتت هتتتای داختتتل و ختتتارج کشتتتور، توستتتعه صتتتادرات  

افغانستتتتان و دستتتتیابی بتتته مارکیتتتت هتتتای بهتتتتر جهتتتانی، کتتتاهش موانتتتع تخنیکتتتی تجتتتارت و نهایتتتتاً بهبتتتود       

ه بتتا اتکتتا بتته نیتتروی    بتتیالنس تجتتارتی افغانستتتان نقتتش قابتتل مالحظتته داشتتته باشتتد. چنتتین ظرفیتتت هتتا کتت           

تخصصتتی افغتتان ایجتتاد میگتتردد، تتتداوم داشتتته و میتوانتتد بتتا توستتعه فعالیتتت هتتا در عرصتته هتتای تحقیقتتاتی در             

آینتتده زمینتته را بتتترای استتتفاده بهتتتتر و متتوثر از منتتتابع طبیعتتی افغانستتتان، کتتتاهش اتکتتا بتتته واردات بتتا معرفتتتی         

ستتتتندرد افغانستتتتان منحیتتتث معتتترف    بتتتدیل هتتتای قابتتتل قبتتتول بتتترای مستتتتهلکین و هکتتتذا معرفتتتی عالمتتتت    

 کیفیت محصوالت افغانی در بازار های مورد هدف میسر سازد.  

 

 

 

 

 
 
 

 چالش ها

             ،عتتدم عالقمنتتدی ستتکتور خصوصتتی بتته ستترمایه گتتذاری در ایتتن عرصتته بتتا توجتته بتته شتترایط امنیتتتی

 محیط سرمایه گذاری، سطح بلند قاچاق و تداخل ادارات متعدد

  نبود چارچوب حقوقی واضح برای مشارکت عامه و خصوصی 

   نبود امکانات مالی و تخصصی برای ایجاد شرکت های دولتی 

        زمتتانگیر بتتتودن پروستته تتتتدارکات و نگرانتتی هتتتا از مداخلتته حلقتتتات مختلتتف در استتتتخدام کمپنتتی هتتتای

 بین المللی  

  عدم موثریت نظارت از فعالیت سکتور خصوصی در این عرصه 

 مزایا

آنجتتا کتتته در طتتترح متتتتذکره عمتتتدتاً اتکتتتا بتتته ستترمایه گتتتذاری ستتتکتور خصوصتتتی صتتتورت میگیتتترد، بنتتتاً نیتتتاز    از

کمتتتر بتته تخصتتیص بودجتته هتتای دولتتتی بتترای ایجتتاد ظرفیتتت هتتای تخنیکتتی دیتتده میشتتود. از جانتتب دیگتتر بتتا           
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هتتای توجتته بتته کمرنتتگ بتتودن اعتمتتاد متتردم بتته نهتتاد هتتای حکتتومتی در امتتر شتتفافیت، شتتاید استتتخدام گمپنتتی         

 بین المللی بتواند تا حدی در ایجاد اعتماد کمک کننده باشد.  

   نواقص

ستتتاختار هتتتا و ظرفیتتتت هتتتای تخنیکتتتی متتتوقتی و پتتتروژه ای بتتتوده و میتوانتتتد در میتتتان متتتدت و طویتتتل المتتتدت   

باعتتث بتتروز مجتتدد مشتتکالت موجتتوده گتتردد. از جانتتب دیگتتر هتتر گونتته تغییتتر در اوضتتاع امنیتتتی یتتک والیتتت              

تور خصوصتتتی را بتتته چتتتالش بکشتتتد. مزیتتتد بتتتر آن هرگتتتاه استتتتخدام کمپنتتتی هتتتای متعتتتدد ممکتتتن فعالیتتتت ستتتک

بتتتین المللتتتی حستتتب نیازمنتتتدی ستتتکتور هتتتای مربوطتتته  استتتتخدام گتتتردد. متتتدیریت و نظتتتارت  آن میتوانتتتد یتتتک  

چتتالش پنداشتتته شتتود. نهایتتتاً دستتتیابی مولتتدین داخلتتی بتته ختتدمات البراتتتواری تنهتتا بتتا قیمتتت هتتای معیتتاری            

 بود.  میسر خواهد 

2طرح   

حفتتتظ ستتتاختار فعلتتی اداره ملتتتی ستتتندرد ) انستتتا ( و ارایتتته ختتدمات در عرصتتته تطبیتتق ستتتتندرد هتتتا و     هــدف :  

ارزیتتتابی مطابقتتتت ) تفتتتتیش، آزمایشتتتات البراتتتتواری و تصتتتدیقنامه هتتتای کیفتتتی ( از طریتتتق ستتترمایه گتتتذاری        

 سکتور خصوصی و یا هم مشارکت عامه و خصوصی 

شخصتتتتیت حقتتتتوقی فعلتتتتی اداره ملتتتتی ستتتتتندرد منحیتتتتث یتتتتک اداره مستتتتتقل در  شخصــــیت حقــــوقی : 

تشتتکیالت اساستتی دولتتت جمهتتوری استتالمی افغانستتتان حفتتظ شتتده و مقتترره هتتا بتته منظتتور اعطتتای امتیتتازات             

 ویژه برای پرسونل تخنیکی و تخصصی طرح و تطبیق خواهد شد.  

ر هتتا و ختتدمات تصتتدیقنامه کیفتتی بتته     استتتخدام کمپنتتی هتتای بتتین المللتتی بتترای ایجتتاد البراتتتوا        پروســیجر:

گونتته مستتتقل، مشتتارکت عامتته وخصوصتتی و یتتا هتتم بتته شتتکل شتترکت ) هتتای( دولتتتی، هکتتذا ایجتتاد بتتورد ملتتی           

تفتتتیش واردات و صتتادرات در تحتتت چتتتر شتتورای عتتالی ستتتندرد بتته منظتتور تنظتتیم امتتور مربتتوط بتته کنتتترول            

  ت زراعتی، مواد دوایی و آرایشیکیفیت امتعه تجارتی و تولیدی منجمله مواد غذایی، محصوال

یتتتک ستتتال بتتترای تتتتدارکات کمپنتتتی هتتتای بتتتین المللتتتی و نظتتتارت دوامتتتدار از فعالیتتتت کمپنتتتی هتتتای   زمـــان : 

   متذکره

 نیازمندی های عمده  

  حمایت سیاسی از پروسه ستندرد سازی و کنترول کیفیت امتعه تجارتی و تولیدی 

   ی و هکتتتذا چتتتارچوب هتتتای قتتتانونی بتتترای  ایجتتتاد زمینتتته هتتتا بتتترای ستتترمایه گتتتذاری ستتتکتور خصوصتتت

 مشارکت عامه و خصوصی 

  تجدید ساختاری و وظیفوی شورای عالی ستندرد 

  هماهنگی و همکاری سایر ادارات تطبیق کننده 

  ساختار های موثر برای نظارت از فعالیت سکتور خصوصی 

 رفع تداخل و تضاعف وظیفوی در عرصه های مرتبط به فعالیت اداره ملی ستندرد  
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  کتاب دوم طرزالعمل های مربوط به معینیت امور مالی و اداری   

منابع بشری   
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 منابع بشری

 

 فصل اول احکام عمومی

 مبنی 

 ماده اول :

تنظیم امور مربوط به منابع ئی قانون کارکنان خدمات ملکی ، قانون کار ومقرره کار باالمقطع جهت این طرزالعمل در روشنا

 بشری وضع گردیده است.

 اهداف 

 ماده دوم:

 اهداف این طرزالعمل قرار ذیل است:

 تامین نیازمندی اداره از طریق نیروی کار دایمی وموقت وبازبینی تشکیل  -1

 استفاده موثر از نیروی فیزیکی وذهنی کارکنان دارای مهارت فنی ومسلکی  -2

 تنظیم حقوق ووجایب طرفین قرارداد کار به شمول کارفرما وکارکنان  -3

 اصطالحات 

 ماده سوم:

اصطالحات استفاده شده دراین طرزالعمل همان مفاهم مندرج مواد سوم قانون کارکنان خدمات ملکی ، قانون کار  (1)

 ومقرره کار باالمقطع را افاده می نماید .

 ( این ماده معانی ذیل را افاده می نماید :1ه اصطالحات مندج فقره )اصطالحات آتی دراین طرزاالعمل ، برعال (2)

 مکمل  عبارت از انجام کارساعت مکمل همسان باسایر کارکنان رسمی است . کار روز -1

 وباالمقطع اطالق میگردد. یکارکنان دراین طرزاالعمل به تمامی کارکنان اعم ازدایم -2

 اداره  اطالق میگردد. ریاست دراین طرزالعمل به ریاست منابع بشری -3

قرارداد به عقد اطالق میگردد که میان اداره  ومتقاضی به صورت کتبی د رمورد  استخدام کارکن منعقد  -4

 میگردد.

 مرجع تطبیق 

 ماده چهارم:

 کارکنان وزارت مسئولیت تطبیق این طرزالعمل را به عهده دارد .وتنظیم ریاست منابع بشری ، بنابر مسئولیت وظیفوی 
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 فصل دوم

 ریاست منابع بشری

 وظایف ومسئولیت ها

 ماده پنجم :

 ریاست منابع بشری دارای وظایف ومسئولیت های ذیل میباشد.

 در ارتباط به استخدام  -1

  تسلیمی در خواستی های متقاضیان بست های دایمی وکار بالمقطع 

  حصول اطمینان از تکمیل بودن د رخواستی واسناد الزم برای کار بالمقطع 

  ارایه در خواستی واسناد متقاضی کار باالمقطع به کمیته منابع بشری 

  طی مراحل استخدام کارکنان دایمی اداره  مطابق به احکام قانون کارکنان خدمات ملکی 

 : درارتباط به تشکیل -2

  بازبینی تشکیل وتهیه وترتیب تشکیل بازبینی 

 ی ارایه تشکیل بازبینی شده به کمیته طرح تشکیل غرض بررس 

 ارایه تشکیل تائید شده توسط کمیته به مقام غرض بررسی 

  طی مراحل تشکیل از طریق  کمیسیون مستقل اصالحات اداری وخدمات ملکی ، غرض اعطای

 منظوری مقام عالی ریاست جمهوری 

  حصول اطمینان از استخدام کارکنان الزم برای بست های خالی تشکیل 

 در ارتباط به کارکنان: -3

  طی مراحل در خواستی رخصتی مطابق به احکام قانون مربوط واین طرزالعمل 

  تهیه دفتر سوانح وبانک معلوماتی برای تمام کارکن اداره 

  برگزاری برنامه های آموزشی برای کارکنان اداره 

  حصول اطمینان از ارزیابی اجراآت تمامی کارکنان به طور ساالنه 

   وارایه تمامی آن ها به کمیته غرض ارزیابی .جمع آوری شکایات کارکن اداره 

 در ارتباط به گزارش دهی : -4

   ارایه گزارش از اجراآت وفعالیت های ریاست منابع بشری به معین اداری امور مالی ومقام محترم اداره

 به طور ماهوار ربع وار وساالنه 

 اداره  ارایه گزارش از اجراآت وفعالیت های کمیته منابع بشری به مقام محترم 

 سایرموارد : -5

  سایر وظایف ومسئولیت ها مطابق به اسناد تقنینی الیحه وطرزالعمل های مربوطه 

  سایر وطایف ومسئولیت های که بنا بر لزوم دید مقام محترم اداره  به ریاست منابع بشری محول

 میگردد.
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 وقت کار

 ماده ششم:

 ساعت در هفته میباشد  40وقت کار با در نظرداشت ماده سی ام قانون کار ، طور اوسط الی   (1)

ریاست منابع بشری در هماهنگی با وزارت کار امور اجتماعی ساعت کار اداره را مشخص و آن را به تمامی کارکنان  (2)

 اطالع دهد

مضر صحت باد در نظرداشت ماده سی ویکم وقت کار کارکن نوجوان ، حامله ویا کارکن مشغول در کار ثقیل ویا  (3)

 قانون کار تنظیم میگردد.

بادر نظرداشت مواد سی ونهم وچهلم قانون  کار ، کارکنان دایمی وکارکنان باالمقطع که بصورت روز کار مکمل  (4)

 کارمی نماید ، مستحق یک ساعت وقفه جهت صرف طعام وادای نماز میباشد.

 فصل سوم

 کارکنان دایمی

 ه استخدام کارکنان دایمی شرایط وشیو

 ماده هفتم:

کارکنان دایمی وزارت بادر نظرداشت شرایط مندرج مواد هفتم تادهم قانون کارکنان خدمات ملکی استخدام شده  (1)

 میتوانند 

روند استخدام کارکنان دایمی بادر نظرداشت احکام قانون کارکنان خدمات ملکی وقانون خدمات ملکی صورت  (2)

 میگرد.

 زاتحقوق وامتیا

 ماده هشتم:

 کارکن دایمی وزارت بادر نطرداشت ماده هفدهم قانون کارکنان خدمات ملکی دارای حقوق وامتیازات ذیل میباشد:

 عقد قرارداد دایمی ماموریت  -1

 دریافت الیحه وظایف بست مربوطه  -2

 دریافت مزد بااجزاء وضمایم آن مطابق احکام قانون کار ومتناسب بابودجه وزارت -3

 قانون کارکنان خدمات ملکی  24و 23احراز بست وارتقای قدم بادرنظر داشت مواد  -4

 رخصتی  -5

 دریافت حقوق تقاعد -6

 قانون کار 119، و117، 113حق تامین رفاه وصحت مطابق احکام مواد  -7

 قانون کار   144الی 134حق تامینات اجتماعی برمبنای مواد  -8

 حق آموزش داخل خدمت  -9

 ونیت از هرنوع تبعیض از جانب آمرین ویا همکارانحق شکایت از عدم مصئ-10
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 قانون کارکنان خمات ملکی ، 18حق استعفاء بادرنظر داشت ماده -11      

 مزد

 ماده نهم:

قانون کارکنان خدمات ملکی ، کارکنان دایمی مستحق مزد با  20بادر نظرداشت احکام فصل پنجم قانون کار وماده  (1)

 اجزاوضمایم آن میباشد 

مزد بااجزا وضمایم آن بدون در نظرداشت اینکه برمبنای کدام نورم پرداخت میگردد درهیج صورتی نمیتواند میزان  (2)

 گردد. بیشتر ازحد اکثر یکصدو پنجا هزار افغانی در ماه تعین

 رخصتی

 ماده دهم:

بادر کارکنان داییمی مستحق رخصتی های عمومی ، ساالنه ، تفریحی وضروری ورخصتی والدی ورخصتی حج  (1)

 نظرداشت احکام مواد چهل ویکم تا پنجاوهفتم قانون کار میباشد.

 رخصتی کارکن جدید التقرر ، بادر نظرداشت حکم ماده پنجا وششم قانون کار حسب ذیل قابل اجراء میباشد (2)

 ماه بیشتر از یک بار سفر رسمی خارجی داشته 6طبق احکام ، این طرزاالعمل ، کارکن نمی تواند در خالل مدت  (3)

باشد ، درصورت ضرورت مبرم بعداز تشخیص کمیته موضوع ه مقام وزارت بامعین مربوطه غرض منظوری پیشنهاد 

 شده میتواند . در صورت منظوری مقام بامعین مربوطه ، کارکن میتواند به کشور مربوطه سفرنماید 

نطرداشت فیصله شورای وزیران جمهوری طبق احکام این طرزاالعمل سفرواشتراک مقامات وکارکنان عالی رتبه بادر  (4)

 اسالمی افغانستان ، درسمینار ها وورکشاپ های آموزشی مجاز نمیباشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

 چهارم  فصل

 کمیته تنظیم سفرهای رسمی

  یجادکمیتها

 ماده یازدهم:

 طبق طرزالعمل ، کمیته تنظیم سفرهای رسمی خارجی به ترکیب ذیل ایجاد میگردد

 به حیث عضو  رئیس  منابع بشری -1

 رئیس ارزیابی مطابقت  -2

 رئیس دفتر به حیث عضو -3

 ریاست پالن و پالیسی به حیث عضو -4

 آمریت ارتقاء ظرفیت به حیث منشی کمیته -5

 

 وظایف ومسولیت های کمیته 

 ماده دوازدهم:

 کمیته سفرهای رسمی دارای وظایف ومسئولیت های ذیل میباشد (1)

سابقه کاری ، شرایط بورسیه ، مهارت های الزم وسوابق کارمندان واجد همزمان با انتخاب نامزد بورسیه سوانح ،  (2)

 شرایط را تحلیل ومورد ارزیابی قرار دهد.

حصول اطمینان از مطابقت سفرها باقوانین  مقرره ها مصوبه ها وهدایات مقام محترم عالی ریاست جمهوری ، کابینه  (3)

 وشورای وزیران وطرزاالعمل های موجود.

 مرتبط باسفرخارجی مندرج ماده سیزدهم این طرزالعمل  تهیه فورم تعهد (4)

تحلیل وارزیابی گزارش سفر وارایه گزارش کلی  در مورد موثریت ومرتبط بودن سفرهای خارجی به مقام اداره   (5)

 مربوطه

 کمیته تنظیم سفرهای رسمی مکلف است تصامیم خویش را طی یک گزارش به مقام اداره تقدیم  نماید. (6)

فر های رسمی مکلف است تا با اداره تمویل کننده در تماس بوده ودر مورد چگونگی تنظیم سفر کمیته تنظیم س (7)

 محل بود وباش ، تکت رفت وبرگشت وسایر مصارف معلومات حاصل به مراجع مربوط طی گزارشی اطالع دهد 

ز طریق آمریت ارتقاء کمیته تنظیم سفرهای رسمی ، بعداز اخذ هدایت مقام اداره اسناد راجهت طی مراحل اداری ا (8)

 ظرفیت پیگری واجراء نماید. 

سفرمقام مربوطه وزارت از احکام این  ماده مستثنی بوده وروند طی مراحل آن از طریق ریاست دفتر مقام صورت  (9)

 گیرد .
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 وظایف ومسئولیت های ریاست منابع بشری

 ماده سیزدهم:

 های ذیل میباشد .ریاست منابع بشری طبق طرزالعمل دارای وظایف ومسولیت  (1)

هیئت سه نفری را به منطور ارزیابی کارکنان واجد شرایط بورسیه ها در هماهنگی باکمیته تنظیم سفر ها توظیف  (2)

 نماید .

 بانک معلوماتی  راجهت ثبت نام کارمندان که در بورسیه ها وسفرها  معرفی میشوند  ایجاد نماید (3)

برنامه توزیع را ترتیب نماید تا از تجارب واندوخته های شخص ،  بعداز برگشت کارکنان  از سفر رسمی ویا تحصیلی (4)

 سایرکارکنان نیز مستفید گردد..

      

 

 پنجم فصل

 کارکنان باالمقطع

 استخدام کارکن باالمقطع 

 ماده چهاردهم :

مقرره کاربالمقطع در یکی از حاالت ذیل با کارکن بالمقطع  5ریاست منابع بشری میتواند بادرنظر داشت ماده  -1

 قرارداد عقد نماید 

 موجودیت تخصیص در بودجه  -2

 ضرورت موجه وزارت  -3

 عدم اشتغال در وظایف دیگر عین انجام کار روز مکمل  -4

 عدم موجودیت بست خدمات ملکی در تشکیل منظورشده برای انجام کار مورد نظر  -5

 مقرره کارباالمقطع نمیتواند بر اساس قرارداد بالمقطع استخدام گردد . 5متعمد جنسی بانقدی بادرنظرداشت ماده   -6

 

 شرایط استخدام کارکن باالمقطع 

 ماده پانزدهم:

 طرزالعمل کارکنان باالمقطع در صورت تکمیل شرایط ذیل استخدام شده میتواند .بادرنظر داشت حکم ماده پنجم این 

 داشتن تابعیت افغانستان   -1

 سال باشد  18سن وی حد اقل از  -2

 داشتن سند تحصیلی  -3

 داشتن تجربه کافی جهت اجرای کار  -4

 داشتن مهارت بافن الزم مسلکی در صورت عدم داشتن تحصیالت  -5

 پیرامون استخدام کارکن باالمقطع داشتن موافقت اداره مربوطه -6
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 عدم ابطال به مریضی مزمن -7

  به حکم قطعی ونهائی محکمه ذیصالح به ارتکاب جنایت محکوم نشده باشد. -8

 اندازه مزد کارکن باالمقطع   

 ماده شانزدهم:
 باشد.( ماده شانزدهم مقرره کار بالمقطع قرار ذیل می3و  2اندازه مزد کارکنان باالمقطع بارعایت فقره )

شخص متقاعد فنی ویا باتجربه ویا دارای سند لیسانس ویا باال تر ازآن در بخش های اداری وحسابی وکمپیوتر بعد  -1

 ازتائید کمیته به مزد ماهوار مبلغ سیزده هزار افغانی .

یازده شخص باتجربه کافی مسلکی در بخش های خدماتی که حد اقل دارای سند بکلوریا باشد بامعاش ماهوار مبلغ  -2

 هزار افغانی .

این ماده تعین شده میتواند که وجه کافی برای   1مزد کارکنان باالمقطع در صورت بیشتر از مقدار مندرج فقره  -3

وجود بودجه متذکره را تائید  گرداخت آن  از طریق بودجه مربوطه وجود داشته باشد وریاست امور مالی  واداری

 . وبا پرداخت آن موافق باشدنموده باشد 

( 150000این ماده از پروژه ها نیز پرداخت گردد د رهیج صورتی مزد نمیتواند بیشتر از ) 1هرگاه مزد مندرج فقره  -4

 در ماه تعین گردد.

قرار داد کارکن بالمقطع در صورت تخطی با در نظرداشت مواد دهم ویازدهم  مقرره کارکن باالمقطع فسخ شده  -5

 میتواند وبعد از فسخ قرار  داد مستحق پرداخت مزد نمی تواند 

 رخصتی 

 ماده هفدهم:

ی وضروری قانونی کارکن باالمقطع بادر نظرداشت احکام قانون کار مستحق رخصتی عمومی وساالنه تفریحی ومریض -1

 میباشد 

 این ماده ر قرار داد کار بالمقطع معین میگردد. 1شیوه استفاده از رخصتی مندرج فقره  -2

 

 تعهدات طرفین متعاهد

 ماده هژدهم:

 طرفین قرارداد کارباالمقطع کارکن باالمقطع وریاست میباشد. -1

مستقیم ومافوق وسایر اصول اداری مطابق به کارکن بالمقطع مکلف است به رعایت صول اداری ، اوامر قانونی آمرین  -2

 اسناد تقنینی  مربوط میباشد .

 کارکن متعهد است دراوقات کاری تعین شده وظیفه سپرده شده بوی را به سن نیت نجام دهد  -3

کارکن جهت اصول اطمینان ازحفظ امنیت داخلی وزارت مکلف است تا تضمین خط یکتن از کارمندان دولتی را به  -4

 یا ریاست ارایه نماید .کمیسیون و
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وزارت ازطریق واحد های مربوطه در مورد اجرای کاری وحاضری روز مره کارکنان بالمقطع توجه جدی مبذول  -5

 میدارد .

هرگاه کارکن بالمقطع بدون خذ تائیدی رخصتی سه روز پی در پی  بدون دلیل موجه غیر حاضری نماید کارکن  -6

 بشری منفک شده میتواند .بالمقطع بعد از تائیدی ریاست منابع 

 

 فصل ششم

 وظایف مسئولیت ها ارزیابی کارکنان

  وظایف ومسئولیت های کارکنان

 ماده نزدهم:

 کارکنان وزارت اعم از دایمی وبالمقطع دارای وظایف ومسئولیت های ذیل میباشد و 

 وظایف / اجرای وظایف مطابق به الیحه وظایف اسناد تقنینی و طرزالعمل های مربوطه -1

 قانون کارکنان خدمات ملکی  13( ماده 16-1رعایت شرایط مندرج اجزای ) -2

 قانون کار 92( ماده 13-1رعایت شرایط مندرج اجزای ) -3

 تنظیم طرز سلوک مطابق به احکام مقرره طرزسلوک مامورین خدمات ملکی  -4

رزالعمل متن تعهد نامه د امضاء تعهد نامه مبنی بر رعایت احکام قوانین مقرره ها والیحه وظایف واین مجموعه ط -5

 رشکل وقالب مشخص توسط ریاست منابع بشری تهیه وترتیب میگردد.

 

  مسئولیت ها 

کارکنان دایمی وقرار دادی در برابر وظایف ومسئولیت ها که مطابق که مطابق به اسناد تقنینی مربوط به وی محول 

 گردیده مسئولیت دارد.

قانون کاکنان خدمات ملکی هرگاه کارکن امر آمر را خالف اسناد تقنینی تشخیص دهد  14ماده  2بادر نظرداشت فقره 

مکلف است موضوع را طور کتبی به اطالع آمر برساند .هرگاه آمر بعد از اطالع به انجام امر به صورت کتبی تاکید ورزد ، 

 کارکن مکلف است به اجرای  امر است 

 جراآت کارکنان ارزیابی ا

 ماده بیستم:

قانون کارکنان خدمات ملکی مورد  16اجراآت تمامی کارکنان بادر نظرداشت احکام مندرج ماده  -1

 ارزیابی قرار میگرد.

ریاست منابع بشری مکلف است به حصول اطمینان از ارزیابی شدن اجراآت تمامی کارکنان اعم از دایمی وبالمقطع  -2

 به صورت ساالنه میباشد .
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ریاست منابع بشری یک نقل از فورم ارزیابی ساالنه  تمام کارکنان دایمی وبالمقطع را بعداز امضاء فو رم ارزیابی  -3

 توسط آمر مستقیم و آمر مافوق در دفتر سوانح کارکن نگهداری مینماید.

مات الزم بر مبنای ریاست  منابع بشری  بعد از در یافت نتیجه ارزیابی کارکنان دایمی وزارت مکلف به اتخاذ اقدا -4

 نتیجه ارزیابی مطابق به احکام قانون کارکنان خدمات ملکی میباشد .

 دفتر سوانح کارکنان

 ماده بیست ویکم:

 ریاست منابع بشری مکلف است برای تمام کارکنان دایمی و باالمقطع دفتر سوانح تهیه و ترتیب نماید. -1

 دفتر سوانح کارکنان شامل موارد ذیل میباشد: -2

 کره کارکن،نقل تذ -1

 قرار داد یا اسنادی که کارکن بر مبنای آن استخدام شده است، -2

 تضمین خط، -3

 نقل اسناد نشان دهنده مکافات و تادیب کارکن، -4

 جدول نشان دهنده سفرهای داخلی و خارجی کارکن، -5

 سایر اسناد الزم بر مبنای اسناد تقنینی مربوط، -6

د شامل در دفتر سوانح را به صورت الکترونیکی نیز ثبت و ریاست منابع بشری مکلف است یک نقل از تمامی اسنا (3)

 نگهداری نماید.

ریاست منابع بشری مکلف است تمامی معلومات مربوط به کارکنان دایمی و باالمقطع را در بانک معلوماتی  (4)

 نماید. update))دیتابیس( نگهداری نماید و آن را به صورت ماهوار به روز رسانی ) 

 فصل هفتم 

 منابع بشریکمیته 

 ماده بیست دوم:

 ریاست منابع بشری مکلف است کمیته منابع بشری را غرض منظوری به مقام  اداره پیشنهاد نماید . -1

 کمیته مرکب از اعضای ذیل میباشد  -2

  رئیس منابع بشری به رئیس 

 رئیس اداری و امور مالی  به حیث عضو 

  رئیس دفتر  به حیث عضو 

 ورئیس پالیسی وپالن به حیث عض 

کمیته در زمان ارزیابی  درخواستی استخدام کارکنان بالمقطع میتواند از ریاست یا واحد های مربوطه در خواست  -3

 نماید تانماینده ذیصالح خویش را غرض ارایه مشوره به کمیته معرفی نماید 

 وظایف وصالحیت های کمیته 
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 ماده بیست و سوم:

 .کمیته دارای  وظایف وصالحیت های ذیل میباشد  -1

 در ارتباط به کارکنان بالمقطع بادر نظرداشت احکام مواد ششم وهفتم مقرره کار بالمقطع . -1

 . ارزیابی وبررسی پیشنهادات پیرامون کارکن باالمقطع با درنظرداشت نوعیت کاروضروریات وزارت 

  واین طرزالعمل .تعین اندازه مزد وپرداخت ماهوار به کارکن باالمقطع بادر نظرداشت اسناد تقنینی مربوطه 

 لغو پیشنهادات ارایه شده در صورت عدم موجودیت شرایط استخدام 

  تعین تعداد کارکنان باالمقطع قابل استخدام ومعیار برای استخدام کارکن بالمقطع بادرنظرداشت تشکیل

 اداره 

 .انجام سایروظایفی که پیرامون استخدام کارکنان باالمقطع از جانب آمر عطا محول میگردد 

  ارزیابی وتصمیم گیری درمورد فسخ قرارداد کارکن بالمقطع بادر نظرداشت حکم مندرج ماده دهم مقرره

 کار بالمقطع وسایر اسناد تقنینی نافذه.

 ارزیابی حاصل وانجام کار کارکن بالمقطع 

 . ارزیابی وبررسی به کارگماشتن متقاعدین با تجربه ومسلکی در صورت لزوم دید 

  مندرج ماده هفتم مقرره کار بالمقطع.انجام سایر وظایف 

 

 : درارتباط به برنامه های آموزشی -2

  ارزیابی برنامه های آموزشی پیشنهاد شده واتخاذ تصمیم در مورد چگونگی اجرای شدن آن در صورت

  تائید برنامه

 

 درارتباط به اضافه کاری : -3

 ل اضافه کاری ترتیب حاضری اضافه کاری و مراقبت از صورت حاضر بودن کارکنان شام 

   ترتیب راپور اضافه کاری برویت حاضری و ارایه آن به ریاست اداری و مالی جهت اجرای اضافه کاری 

 فصل هشتم 

 اضافه کاری

 ماده بیست وچهارم :
کارکن دایمی بادر نظرداشت ماده سی وهشتم قانون کار مقرره تنظیم امور اضافه کاری کارکنان وسقف تعین شده اضافه کاری 

 برای اداره  توسط وزارت مالیه مستحق در یافت اضافه کاری میباشد .

 

 روند درخواست اضافه کاری 

 ماده بیست وپنجم :
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کارکنان دایمی متقاضی اضافه کاری درخواستی کتبی رابه ریاست مربوطه تسلیم می نماید متقاضی اضافه کاری مکلف است 

 درخواستی توضیح دهددالیل شمولیت خویش در فهرست اضافه کاری را 
 

 تصمیم گیری در مورد اضافه کاری 

 ماده بیست وهفتم:

کمیته منابع بشری به منظور تمام در خواستی های اضافه کاری تائید شده از سوی ریاست مربوطه وشکایات واصله  (1)

 به کمیته منابع بشری در ارتباط به اضافه کاری را بررسی ورارزیابی مینماید .

سی وارزیابی فهرست نهای تمامی کارکنان واجد شرایط اضافه کاری را غرض منظوری به مقام وزارت کمیته بعداز برر (2)

 .پیشنهاد می نماید 

 فصل نهم         

 برنامه های آموزشی

 برنامه آموزشی 

 ماده بیست وهشتم :

داخل خدمت  قانون کار برنامه های آموزش 76ماده  1ریاست منابع بشری به منظور تحقق حکم مندرج فقره  -1

 را برای کارکنان وزارت به طور انفرادی وگروهی فراهم می نماید.

ریاست منابع بشری برای برنامه های آموزشی انفرادی جدول زمان بندی تهیه ومطابق به آن برنامه را برگزار  -2

 می نماید 

مربوطه برگزار  ریاست منابع بشری  برنامه های آموزشی گروهی را هر دوهفته یک بار برای  کارکن بخش -3

 مینماید .

ریاست منابع بشری هرماه حد اقل یکبار برنامه آموزشی را د رمورد آموزش این مجموعه طرزاالعمل برای  -4

 کارکنان وزارت برگزار مینماید .

  اداره ملی ستندرداستفاده از ظرفیت های کارکنان 

 ماده بیست ونهم :
باشد ریاست منابع بشری بعدازهماهنگی باوی برنامه آموزشی را هر گاه شخص آموزش دهنده د رداخل اداره موجود  -1

 برگزار می نماید .

اشخاص که از برنامه آموزشی خارج از کشور اعم ا زبرنامه آموزشی کوتاه مدت وتحصیلی فارغ میگردند بعد از  -2

خویش به سایر ض آموزش اندوخته های  برگشت به افغانستان وحضور در وظیفه مکلف به برگزاری برنامه ها غر

 کارکنان وزارت میباشد.

این ماده را در هماهنگی با  2ریاست منابع بشری مکلف است جدول زمانی برگزاری برنامه های مندرج فقره  -3

 کارکنان  متذکره آماده وبرنامه  را درعرصه وقت برگزار نماید .

 



125 
 

 رداخت هزینه پ

 ماده سی ام :

ت هزینه به مراکز یا اشخاص آموزش  دهنده باشد ریاست منابع بشری گزارش در صورت که آموزش کارکنان نیاز مند پرداخ

 وپیشنهاد آن را غرض منظوری به مقام اداره ارایه نماید .
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 پروسه تدارکات داخلی پرچون و قراردادهای اداره ملی ستندرد 
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 قراردادهای اداره ملی ستندردپروسه تدارکات داخلی پرچون و 

 مبنی  

 ماده اول:

این طرزالعمل بتا رعایتت قتانون تتدارکات ملتی، مقترره هتا و طرزالعمتل هتای مربتوط آن جهتت امتور تتدارکاتی کته ارزش               

 آن الی پنجصد هزار افغانی باشد، وضع گردیده است.

 اهداف

 ماده دوم:

 اهداف این طرزالعمل قرار ذیل است:

 تدارکاتی پرچون و قرارداد ها،تنظیم امور  .1

 تامین شفافیت در طی مراحل تدارکاتی، .2

 کنترول موثر پروسه های تدارکاتی، .3

استفاده متؤثر بترای سترعت بخشتیدن پروسته هتای تتدارکاتی جهتت مرفتوع ستاختن نیازمنتدی هتای اداره ملتی               .4

 ستندرد.

 اصالحات

 ماده سوم:

کتته در قتتانون تتتدارکات و طرزالعمتتل تتتدارکات ملتتی درج متتی   اصتتطالحات آتتتی در ایتتن طرزالعمتتل بتترعالوه اصتتطالحاتی 

 باشد، معنانی ذیل را افاده می نماید:

 شعبه  نیاز مند: ریاست یا آمریت پیشنهاد کننده اجناس، خدمات و امور ساختمانی میباشد. .1

ور آمریتتت تتتدارکات:  عبتتارت از آمریتتت تتتدارکات اداره ملتتی ستتتندرد میباشتتدکه گتتزارش دهنتتده بتته معتتین امتت    .2

 مالی و اداری و مقام اداره ملی ستندرد میباشد.

خریدای پرچتون: عبتارت از خریتدای هتای بتوده کته بته استاس روش تتدارکاتی مربتوط صتورت گرفتته و قیمتت               .3

 آن الی پنجصدهزار افغانی میباشد.

هیئت خریتداری: متشتکل از کارکنتان مجترب استت کته بتا رعایتت استناد تقنینتی مربتوط جهتت نترخ گیتری و                .4

 داری اجناس مطابق به حکم مقام  وزارت توظیف می گردند.خری

هیئت ارزیابی: متشتکل از کارکنتان مجترب استت کته بته منظتور ارزیتابی و مقایسته آفرهتا و تشتخیص آفتر هتای               .5

جوابگو و آفر برنده و تهیته گتزارش ارزیتابی از طترف آمتر اعطتاء توظیتف گردیتده و کمتتر از سته نفتر بتوده نمتی              

 تواند.

ه: متشتتکل از کاکرنتتان مجتترب استتت کتته جهتتت حصتتول اطمینتتان از چگتتونگی کمیتتت و کیفیتتت   هیئتتت معاینتت .6

 تدارکات در مطابقت با قرارداد از وزارت توظیف گردیده وکمتر از سه نفر بوده نمی تواند.

 مرجع تطبیق

 ماده چهارم:

طرزالعمتتل نظتتارت متتی آمریتتت تتتدارکات اداره ملتتی ستتتندرد ، نتتابر مستتؤلیت وظیفتتوی ختتویش، از اجتترا و تطبیتتق ایتتن   

 نماید.

 پروسه تهیه و تدارکات

 ماده پنجم:

مطتابق احکتام    ت پاستخگویی بته نیازمنتدی هتای اداره    آمریت تتدارکات مکلتف بته تتأمین، تهیته و تتدارکات جهت        (1)

 قانون تدارکات ملی و طرزالعمل تدارکات می باشد.

سقف یتا مقتدار خریتداری کته پتاینتر از پنجصتد هتزار افغتانی باشتد، طتوری پرچتون از طریتق ستایر روش هتای                (2)

تدارکاتی به شتمول قترارداد مطتابق بته قتانون تتدارکات ملتی و طرزالعمتل آن و هتر گتاه بیشتتر از پنجصتد هتزار              



128 
 

ن تتتدارکات ملتتی و  افغتتانی باشتتد از طریتتق ستتایر روش هتتای تتتدارکاتی بتته شتتمول قتترارداد مطتتابق بتته قتتانو      

 طرزالعمل انجام میگردد.

 طرز خریداری پرچون پایین از پنج هزارافغانی

 ماده ششم: 

شتتعبه نیازمنتتد مکلتتف بتته ارایتته پیشتتنهاد جهتتت خریتتداری یتتا تهیتته اجنتتاس، ختتدمات و امتتور ستتاختمانی متتورد   (1)

ختدمات و   ضرورت ختویش بته مقتام اداره غترض مظتوری بتا در نظرداشتت مشخصتات، توضتیح مناستب اجنتاس،           

 امور ساختمانی می باشد.

 شعبه نیازمند مکلف است پیشنهاد منظور شده را دو روز قبل از ضرورت به آمریت تدارکات تسلیم نماید. (2)

 آمریت تدارکات مکلف به اجرای موارد ذیل در خالل دو روز کاری می باشد: (3)

 کسب نظر تخنیکی از بخش مربوطه در صورت لزوم، .1

یتتت و عتتدم موجودیتتت جتتنس تقاضتتا شتتده در تحویتتل خانتته) دیپتتو( و خانتته پتتری فتتورم  حصتتول اطمینتتان از موجود .2

 موجودیت و یاعدم موجودیت جنس وامضای آن توسط تحویل دار.

 
( ایتتن متتاده در ختتالل همتتان روز و  3شتتعبات ذیتتربط انستتا مکلتتف بتته رستتیدگی واجتترای متتوارد منتتدرج فقتتره)   (4)

 همان روز می باشد.ریاست امور مالی و اداری مکلف به پرداخت پول در 

هیئتتت خریتتداری مکلتتف بتته نرخگیتتری و تتتدارک جتتنس، ختتدمات و امتتور ستتاختمانی متتی باشتتد و آمریتتت        (5)

 تدارکات مکلف به حصول اطمینان از واقع بینانه بودن نرخ اجناس، خدمات وامور ساختمانی می باشد.

معاینته و مراجتع تخنیکتی     هیئت خریداری مکلتف استت تتا استناد خریتداری را بترای تائیتد قترار گترفتن هیئتت           (6)

طتتی مراحتتل نمایتتد. تحویلتتدار جنستتی انستتا مکلتتف بتته تستتلیمی اجنتتاس، در صتتورتیکه مصتترفی نباشتتد، در       

تحویلخانه انسا بالفاصله میباشد. تحویلتدار مکلتف استت بعتد از تحویتل گترفتن جتنس، شتعبه ای کته جتنس بته            

 وی مربوط می شود را از تحویلی جنس مطلع نماید.

و  2ت بعتتد از دریافتتت استتناد مکمتتل خریتتداری از هیئتتات خریتتداری، مکلتتف بتته ترتیتتب فتتورم م  آمریتتت تتتدارکا (7)

در ضتتمیمه  2ارایتته آن جهتتت جمتتع و قیتتدو محستتوبی بتته ریاستتت امتتور متتالی و اداری میباشتتد. نمونتته فتتورم م  

 کتاب سوم این مجموعه طرزالعمل گنجانیده شده است. 8شماره 

د و درخواستتت جتتنس از تحویلخانتته بتته ریاستتت امتتور متتالی واداری در  شتتعبه نیازمنتتد مکلتتف بتته ارایتته پیشتتنها  (8)

اجنتتاس و امتتور ستتاختمانی کتته ایجتتاب جمتتع و قیتتد را متتی نمایتتد، متتی باشد.ستتپس، تحویلتتدار جنستتی وزارت    

 مکلف است اجناس را به شعبه نیازمند تسلیم نماید.

 هزار افغانیطرز خریداری پرچون باالتر از پنج هزار افغانی و پایین تر از پنجصد 

 ماده هفتم:

شعبه نیازمند مکلف بته ارایته پیشتنهاد جهتت تتدارک اجنتاس، ختدمات وامتور ستاختمانی متورد ضترورت ختویش               (1)

( روز 3بتته مقتتام اداره  بتتا در نظرداشتتت مشخصتتات، توضتتیح مناستتب اجنتتاس، ختتدمات و امتتور ستتاختمانی حتتداقل )

 قبل از ضرورت به آن می باشد.

یتتا معتتین امتتور متتالی و اداری ، در  انستتاپیشتتنهاد ختتویش بعتتد از احکتتام مقتتام  لیم شتتعبه نیازمنتتد مکلتتف بتته تستت  (2)

 صورتی که به معین تفویض صالحیت شده باشد ، به آمریت تدارکات غرض طی مراحل می باشد.

آمریتت تتدارکات مکلتتف بته اجتترای متوارد ذیتل بعتتد از دریافتت پیشتتنهاد و احکتام شتده در ختتالل یتک روز کتتاری           (3)

 می باشد.

 سب نظر تخنیکی از بخش مربوط در صورت لزوم،ک -1

حصتول اطمینتتان از موجودیتت و عتتدم موجودیتت جتتنس تقاضتا شتتده در تحویتل خانتته و خانته پتتری فتورم موجودیتتت         -2

 یا عدم موجودیت جنیس و امضای آن توسط تحویل دار ،
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( ایتن متاده در ختالل یتک روز کتار متی       3مکلتف بته رستیدگی و اجترای متوارد منتدرج فقتره )        ادارهشعبات ذیتربط   (4)

 باشند.

آمریت تدارکات ، بتا در نظرداشتت قتانون تتدارکات ملتی و طرزالعمتل آن ، مکلتف بته ترتیتب ستند درخواستت نترخ              (5)

ه در همتان  گیری به اساس متتن پیشتنهاد ، اختذ نظتر تحویتل خانته و نظتر تخنیکتی بختش مربوطته متی باشتد کت             

 روز باید به هئیت خریداری تسلیم گردد.

روز کتتاری متتی باشتتد،  2ئیتتت خریتتداری مکلتتف بتته نتترخ گیتتری و ترتیتتب و امضتتای فتتورم مقایستتوی در ختتالل   ه (6)

هئیت خریداری بعتد از ترتیتب فتورم مقایستوی ، استناد تتدارکاتی را بته آمریتت تتدارکات تستلیم متی نمایتد . یتک              

 کتاب سوم این مجموعه طرزالعمل گنجانیده شده است. 9میمه شماره نمونه از فورم مقایسوی در ض

( ایتن متاده ، بته هیئتت ارزیتابی تستلیم متی گتردد. هئیتت ارزیتابی فتورم مقایستوی             6فورم مقایسوی مندرج فقره ) (7)

را جهت ارزیابی ، مقایسه نترخ هتا و تشتخیص نترخ برنتده تستلیم گردیتده و نتیجته را در ختالل یتک روز کتاری بته             

 کات ارسال می نماید.تدار

آمریت تتدارکات مکلتف بته ترتیتب ستند امتر خریتداری و ارستال آن بته ریاستت امتور متالی و اداری غترض تثبیتت                (8)

( ایتتن متتاده در ختتالل همتتان روز دریافتتت   7تخصتتیص بعتتد از دریافتتت گتتزارش هئیتتت ارزیتتابی منتتدرج فقتتره )    

 ثبیت تخصیص است.گزارش می باشد. ریاست امور مالی و اداری بالفاصله مکلف به ت

یتتا معتتین امتتور متتالی و اداری ، در  انستتاآمریتتت تتتدارکات مکلتتف بتته ارایتته تمتتامی استتناد امتتر خریتتداری بتته مقتتام   (9)

صتتورتی کتته موضتتوع حیطتته صتتالحیت وی باشتتد ، غتترض منظتتوری متتی باشتتد.آمریت تتتدارکات بعتتد از اختتذ        

 مالیه جهت ویزه ارسال می نماید.منظوری ، بالفاصله اسناد متذکره را به مدیریت عمومی کنترول وزارت 

 بعد از کنترول اسناد ، در صورتی که تدارکات به روش )طور تحویل ( باشد، موارد ذیل انجام می یابد: (10)

)امتتر خریتتداری نقتتدی ( بتته ریاستتت امتتور متتالی و اداری جهتتت پرداختتت ارستتال متتی   3بعتتد از طتتی مراحتتل ، فتتورم م  -1

 گردد و اجرائات ذیل صورت می گیرد:

) امتتر خریتتداری نقتتدی ( بالفاصتتله بتته پرداختتت پتتول  3استتت امتتور متتالی و اداری مکلتتف استتت بعتتد از دریافتتت م ری -

کتتتاب ستوم ایتتن مجموعتته  طرزالعمتتل   10در ضتمیمه شتتماره   3بترای هیئتتت خریتتداری اقتدام نماید.نمونتته فتتورم م   

 گنجانیده شده است.

هاد شتتده و ارایتته بتتل اقتتدام متتی نمایتتد. هیئتتت  بعتتد از دریافتتت پتتول ، هیئتتت خریتتداری بتته تتتدارک متتوارد پیشتتن   -

 خریداری مکلف است تا اسناد فوق را برای تائیدی هیئت معاینه و مراجع تخنیکی طی مراحل نمایند.

ستتپس تحویلتتدار جنستتی اداره  مکلتتف بتته تستتلیمی اجنتتاس ، در صتتورتی کتته مصتترفی نباشتتد ، در تحویلخانتته انستتا   -

حویتل گترفتن جتنس ، شتعبه ای کته جتنس بته وی مربتوط متی شتود را از           می باشد. تحویلدار مکلف استت بعتد از ت  

 تحویلی جنس مطلع نماید.

آمریت تتدارکات بعتد از دریافتت استناد مکمتل تتدارکاتی از هیئتت خریتداری ، مکلتف بته ارستال آن جهتت جمتع و               -

 قید و یا محسوبی به ریاست امور مالی و اداری می باشد.

هاد و در خواستتت جتتنس از تحویلخانتته بتته ریاستتت امتتور متتالی و اداری در   شتتعبه نیازمنتتد مکلتتف بتته ارایتته پیشتتن   -

اجنتتاس و امتتور ستتاختمانی کتته ایجتتاب جمتتع وقیتتد را متتی نمایتتد، متتی باشد.ستتپس ، تحویلتتدار جنستتی بالفاصتتله    

 اجناس را به شعبه نیازمند تسلیم می نماید.

 در صورتی که تدارکات به روش )طور مصرفی ( باشد: (11)

هیئت خریداری مکلف استت تتا استناد خریتداری را بترای تائیتدی هیئتت معاینته و مراجتع تخنیکتی طتی مراحتل              -1

نمایتتد. تحویلتتدار جنستتی اداره مکلتتف استتت بتته تستتلیمی اجنتتاس ، در صتتورتی کتته مصتترفی نباشتتد، در تحویلخانتته    

 اداره بالفاصله می باشد.  

و ارایتته آن  3هیئتتت خریتتداری ، مکلتتف بتته ترتیتتب فتتورم م  تتتدارکات بعتتداز دریافتتت استتناد مکمتتل خریتتداری از   -2

 جهت جمع وقید و محسوبی به ریاست امور مالی و اداری می باشد.
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ریاستتت امتتور متتالی و اداری بعتتداز دریافتتت استتناد مکمتتل تتتدارکاتی ، در صتتورتیکه اجنتتاس امتتور ستتاختمانی قابتتل  -3

ل پتول بته وجته حستاب فرمتایش گیرنتده یتا متعمتد نقتدی          جمع و قید باشد ، پروسته آن را اجترا و بعتداً غترض انتقتا     

 انسا اقدام نموده و از اجراات آن به آمریت تدارکات اطمینان می دهد.

هیئت معاینه در هنگام تحویتل دهتی جتنس بته تحویتل خانته مکلتف بته معاینته اجنتاس متتذکره متی باشتد. در               (12)

، قیمتت ، مشخصتات و ستایر امتور مربتوط       صورتیکه هیئتت معاینته ، جتنس را بتا در نظرداشتت نوعیتت ، جنستیت       

 ، تایید نماید، جنس به تحویل خانه تسلیم می گردد.  

 

 

 طرز تدارکات با ارزش باالتر از پنجصد هزار افغانی  

 ماده هشتم :

هرگاه ارزش تدارکات بتاالتر از پنجصتد هتزار افغتانی باشتد، طتی مراحتل تتدارکاتی آن بتا استتفاده از یکتی روش هتای              (1)

 مندرج در قانون تدارکات و طرزالعمل آن صورت می پذیرد.تدارکاتی 

شتتعبات نیازمنتتد غتترض تستتریع رونتتد تتتدارکاتی کتته ارزش آن بتتاالتر از پنجصتتد هتتزار افغتتانی باشتتد، بتترعالوه ، متتوارد   (2)

 ( این ماده ، موارد ذیل را نیز رعایت می نمایند:1مندرج فقره )

دقیتتق و توضتتیح مناستتب اجنتتاس ، ختتدمات یتتا امتتور  شتتعبه نیازمنتتد مکلتتف بتته ارایتته پیشتتنهاد معتته مشخصتتات -1

ستتاختمانی متتورد ضتترورت و قیمتتت تخمینتتی آن را ترتیتتب و بتته مقتتام اداره پیشتتنهاد نمایتتد. آمریتتت تتتدارکات هنگتتام     

 ترتیب مشخصات و توضیح تدارکات ، مکلف است با شعبه نیازمند در اخذ نظریات تخنیکی همکاری نماید.  

نیازمنتد را بته تتدارکات غترض اجرائتات مقتضتی راجتع متی ستازد. ریاستت دفتتر در            مقام  اداره پیشتنهاد شتعبه    -2

همان روز حکم را ثبت نمتوده و شتبعه نیازمنتد حکتم مقتام انستا را رستماً بته آمریتت تتدارکات در همتان روز ارستال متی              

 نماید.

 آمریت تدارکات مکلف به اخذ معلومات در رابطه به وجوه مالی از ریاست امور مالی و اداری می باشد.   -3

 ریاست امور مالی واداری مکلف به ارایه جواب استعالم تدارکات پیرامون وجوه مالی در همان روز می باشد . -4

ع مناستب شتیوه تتدارکاتی بتا قترار داد و      تدارکات مکلف به ترتیب و ارایته پیشتنهاد بته مقتام انستا جهتت انتختاب نتو          -5

 آغاز روند طی مراحل تدارکاتی می باشد .  

بعتتد از آغتتاز طتتی مراحتتل پروستته تتتدارکاتی آمریتتت تتتدارکات مکلتتف بتته ترتیتتب شتترطنامه معیتتاری مطتتابق قتتانون     -6

ری و روز کتتاری و ارایتته آن غتترض تاییتتدی بتته معتتین امتتور متتالی و ادا    2تتتدارکات ملتتی و طرزالعمتتل آن در ختتالل  

جهت منظوری بته معتین امورمتالی و اداری متی باشتد . هتر گتاه میتزان هزینته تتدارکاتی بتاالتر از صتالحیت تفتویض              

 شده به معین امور مالی و اداری باشد ،شرطنامه غرض منظوری به مقام اداره تسلیم می گردد.

 وز می باشدتدارکات مکلف به اعالن پروسه تدارکاتی بعد از منظوری آمر اعطا در همان ر  -7

پیرامتون تعیتین زمتان آفتر گشتایی در ختالل میعتاد نشتر          یتب و ارایته پیشتنهاد بته مقتام اداره     تدارکات مکلف بته ترت   -8

 مطابق به احکام قانون تدارکات ملی و طرزالعمل آن می باشد .

 نماید.هیت آفرگشایی مطابق به قانون وطرزالعمل مربوطه ، آفرهای دریافتی را باز و آن راطی مراحل می  -9

تتتدارکات بالفاصتتله مکلتتف بتته ترتیتتب و ارایتته پیشتتنهاد مبنتتی بتتر تعیتتین هیتتت ارزیتتابی بعتتد از تکمیتتل پروستته آفتتر    -10

گشتتایی بتته مقتتام زارت متتی باشتتد .ادارت ذیتتدخل )شتتعبه نیازمنتتد ،تتتدارکات و ریاستتت امتتور متتالی و اداری و ادارت    

ویش منحیتث عضتو هیئتت ارزیتابی بتا در نظتتر      مربوطته دیگتر ( بالفاصتله مکلتف بته معرفتی نماینتده بتا صتالحیت خت          

 داشت استحضاری نماینده اقدام می نمایند.

هیئتتت ارزیتتابی مکلتتف بتته تکمیتتل پروستته ارزیتتابی آفتتر هتتای در استترع وقتتت بتتوده و گتتزارش آن را بتته مقتتام غتترض    -11

 منظوری ارایه می نماید.
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اطالعیته تصتمیم اعطتای قترار داد را     در صورت منظتوری گتزارش هیئتت ارزیتابی توستط آمتر اعطتا ،آمریتت تتدارکات           -12

 ترتیب و از طریق یکی از رسانه های کثیراالنتشار نشر می نماید.

بعتتد از ختتتم میعتتاد اطالعیتته تصتتمیم اعطتتای قتترار داد آمریتتت تتتدارکات مکلتتف استتت .قبتتل  از عقتتد قتترار داد ،از       -13

بالفاصتله مکلتف بته ارایته جتواب      موجودیت بودجه منظتور شتده اطمینتان حاصتل نمایتد. ریاستت امتور متالی و اداری         

 به آمریت تدارکات پیرامون وجو مالی می باشد .

آمریت تدارکات بعتد از دریافتت جتواب ریاستت امتور متالی واداری نامته قبتولی آفتر را بته شترکت برنتده ارستال متی                 -14

 نماید.

تتتدارکات تهیتته و  قتترار داد و میعتتاد آن بتتا رعایتتت احکتتام قتتانون تتتدارکات وطرزالعمتتل تتتدارکات ،توستتط آمریتتت       -15

 تنظیم و آماده امضا توسط جانبین می گردد.

آمریت تتدارکات ستپس مکلتف بته ارستال دوستیه تتدارکاتی بته متدیرت عمتومی کنتترول وزارت مالیته غترض ویتزه               1 -16

 بالفاصه بعد از امضای قرار داد مربوط می باشد .

تی ،دواطلبتان غیتر موفتق را از عقتد قترار داد      آمریت تتدارکات بعتد از عقتد قترار داد و ویتزه و کنتترول دوستیه تتدارکا          -17

با دواطلب برنده و عدم موفقیت آنتان طتور کتبتی اطتالع داده و عقتد قترارداد بتا داوطلتب برنتده را بتا ذکتر مشخصتات             

تتتدارکات و قیمتتت مجمتتوعی قتترار داد در وب ستتایت وزارت نشتتر متتی کنتتد و تمتتام تضتتمینات آفتتر داوطلبتتان غیتتر     

 برنده را مسترد می سازد

آمریتتت تتتدارکات/ شتتعبه نیازمنتتد مکلتتف بتته ارستتال مکتتتوب، جهتتت آغتتاز کتتار بعتتد از ویتتزه و کنتتترول قتترارداد، بتته    -18

 قراردادی میباشد.

در صورتی که قرارداد مطابق به قتانون نیازمنتد بتر آورد ثتانی قبتل از تحویتل گیتری نهتایی جتنس، ختدمات یتا متوارد              -18

راجتتع مربتتوط وزارت انجتتام و گتتزارش آن بتته آمتتر اعطتتاء غتترض     ستتاختمانی باشتتد، بتتر آورد ثتتانی آن از طریتتق م  

 منظوری با در نظر داشت احکام قانون تدارکات و طرزالعمل آن صورت می گیرد.

 

 

 ترکیب و تغییر اعضای هیئت ها

 ماده نهم:

وار آمریت تدارکات مکلتغ استت پیشتنهاد تغییتر اعضتای هیئتت هتای خریتداری، ارزیتابی و معاینته را بته صتورت ربتع               (1)

 به آمر اعطاء غرض منظوری ارایه نماید.

آمریتتت تتتدارکات مکلتتف استتت دو هیئتتت جداگانتته )گتتروپ اول بتترای اجنتتاس تکنتتالوژی و ستتاختمانی و گتتروپ دوم    (2)

 برای اجناس عمومی( را غرض اخذ نرخ تخمینی و خریداری در هر ربع سال مالی پیشنهاد نماید.

 از حکم مقام انسا صالحیت پیشبرد امور محوله را دارد. ( این ماده، بعد2و  1هیئت مندرج فقره های) (3)

 فهرست خریداری

 

 ماده دهم:

جتتنس کتته بیشتتترین  ضتترورت اداره استتت را تهیتته و ستته گزینتته    50آمریتتت تتتدارکات مکلتتف استتت فهرستتتی از   (1)

 خرید برای هر یک از آن ها را غرض تسهیل در پروسه پیشنهاد نماید.

ت، آن را غترض منظتوری بته مقتام اداره پیشتنهاد متی نمایتد. آمریتت تتدارکات          آمریت تتدارکات بعتد از تهیته فهرست     (2)

 می تواند وقتاً فوقتاً فهرست را بازبینی نماید و فهرست بازبینی شده را به مقام وزارت پیشنهاد نماید.

 بعد از منظوری فهرست، تدارکات اجناس بر مبنای فهرست صورت میگیرد. (3)

 گزارش خریداری ساالنه
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 هم:ماده یازد

آمریت تدارکات مکلتف استت از تمتامی خریتداری هتای صتورت گرفتته در یتک ستال متالی، فهرستتی تهیته نمایتد و                (1)

 گزار آن را به صورت ساالنه به مقام وزارت ارایه نماید.

 آینده مالی را پیش بینی می نماید.( نیازهای سال 1آمریت تدارکات بر منای فهرست مندرچ فقره ) (2)

 اسناد حمایوی

 ماده سیزدهم:

( کتتتاب ستتوم 11ستتایر استتنادی کتته در طتتی مراحتتل تتتدارکاتی  متتورد استتتفاده قتترار متتی گیتترد، در ضتتمیمه شتتماره)     

 عه طرزالعمل ها تسجیل گردیده استمجمو

 تنظیم امور مربوط به تحویل گیری و تحویل دهی اجناس به تحویل خانه ) دیپو(

 

 

اجناس به تحویل خانه ) دیپو( تنظیم امور مربوط به تحویل گیری و تحویل دهی  

 مبنی

 ماده اول :

جهت  99تا  95این طرزالعمل در روشنائی تعلیمات نامه تهیه و تنظیم تحویل خانه ها منتشره جریده رسمی شماره های 

ه تنظیم امور مربوط به تحویل دهی اجناس در تحویل خانه جهت رفع نیازمندی های کاری ریاست ها و واحدهای مربوطه ادار

 ملی ستندرد وضع گردیده است.

 

 اهداف

 ماده دوم:

 اهداف این طرزالعمل قرار ذیل است :

 تامین شفافیت در پروسه تحویل گیری اجناس از تحویل خانه و تحویل دهی اجناس به تحویلخانه، -1

 خانه،جلوگیری از تعلل و تاخیر در پروسه تحویل گیری اجناس از تحویلخانه و تحویل دهی اجناس به تحویل  -2

رفع نیازمندی های واحد های وزارت در اسرع وقت از طریق توزیع اجناس موجود در تحویل خانه به ریاست ها و  -3

 واحدهای مربوطه وزارت.

 اصطالحات

 ماده سوم:

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

 جناس و خدمت یا خدمات ( می باشد.شعبه نیازمند : ریاست یا آمریت پیشنهاد کننده )جنس یا ا -1

 تحویل خانه: محل مناسب تعیین شده برای تحویل گیری، تحویل دهی و حفظ اجناس وزارت می باشد. -2

 جنس : شی یا خدمتی که طبق حکم مقام اداره از طریق مجرای قانونی، پروسه تدارکات خریداری گردیده باشد. -3

 ر جمع و ذمت معتمد است.ذمت معتمد: قید بوده جنس و یا و جوه نقدی د -4

معتمد جنسی: شخص حقیقی است که به منظور پیشبرد امور مربوط به جمع دهی روغنیات و تحویل گیری تحویل  -5

 دهی آن در مقابل ارایه تضمین، از جانب وزارت استخدام گردد.

ویل گیریو معتمد روغنیات: شخص حقیقی است که به منظور پیشبرد امور مربوط به جمع دهی روغنیات و تح -6

 تحویل دهی آن در مقابل ارایه تضمین، از جانب انسا استخدام می گردد.

معتمد نقدی : شخص حقیقی است که به منظور پیشبرد امور مربوط به مراودات و جوه نقدیدر مقابل ارایه تضمین،  -7

 ازجانب وزارتاستخدام می گردد.
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 ناس در آن درج می گردد.: فورمی است که بعد از تکمیل پروسه خریداری؛ اج 7فورم  -8

 :فورمی است که بعد از درج اجناس توسط شعبه نیازمند، جهت ویزه و کنترول ترتیب می گردد. 9فورم ف سی  -9

 : فورمی است که جنس از جمع تحویلدار جنسی و ضع و به جمع مسٌول شعبه نیازمند قید می گردد.5فورم ف سی  -10

یا اجناس خریداری شده را مطابق حکم مقام اداره واسناد تحویل گیری: پروسه ای است که ریاست،جنسی و  -11

 خریداری با در نظرداشت فورم های مقتضی آن ، به تحویل خانه تسلیم می نماید.

تحویل دهی : پروسه ای است که ریاست ، جنسی و یا اجناس تسلیم شده را مطابق اسناد از قبل ترتیب شده با در  -12

 به نیازمند تحویل می دهد.نظرداشت فورم های مقتصی ان، به شع

هیًت معاینه: هیًت متشکل از کارمندان مجرب ریاست های مربوطه وزارت است که مطابق قانون تدارکات ملی غرض  -13

 ارزیابی جنس و یا اجناس توظیف می گردد.

 ساحهٌ تطبیق

 ماده چهارم :

 تطبیق این طرزالعمل نظارت می نماید.ریاست امور مالی و اداری انسا ، بنابر مسًولیت و ظیفوی خویش، از اجرا و 

 پروسه تحویل گیری جنس توسط تحویل خانه

 پروسه تحویل گیری اجناس که به اساس قرارداد خریداری می شود، به شرح ذیل می باشد: (1)

جنس قبل از تحویل دهی آن به تحویل خانه، ازسوی هیًت معاینه و درصورت لزوم از سوی هیًت تخنیکی معاینه  -1

 می گردد

درصورتی که هیًت معاینه و در صورت لزوم جنس را تایید نماید، دربل خریداری ان امضای متعمد جنسی غرض  -2

 تحویل جنس اخذ می گردد وسپس جنس به تحویل خانه تحویل داده میشود

در بل خریداری بعد از امضا به امریت تدارکات ارسال می گردد. آمریت تدارکات خواهان درج اجناس مندرج در بیل  -3

کتاب سوم این  16در ضمیمه شماره  7وجمع وقید آن به مدیریت محاسبه جنسی ارسال می نماید فورم  م 7م

 مجموعه طرزالعمل تسجیل گردیده است.

 7را محاسبه جنسی در سه کاپی تهیه وترتیب می نماید و امضای مسًولین به شمول امضای ترتیب کننده م 7فورم م -4

از صالحیت تفویض شده به  7هر می نماید، در صورتی که صالحیت پول امضا فورم م،اخذ می نماید و سپس فورم م

 ریاست امور مالی و اداری بیشتر باشد، فورم جهت امضا به معین امور مالی و اداری یا مقام انسا ارسال می شود.

ول وزارت مالیه ارسال جهت ویزه به مدیریت عمومی کنتر 7( این ماده، فورم م4بعد از تکمیل شرایط مندرج فقره ) -5

 می شود.

به متعمد ، یک نقل نزد محاسبه جنسی  7به محاسبه جنسی ارسال می شود با یک نقل فورم م 7بعد ازویزه ، فورم م -6

 و یک نقل به بخش حواله جات ارایه گردد.

 7رفورم مرا شامل کارت مربوط می نماید و نمبر کارت را د 7محاسبه جنسی سپس تمام اجناس مندرج در فورم م -7

 اظافه می نماید.

محاسبه جنسی سپس یک مکتوب را به بخش حواله جات جهت پرداخت پول به قراردادی و مکتوب دیگر را غرض  -8

 اطمینان به تدارکات ارسال می نماید.

 درصورتی که هیًت خریداری وزارت جنس را خریداری نماید، پروسه تحویل گیری جنس به شرح ذیل می باشد: (2)

ط هیًت خریداری خانه پری وبر مبنای آن پول الزم برای خرید جنس به هیًت خریدرای تسلیم می توس 3فورم م -1

 گردد.

 ( این ماده تعقیب می گردد.1( فقره )7تا 1روند مندرج اجزای ) -2

 سپس ، محاسبه جنسی یک مکتوب را غرض اطمینان به تدارکات ارسال می نماید. -3
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 پروسه تحویل گیری جنس از تحویل خانه

 ماده ششم:

شعبه نیازمند درخواست تحویل گیری از تحویل خانه را غرض مالحظه شد و تاییدی به ریاست امور مالی و اداری  (1)

تسلیم می نماید. ریاست به آمریت خدمات هدایت تحویل دهی جنس را ارایه می نماید . سپس آمریت خدمات 

 ید.موضوع را به شعبه محاسبه جنسی غرض طی مراحل حواله می نما

را ترتیب و مشخص می نماید که جنس نزد چه کسی قید می گردد و سپس امضای  9شعبه نیازمند فورم ف سی  (2)

کتاب سوم این  17در ضمیمه شماره  9شخص که به نزد وی جنس قید می گردد. را اخذ می نماید. فورم ف سی 

 مجموعه طرزالعمل تسجیل گردیده است.

 از تکمیلی به همراه پیشنهاد به شعبه محاسبه جنسی تحویل می دهد . را بعد  9شعبه نیازمند فورم ف سی  (3)

اطمینان حاصل می نماید که آیا حنس در کارت دخیره قید  9مسًول تحویل خانه بعد ار تحویل گیری فورم ف سی  (4)

 گردیده  یا خیر و همچنان آیا جنس در خواست شده برای شعبه نیازمند خریداری شده است .

جنس را  5تحویل خانه تمامی معلومات مندرج در کارت را شامل و سپس به اساس فورم ف سی  5درفورم ف سی  (5)

 از جمع معتمد وضع به جمع شعبه مربوطه قید می نماید.

را امضا و سپس امضای مامور مربوط و مدیر محاسبه جنسی را اخذ می نماید.  5شخص ترتیب کننده فورم ف سی (6)

خدمات و ریاست امور مالی و اداری را اخذ می نماید. هرگاه قیمت جنس، سپس محاسبه جنسی ، تاییدی آمریت 

 باالتر از صالحیت رئیس امور مالی واداری باشد،

در  5غرض تاییدی به معین امور مالی و اداری یا مقام وزارت غرض تاییدی تسلیم می گردد. فورم ف سی  5فورم ف سی 

 ل تسجیل گردیده استکتاب سوم این مجموعه طرزالعم 18ضمیمه شماره 

عرض ویزه ، به مدیریت عمومی کنترول وزارت مالیه ارایه می  5( فورم ف سی6بعد از تکمیل شرایط مندرج فقره ) (7)

 گردد.

به محاسبه جنسی تحویل داده می شود. مسًول وارده و صادره محاسبه جنسی ، از فورم ف  5بعد از ویزه،فورم ف سی (8)

نماید که اصل ان را در محاسبه جنسی و یک نقل آن را به درخواست کننده و سه نقل تهیه می  9وف سی 5سی

 نقل دیگر را به معتمد خنسی تحویل می دهد.

دیپو سپس، جنس را به شعبه نیازمند تحویل می دهد و تاییدی شعبه نیازمند مبنی بر تحویل گیری جنس را اخذ  (9)

 می نماید.

 تحویل دهی مجدد اجناس به تحویل خانه

 هفتم :ماده 

هرگاه واحد های وزارت خواهان اعاده جنس به دلیل داغمه شدن، مستهلک شده و یا ضرورت نداشتن به تحویل  (1)

را تکمیل و ان را غرض تاییدی به ریاست امور مالی و اداری تسلیم نمایند.  8خانه باشند، مکلف اند فورم ف سی 

 زالعمل تسجیل گردیده است .کتاب سوم این مجموعه طر 19در ضمیمه شماره  8فورم ف سی 

ریاست امور مالی و اداری درصورت تایید، موضوع را به آمریت خدمات راجع می نماید و آمریت خدمات جنسی را  (2)

 مکلف به تکمیل طی مراحل می نماید.

را بررسی و با درنظرداشت دفتر ذمت که جنس در ان درج شده و پیشنهاد ریاست  8محاسبه حنسی فورم ف سی (3)

 را تکمیل می نماید. 8، فورم ف سی مربوطه

سپس هیًت سه نفره معاینه ، جنس را غرض بررسی از این که جنس داغمه شده، استهالک شده ، غیرفعال شده یا  (4)

مستعمل شده بررسی می نماید.اگر جنسی تخنیکی و مربوط به تکنالوژی معلوماتی گردد، موضوع به ریاست آی تی 

 ست محول می شود.غرض بررسی هیًت تخنیکی آن ریا
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هرگاه جنس مستعمل یا داغمه گردیده باشد، هیٌت دوباره جنس را با در نظرداشت وضعیت جنس قیمت گذاری می  (5)

 نماید.

 ،نظر هیًت به معتمد جنسی فرستاده می شود. 8بعد از درج نظر هیًت و امضای فورم ف سی (6)

 نماید. امضا می 8معتمد جنسی ، جنس را تسلیم می گیرد و در فورم ف سی  (7)

 به ریاست امور مالی و اداری غرض طی مراحل الزم فرستاده می شود. 8بعد از تاییدی معتمد جنسی ، فورم ف سی  (8)

، نمبر صادره اضافه می نماید و  8محاسبه جنسی با در نظرداشت هدایت ریاست امورمالی واداری، درفورم ف سی  (9)

 ارسال می نماید. آن را غرض ویزه به مدیریت عمومی کنترول وزارت مالیه

در صورت ویزه ، فورم به محاسبه جنسی ارسال و محاسبه جنسی جنس را از جمع شخص مربوط و ضع و  (10)

 در جمع معتمد جنسی داغمه آن به دفتر ذمت به جمع معتمد قید می گردد

نزد محاسبه جنسی ، یک نقل آن نزد معتمد جنسی و نقل دیگر به شخص درخواست  8اصل فورم ف سی  (11)

 کننده تحویل داده می شود.

هرگاه اجناس مصرفی باشد مانند اجناس پالستیکی ، سیم برق، وسایل سرویس بهداشتی، گروپ برق  (12)

را  7باشد، شخصی که اجناس نزد و ی مع گردیده، بعد از اخذ حکم ریاست مالی واداری، نخست فورم ف سی 

نهایت از جمع شخصی که نزد وی جمع بود مجرا طی مراحل می گردد و در  8ترتیب و سپس همانند فورم ف سی 

 کتاب سوم این مجموعه طرزالعمل تسجیل گردیده است. 20درضمیمه شماره  7می گردد. فورم ف سی 

 وظایف و مسٌولیت هیا آمریت های مربوط

 ماده هشتم:

 آمریت های مربوط دارای وظایف و مسًولیت های ذیل می باشد: (1)

 درارتباط به معتمدین : -1

های مربوط به ریاست مالی واداری مرتبط با تحویل خانه اعم از آمریت مالی و خدمات مکلف به ایجاد دفتر اداری  آمریت-

 برای پیشبرد امور یومیه معتمدین مندرج دراین طرزالعمل می باشد.

بوطه وزارت می ( این جزء تابع اصول اداری و شرایط اوقات کاری سایر ریاست ها و واحد های مر1دفاتر مندرج بند ) -

 باشد.

 آمریت مربوط مکلف به طرح پالن کاری جهت انسجام طرز فعالیت های معتمدین جنسی می باشد. -

 درارتباط به تحویل خانه : -2

آمریت مربوط مکلف به تهیه جداول اجناس با تفکیک نوعیت، مقدار/تعداد، جدید، مستعمل و غیرقابل استفاده می  -

 باشد.

این فقره، مکلف به ایجاد بانک الکترونیکی  2( جزء 1قق حکم مندرج بند )آمریت مربوط غرض تح -

computerized database  .می باشد 

آمریت مربوط مکلف به تامین ایمنی تحویل خانه به شمول فراهم سازی وسایل و تجهیزات الزم ایمنی مطابق  -

 معیارهای پذیرفته شده می باشد.

 درارتباط به نظارت وگزارش دهی : 3

آمریت مربوط طبق احکام این طرزالعمل مکلف به نطارت از وضعیت تحویل خانه و فعالیت معتمدین به طور روزمره،  -

 هفته وارو ماهوار می باشد.

 آمریت مربوط مکلف به ارایه گزارش به ترتیب ذیل میباشد: -

 و اداری، الف( گزارش ماهوار از فعالیت های معتمدین و ضعیت تحویل خانه به ریاست امور مالی

 ب ( گزارش ماهوار از فعالیت های معتمدین و وضعیت تحویل خانه به معینیت امورمالی واداری،

 ج ( گزارش شش ماهه و یک ساله از فعالیت های معتمدین و وضعیت تحویل خانه به مقام انسا
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 مکلفیت های معتمدین

 ماده نهم:

 می باشند:معتمدین جنسی و روغنیات مکلف به انجام موارد ذیل 

 ایجاد دفتر و دفترداری مطابق ضوابط اداری وزارت، -1

 رسیدگی به امور محوله بال فاصله بعد از مراجعه شعبه نیازمند. -2

 رعایت اسناد تقنینی مربوط و احکام این طرزالعمل. -3

 همکاری و تامین هماهنگی با آمریت خدمات، آمریت تدارکات و شعبه نیازمند. -4

 آمریت مربوط پیرامون بهبود شرایط و فراهم آوری تسهیالت الزمارایه طرح های مشخص به  -5

تنظیم و ترتیب اجناس در تحویل خانه مطابق معیارهای پذیزفته شده به تفکیک نوعیت جنس به منظور جلوگیری  -6

 از فرسوده شده ، استهالک و سایرآسیب های قابل پیش بینی.

 تفکیک اجناس 

 ماده دهم:

اداری مرتبط با تحویل خانه مکلف به تنظیم اجناس به تفکیک مصرفی و غیر مصرفی بودن آن آمریت مربوط ریاست مالی و

 می باشد.

 ی تحویل خانهابررسی دوره 

 ماده یازدهم:

 محاسبه جنسی مکلف است به طور ماهوار تحویل خانه را بررسی نماید. (1)

حویل خانه نگهداری شده و شعبه هرگاه در بررسی مشخص گردد که اجناس خریداری شده بیشتر از یک ماه در ت (2)

نیازمند آن را تحویل نگرفته است ، محاسبه جنسی به شعبه نیازمند مکتوبی ارسال می نماید تا جنس را تسلیم 

 گردد.

روز تقویمی بعد از ارسال مکتوب، شعبه نیازمند جنس را تحویل نگیرد و یا به مکتوب ماسبه  5هرگاه درخالل  (3)

نسی عدم تحویل گیری و یا عدم ارسال جواب به مکتوب را عدم نیاز به جنس تلقی جنسی پاسخ ندهد، محاسبه ج

 نموده و می تواند جنس را به شعبه های نیازمند دیگر با در نظرداشت اصول اداری  آن تحویل دهد.
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 اداره ملی ستندرداداره امور مالی تنظیم  
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 فصل اول

 احکام عمومی

 مبنی:

 ماده اول:

در روشنایی کامل تدارکات ملی، طرزالعمل تدارکات، قانون امور مالی   ملی ستندرداین طرزالعمل غرض تنظیم امور مالی اداره 

 و مصارف عامه و اسناد تقنینی مربوط وضع گردیده است.

  اهداف 

 ماده دوم:

 اهداف این طرزالعمل قرار ذیل است:

 قدی سردستی و پیش پرداخت.نوه جتنظیم امور مالی و -1

 قدی سردستی و پیش پرداخت.نوه جتامین شفافیت در طی مراحل و -2

 .ادارهاستفاده موثر از وجوه نقدی سردستی و پیش پرداخت برای تامین نیازمندی های  -3

 .ادارهتنظیم امور مربوط به تعیین و تثبیت مقدار تیل و روغنیات وسایط ترانسپورت  -4

 اصطالحات

 ماده سوم:

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

به منظور تامین نیازمندی  حسابداریمقدار پول نقد است که از طریق ریاست امور مالی و  وجوه نقدی سردستی: -1

 ها و مصارف کوچک غیر مترقبه که ارزش آن از پنج هزار افغانی باالتر نباشد، قابل پرداخت می باشد.

قبل از انجام تعهد، جهت  حسابداریمقداری پول نقد است که از طریق ریاست امور مالی و  وجوه پیش پرداخت: -2

 قابل پرداخت می باشد. خدمات یا اجناس که در آینده دریافت می گردد،

 شامل تمامی عراده جاتی که بنام اداره پلیت و سجل گردیده باشد. وسایط ترانسپورتی: -3

خط و سیر: عبارت از مسیری که مبدآ آن مقر اداره بوده و ختم آن مقصدی است که واسطه نقلیه به آن مرجع به  -4

 هدف انجام امور رسمی، توظیف می گردد.

 ت ترانسپورت ریاست امور مالی و اداری اداره، عهده دار آن می باشد.مدیری تثبیت خط و سیر: -5

 تیل: شامل تیل پطرول و دیزل می باشد. -6

شامل مبالیل، سی ای ال، هایدرولیک، وایکم، گریس و سایر ملحقات ضروری آن به شمول فلتر و انتی  روغنیات: -7

 فریز می باشد.

 ه که در ان مشخصات و وضعیت واسطه درج می گردد.عبارت از شناسنامه اساسی واسطه بود سجل واسطه: -8

 عبارت از ریاست نیازمند به پول و یا تیل و روغنیات می باشد. ریاست نیازمند: -9

 

 
 

 مرجع تطبیق 

 ماده چهارم:

 اداره، بنابر مسوولیت وظیفوی خویش، مسوولیت تطبیق این طرزالعمل را به عهده دارد. حسابداریریاست امور مالی و 
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 دوم فصل

 وجوه سردستی

 تجویز و تدارک وجوه نقدی سردستی

 ماده پنجم:

 تدارک وجوه نقدی سردستی طبق قانون امور مالی و مصارف عامه از طریق منبع واحد صورت می گیرد. -1

 اندازه یا مقدار پرداخت وجه سردستی نمی تواند بیشتر از پنج هزار افغانی باشد. -2

 رت مالیه با در نظر داشت تصفیه مخارج باز پرداخت می باشد.ه نقدی سقف شده از طریق وزاومبلغ وج -3

وجوه نقدی سردستی باید متناسب به تصفیه حسابات پرداخت های قبلی، در خالل پنج روز کاری) دو روز طی  -4

 مراحل تدارکات، یک روز کنترول ویزه و دو روز تصفیه مالی( صورت گیرد.

قبلی در خالل روز کاری، موضوع مالحظه به مقام مربوطه اداره  در صورت عدم تحقق تصفیه حسابات پرداخت های -5

 تقدیم می گردد.

مبلغ دوصد و پنجاه هزار افغانی بوده مگر اینکه در زمینه  ملی ستندردسقف تعیین شده وجوه نقدی سردستی اداره  -6

 با وزارت مالیه طوری دیگر توافق صورت گرفته باشد.

 شرایط پرداخت وجوه نقدی سردستی

 ه ششم:ماد

ارایه درخواست کتبی از طرف بخش تدارکات برای رئیس امور مالی و اداری و یا آمر مالی و حسابی غرض حصول  -1

 وجده نقدی پیشپرداخت.

خانه پری سلیپ توسط خزانه دار  و امضا آن توسط طرفین ) خزانه دار و پرداخت کننده(، فارمت سلیپ در ضمیمیه  -2

 طرزالعمل گنجانیده شده است.کتاب سوم این مجموعه  12شماره 

 پرداخت وجوه نقدی پیشپرداخت توسط خزانه دار و ثبت آن به نماینده گی از دریافت کننده. -3

( توسط مسوولین مربوط ریاست %70تصفیه هزینه ها اداره از بابت وجوه نقدی سردستی با در نظر داشت فیصدی ) -4

 13ربوط صورت میگرد، اسناد حمایوی در ضمیمیه شماره و تدارکات طبق اسناد حمایوی محسابداری امور مالی و 

 کتاب سوم این مجموعه طرزالعمل گنجانیده شده است.

 روند پرداخت وجوه سردستی

 ماده هفتم:

 نسی.جتایید و امضا بیل خریداری احناس غیر مصرفی تدارک شده توسط هیت خریداری، هیت معاینه و تحویلدار  -1

از خریداری اجناس مصرفی تدارک توسط هیت خریداری، هیت معاینه و تسلیم  تایید و امضا بیل خریداری بعد -2

 گیرنده) اداره فرمایش دهنده(.

از جانب تدارکات جهت تصفیه حساب دریافت کننده وجوه  حسابداریارسال اسناد تدارکاتی به ریاست امور مالی و  -3

 نقدی سردستی با در نظر داشت نقل مکتوب به خزانه دار.

 

 

 
 

 بت مرکزی و مالکیت های فکریثپرداخت وجه سردستی در ریاست عمومی روند 

 ماده هشتم:
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پروسه پرداخت وجوه سردستی ریاست عمومی ثبت مرکزی طبق تفویض صالحیت که درزمینه امور مالی ، از جانب  (1)

 مقام محترم اداره تعلیمات تخنیکی ومسلکی به آن ریاست صورت گرفته است ، مرعی االجرا میباشد.

ریاست ثبت مرکزی طبق احکام این طرزالعمل ، مکلف به رعایت پروسه وشرایط که برای تطبیق وجوه سردستی  (2)

 وپیشپرداخت ها پیشبینی گردیده است ، می باشد.

 

 

 

 فصل سوم

 وجوه پیش پرداخت

 تجویز وتدارک وجوه پیش پرداخت

 ماده نهم :

ریاست امور مالی واداری ، وجوه پیش پرداخت را طبق قانون تدارکات وطرزالعمل آن جهت نیازمندی های مختلف  (1)

، به شمول اجرای سفریه ها وسایر نیازمندی های ریاست ها طبق ضرورت ریاست نیازمند، تدارک  ملی ستندرداداره 

 می نماید.

 وخدمات از پنچ هزارافغانی الی پنچصدهزارافغانی میباشد. سقف یا مقدار مبلغ پیش پرداخت برای تدارکات اجناس (2)

 شرایط وجوه پیش پرداخت

 ماده دهم :

 طرز طی مراحل وجه پیش پرداخت به شیوه ذیل میباشد: (1)

 .غرض منظوری انساارایه درخواست کتبی از طرف بخش تدارکات ویا ریاست نیازمند به اداره  .1

جهت اجرای پیش  حسابداریره توسط ریاست امور مالی و( این فق1طی مراحل مقتضی حکم مندرج بند ) .2

 .وپرداخت

توسط ریاست امور مالی و حسابداری، وارسال آن به وزارت مالیه وسایر مراجع ذیربط. 10و م  16ترتیب فورم م  .3

کتاب سوم این مجموعه طرزالعمل تسجیل گردیده  15و 14درضمیمه شماره  10و م  16نموه فورم های م 

 است .

 پرداخت وجوه نقدی پیش پرداخت توسط خزانه دار وثبت آن به نمایندگی از دریافت کننده. .4

 طی مراحل وجه پیش پرداخت در خالل مدت زمان ذیل تکمیل میگردد: (2)

 

برای پیش پرداخت تدارک اجناس یا خدماتی که ارزش ان باالتر از مبلغ پنچ هزار افغانی باشد. آمریت تدارکات  .1

 در خالل مدت شش روز کاری به ریاست میباشد.7تمامی اسناد الزم غرض تهیه فورم م مکلف به ارایه 

انجام خدمت با درنظرداشت تصدیق ریاست نیازمند، درخالل شش  7تدارکات مکلف به ترتیب وجرای فورم م  .2

 روزکاری میباشد.

ش روز کاری تکمیل را در خالل ش16وم  7ریاست امور مالی واداری مکلف است که طی مراحل فورم های م .3

 نماید.

ریاست نیازمند بعد از انجام فعالیت مربوط ، مکلف به ارایه تمام اسناد برای تصفیه مالی بریاست امور مالی  .4

 وحسابداری در خالل سه روزکاری میباشد.

وی ریاست امور مالی واداری مکلف است در خالل سه روز کاری تصفیه هزینه ها را با در نظر داشت اسناد حمای .5

 مربوط انجام دهد.
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 روند پرداخت وجوه پیش پرداخت 

 ماده یازدهم:

(  تایید  و امضا بیل خریداری بعداز خریداری اجناس غیر مصرفی تدارک شده توسط هیئت خریداری ، هیئت معاینه و 1)

 تحویلدار جنسی.

ط هیئت خریداری ، هیئت معاینه (  تایید و امضا بیل خریداری بعد از خریداری اجناس مصرفی تدارک شده توس2)

 و تسلیم گیرنده )ریاست نیازمند(.

( ارسال اسناد تدارکاتی به ریاست امور مالی و اداری از جانب تدارکات جهت تصفیه حساب دریافت کننده وجوه نقدی پیش 3)

 پرداخت با در نظر داشت نقل مکتوب به خزانه دار.

 

 

 

 فصل چهارم

 

 تیل و روغنیات وسایط ترانسپورتی

 نورم ماهوارمصارف تیل

 ماده دوازدهم :

ریاست جمهوری اسالمی افغانستان ، نورم مصارف تیل وسایط به طور   5/8/1387( مورخ 4805(  مطابق حکم شماره )1)

 ذیل پیشبینی گردیده است:

 ه .( لیتر در هر ما250واسط مربوط به مقام وزارت و واسط تعقیبی آن به مقدار ) -1         

 ( لیتر در هر ماه.200وسایط مربوط به معینان و روسا به مقدار ) -2         

( مقدار تیل وسایط خدمتی مطابق میزان گردش به اساس کیلومتر واسطه مربوط تعیین گردیده و توسط مسئول مربوط 2)

فورم( ریاست امور مالی و اداری می  حین خروج واسطه نقلیه از وزارت تثبیت ، قید و درج در سند پیشبینی شده ) کتابچه و

 گردد.

 معیار سنجش روغنیات

 ماده سیزدهم :

معیار سنجش تیل و روغنیات مورد نیاز وسایط مطابق به میزان گردش، به اساس کیلومتر واسطه طبق نورم معینه اداره ملی 

ت از وسایط نقلیه موتری، صورت گرفته و نورم و استندرد تثبیت و مجرایی آن با در نظرداشت مقرره استفاده و حفظ و مراقب

 در زمینه اجرای روغنیات ، نظریه هیئت فنی و تخنیکی نیز ضروری پنداشته می شود .

 روند درخواست تیل 

 ماده چهاردهم :

، معین ها و روسا ، در آخر هر ماه ، درخواستی تیل برای واسطه نقلیه برای ماه پیش روی را به  اداره(  موتروان های مقام 1)

 مدیریت ترانسپورت تسلیم می نماید .

 ( مدیریت ترانسپورت تمامی درخواستی را جمع و به صورت یکجا آن را به ریاست امور مالی و اداری تسلیم مینماید .2)

ی ، بعد از بررسی درخواستی ، به آمریت خدمات حکم طی مراحل قانونی درخواستی تیل را ( ریاست امور مالی و ادار3)

 میدهد.
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را تهیه و ترتیب می نماید و بعد ازامضا و صادره به  9( مدیریت ترانسپورت بر اساس هدایت آمریت  خدمات ، فورم ف سی 4)

 تحویل خانه تحویل می دهد.

تهیه و ترتیب مینماید و آن را امضا و سپس مدیریت  9بر مبنای فورم ف سی را  5( تحویل خانه سپس فورم ف سی 5)

 را امضا می نمایند . 9جنسی ، آمریت خدمات ، رئیس مالی واداری فورم ف س 

 سپس به مدیریت عمومی کنترول وزارت مالیه غرض ویزه ارسال می گردد. 9( فورم ف س 6)

 در کارت ذخیره ثبت می شود. 5امی معلومات مندرج فورم ف سی ( بعد از ویزه فورم،از طرف تحویل خانه تم7)

نزد شعبه تحویل خانه حفظ، یک نقل به مدیریت ترانسپورت و نقل دیگر به تحویلدار تسلیم می  5نقل اصلی فورم ف سی 

 گردد.

 تسلیم می نماید.تکت توزیع تیل را به تانکتیل قراردادی غرض ارایه تیل  5( تحویلدار بر مبنای نقل فورم ف سی 8)

( تانک تیل با در نظر داشت  تکت توزیع تیل، تیل استحقاقیه رابه هر موتروان  با در نظر داشت حکم ماده دوازدهم  این 9)

 طرزالمل اجرا می نماید.

 

 

 

 روند درخواست روغنیات:

 ماده پانزده هم:

،معین ها و روسا، در خواستی روغنیات برای واسطه نقلیه در زمان نیاز، به مدیریت ترانسپورت  اداره( موتروان های مقام  1) 

 تسلیم می نماید.

 ( مدیریت ترانسپورت هیئت تخنیکی  را غرض بررسی نیاز روغنیات موظف می نماید.2)

مطابق با ابراز نظر هیئت تخنیکی  ( هر گاه هیئت تخنیکی اجرای روغنیات برای موتر را الزمی بداند مدیریت ترانسپورت3)

 تسلیم می نماید. حسابداریرا ترتیب می نماید  و آن را غرض اخذ حکم به ریاست امور مالی و  9فورم ف سی 

 (ماده چهاردهم این طرزالعمل انجام می گردد.7تا3( ادامه طی مراحل مطابق با فقره های )4)
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 فصل پنجم

 احکام متفرقه

 گزارش دهی :

 ماده شانزده هم:

لف به ارایه گزارش از اجراآت صورت گرفته پیرامون وجوه نقدی سردستی و پیش پرداخت به ک( ریاست امور مالی واداری م 1)

 طور ربع وار به مقام وزارت می باشد.

پیشبینی  شده از اجراآت خویش ( ریاست امور مالی و اداری غرض تامین شفافیت در توزیع تیل و روغنیات طبق میکانیزم 2)

 به مقام اداره بطور ماهوار گزارش می نماید.

 جوگیری از سوء استفاده تیل و روغنیات :

 ماده هفده هم:

 ( به منظور جلوگیری از هرنوع سوء استفاده از تیل ریاست امور مالی مکلف به انجام موارد ذیل می باشد 1) 

 هر توسط شده استفاده تیل میزان با آن مقایسه و کیلومتر به موتر گردش میزان برسی به تخنیکی هیئت نمودن موظف – 1

 .شود می انجام یکبار ماه سه هر خالل در اقل حد ای دوره بررسی ای دوره صورت به نقلیه واسطه

 مکتوب به تانک تیل قراردادی و درخواست گزارش میزان تیل اجرا شده حد اقل هرسه ماه یکبار ارسال – 2

 به مربوط موتروان که این داشت نظر در بدون موتروان که گردد معلوم( 1) فقره مندرج اجراآت داشت نظر در با گاه هر – 3

ونی باالتر از میزان  استحقاق تیل به مصرف رسانیده ریاست قان غیر صورت به موتروان باشد، می روسا یا و ها معین وزارت مقام

 مالی و اداری موضوع را غرض اخذ حکم به مقام اداره پیشنهاد می نماید. 
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 طرز توزیع، استفاده و محافظت از وسایل تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی  
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 فصل اول

 احکام عمومی

 منظور وضع

 ماده اول : 

استفاده، محافظت و توزیع وسایل تکنالوژی  ( Firewallاین طرزالعمل به منظور انسجام امور مربوط به ایجاد سیستیم ایمنی )

 معلوماتی  مخابرات، اداره ملی امتحانات وضع گردیده است.

 اهداف

 ماده دوم:

 است:اهداف این طرزالعمل قرار ذیل 

 تنظیم امور مربوط به وسایل تکنالوژی و معلومات، .1

 ایجاد سیستیم ایمنی برای مصؤن ساختن روند استفاده از اینترنت و وسایل تکنالوژی معلوماتی، .2

 ارتقای ظرفیت تخنیکی و تکنالوژی کارمندان جهت استفاده موثر از وسایل تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی،  .3

 صالحات ا

 ماده سوم :

 اصالحات بکار برده شده در این طرزالعمل مفاهیم ذیل را افاده می نماید:

 ریاست: ریاست تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی اداره ملی امتحانات می باشد. .1

وسایل تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی: عبارت از وسایلی است که به منظور پیشبرد امور وزارت قابل استفاده باشد و  .2

مپیوتر لپ تاپ، دسکتاپ، پرینتر، ماشین فوتوکاپی،سکنر،ذخیره کننده برق، پروجکتر، تلویزیون، عمدتآ شامل ک

 تیلفون، سویچ، روتر و امثال آن می باشد.

پیوتری است که قابل دید بوده اما قابل لمس نمی باشد و ( عبارت از مجموعه برنامه های کم Softwareنرم افزار ) .3

 خنیکی استفاده می شود.بخاطر پیشبرد امور اداری و ت

عبارت از مجموعه اجزای فزیکی وسایل تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی که قابل دید و (  Hardwareسخت افزار ) .4

 پی یو، موس، صفحه کیبورد، هاردسک، تغذیه کننده برق و امثال آن ( می باشد.قابل لمس بوده مانند )مانیتورُ سی 

( عبارت از نصب و ایجاد سیستیم ایمنی جهت استفاده مصؤن از انترنت و سایل مربوط  Firewallسیستیم ایمنی ) .5

 به تکنالوژی معلوماتی، است.

داغمه: عبارت از وسایل تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی بوده که قابل ترمیم و استفاده نبوده طبق سند تقنینی و  .6

 شد.طرزالعمل مربوط در دیپو جهت لیالم، قابل نگهداری با

 کارمند: در این طرزالعمل، به همه کارمندان رسمی و قراردادی اطالق می شود. .7

 ساحه تطبیق

 ماده چهارم:

این طرزالعمل باالی تمام کارمندان رسمی و قرار دادی اداره  که از وسایل تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی استفاده می نمایند، 

 قابل تطبیق می باشد.

 

 

 

 ریاست وظایف و مسؤلیت های
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 ماده پنجم:

 طبق احکام این طرزالعمل، ریاست دارای وظایف و مسؤلیت های ذیل می باشد: (1)

احصا ئیه گیری دقیق از وسایل تخنیکی  تکنالوژی معلوماتی قابل استفاده در اداره ملی ستندرد  ثبت آن در بانگ  .1

کتاب سوم این مجموعه  21شماره معلوماتی )دیتابس(؛ نمونه چاپی از بانگ معلوماتی متذکره در ضمیمه 

 طرزالعمل گنجانیده شده است.

 ایجاد دیتابس جهت تثبیت مشخصات تخنیکی وسایل تکنالوژی معلوماتی. .2

تعیین مشخصات تخنیکی یکسان برای اجناس و وسایل تکنالوژی معلوماتی مورد ضرورت اداره ملی ستندرد با در  .3

 در بازار داخلی، نظر داشت کیفیت، کمیت، ارزش و دسترسی به آن

 فراهم آوری تسهیالت الزم و ارایه خدمات جهت استفاده موثر از وسایل تکنالوژی معلوماتی، .4

 نظارت از وسایل تکنالوژی معلوماتی به شکل دوره ای در انسا، .5

 نصب نرم افزارهای مورد نیاز در کامپیوتر ها و لپ تاب ها، .6

 حفاظت از شبکه اینترنتی اداره ملی ستندرد. .7

( و برنامه سلک توسط تمامی کارکنان مربوط اداره ملی  Dropboxحصول اطمینان از استفاده از دراپ باکس ) .8

 ستندرد و آموزش استفاده از برنامه های متذکره به تمام کارکنان اداره ملی ستندرد

لوژی معلوماتی اداره ارایه گزارش به معین مربوط و مقام اداره ملی ستندرد پیرامون طرز استفاده از وسایل تکنا .9

 ملی ستندرد.

( این ماده، مکلف به ترتیب پالیسی معیاری سازی 1(فقره )3طبق احکام این طرزالعمل، ریاست غرض تحقق حکم جزء ) (2)

تجهیزات مرتبط با تکنالوژی معلوماتی می باشد که در آن برای هر تجهیزات حداقل دو گزینه موجود باشد، پالیسی 

 کتاب سوم این مجموعه طرزالعمل تسجیل گردیده است. 22ه متذکره در ضمیمه شمار
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 فصل دوم

 توزیع وسایل تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی

 مراحل روند توزیع

 ماده ششم:

 وسایل تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی به کارمندان طبق مراحل ذیل، توزیع می گردد.

 مقام مربوطه و یا مقام اداره ملی امتحانات از جانب ریاست یابخش ذیصالح.ارایه پیشنهاد جهت منظوری به  .1

 ارایه دلیل و یا دالیل عمده مبنی بر نیازمندی وسایل تکنالوژی و مخابراتی در خواست شده در پشنهاد مطروحه. .2

ایل متذکره را حصول اطمینان از اینکه وسایل درخواست شده را قبال به ذمت متقاضی قید نگردیده مگر اینکه وس .3

 بنابر دالیل معقول تخنیکی اعاده نموده باشد.

ارایه نظر تخنیکی از جانب ریاست مبنی بر چگونگی کارکرد، کیفیت و کمیت وسیله تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی  .4

 مورد نیاز بعد از صدور حکم مقام مربوطه و یا مقام اداره ملی ستندرد.

 پرینتر رنگه صرف برای مقام اداره ملی ستندرد، روسا و آمرین صورت می گیرد.تهیه و تدارک کمپیوتر لپتاپ و  .5

 حصول اطمینان از وسیله تهیه شده طبق ریاست، که از قبل  در متن پیشنهاد ارایه گردیده است. .6

ارایه نظر تخنیکی از جانب ریاست به اسرع وقت مبنی بر مشخصات، کیفیت و کمیت وسیله پیشنهاد شده طبق  .7

 های پذیرفته شده.معیار

 حصول اطمینان از اینکه پیشنهاد شده در دیپو موجود، فعال و جهت استفاده عملی آماده می باشد. .8

هر گاه وسیله پیشنهاد شده در تحویلخانه موجود نباشد، آمریت بال فاصله در زمینه تهیه و خریداری آن اقدام می  .9

 نماید.

 چگونگی تهیه وسایل تکنالوژی معلوماتی

 هفتم:ماده 

 وسایل تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی بعد از تثبیت نیازمندی بطور ذیل تهیه می گردد.

 تامین نیازمندی برای وسایل تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی مستلزم نظر تخنیکی ریاست می باشد. .1

ین طرزالعمل از جانب تهیه و خریداری وسایل تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی طبق احکام اسناد تقنینی مربوط و ا .2

 ریاست امور مالی و اداری و امریت تدارکات صورت می گیرد.

هر گاه وسایل تکنالوژی و مخابراتی فعال و قابل استفاده، بنابه دالیل موجه اعاده شده ونزد ریاست مالی و اداری در  .3

 دیپو موجود باشد، طبق نیازمندی، قابل توزیع مجدد می باشد.

اداری بال فاصله در توزیع وسایل تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی اعاده شده و خریداری شده، ریاست امور مالی و  .4

 طبق پیشنهاد ارایه شده، اقدام می نماید.

وسایل تکنالوژی معلوماتی به ذمت کارمند استفاده کننده، اجناس و وسایل معلوماتی مقام، رؤسا، به ذمت خانه  .5

 سامان مربوط، قید می گردد.

 ی وسایل تکنالوژی معلوماتی و مخابراتیخریدار

 ماده هشتم:

کتاب سوم این مجموعه  22طبق احکام این طرزالعمل، تهیه و تدارک وسایل تکنالوژی معلوماتی بر اساس ضمیمه شماره 

 طرزالعمل و مطابق اسناد تقنینی مربوط، صورت می گیرد.
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 ترمیم وسایل تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی 

 : مماده نه

 ترمیم وسایل تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی اداره ملی امتحانات حسب ذیل صورت می گیرد. (1)

هرگاه وسایل تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی نیاز به ترمیم داشته باشد، موضوع از طریق ریاست یا بخش مربوطه  .1

 بطور کتبی و یا غیر آن )ایمل و تماس تیلفون( به ریاست ارجاع گردد.

 بال فاصله مکلف به ترمیم مجدد عارضه می باشد. ریاست .2

هر گاه وسایلی که ترمیم آن در داخل امکان پذیر نباشد، ریاست بعد از تثبیت عارضه، به ابراز نظر تخنیکی مبنی  .3

 بر ترمیم وسیله در بیرون از اداره ملی ستندرد میپردازد.

اول این ماده مکلف به ارایه پیشنهاد مبنی بر ریاست متقاضی و یا بخش مربوطه در صورت تحقق جز سوم فقره  .4

 ترمیم و سیله طبق نظر ریاست، به مقام مربوطه و مقام اداره ملی ستندرد می باشد.

 ریاست بال فاصله مکلف به چک و تایید وسیله ای که در بیرون از اداره ترمیم گردیده باشد. .5

 متقاضی و یا بخش مربوطه می باشد.ریاست مکلف به تسلیم دهی وسیله بعد از تایید، به ریاست  .6

اریه نظر تخنیکی از جانب ریاست به اسرع وقت مبنی بر مشخصات، کیفیت و کمیت وسیله پیشنهاد شده طبق  .7

 معیار های پذیرفته شده.

 حصول اطمینان از اینکه وسیله پشنهاد شده در دیپو موجود، فعال و جهت استفاده عملی آماده می باشد. .8

شنهاد شده در تحویلخانه موجود نباشد، آمریت بال فاصله در زمینه تهیه و خریداری آن اقدم می هر گاه وسیله پی .9

 نماید.

 چگونگی تهیه وسایل تکنالوژی معلوماتی

 ماده هفتم:

 وسایل تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی بعد از تثبیت نیازمندی بطور ذیل تهیه می گردد.

 معلوماتی و مخابراتی مستلزم نظر تخنیکی ریاست می باشد.تامین نیازمندی برای وسایل تکنالوژی  .1

تهیه و خریداری وسایل تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی طبق احکام اسناد تقنینی مربوط و این طرزالعمل از جانب  .2

 ریاست مالی و اداری و امریت تدارکات صورت می گیرد.

استفاده، بنابه دالیل موجه اعاده شده و نزد ریاست مالی و  هرگاه وسایل تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی فعال و قابل .3

 اداری در دیپو موجود باشد، طبق نیازمندی، قابل توزیع مجدد می باشد.

ریاست امور مالی و اداری بال فاصله در توزیع وسایل تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی اعاده شده و خریداری شده،  .4

 نماید.طبق پیشنهاد ارایه شده، اقدام می 

وسایل تکنالوژی معلوماتی به ذمت کارمند استفاده کننده، اجناس و وسایل تکنالوژی معلوماتی مقام، رؤسا، به ذمت  .5

 خانه سامان مربوط، قید می گردد.

 خریداری وسایل تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی

 ماده هشتم:

کتاب سوم این مجموع  22بر اساس ضمیمه شماره  طبق احکام این طرزالعمل، تهیه و تدارک وسایل تکنالوژی معلوماتی

 طرزالعمل و مطابق اسناد تقنینی مربوط، صورت می گیرد.
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 ترمیم وسایل تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی 

 ماده نهم:

 ترمیم وسایل تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی اداره ملی ستندرد حسب ذیل صورت می گیرد. (1)

معلوماتی و مخابراتی نیاز به ترمیم داشته باشد، موضوع از طریق ریاست یا بخش مروطه هر گاه وسایل تکنالوژی  .1

 بطور کتبی و یا غیر آن )ایمل و تماس تیلفون( به ریاست ارجاع می گردد.

 ریاست بال فاصله مکلف به ترمیم مجدد عارضه می باشد. .2

ر نباشد، ریاست بعد از تثبیت عارضه، به ابراز هر گاه وسایلی که ترمیم آن در داخل اداره ملی ستندرد امکان پذی .3

 نظر نخنیکی مبنی بر ترمیم وسیله در بیرون از اداره ملی ستندرد میپردازد.

ریاست متقاضی و یا بخش مربوطه  در صورت تحقق جز سوم فقره اول این ماده مکلف به ارایه پیشنهاد مبنی بر  .4

 یا مقام اداره ملی ستندرد می باشد.ترمیم وسیله طبق نظر ریاست، به مقام مربوطه و 

 ریاست بال فاصله مکلف به چک و تایید وسیله ای که در بیرون از اداره ترمیم گردیده، باشد. .5

 ریاست مکلف به تسلیم دهی وسیله بعد از تایید، به ریاست متقاضی و یا بخش مربوطه می باشد. .6

خصات، کیفیت و کمیت وسیله پیشنهاد شده طبق اریه نظر تخنیکی از جانب ریاست به اسرع وقت مبنی بر مش .7

 معیار های پذیرفته شده.

 حصول اطمینان از اینکه وسیله پیشنهاد شده در دیپو موجود، فعال و جهت استفاده عملی آماده می باشد. .8

م می هر گاه وسیله پیشنهاد شده در تحویلخانه موجود نباشد، آمریت بال فاصله در زمینه تهیه و خریداری آن اقدا .9

 نماید.

 چگونگی تهیه و سایل تکنالوژی معلوماتی 

 ماده هفتم:

 وسایل تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی بعد از تثبیت نیازمندی بطور ذیل تهیه می گردد:

 تامین نیازمندی برای وسایل تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی مستلزم نظر تخنیکی ریاست می باشد. .1

تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی طبق احکام اسناد تقنینی مربوط و این طرزالعمل از جانب تهیه و خریداری وسایل  .2

 ریاست امور مالی و اداری و آمریت تدارکات صورت می گیرد.

هرگاه وسایل تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی فعال و قابل استفاده، بنا به دالیل موجه اعاده شده و نزد ریاست مالی و  .3

 و موجود باشد، طبق نیزامندی، قابل توزیع مجدد می باشد.اداری در دیپ

ریاست امور مالی و اداری بال فاصله در توزیع وسایل تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی اعاده شده و خریداری شده،  .4

 طبق پیشنهاد ارایه شده، اقدام می نماید.

وسایل تکنالوژی معلوماتی مقام، معینان و رؤسا، وسایل تکنالوژی معلوماتی به ذمت کارمند استفاده کننده، اجناس و  .5

 به ذمت خانه سامان مربوط، قید می گردد.

 خریداری وسایل تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی

 ماده هشتم:

کتاب سوم این مجموعه  22طبق احکام این طرزالعمل، تهیه و تدارک وسایل تکنالوژی معلوماتی بر اساس ضمیمه شماره 

 ق اسناد تقنینی مربوط، صورت می گیرد.طرزالعمل و مطاب
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 ترمیم وسایل تکنالوژی معلوماتی و مخبارتی

 ماده نهم

 ترمیم وسایل تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی اداره ملی ستندرد حسب ذیل صورت می گیرد. (1)

ست یا بخش مربوطه هر گاه وسایل تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی نیاز به ترمیم داشته باشد، موضوع از طریق ریا .1

 بطور کتبی و یا غیر آن)ایمل و تماس تیلفون( به ریاست ارجاع می گردد.

 ریاست بال فاصله مکلف ب ترمیم مجدد عارضه می باشد. .2

هر گاه وسایلی که ترمیم آن د رداخل وزارت امکان پذیر نباشد، ریاست بعد از تثبیت عارضه، به ابراز نظر تخنیکی  .3

 در بیرون از اداره میپردازد.مبنی بر ترمیم وسیله 

ریاست متقاضی و یا بخش مربوطه در صورت تحقق جز سوم فقره اول این ماده مکلف به ارایه پیشنهاد مبنی بر  .4

 ترمیم وسیله در بیرون از وزارت میپردازد.

 ریاست بال فاصله مکلف به چک و تایید وسیله ای که در بیرون از اداره ترمیم گردیده باشد. .5

 مکلف به تسلیم دهی وسیله بعد از تایید، به ریاست متقاضی و یا بخش مربوطه می باشد.ریاست  .6

بذل توجه مبنی بر ترجیح دادن از استفاده از تیلفون های داخلی به منظور قایم نمودن تماس های داخل اداره  .7

 استفاده می گردد.

ملی ستندرد و در صورت داشتن مصارف بیش بذل توجه مبنی بر صرفه جویی در استفاده های دیجیتل دفاتر اداره  .8

از حد بدون موجب و دالیل مؤجه، ریاست مکلف به پیشنهاد قطع لین تیلفون مربوطه به مقام اداره ملی ستندرد 

 می باشد.
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    فصل سوم            

 اینترنت 

 توزین لین انترنت

 ماده یازدهم:

 توزیع لین های اینترنت برای شعبات حسب ذیل صورت می گیرد:طبق احکام این طرزالعمل، 

 برای مقام اداره ملی امتحانات طبق نیاز لین اینترنت بدون محدودیت، قابل توزیع می باشد. .1

برای مسؤلین بست های اول و دوم لین اینترنت جهت تامین نیازمندی و اجرای وظایف مربوطه، قابل توزیع می  .2

 باشد.

نان، لین انترنت با محدودیت هایی که مطابق پیشنهاد ریاست تکنالوژی معلوماتی و منظوری مقام برای سایر کارک .3

 اداره مر علی االجرا می باشد، توزیع می گردد.

 استفاده از اینترنت 

 ماده دوازدهم :

ارتباطی و سایر کارکنان جهت انجام امور که از جانب بخش مربوطه وزارت برایشان تجویز می گردد، از طریق لین  .1

 امکانات مشابه اینترنتی، می توانند استفاده نمایند.

 ریاست مؤظف است تا برای کارکنان شعبات مربوطه وارت، ایمل آدرس رسمی ایجاد و در اختیار آنها قرار دهد. .2

ل به منظور استفاده موثر شبکه اینترنتی وزارت، ریاست مکلف است تا یک تن از کارکنان خویش را جهت فعا .3

 نگهداشتن اینترنت بطور دوامدار و بدون وفقه ، نوکریوال نوبتی طبق لزوم دید مقام انسا، توظیف نماید.

 کارکن مندرج جز سوم این ماده مکلف به فعال نگهداشتن شبکه اینترنت اداره ملی ستندرد. .4

 محدودیت ها در استفاده از اینترنت

 ماده سیزدهم:

 اده از اینترنت اداره ملی ستندرد، نکات آتی ممنوع شمرده می شود:طبق احکام این طرزالعمل حین استف

 وارد شدن به حریم خصوصی استفاده کننده گان اینترنت اداره ملی ستندرد، توسط شخص یا اشخاص. .1

 جلوی گیری از استفاده سایت های مغایر آداب و اخالق اجتماعی. .2

 کشور.جلوگیری از استفاده از سایت های مغایر با منافع ملی  .3

 در صورت تحقق اجزای اول ، دوم و سوم این ماده، ریاست مکلف به پیگیری موضوع از مجرای قانونی آن می باشد .4
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 به منظور تنظیم امور مربوط به طعام خانه   
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 فصل اول

 مبنی 

 تنظیم امور مربوط به طعام خانه وضع گردیده است.ماده اول: این طرزالعمل به منظور 

 اهداف

 ماده دوم: اهداف این طرزالعمل عبارتند از:

پخت وپز غذای چاشت برای کارمندان اداره ملی ستندرد وجلوگیری از پخت وپز در شعبات طور انفرادی وایجاد محیط  – 1

 سالم کاری در دفاتر .

صرف غذای چاشت به بیرون از محوطه اداره وهمکاری درقسمت تامین امنیت ،  جلوگیری از ضیاع وقت کارمندان غرض – 2

 جلوگیری از عبور ومرور بیجا در دروازه عمومی دخولی انسا.

 اصطالحات

 ماده سوم: اصطالحات آتی درین طرزالعمل مفاهیم ذیل را افاده می نماید .

که از پول ماکول کارمندان برای صرف طعام چاشت درهفته غذا: عبارت از نان پخته شده توسط آشپزان موجود میباشد  – 1

 ( پنج روز آماده میگردد.5)

 طعام خانه : محل که غرض صرف طعام چاشت برای کارمندان انسا در نظر گرفته شده است. – 2

را طبخ  آشپز: عبارت از پرسونل مسلکی ومجرب در بخش پخت وپز موظف در آشپز خانه بوده که غذای چاشت کارمندان – 3

 می نماید.

 

 

 ساحه ومرجع تطبیق

 ماده چهارم:

 این طرزالعمل در تمام واحدهای انسا قابل تطبیق میباشد. -(1)

ریاست اداری ازطریق واحد های مربوط پروسه های خریداری وتهیه مواد مورد نیاز پخت وپز را مدیریت ومواد نیاز را در  -(2)

 دهد. اسرع وقت در اختیار آشپز خانه قرار می

آشپز مکلف به رد مواد خریداری شده مورد نیاز طبخ در صورتی که کیفیت آنها سبب تهدید صحت انسان گردد ویا تاریخ  -(3)

 آن منقضی گردیده باشد ، میباشد.

اشت آشپز ، در صورتی تایید مواد خریداری شده بعد ازتحویل گیری مواد نیاز پخت وپز ، مکلف به تهیه طعام با درنظر د -(4)

 مینوی غذای میباشد.

 آشپز در تهیه طعام ازکیفیت طعام تهیه شده وکافی بودن آن برای کارکنان اطمینان حاصل مینماید. -(5)

 ریاست اداری میتواند بادر نظرداشت نظر مشورتی کارکنان اداره یا نماینده گان آن ها مینوی غذای را تغیردهد. -(6)

 وظایف ومسئولیت های ریاست اداری

 اده پنجم:م

 ریاست اداری مکلفیت های آتی میباشد.

 نظارت از تهیه ، پخت وپز وتوزیع عادالنه طعام به کارمندان وزارت وکیفیت وکمیت طعام . -1

 پاسخ گوی به کارکنان درقبال کمیت وکیفیت طعام. -2

 اصول آشپزخانه

 ماده ششم:

 .آشپز وکارکن آشپز خانه مکلف به رعایت موارد ذیل میباشند 

 آشپزوکارکن آشپزخانه مکلف به رعایت نظافت ومعیار های پذیرفته شده آشپزی می باشند. (1)
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 آشپز وکارکن آشپز خانه مکلف به شستشوی دست ها با آب وصابون قبل از شروع تهیه غذا میباشند. (2)

 آشپز وکارکن خانه مکلف به پوشیدن یونیفورم آشپزی در جریان اجرای وظیفه میباشند. (3)

زی به استثنای مسئولین مربوط آشپزخانه ، هیچ شخصی حق داخل شدن به محلی در آشپز حین پروسه آشپ (4)

 خانه که طعام در آن جا تهیه وپخته میشود را ندارد ، مگراینکه مقام انسا طور دیگری هدایت نموده باشند.

 بررسی شکایات

 ماده هفتم:

عام شکایات داشته باشند، شکایت خویش را به صورت هرگاه کارکنان ازکیفیت ، کمیت، توزیع وسایر موارد مربوط به ط (1

 کتبی عنوانی ریاست اداری تسلیم مینمایند.

 ( این ماده در خالل سه روز کاری میباشد.1ریاست اداری مکلف به رسیدگی به شکایات مطروحه فقره ) (2

 ریاست اداری وزارت ومسئولیت تطبیق این طرزالعمل را به عهده دارد.

 

 

 

 حقوق کارمندان

 کارمندانی میتوانند ازغذای چاشت طبخ طعام خانه استفاده نمایند که پول ماکول شان وضع شده باشد . (1

در صورتیکه کارمندان به طبخ ماکول مطابق مینو موجوده قناعت نداشته باشند وبخواهند در کیفیت وکمیت غذا ویا  (2

بادرنظر داشت قیمت ماکول فیصله بعمل خواهد تغیرمینوی غذای افزود گردد بعد از بررسی دقیق تحت نظرهیئت موظف 

 آمد.

درصورتیکه هیئت رهبری وزارت فیصله نماید تا کانتین مانند سایر ادارات دولتی ایجاد گردد وکارمندان بتوانند ازمینوی  (3

 های مختلف غذای استفاده کنند طعام خانه با درنظر داشت قانون تدارکات به داو طلبی گذاشته خواهد شد.
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 تنظیم فعالیت ها و اجراآت آمریت جندر 
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 فصل اول

 احکام عمومی

 مبنی

 ماده اول:

 این طرزالعمل به منظور رعایت احکام مندرج قانون منع خشونت علیه زنان تهیه و ترتیب گردیده است 

 اهداف در اداره 

 ماده دوم:

 این طرزالعمل دارای اهداف ذیل میباشد:

 محو اشکال خشونت و تبعیض علیه زنان  -1

همکاری در طرح پالن کاری آمریت جندر به منظور تطبیق اهداف و پروگرام های برابری واحد جندر اداره ملی  -2

 ستندرد

مطابقت با پالن  پالن گزاری برنامه های آموزشی واحد جندر به منظور ارتقای سطح دانش مسلکی کارکنان در -3

 ریاست منابع بشری.

 بلند بردن فیصدی زنان در  اداره   -4

 تدوین برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت کارمندان اناث -5

 حمایت از زنان و مردان در قسمت استفاده عادالنه  از امتیازات در اداره   -6

 اصطالحات

 ماده سوم:

 اده می نماید:اصطالحات آتی در این طرزالعمل مفاهیم ذیل را اف

 .اداره: عبارت از اداره ملی ستندرد میباشد  -1

 آمریت: عبارت از آمریت جندر اداره ملی ستندرد است -2

 خشونت: قرار دادن شخص یا اشخاص در وضعیت خالف اصول و ضوابط اداری مندرج اسناد تقنینی مربوطه میباشد -3

 است جندر: عبارت از شناسایی نقش اجتماعی و فرهنگی زنان و مردان -4

 برابری جندر: عبارت از دسترسی به فرصت ها برای زنان و مردان از لحاظ کمی و کیفی به گونه مساویانه میباشد. -5

 عدالت جندر: دسترسی زنان و مردان به فرصتها، منابع و سایر حقوق تسجیل شده طبق اسناد تقنینی مربوط . -6
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 فصل دوم

 اداره ملی ستندردطرز تشکیل و وظایف آمریت جندر 

 تشکیل 

 :چهارم ماده

 ( آمریت جندر اداره ملی ستندرد  در چوکات این اداره بوده  و دارای چهار بست  ذیل می باشد:1)

 آمریت جندر  -1

 کارشناس آگاهی دهی  -2

 کارشناس پالنگزاری و گزارش گیری  -3

 امر بر -4

 فعالیت هاو مکلفیت های اساسی آمریت جندر اداره ملی ستندرد 

 پنجم: ماده

 ( آمریت جندر اداره ملی ستندرد دارای وظایف و مسوولیت های ذیل می باشد:1) 

 برنامه ریزی آگاهی دهی تطبیق درست پالیسی جندر برای ریاست های اداره ملی ستندرد جهت آگاهی دهی  -1

 وق جندر. کنترول از ثبت معلومات احصایه دقیق به اساس جنسیت در اداره ملی ستندرد به منظور تامین حق -2

 آگاهی دهی از پالیسی ها، قوانین و مقررات اداره ملی ستندرد از نظر جندر و ارایه مشوره های الزم در این مورد. -3

 تامین ارتباط با موسسات داخلی و خارجی به منظور جلب و جذب کمک های مالی با آمریت جندر. -4

 شامل نمودن بخش جندر در بورسیه های آموزشی.تامین ارتباط با ریاست منابع بشری به منظور ارتقای ظرفیت و  -5

 تطبیق اهداف و پروگرام های اداره ملی ستندرد در مطابقت به پالن های آمریت جندرد. -6

 مدیریت و مراقبت کارکنان تحت اثر، به منظور حصول اطمینان از استخدام، رشد، تشویق و آموزش آنها. -7

 ر ورکشاپ ها، سمینار ها و آموزش های جریان کار.انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدوی -8

 نظارت از اجراآت کاری کارمندان تحت اثر و ارتقای ظرفیت کاری آنها. -9

مشوره دهی برای حل مشکالت وظیفوی آمریت جندر به رهبری اداره و رهنمایی کارکنان جدیدالقرر و انتقال تجارب   -10

 پروگرام های اداره مربوطه. به آنها طبق الیح وظایف به منظور تحقق اهداف و

ارائیه گزارش ماهوار، ربعوار، ساالنه و  عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های آمریت مربوطه به منظور مطلع  -11

 ساختن رهبری ادراه.

 اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصالح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت / اداره مربوطه سپرده میشود.   -12

 مرجع تطبق کننده

 ماده ششم:

لآمریت جندر اداراه ملی ستندرد مطابق مسولیت های وظیفوی خویش مسول نظارت از چگونگی تطبیق این طرزالعم  
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 فصل سوم

  احکام متفرقه

 آگاهی عامه

 ماده هفتم:

آموزشی و آگاهی عامه را به منظور اداره ملی ستندرد به خصوص آمریت جندر اداره ملی ستندرد مکلف اند تا برنامه های 

 تضمین تداوم ارتقای ظرفیت پیرامون امور و موضوعات جندر و باال بردن سطح آگاهی عامه در مرکز و والیات روی دست گیرد

 ظرفیت سازی کارمندان 

 ماده هشتم:

ارمندان را در برنامه جهت باال بردن سطح دانش و مهارت های تخنیکی کارمندان، اداره ملی ستندرد مکلف است تا ک (1)

 های آموزشی در داخل و خارج از کشور اعزام بدارد. 

 آمریت جندر اداره ملی ستندرد جهت آگاهی دهی از مسایل جندر برای کارمندان برنامه های آموزشی روی دست گیرد. (2)

 

 ماده نهم:

 انفاذ:

  ی اال جرا پنداشته میشود.این طرزالعمل در نه ماده طرح و ترتیب گردیده بعداز تائید و منظوری مرع
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دهنده به مقام گزارشی ای مربوط به ریاست هاکتاب سوم طرزالعمل ه  
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 طرزالعمل تنظیم اجراات و فعالیت های ریاست پالن وپالیسی 
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 باب احکام عمومی

 ماده اول :

 ( 2023 – 2019این طرزالعمل بمنظور تنظیم فعالیت های ریاست پالن وپالیسی در مطابقت با پالن ستراتیژیک پنج ساله )

اداره ملی ستندرد شامل پالن گذاری ها به اساس نتایج ساالنه،  طرح وتطبیق پروژه های انکشافی،  نظارت وارزیتابی و تنظتیم   

 ترتیب گردیده است.  خارجی رهبری اداره و کارکنان تخنیکی و اداری طبق اصول سفرهای خارجیسفرهای 

  تقسیم بندی 

 ماده دوم :

این طرزالعمل به چهار بخش عمده : پالن گذاری، طرح وتطبیق پروژه ها، نظارت وارزیابی و ارتباط خارجه تقسیم گردیده 

 است.

 

 

 فصل اول

 احکام عمومی

 مبنی

 مادۀ اول

قانون کارکنان خدمات ملکی غرض تنظیم طرز اجراات و فعالیت های ریاست پالن  و  ۳۲این طرزالعمل بارعایت حکم ماده 

 پالیسی اداره ملی ستندرد ترتیب گردیده است.

 اهداف

 مادۀ دوم

 این طرزالعمل دارای اهداف ذیل می باشد:

 تنظیم امور مربوط به پالن و پالیسی اداره، .1

 ت از اجرای پالن های منظور شده،مدیریت و نظار .2

تامین ارتباط با دونرهای ملی وبین المللی جهت جلب کمک مالی و تخنیکی غرض تطبیق ستراتیژی، پالن ها وپالیسی  .3

 های اداره،

جمع آوری ارقام و احصائیه معلوماتی راجع به نیازمندی ها از ریاست های مربوط، جهت طرح و ترتیب پروژه های  .4

 انکشافی،

 

 جع تطبیقمر

 مادۀ سوم

 ریاست پالن وپالیسی مسئولیت تطبیق احکام این طرزالعمل را به عهده دارد.
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 فصل دوم

 وظایف و مسئولیت ها

 وظایف و مسئولیت های ریاست

 مادۀ چهارم

 ریاست پالن و پالیسی دارای وظایف و مسئولیت های ذیل می باشد:

واجتماعی برای تمام برنامه های کاری اداره و زمان بندی آن بطور کوتاه مدت طرح وترتیب پالن های انکشافی، اقتصادی  (1)

میان مدت ودراز مدت وارائه آن به مقام ریاست عمومی اداره جهت منظوری ومدیریت ورهبری امورمربوط به طرح و 

 توسعه پالیسی ها ی اداره.

پروژه های کاری اداره ورهنمایی بخش مربوط در  بررسی وکنترول امور مربوط به طرح پالیسی ها وتحقق پالنگذاری در (2)

 جهت طرح و ترتیب پالن وبودجه ونقشه های ساختمانی بمنظوراعمار تعمیرات مربوط اداره.

 جلب همکاری تخنیکی و مالی تمویل کننده گان ملی و بین المللی، (3)

 نظارت از تطبیق و ارزیابی استراتیژی ها، پالیسی ها و پالن ها، (4)

 پالن پروژه های انکشافی اداره و نظارت از تطبیق آن،تهیه و ترتیب  (5)

 جمع آوری معلومات از ریاست های مربوط و ایجاد بانک معلوماتی برای آن، (6)

 تنظیم گزارشات از صورت پیشرفت وتطبیق پالن ها ی پروژه های انکشافی وارائه آن به مقام ریاست عمومی اداره . (7)

است مربوط به اساس پالن کاری وارائه آن به بخش مربوط اداره جهت تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی ری (8)

 توحید ومنظوری آن.

 

 ارتباطات تامین و تقنینی اسناد مراحل طی انکشافی، های پروژه دیزاین و طرح

 مادۀ پنجم

پروژه های انکشافی تواًم با مدیریت پروژه و هم پروژه های بزرگ انکشافی اداره ازطریق ریاست پالن وپالیسی طرح دیزاین  -1

 و طی مراحل میگردد. 

طرح وترتیب طرزالعمل ها، طی مراحل اسناد تقنینی و تعدیالت دراسناد متذکره برطبق مقتضیات زمان جز وظایف  -2

 ریاست پالن وپالیسی میباشد.

ریاست پالن وپالیسی در راستای نظارت و ارزیابی از پروژه های انکشافی، کارکردها وفعالیت های سایر ریاست ها وآمریت  -3

 های مستقل اداره مسئولیت دارد.

ارتباطات اداره ملی ستندرد با سایر ادارات و سازمان های داخلی، منطقوی وبین المللی از طریق ریاست پالن وپالیسی  -4

 ردد.تامین میگ

 ارایه مشوره به مراجع مربوط

 مادۀ ششم

ریاست پالن وپالیسی غرض تطبیق پالن های اداره مکلف به ارایه مشوره های سودمند مسلکی به ریاست ها و آمریت های 

 مستقل اداره می باشد.
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 توحید پالن ها، پالیسی ها 

 مادۀ هفتم

ی و در مطابقت با اهداف و پالیسی های ستراتیژی اداره  می ریاست پالن وپالیسی مکلف به طرح وتوحید پالن ها، پالیس (1

 باشد.

ریاست پالن وپالیسی مکلف به بازنگری، ارزیابی و تحلیل پالن و پالیسی قابل تطبیق جهت حصول اطمینان از موثریت  (2

 آن می باشد.

 

 گزارش دهی

 مادۀ هشتم

از چگونگی اجراات و فعالیت های اداره بطور ربع وار و  ریاست پالن وپالیسی مکلف به ارایه گزارش به مقام ریاست عمومی

 ساالنه درمطابقت به )فارمت( مشخص می باشد.

 

 

 

 فصل سوم

 حکم متفرقه

 تامین ارتباط با سایر ادارات 

  مادۀ نهم

حصائیه و ریاست پالن وپالیسی مکلف است ارتباط کاری با را وزارت های اقتصاد، امور خارجه، اداره تدارکات ملی، اداره ا

 معلومات و سایر ادارات و نهادهای ذیربط دولتی وغیر دولتی داشته باشد.

 

 مسئولیت سایر ریاست ها و آمریت های مستقل

 مادۀ دهم

ریاست ها و آمریت های مستقل، به اساس این طرزالعمل، مکلف به همکاری و هماهنگی با ریاست پالن وپالیسی در زمینه 

 و استراتیژی های مربوط به اداره می باشد. تطبیق پالن ها، پالیسی ها

 انفاذ

 مادۀ یازدهم

 این طرزالعمل بعد از توشیح از طرف رئیس اداره ملی استندر نافذ و قابل تطبیق میباشد.
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 طرزالعمل نظارت وارزیابی 

 مبنی

 مادۀ اول 

 امریت های اداره ملی ستندرد وضع گردیده است.این طرزاالعمل بمنظور تنظیم بهتر روند نظارت و ارزیابی اجراات ریاست ها و 

 

 اهداف 

 مادۀ دوم

 اهداف عمده این طرزالعمل قرارذیل اند:

 ایجاد شفافیت و تسریع روند طرح و تطبیق برنامه ها و پروژه های انکشافی اداره .1

 بلند بردن سطح موثریت ، اثر بخشی و تاثیرات اهداف درازمدت و محیط کار اداره  .2

، کاستی ها و مشکالت در پالن کاری و برنامه های انکشافی اداره ، دریافت راه های حل مناسب بمنظور  تشخیص نواقص .3

 تطبیق بموقع برای بهبود در تصمیم گیری های آینده.

تقویه سیستم نظارت و ارزیابی مشارکتی مبنی بر نتایج جهت پالن گزاری ، تطبیق ، نظارت ، ارزیابی، مدیریت معلومات و  .4

 دهی. گزارش

 پیشنهادات برای تنظیم بهتر و موثرانه تر پالن ساالنه اداره  .5

 

 اصطالحات 

 مادۀ سوم

 : اداره ملی ستندرد اداره .1

: پروسه دوامدار از تطبیق پالن کاری ریاست ها و امریت ها مستقل و ثبت  نظارت دوامدار از پالن کاری ساالنه  اداره .2

 جریان پیشرفت کار از شروع الی ختم 

بررسی عندالضرورت توسط هیات مختلط از جریان تطبیق پروژه بمنظور تثبیت  عندالضرورت از تطبیق پروژه: نظارت .3

 فیصدی پیشرفت حقیقی کار های انجام شده و ارائیه پیشنهادات ا صالحی برای رفع نواقص و کاستی ها.

النه ریاست ها و امریت های مستقل بررسی اجراات ربعوار و سا  نظارت از اجراات  ریاست ها و امریت های مستقل: .4

 اداره طبق پالن ساالنه اداره.

 : بررسی اجراات ربعوار و ساالنه پروژها و حل مشکالت نظارت از اجراات پروژه .5

 : بررسی و تحلیل مشکالت مغلق و پیچیده و یا حل منازعات مرتبط پروژه توسط هیات.بررسی پروژه  .6

رزیابی معلومات را برای شاحص های نتایج و متوقعه پروژه قبل از تطبیق ، در : کارمندان نظارت و انظارت و ارزیابی .7

 وسط و در ختم پروژه و اجراات ریاست ها و امریت های جمع اوری ، نظارت و ارزیابی مینماید.

، منظور : نظارت و جمع اوری متداوم و منظم ارقام و معلومات در مورد فعالیت های انجام شده یا در جال اجراء نظارت  .8

 تطبیق درست و بموقع پروژه و حصول نتایج متوقعه مطابق به پالن تعین شده.

جمع اوری ارقام و معلومات در مورد یک پروژه یا برنامه در حال تطبیق و یا تطبیق شده که در رابطه به تحقق  ارزیابی: .9

 اهداف پالن شده و حصول نتایج متوقعه بصورت درست و موثر صورت میگردد.
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 مراحل نظارت و ارزیابی

 مادۀ چهارم

 مراحل نظارت وارزیابی شامل موارد ذیل میباشد :

 نظارت و ارزیابی در مرحله پالن گزاری ساالنه ، تکمیل و تطبیق آن .1

 توحید گزارش ربع وار و ساالنه ریاست ها و امریت های مستقل .2

 بررسی از تطبیق پروژه های انکشافی مطابق به پالن  .3

 از مطابقت فعالیت ها با معیار های پالن شده اداره حصول اطمینان .4

 تشخیص پیشرفت اداره .5

 دریافت مشکالت، موانع و پیشنهادات جهت تطبیق بهتر اصالحات  .6

 

 وظایف و مکلفیت ها

 مادۀ پنجم

 امریت طرح و تطبیق پروژه در طرح و پالن گزاری پروژه های انکشافی دارای و ظایف و مکلفیت های ذیل میباشد: (1)

 ح و ترتیب پالن تدارکاتی پروژه های انکشافی ادارهطر .1

 تقاضای کتبی از ریاست ها و امریت های مستقل اداره بمنظور اولویت بندی نیازمندی های انکشافی اداره  .2

اولویت بندی و توحید نیازمندی ها در هماهنگی به ریاست ها و امریت های مستقل اداره  و ترتیب کانسپت نوت  .3

 نظر داشت سقف تعین شده بودجه. پروژه ها با در

مطالعه امکان تطبیق پروژه های سال اینده و ترتیب پروپوزل و دیزاین آن به همکاری ریاست ها و امریت های  .4

 مستقل اداره 

روز کاری بعد از تصویب بودجه  10ده شریک نمودند پالن تطبیقی تائیده شده به امریت نظارت و ارزیابی طی  .5

 ب پالن نظارتی توسط ریاست پالن و پالیسیساالنه بمنظور ترتی

توحید و گزارش دهی فیصدی پیشرفت هر پروژه برویت گزارش های هیات مختلظ نظارتی به سطح مرکز و ارسال  .6

 ان طور ربعوار به امریت نظارت  ارزیابی

ای وظایف و مکلفیت های امریت نظارت و ارزیابی در عرصه نطارت و ارزیابی برنامه ها و پروژه های انکشافی اداره دار (2)

 ذیل میباشد.

 وظایف و مکلفیت ها در مرحله پالنگذاری:  -1

مرور و بازنگری شاخصهای پالن های انکشافی ریاست ها و امریت های مستقل اداره غرض مطابقت به شاخص  -

 های پروژه انکشافی طرح و تطبیق و گزارش دهی .

 های اداره و کانسپت نوت پروژه های انکشافی به مراجع ارائه نظریات تخنیکی و مشورتی حین تثبیت نیازمندی -

 ابراز نظر تخنیکی در مورد محتوا پروپوزل ها و دیزاین پروژه ها قبل از ارزیابی  توسط معاونیت تخنیکی اداره -

 و ظایف و مکلفیت ها در جریان تطبیق پروژه و برنامه ها -2

شافی از امریت طرح و تطبیق پروژه ها به منظور تر تیب مطالبه پروپوزل ها و اسناد برنامه ها ی پروژه های انک -

 پالن نظارتی

 اخذ اسناد قیمت پروژه از امریت تهیه و تدارکات -

 اخذ گزارش ربعوار از اجراات ریاست ها و امریت های مستقل   -

 ریت تطبیق پروژهاخذ گزارش ماهوار ، ربعوار از برنامه ها ، پروژه ها انکشافی اداره از امریت تهیه و تدارکات و ام -

 راه اندازی ارزیابی در جریان اجراات ربع وار ریاست ها و امریت های مستقل -
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تشخیص کاستی ها در پالن کار و ارائه عقب مانی پالنی واحد های کاری و نظارت از تحقق پالن کار از ساحه  -

 کار

 نظارت از تحقق پالن کاری  -

تشخیص کم کاری ها وموانع جهت بهبود پالن کاری و ارائیه ارزیابی ساالنه از چگونگی تطبیق پالن ساالنه و -

 گزارش به مقام اداره.

 تحلیل و توحید گزارشات ماهوار ، ربع وار و ساالنه و ارسال ان به مراجع ذیربط -

ریاست ها و امریت های تخنیکی برای نظارت و ارزیابی پروژه ها انکشافی اداره مکلفیت و وظایف ذیل را داشته  (3)

 باشند:

 توحید و شمولیت نیازمندی های پروژه  های انکشافی در پالن ساالنه اداره  -1

 ارسال پالن سال اینده به ریاست پالن و پالیسی -2

توظیف نماینده در ترکیب هیات غرض تثبیت فصیدی و پیشرفت کار پروژه های انکشافی اداره در جریان  -3

 تطبیق

فراهم اوری تسهیالت و همکاری همه جانبه با تیم های در اختیار گذاشتن اسناد و معلومات دقیق پروژه ها  -4

 نظارتی .

 ریاست ها و امریت های مستقل بودجه الزم را در پالن مربوطه در نظر بگیرند. -5

ریاست ها و امریت های مستقل گزارش ربع وار و ساالنه خویش را  زمان تعین شده به ریاست پالن و پالیسی  -6

 ارسال بدارند.

های مستقل باید از فعالیت ها که در پالن ساالنه خویش در نظر گرفته اند گزارش ارائیه ریاست ها و امریت  -7

 نمایند. فعالیت های انجام ناشده و یا معطل باشد دالیل عدم اجراات آنرا در گزارش خویش بطور واضح بنویسند.

 نجام وظایف ذیل می باشندامریت تهیه و تدارکات جهت نظارت و ارزیابی پروژه های انکشافی اداره مکلف به ا (4)

 وظایف امریت تهیه و تدارکات اداره درساحه تدارکات شامل موارد ذیل میباشد : .1

 شریک ساختن کاپی پالن تدارکاتی پروژه های منظور شده به ریاست پالن و پالیسی برای نظارت و ارزیابی -

یاست پالن و پالیسی برای نظارت شریک ساختن بل احجام قیمت دار مطابق فورم بل احجام کار قیمت دار به ر -

 و ارزیابی بعد از داوطلبی و عقد قرار داد.

 شریک ساختن قرارداد های منظور شده به ریاست پالن و پالیسی برای نظارت و ارزیابی -

 به راه اندازی پروسه داوطلبی ارزیابی وسطی پروژه های انکشافی اداره و عقد قرار داد با شرکت برنده. -

 منازعه پروژهبررسی و  -1

در صورت که مشکالت مغلق و پیچیده در تطبیق پروژه های انکشافی اداره باعث ایجاد منازعه گردیده باشد ،   -

 مراحل ذیل عملی میگردد:

توظیف هیات مختلط توسط مقام اداره ) نمایندها ریاست ها و امریت های تخنیکی ، تفتیش داخلی و نظارت و  -

 ارزیابی (

 ظور حل مشکالت ارائیه گزارش به مقام اداره بعد از بررسی بمن -

 اتخاذ تصمیم طبق گزارش از جانب مقام اداره -
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 طرزالعمل سفرهای خارجی

 مبنی 

 ماده اول

اداره ملی ستندرد ترتیب کارمندان به منظور تنظیم سفر های خارجی اساس مقرره بورس ها وسکالرشیپ ها بر  طرزالعملاین 

 گردیده است. 

  اهداف 

 مادۀ دوم

 اهداف این الیحه قرار ذیل است:

 تامین روابط موثر و مداوم با سازمان های ستندرد منطقوی وبین المللی -۱

  خارج کشور در و بورسیه های تحصیلیسفر های رسمی  چگونگی تنظیم  شفافیت در -۲

 گانجلب همکاری های تخنیکی تمویل کننده  -۳

 سترش مناسباتگتسهیل الزم در سفر های رسمی کشور های میزبان به منظور تحکیم و  -۴

 ارتقای ظرفیت کاری از طریق اشتراک به برنامه های آموزشی کوتاه مدت. ورکشاپ ها و سایر برنامه ها.  -۵

 بین المللیستندرد های منطقوی و  گسترش روابط خارجی اداره به منظور همسان سازی ستندرد ملی و با -۶

 گسترش همکاری دو جانبه با نهاد های ستندرد سازی و مترولوژی کشور های عضو سازمان بین المللی ستندرد.  -۷

 

 اصطالحات

 مادۀ سوم

 اصالحات بکار رفته در این طرزالعمل. مفاهیم ذیل را افاده می نماید. 

. روسا و کارکنان ادارۀ ملی ستندرد بنابر دعوت دولت ها و سازمان های عبارت از اشتراک مقامات سفر های رسمی: -۱

منطقه یی و بین المللی از طریق وزارت محترم امور خارجه به صورت انفرادی یا در ترکیب هیئت بین الوزارتی یا سایر ادارات 

 ذیربط در خارج از کشور. 

. ماستری و دوکتورا اطالق می گردد لی مقطع های لیسانسبه سفر نامزدان بورسیه های تحصی بورسیه های تحصیلی: -۲

 که از طرف کشور های خارجی به کارمندان این اداره از طریق مراجع ذیربط داخلی طی مراحل و اعطا می گردد. 

عبارت از سفر های خارجی است که از طرف اسنتیتوت خدمات ملکی و سایر نهاد ستندرد سازی  سفر های کوتاه مدت: -۳

 ارتقایی ظرفیت به برنامه های آموزشی کوتاه مدمت می باشد.  جهت

کمیته تنظیم سفر های رسمی: متشکل از روسا های مختلف این اداره تحت ریاست یکی از معاونین به تائید رئیس عمومی  -۴

 اداره به منظور تنظیم سفر های رسمی ایجاد می گردد. 

 که متصدی بست های اول و دوم می باشد.  ی گرددکارکنان عالی رتبه: شامل روسایی م -۵

ی گردد که مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی دارای موقف اصلی بوده و بصورت بالفعل در کارکنان: به اشخاص اطالق م -۶

 این اداره موظف به اجرای امور محوله باشند. 
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 انواع سفر های خارجی

 مادۀ چهارم

 ترم امور خارجه طی مراحل می گردد. تمام سفر های خارجی از طریق وزارت مح

اشتراک مقام اداره. معاونین و روسا در نشست های عمومای منطقه یی و بین المللی. نمایشگاه ها. مذاکرات و سایر موارد  -1

 مشابه بنابر دعوت سازمان و دولت. 

 دوکتورا. ماستری و اشتراک کارکنان در برنامه تحصیلی دراز مدت )بورسیه تحصیلی( لیسانس -2

دعوت سازمان ها و دولت ها در برنامه های آموزشی کوتاه مدت. ورکشاپ های آموزشی و اشتراک کارکنان اداره بنابر  -3

 سایر موارد مشابه . 

 

 معیار و شرایط سفر های خارجی

 مادۀ پنجم

طبق احکام این طرزالعمل انتخاب معاونین و روسا برای سفر های خارجی با درنظر داشت ارتباط موضوع سفر و لزوم  -1

 دید مقام اداره. موافقه وزارت محترم امور خارجه و منظور مقام عالی ریاست جمهوری ا.ا صورت می گیرد. 

 ی گردد. ب مسایر کارکنان این اداره توسط کمیته تنظیم سفر های رسمی انتخا -2

 

 کمیته تنظیم سفر های رسمی

 مادۀ ششم

 طبق این طرزالعل کمیته تنظیم سفر های رسمی خارجی به ریاست یکی از معاونین به ترکیت ذیل ایجاد می گردد:

 رئیس پالن و پالیسی به حیث عضو -۱

 رئیس دفتر به حیث عضو -۲

 منابع بشری به حیث عضو رئیس -۳

 ارزیابی مطابقت به حیث عضو رئیس -۴

 تدوین ستندرد ها  به حیث عضو رئیس -۵

 مالی به حیث عضو رئیس -۶

 ومشاور حقوقی به حیث عض -۷

 وظایف و مسولیت کمیته

 مادۀ هفتم

 د:کمیته تنظیم سفر های رسمی خارجی وظایف و مسولیت های ذیل را دارا می باش

. برنامه های آموزشی. ورکشاپ ها و سایر موارد مشابه. سوانح. شرایط بورسیه یا همزمان با انتخاب نامزد بورسیه تحصیلی -1

 برنامه آموزشی مشابه. مهارت های الزم واجد شرایط را تحلیل و مورد ارزیابی قرار دهد. 

 رتبط. . مقرره ها و هدایات مقام عالی ریاست جمهوری ا.ا و سایر اسناد محصول اطمینان از مطابقت سفر ها با قوانین -2

. تهیه می باشد( ۱طی فورم ) ضمیمه مبنی بر انتخاب افراد واجد شرایط کمیته تنظیم سفر های رسمی تصامیم خویش  -3

 و امضا نمایند. 
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 طرزالعمل دسپلین اداری
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 فصل اول

 احکام عمومی

 مبنی

 مادۀ اول

دسپلین اداری در اداره ملی ستندرد تنظیم گردیده که کارکنان اداره مکلتف بته   این طرزالعمل بمنظور تنظیم روابط اخالقی و 

 رعایت آن میباشند.

 اهداف

 مادۀ دوم 

 فصل دوم

 روش اخالقی

 برخورد و رفتار کارکنان

 مادۀ سوم

 همکاران و مراجعین مکلف به موارد ذیل میباشد:کارکنان در خصوص اجراات و روابط با 

باید نمایانگر کردار وپندار شان باشد،  در اجراات یومیه به قوانین موضوعه و ارشادات دینی ارج  برخورد و رفتار کارکنان (1)

 گذاشته در برابر همدیگر و مراجعین برخورد نیک داشته و حقوق جوانب را در نظر داشته باشند.

 اجتناب ازهرنوع عمل که موجب اخالل وظیفه رسمی گردد. (2)

 طوح باال و پائین .برخورد نیک واحترام متقابل درس (3)

 با مراجعین اداره برخورد نیک داشته و با حوصله مندی کامل با انها رفتار نمایند. (4)

کارکنان تالش نمایند تا بیطرفی خویش را حفظ نموده در اجرای وظیفه فضای اعتماد را ایجاد و از هر نوع تبعیض خود  (5)

 داری نمایند.

 جراات اداری عادل باشند.کارکنان از روش های منصفانه کار گرفته در ا (6)

 دراجراات رسمی یومیه سلسله مراتب جداً رعایت گردد. (7)

 کارکنان در انجام کار های شان صادق باشند. (8)

 هرنوع عمل اداری که حاکمیت قانون را متاثر سازد جداً خود داری گردد.زا (9)

 از تامین روابط خود سرانه با ادارات داخل وخارج کشورخود داری گردد. (10)

 تجهیزات دفتری به نفع شخصی استفاده نه گردد .از  (11)

 ود داری نمایند.خاز قبولی هدیه وتحفه  از وظایف شان سوً استفاده نه نموده و (12)

از ارائه معلومات حین اجرای وظیفه به درخواست کننده بدون استیذان مقام ذیصالح  خود داری گردد مگراینکه  (13)

 نه گیرد. درمغایرت با قانون دسترسی به اطالعات قرار

 

 دسپلین اداری

 مادۀ چهارم 

 بمنظور نظم اداری ، انجام کار وخدمات باکیفیت، محرمیت وحفظ اسرار وظیفوی نکات ذیل جداً رعایت گردد :  
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 کارکنان  اداره مکلف اند همه روزه حین ورود به داخل اداره ملبس با لباس مروجه رسمی باشند  (1)

ارمند تلقی میشود حین ورود به اداره آنرا بطور نمایان و قابل دید باخود کارت هویت که نمایا نگر هویت رسمی ک (2)

 داشته باشند.

 عموم کارکنان در زمان معین به حاضری )صبح وعصر( در اوقات معینه حضور بهم رسانند . (3)

نموده و به حین اجرای امور رسمی خارج اداره مجوز رسمی خروج از اداره یا ) فورم اجرای امور رسمی( را خانه پری  (4)

ریاست منابع بشری غرض طی مراحل ارائه نمایند ونیز وسایط نقلیه خدمتی جهت رفت وبرگشت کارمندان توظیف 

 گردد.

استفاده از رخصتی های تفریحی بامزد حق قانونی هر کارمند است بمنظور استفاده معقول از این رخصتی ها،  نیاز  (5)

ی مربوط با ریاست منابع بشری هماهنگ وطور تنظیم گردد که مندی های کارکنان طی جدول از طریق ریاست ها

 باعث عقب مانی کاری شعبات مربوط نگردد .

 رهبری اداره مکلف به رعایت اصل بیطرفی در اعطای امتیازات مطابق به قانون به  همه کارکنان اداره می باشد. (6)

ن کاری منظور شده بخش مربوطه انجام کارکنان اجرایی،  وظایف محوله شان را به حسن صورت بادرنظرداشت پال (7)

 دهند.

 کارکنان مکلف به انجام امورات رسمی وعرضه خدمات معیاری و با کیفیت به مراجعین وسایر ادارت دولتی میباشند. (8)

 وظایف روزمره در هماهنگی کامل باسایر شعبات ذیدخل انجام گردد. (9)

ضح به امضا شخص مسئول و رعایت سلسله مکاتیب وپیشنهادات بادرنظرداشت تشریفات اداری با متن وا (10)

 مراتب ترتیب وطی مراحل گردد.

 رتباط کاری خوب با مراجعین بیرونی اداره تامین گردد.  (11)

 کارمندان اداره مکلف به حفظ اسرار وظیفوی مربوط شان میباشند.  (12)

 درصورت افشای اسناد محرم اداره،  جزای تادیبی طبق قانون به شخص مسئول داده میشود. (13)

 اتیب عمومی ومحرم در پاکت های مخصوص گذاشته وبه شخص مسئول تسلیم داده و ارسال گردد.مک (14)

 

 مصئونیت 

 مادۀ پنجم

 جهت مصونیت وجلوگیری  از آزار و اذیت جسمی و روانی مندرجات ذیل جداً رعایت گردد: 

 .دارد مصئونیت اداره داخل در روانی و جسمی های اذیت برابر در اداره کارکنان (1)

 کارکنان درساحه کار با همکاران ومراجعین از هرنوع آزار و اذیت جسمی وروانی جداً خود داری نمایند. (2)

 کارکنان اداره دور از هرنوع تعصبات قومی، لسانی،  نژادی و مذهبی باهمدیگر برخورد داشته باشند. (3)

 ایجاد گردد. (save Roomجهت مصئونیت کارمندان در مواقع اضطراری مکان  مصئون ) (4)

 جهت کمک به کارمندان نیازمند ال اقل یک اتاق کمک های اولیه ایجاد گردد. (5)
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 طرزالعمل فعالیت های تفتیش داخلی
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 فصل اول

 احکام عمومی

 مبنی

 مادۀ اول

وزارت ها و ادارات دولتی جریدۀ رسمی شماره مندرج مادۀ ششم مقررۀ ادارات تفتیش داخلی این طرزالعمل به تأسی از حکم 

 وضع گردیده است. 31/3/1363( مؤرخ 560)

 
 اهداف

 مادۀ دوم

 این طرزالعمل دارای اهداف ذیل میباشد:

 تحقق عواید و مصارف بودجه اداره، .1

 حصول اطمینان از مؤثریت و شفافیت در حساب دهی، .2

 ،داخلی حراست از دارائی های عامه از طریق کنترول و تفتیش .3

 شناسائی فعالیت های غیر قانونی، غیر مؤثر و پیشنهاد اصالح نواقص فعالیت ها. .4

 
 اصطالحات

 مادۀ سوم

تولکیت: فارمت های مشخص تفتیش داخلی میباشد که  با استفاده از آن هیأت تفتیش اجراآت خویش را به پیش  .1

 میبرند.
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 فصل دوم

 قدمه های اجرایی تفتیش

 نامه تفتیشصالحیت 

 مادۀ چهارم

 صالحیت نامه تفتیش کتباً به امضای رئیس اداره ملی ستندرد)انسا(به واحد اداری تحت تفتیش صادر میگردد، (1)

 صالحیت نامه تفتیش شامل نکات ذیل میباشد: (2)

 معرفی سرگروپ و اعضای تیم تفتیش، .1

 مدت و ساحه فعالیت های قابل تفتیش، .2

 لحاظ زمانی، دورۀ تفتیش شامل آغاز و انجام از .3

هدایت به اداره تحت تفتیش بمنظور فراهم آوری تسهیالت جهت دسترسی به اسناد، معلومات کاری، محل کار  .4

 و کارمندان جهت تکمیل نمودن برنامه تفتیش.

 اجراآت مقدماتی 

 مادۀ پنجم

نموده موارد ذیل را هیئت توظیف شده ریاست تفتیش داخلی با رأس واحد اداری تحت تفتیش جلسه ابتدائی برگزار  (1)

 انجام میدهند:

 معرفی تیم تفتیش داخلی، .1

 توضیح اهداف تفتیش، ساحه تفتیش، میتود های تفتیش و مدت تفتیش، .2

کسب معلومات توسط تیم تفتیش در خصوص قوانین، مقررۀ ها، پالیسی ها، صالحیت ها، اهداف، تشکیل اداری،  .3

 پالن و پیشرفت  و سایر معلومات مربوط،استخدام کارکنان، سیستم گزارش دهی، برنامه ها، 

 رأس واحد اداری تحت تفتیش در خصوص تفتیش اقدامات ذیل را انجام میدهد: .4

 معرفی مدیران و کارکنان واحد اداری برای تیم تفتیش، .5

توضیح و ارایه معلومات کلی در مورد نقش واحد اداری، منابع، محدودیت ها و مشکالت که واحد اداری به آن  .6

 است، مواجه

 معرفی مأمور هماهنگ کننده جهت همکاری با تیم مفتشین.

  برای ثبت جزئیات جلسه ابتدایی باید از فارمت معیاری تولکیت اول استفاده بعمل آید. .7

 تولکیت دوم مورد استفاده درهرتفتیش باید مطابق به ماهیت ونوعیت کاری اداره تحت تفتیش دیزاین گردد.  .8

 
 تفتیششناسایی اداره تحت 

  ماده ششم
نخستین فعالیت که باید مفتشین در اداره تحت تفتیش انجام دهند عبارت است ازدرک و فهم وکسب معلومات درمورد 

پالیسی ها،قوانین و مقررات، صالحیت ها، اهداف، تشکیل اداری،استخدام کارمندان،سیستم گزارش دهی، برنامه ها،پالن و 

 مورد اداره تحت تفتیش. پیشرفت، وسایر معلومات مربوطه در

تولکیت دوم مفتشان را در شناسائی موضوعات موردبحث ، اسناد مورد بررسی، فعالیت هایی که تحت بازدید  فارمت

وتفتیش قرارمیگیرند و بررسی سوابق به منظور کسب معلومات بیشتر در مورد اداره تحت تفتیش یاری می نماید.تولکیت 

 اید مطابق به ماهیت ونوعیت کاری اداره تحت تفتیش دیزاین گردد.دوم مورد استفاده درهرتفتیش ب

تولکیت سوم: نتایج بحث، بررسی، مشاهدات وازمایشهایی که در مورد هر یک ازموضوعات تولکیت دوم بدست آمده است نیازبه 

و تشخیص ساحات دارای  ثبت جداگانه  دارند تیم تفتیش باید ازفارمت معیاری تولکیت سوم جهت ثبت نمودن معلومات نهایی

درقسمت نتیجه تولکیت سوم مشخص می گردد.معلومات دریافت  "ریسک"استفاده نماید.ساحا ت داری خطر"رسک"خطر

 شده و ثبت شده درتولکیت دوم منبع تثبیت ساحات دارای خطرپنداشته میشود.  
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 ارزیابی خطر باقی مانده

 ماده هفتم

اداره تحت تفیتش وابسته میباشد که این خطرات فعالیتهای این اداره را در بدست یک سلسله خطرات ذاتی با فعالیت های 

آوردن اهداف آن متاثرمیسازد. و همچنان اداره یک سیستم کنترول این خطرات را هم دارا میباشد که بتواند این خطرات را از 

وثریت سیستم کنترول بحیث یک اساس شناخته میان بردارد و یا اینکه آنرا به سطح حد اقل برساند. درجه خطرات ذاتی و م

میشود که از طریق آن مفتشین میتوانند خطرات باقی مانده را ارزیابی و درجه بندی نمایند. برای درجه بندی خطرات باقی 

بندی مانده تولکیت چهارم موجود است که با استفاده ازآن تیم تفتیش میتواند طرح خطرات باقی مانده را تهیه نمایند.درجه 

باقیمانده به اساس پیامدهای آن صورت میگیرد مفتشین باید درارزیابی پیامدهای هرخطراز قضاوت مسلکی  "رسک"هرخطر

سطح قرار دارند که عبارت اند از: مصیبت بار، زیاد ، متوسط ، کم و ناچیز.خطریا  5خویش کارگیرند. پیامدها در

 بازرسی مورد ضرورت را تعیین می نماید. باقیمانده عبارت ازخطراست که اندازه وسطح"ریسک"

 

 

 :برنامه تفتیش

 تیم تفتیش مکلف به انجام موارد ذیل میباشد:

تهیه وترتیب یک برنامه تفتیش که در برگیرنده تمام خطرات باقی مانده ایکه شناسایی شده، که با انجام آزمایش تفتیش  .1

 از بین برده شوند.

 انکشاف برنامه تفتیش بعد از تهیه نمودن طرح خطرات باقی مانده،  .2

در این مرحله این امکان پذیر نیست که تمام جزئیات فعالیت هایی که در جریان مرحله اجری تفتیش صورت خواهد  .3

 گرفت ذکر گردد. 

 ی گردیده اند، باشد. تهیه برنامه که مشتمل بر تمام معلومات در مورد هر یک ازخطرات باقی مانده که ارزیاب .4

 در این مرحله مفتشین میتوانند از فارمت معیاری تولکیت پنجم استفاده نمایند. .5

 پالن گذاری

 مادۀ هشتم 

 تیم تفتیش مکلف به ترتیب پالن تفتیش بوده که پالن تفتیش در برگیرنده موارد ذیل میباشد: (1)

 معلومات در مورد واحد اداری تحت تفتیش، .1

 های علمی تفتیش، نوعیت تفتیش،ساحه تفتیش، روش  .2

 تنظیم برنامه تفتیش به اساس ارزیابی خطر، .3

 تقسیم اوقات مراحل اجرا و گزارش دهی تفتیش،  .4

 منابع مورد نیاز برای تکمیل تفتیش. .5

پالن تفتیش توسط رأس اداره تصویب گردیده و تیم تفتیش در خصوص پالنگذاری تفتیش از تولکیت ششم استفاده  (2)

 مینماید.

 

 اجرای تفتیش

 مادۀ نهم

 تیم تفتیش هنگام اجرای برنامه تفتیش موارد ذیل را رعایت می نمایند:

 برنامه تفتیش را تشریح نموده و مباحث ذیربط را از هم جدا میکند، .1

 انتخاب نمونه به اساس ماهیت و اندازه اجراآت برای هر برنامه تفتیش، .2
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ه و اعداد و ارقام را تحلیل نموده خود را مطمئن میسازند که آیا شواهد را جمع آوری، اوراق کاری را آماده ساخت .3

خطرات باقی مانده ارزیابی شده وجود دارد. در صورت موجودیت این خطرات باید این را معلوم کنند که به چی 

 اندازه این خطرات زیاد است و ماهیت آن چیست،

 ثبت نتایج استفاده می نمایند. مفتشان از فارمت معیاری تولکیت های هفتم )الف و ب( برای  .4

 مشاهدات تفتیش

 مادۀ دهم

 مشاهدات تفتیش از طرف تیم تفتیش برای هر مورد بشکل مسوده تهیه میگردد،  .1

 دارای معیار، حالت، علت، نتایج و اقدامات اصالحی میباشد،هر مشاهده تفتیش  .2

میان این دو آنقدر قابل اهمیت نباشد که باید در هرگاه حالت با معیار مطابقت داشته باشد و یا اینکه فرق)انحراف(  .3

گزارش ذکر گردد، این مشاهدات منحیث یافته های مثبت شناخته میشوند و اطمینان را فراهم مینماید که ریسک 

 باقیمانده ارزیابی شده به معنی واقعی وجود ندارد ویا آنقدر با اهمیت نیست که گزارش داده شود،

قابل مالحظه را میان حالت و معیار مشاهده می نماید که نشاندهندۀ  موجودیت خطرات هرگاه تیم تفتیش تفاوت  .4

زیاد باقی مانده می باشد و نیاز است که در گزارش یکجا با علت و نتایج آن ذکر گردند، دراین حالت اقدامات 

 اصالحی برای هر مشاهد تفتیش ارایه میگردد،

راآت تفتیش بوده که در بخش اخیر از طرف تیم تفتیش انجام اقدامات اصالحی یا سفارشات آخرین حکم اج .5

 میگردد.

 توضیح:

در نخست معیار ارزیابی ذکر میگردد. معیارها نشاندهنده مواردی اند که باید موجود باشد. قوانین، معیار:  .أ

معیار مقررات، پالیسی ها، طرزالعمل ها معیار های عمومی محاسبوی و عملکردهای عمومی اداری منابع مهم 

 پنداشته میشوند. 

به اساس بررسی، بحث و گفتگو، مشاهدات و یا آزمایش ها تیم تفتیش میتواند فرق میان معیار و حالت:   .ب

حالت را تشخیص نمایند. جهت درک درست موضوع/مشکل ماهیت واندازه تفاوت باید به شکل تفصیلی و 

 واضح بیان گردد. 

و حالت را شناسائی نمایند. این پاراگراف معلومات بیشتر در مورد  مفتشان باید علت فرق میان معیارعلت:   .ت

اینکه آیا عدم موثریت و یا نا کارآیی سیستم کنترول داخلی و یا هر دوی آن سبب تفاوت میان معیار و حالت 

گردیده اند؛ یعنی دراینجا گزارش این را واضح میسازد که فرق بنا برعدم موجودیت سیستم کنترول بمیان 

ده و یا اینکه سیستم موجود است اما بشکل درست کار نمیکند و یا هر دو مورد علت های این تفاوت آم

 میباشند. 

تفاوت به این معنی است که بعضی نتایج و پیامدهای منفی در اداره موجود اند.این نتایج شاید  نتایج : .ث

ای ماهیت ممکنه باشد. این بخش محسوس بوده وبتواند تائید و ثابت گردد و شاید غیرمحسوس بوده و دار

گزارش درمورد پیامدهای منفی واقع شده و یا پیامدهای ممکنه که احتمال دارد به دلیل تفاوت میان معیار و 

 حالت رخ دهد معلومات ارایه مینماید. 

آخرین حکم اجراآت تفتیش، یعنی اقدامات اصالحی یا سفارشات در بخش اخیر ارائه اقدامات اصالحی:  .ج

دند. برای مفتشین الزم است تا راه های حل را تشخیص و تحقیق نموده که بتواند با درنظرداشت علت و میگر

یا نتایج تفاوت مشکالت را حل نمایند. سواالت مانند چه باید کرد؟ چرا باید کرد؟ چطور باید کرد؟ کی 

ها ارائه گردد. بمنظور معقول و مسئول انجام آن است ؟ از جمله سواالتی اند که باید ذریعه سفارشات پاسخ آن

منطقی ساختن سفارشات، تحلیل هزینه و مفاد یعنی اقتصادی بودن هریک از سفارشات مهم و اساسی 

 پنداشته میشود.
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تولکیت هفتم )الف( به منظورثبت یافته های مثبت یعنی مواردی که تنها دارای معیار و حالت اند، و   .ح

دات تفتیش که دارای هر پنج جزء یعنی معیار، حالت، علت، نتایج، تولکیت هفتم )ب( به منظور ثبت مشاه

 اقدامات اصالحی باشند مورد استفاده قرار میگیرد.
 

 کنترول کیفیت

 مادۀ یازدهم 

 کنترول کیفیت از جانب سرگروپ به شکل ذیل صورت می گیرد:

مرور و چک می نماید و خود را سرگروپ تیم تفتیش تمام مشاهدات تفتیش را با در نظرداشت برنامه تفتیش  .1

 مطمئن می سازد که تمام موارد و موضوعات مندرج برنامه تفتیش اجرا گردیده اند،

 حصول اطمینان از اینکه تمام تغییرات، افزایش وکاهش موضوعات دربرنامه تفتیش در اسناد درج گردیده است، .2

شاهدات را که در تولکیت هشتم )گزارش حصول اطمینان از کافی بودن کمیت و کیفیت شواهد تا بتوانند م .3

 تفتیش( درج گردیده اند را ثابت و حمایه نماید.

 تهیه مسوده گزارش تفتیش

 مادۀ دوازدهم

گزارش منحیث محصول نهایی اجراآت تفتیش بوده که یافته ها و سفارشات تفتیش را بیان مینماید در برگیرنده موارد  (1)

 ذیل میباشد:

 راات،معلومات اساسی و خالصه اج .1

 فارمت معیاری با اجزای مشخص،  .2

 معلومات در مورد واحد تحت تفتیش،  .3

 مشخص بودن اهداف، ساحه و روش های علمی تفتیش، .4

 مشاهدات تفتیش.   .5

 نتایج تفتیش، خالصۀ اجراآت که حاوی سفارشات است که توسط تیم تفتیش ارائه گردیده اند.   .6

ن گزارش درجلسه نهایی، گزارش، اوراق کاری و اسناد و شواهد سرگروپ تیم تفتیش مکلف است، قبل از مطرح نمود (2)

جمع آوری شده توسط تیم تفتیش را چک و مالحظه نماید. در این مرحله باید از فارمت معیاری تولکیت هشتم استفاده 

 صورت گیرد.  

 

 جلسۀ نهایی

 مادۀ سیزدهم

تیم تفتیش جلسه نهایی را بمنظور بحث روی موضوعات که در گزارش تفتیش ذکر گردیده با مقامات ادارۀ تحت تفتیش  (1)

 دایر و نظریات آنها را اخذ می نماید. 

واحد اداری تحت تفتیش تعهد یا نظر تحریری خویش را در مورد هر یک از سفارشات یا اقدامات اصالحی که در هر مورد  (2)

 داده شده است ارائه نماید. برای ثبت جلسه نهایی از تولکیت نهم باید استفاده بعمل آید. مشاهده تفتیش

به اساس نظریات وتعهداتی که در جریان جلسه نهایی بدست آمده درصورت لزوم تیم تفتیش باید گزارش تفتیش را  (3)

 تجدید واصالح نموده وآن را جهت تحلیل به ریاست تفتیش داخلی تسلیم نماید.

 یم نمودن دوسیه تنظ

 مادۀ چهاردهم

 تیم تفتیش جهت تنظیم نمودن دوسیه موارد ذیل را در نظر میگیرند:
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 تیم تفتیش باید دوسیه های خود را بشکل منظم و مسلسل نظر به فعالیتهای امورتفتیش ترتیب نماید، .1

 دوسیه تفتیش دارای سه بخش که شامل پالنگذاری، اجراء و گزارش دهی میباشد،  .2

 با استفاده از اوراق جدا کننده از هم تفکیک میگردد، دوسیه .3

 تیم تفتیش فهرست اسناد را به اساس شماره آماده میسازد،  .4

تیم تفتیش بمنظور دسترسی و پیدا کردن اوراق کاری و مدارک مربوط به موضوعات شامل گزارش تفتیش را به   .5

 اساس شماره مسلسل تنظیم مینماید،

 ارتباط دهی اوراق کاری باید از فارمت معیاری تولکیت دهم استفاده نمود. برای تهیه فهرست بندی و  .6

 گزارش تکمیل کار

 مادۀ پانزدهم

 جهت تکمیل گزارش موارد ذیل در نظر گرفته میشود:

تیم تفتیش باید گزارش تکمیل کار را آماده، و یک نقل آن را به رئیس تفتیش و نقل دیگر آن را در دوسیه تفتیش  .1

 نگهدارد،

گزارش باید دارای معلومات حد اقل در مورد واحد اداری تحت تفتیش، امور و معامالت که توسط تیم تفتیش بررسی  .2

 گردیده، اعضای تیم تفتیش، مدت تفتیش، نتایج تفتیش وغیره باشد،

، شامل چگونگی ترتیبات لوژستیکی وسایر موضوعات مربوطه به تکمیل تفتیش همراه با پیشنهاد راههای بهبود امور  .3

 گزارش ساخته شوند،

موضوعاتی که به نظر اعضای تیم تفتیش بنا بر عدم موجودیت شواهد کافی قابل تذکر در گزارش نمیباشد، آن  .4

موضوعات میتوانند درگزارش بعدی تفتیش مورد رسیدگی قرارگیرند، به این منظور از تولکیت یازدهم استفاده بعمل 

 می آید.
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 احکام متفرقه:باب 

 تعدیل

 ماده اول :

پیشنهاد تعدیل، حذف و ایزاد در طرزالعمل ها، به اساس ضرورت و تقاضای زمان  توسط ریاست مربوطه که  -1

 طرزالعمل را تدوین نموده اند درهماهنگی با مشاوریت حقوقی به امر مقام ادراۀ ملی ستندرد صورت میگیرد.،

ایزاد در طرزالعمل ها مربوطه ازسوی مقام اداره منظور و پذیرفته شود، درصورت که پیشنهاد تعدیل، حذف و  -2

 مشاوریت حقوقی مکلفیت دارد که موارد ذیل را درنظر گرفته و عندالموقع در مورد انجام آن اقدام نماید.

متن تعدیل، حذف و ایزاد را با درنظرداشت موارد قانونی آن در طرزالعمل مربوطه  گنجانیده ودر جدول   -

ضمیموی این مجموعه طرزالعمل، با ذکر طرزالعمل  مربوطه، کتاب، باب  ومادۀ تعدیل، حذف ویا ایزاد 

 توضیحات الزم قانونی را ارائیه دهد.

 درجدول ضمیموی موارد ذیل ذکر گردد. -

 تاریخ تعدیل،  حذف و یا ایزاد با ذکر حکم یا احکام مقام ذیصالح

 شماره کتاب، باب یا ماده

 یدون قلم خورده گی تحریر گردد.همه موارد ب

 امضای  مشاور حقوقی و مقام اداره

 تادیب:

هرگاه کارمندان اداره ملی ستندرد حکم یا ا حکامی ازین مجموعۀ طرزالعمل ها رد نمایند ویاآنرا به صورت 

 توصیه ، اخطار،کسرمعاش،» قانون کار  95مکرررعایت ننمایند،  با درنظرداشت احکام ماده 

 

و مواد ماده سی ام قانون کارکنان خدمات ملکی مجازات میگردد. و در صورت « و فسخ قرارداد کار تبدیلی 

کار به وجه احسن ورعایت مواد طرزالعمل مطابق مواد ماده بیست و پنجم قانون کارکنان خدمات ملکی 

 مکافات می گردند

 

طرزالعمل های که درفوق تشریح شده اند، دارای رویکرد ومیتود های جدید میباشند ودرمطابقت با معیارهای بین  یادداشت:

المللی تفتیش داخلی عیارگردیده اند. تیم تفتیش باید معلومات کامل در مورد تمام تولکیت ها داشته وبتوانند با تطبیق درست 

 ه معیاری انجام دهند. این طرزالعمل ها بررسی های خویش را به گون

 انفاذ

 مادۀ شانزدهم:

 این طرزالعمل بعد از منظوری توسط رئیس اداره ملی ستندرد)انسا(مرعی االجراء می باشد.

 منظور است!
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 فرعی: کمیته
 

 

 دفترریاست 

 

 

 منابع بشریریاست 

 

 

 پالن و پالیسیریاست 

 

 

 حقوقی مشاور 

 

 

 مقاممشاور 

 

 

 مالی و ادارین معاو

 

 
 

 

 

 

 

 هشدمنظور 

 

 

 موسی علَمیداکتر 

 سرپرست اداره ملی ستندرد
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