
 

 

 

 

 

 

 

 گزارش 

  1398های سال مالی فعالیت  ها ودستآورد

 اداره ملی ستندرد
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  مقدمه

سفانه هیچگونه                شته اما متا سو وجود دا ستان از چندین دهه به این صادی و اداری افغان ستم اقت سی ستندرد در  بحث نورم و 
صورت نگرفته بود. ایجاد اداره           شد  ستان با صادی و تجارتی افغان سخگوی نیازمندی های اقت سجم و متداوم که پا فعالیت من

 جاد سیستم منظم ستندرد سازی در کشور به شمار میرود. ملی ستندرد در حقیقت سنگ بنای اساسی برای ای

هرچند اداره ملی ستندرد )انسا( کار را از نقطه صفری و در جو مملو از چالش ها و محدودیت ها آغاز نمود، اما خوشبختانه در     
یی نایل گردد که با مدت کوتاهی توانست تا جایگاه اصلی خویش را در سکتور اقتصادی کشور تثبیت نموده و به دستاورد ها      

 توجه به ماهیت تخنیکی بحث ستندرد سازی و تجربه کشور های مشابه خیلی چشمگیر است. 

سال         سد  سا( در ماه ا ستندرد )ان ستان منحیث یک اداره       1386اداره ملی  سالمی افغان شورای وزیران جمهوری ا از جانب 
سال مورد تایید پارلمان نی     صویب و در ماه حوت همان  ستقل ت سال  م آغاز  1387ز قرار گرفت و فعالیت عملی اداره از اوایل 

 گردید. 

اداره ملی ستندرد )انسا( یگانه مرجع با صالحیت انکشاف زیربنای ملی، کیفیت و سیستم های مشتمل در آن )ستندرد سازی، 
مترولوژی، ازریابی مطابقت منجمل تفتیش، آزمایش البراتواری و صدددور تصدددیقنامه های کیفی( در هماهنگی با سددیسددتم   

 تطبیقی در کشور میباشد. 

بین المللی به عنوان یگانه مرجع ستندرد  می نماید درهمکاری نزدیک با نهاد های ذیدخل ملی و اداره ملی ستندرد سعی

ن و لکیمسته مسیر ارتقای کیفیت زندگی، حمایت از تطبیق ستندرد ها درکشور با سرعت بیشتر در سازی و نظارت کننده از

خدمات ارزیابی مطابقت )بررسی، آزمایش البراتواری و  تولید کننده گان برنامه های بنیادی مانند، فراهم سازی ستندرد ها،

همین طریق، تجارت را تسهیل  ( را شامل پالن عمل خویش نموده تا باشد ازاوزان و مقیاسخدمات مترولوژی ) تصدیقنامه( و

فغانستان مردم ا هرفا محیط زیست و نیت، بهبودصؤنتیجه به بهبود صحت، م و انکشاف اقتصادی مقاوم را جهت دهد که در

 تمام شود.

ستندرد ا ست ملتفت  داره ملی  سکتور خصوصی      ا از این جهت تامین کیفیت حفاظت از مستهلک  که انتظار مردم، حکومت و 
ستندرد        اداره  سکتور نوظهور تولیدی به خدمات  شد  شک جهت ر شد، ما بدون  صادیق معتبر  خیلی بلند و بجا میبا ، و ارایه ت

ستیابی به مارکیت های بهتر منطقوی و جهانی   صادرات،   و جهت د سعه  سالمت مردم و حفاظت     تو صحت و  جهت تامین 
محیط زیست و نهایتاً به منظور حفظ منافع اقتصادی و اجتماعی خویش به ستندرد نیاز داریم. اما برای پیمودن این مسیر پر      

  .میباشدو تکنالوژی مدرن پیچ و خم نیاز به زمان کافی، منابع بشری متخصص 

 
 
 

 
 
 



 
 

 

 دیدگاه

عمده ترین مرجع فراهم سددازی سددتندرد ها، خدمات ارزیابی مطابقت )بررسددی، آزمایش البراتواری، و تصدددیقنامه( و مهارت 
سهیل بخشیده و انکشاف متداوم اقتصادی را تقویت نماید که در نتیجه به بهبود صحت،        های مترولوژی بوده تا تجارت را ت

 . مصوونیت و رفاه مردم افغانستان انجامیده و در مساعی برای حفاظت محیط زیست سهیم گردد

 

 

 ماموریت

اداره ملی ستندرد با طرح و تطبیق قوانین و پالیسی ها، تدوین و ترویج ستندرد ها، عرضه خدمات ارزیابی مطابقت، انکشاف       
شور تقویت         شبکه ملی البراتوار ها، و انجام تحقیقات و آموزش زیربنای ملی کیفیت را در ک ستم ملی مترولوژی، ایجاد  سی

وظایف نی را به مارکیت های بهتر داخلی و بین المللی تسددهیل میبخشددد. بخشددیده و دسددتیابی محصددوالت و خدمات افغا 
 ( انسا متضمن مصئونیت و رقابت سالم خواهد بود.  regulatoryتطبیقی )

 

 

 اداره ملی ستندرد )انسا( اهداف

 کیفیت. ملی بنای زیر ایجاد و انکشاف  
 خدماتی هایپروسه و تولیدی ، محصوالت(صادرات و واردات) تجارتی اموال کیفت بهبود. 
  جهانی. و منطقوی بازارهای به افغانی بهتر محصوالت عرضه به منظور کیفی هاینامه تصدیق ارائه معتبر معرفی سیستم  
 اقتصادی. و مالی منابع از مؤثر برداری بهره جهت مصرفی هاینورم تثبیت  
 زیست. محیط حفاظت و مستهلکین مصؤنیت و صحت تأمین  

 ارزیابی و مترولوژی ستندردسازی، هایپروسه در گیری سهم به خصوصی سکتور تشویق و هاستندرد در مورد تحقیق 

 .مطابقت

  



 
 

 

 دست آورد های عمده اداره ملی ستندرد
 

ه اداره ملی ستندرد )انسا( با تاکید بر ظرفیت سازی داخلی و ایجاد سیستم های موافق با نیاز های عینی جامعه آغاز به کار نمود

به دست های بیشتر دست یافته است که از جمله عمده ترین آنها را میتوان قرار ذیل یادآوری  1398طول سال مالی  در که

 نمود:

   ترتیب و منظوری مسوده طرزالعمل واردات مواد ساختمانی از جانت شورای عالی ستندرد جهت اجراات طبق طرزالعمل

 ایش عواید در کشور.ها در بلند بردن سطح کیفیت مواد ساختمانی و افز

  ایجاد و افتتاح اولین البراتوار آزمایش قالین در کشور برای معیاری شدن صادرات قالین افغانی و جلوگیری از ورود مواد

خام و قالین های بی کیفیت در کشور و همچنان فعال سازی البراتوار های مواد ساختمانی درننگرهار جهت تست و 

 توریدی در کشور.کنترول کیفی مواد ساختمانی 

  ( که تطبیق این پالن 1402 -1398جهت رسیدن به اهداف عمده، تدوین پالن ستراتیژیک پنج ساله اداره ملی ستندرد ،)

استراتیژیک باعث رونق اقتصادی، بهبود کیفیت محصوالت داخلی، دسترسی مستهلکین به اجناس با کیفیت و ستندرد 

 یش صادرات افغانستان خواهد گردید.المللی و افزاای و بیندر سطح منطقه

  امضای تفاهم نامه زغفران با اتحادیه زغفران کاران افغانستان 

  ( نوع آزمایشات عملی باالی وسایط و ماشین آالت مختلف مانند 395به تعداد ) 1398برطبق پالن کاری سال مالی

( نوع 50( نوع اجاق های گازی، )20ی گازی، )( نوع بخاری ها25( نوع ماشین آالت، )80( نوع وسایط، به تعداد )200)

 ( نوع مرکز گرمی های مختلف النوع ادارات دولتی در مرکز و والیات تثبیت نورم گردیده است.20جنراتورها و به تعداد)

  ستندرد مواد  4ستندرد مواد غذایی،  2از جمله ) های مختلفسکتور ( ستندرد ملی در 40به تعداد ) 1398طی سال

ستندرد سیستم  2ستندرد نساجی و چرم،  2ستندرد کیمیا و پالستیک،  3ستندرد محیط زیست،  2ساختمانی و تعمیراتی، 

 3ستندرد صحت و ماشین آالت طبی و  2ستندرد الکتروتخنیک و مخابرات،  18ستندرد مواد نفتی،  2مدیریت کیفیت، 

ستندرد در  656مواد دوایی و آرایشی( توسط کمیته های تخنیکی نهایی گردیده است که در مجموع به تعداد  ستندرد

  سکتور های یاد شده تدوین و از جانب شواری عالی ستندرد منظور گردیده اند.

 افتتاح البراتوار های مواد ساختمانی و مترولوژی در اداره ملی ستندرد 

 اختمانی در والیت ننگرهار و بکارگیری آن در مراکز زون هاافتتاح البراتوار مواد س 

   راه اندازی پروگرام های آموزشی و ترویجی در والیات 

 

  



 
 

 

  گزارشخالصه 

الیت ( فع24که از جملۀ آن )پالن نموده بود   1398( فعالیت عمده را برای سال 39مجموعاً )ادارۀ ملی ستندرد 

( 1 ( فعالیت آغاز نشده و تطبیق )6فعالیت درحال اجرا قرار دارد و به تعداد )(  8تکمیل شده است. به تعداد )

سال  اداره طی  دی پیشرفت تمام فعالیت هایاوسط فیصفعالیت آغاز ولی نسبت مشکالت معطل شده است. 

 ( رسیده است. %72.33به ) 1398

 

 

 

مجموع فعالیت های 

 پالن شده

فعالیت های 

 تکمیل شده

 فعالیت های

 حال اجرادر 

 فعالیت های

 معطل شده

 فعالیت های 

 آغاز ناشده

39 24 8 1 6 

 

  



 
 

 

 تحقق فعالیت های پالن شده گزارش

 نشان میدهد. میزان پیشرفت فعالیت های عمده را جدول ذیل 

 اصلی هدف
مقدار هدف 

(Target) در سال  
 فعالیت عمدهعنوان 

 فیصدی پیشرفت

 مطابق پالن

تدوین ترویج و 

ستندرد تطبیق 

 های ملی

 ستندرد  ملی   40
 های  کمیته توسط ملی ستندرد(  40) تدوین

 ستندرد عالی شورای تصویب و تخنیکی
100 %  

کمیته  1ایجاد 

 % 100 معادن تخنیکی کمیته ایجاد تخنیکی معادن

 فلم مستند    1
 های فعالیت به ارتباط در مستند فلم ساخت

 ملی های ستندرد ترویج  و اداره
100 % 

آزمایشات    395

 عملی

 وسااایط  عراده( 200)باالی عملی آزمایشااات

  بخاری   عدد ( 25) االت  ماشاااین  عراده( 80)

جاق  عدد ( 20) گازی  یه   ( 50) گازی   ا  پا

یه   ( 20) جنراتور  ید    و مرکزگرمی پا   آن تائ

 موظف کمیسیون توسط

100 % 

 پالیسی    1
 تائید و سازی ستندرد ملی پالیسی تکمیل

 ستندرد عالی شورای
0 % 

 

تفتیش 

ومراقبت از 

مارکیت,ازمایش 

البراتواری 

وصدور تصدیق 

 نامه کیفی

%100 طرزالعمل واردات مواد ساختمانی طرزالعمل1  

 البراتوار( 3)
 و ساختمانی نفتی  مواد البرتوارهای عیارسازی

 برق
50% 

 %30 آغاز فعالیت البراتوار مواد ساختمانی فعالیت 1

فعالیت یک واحد 

 )تصدیق نامه کیفی(
 % 20 کیفی های تصدیقنامه واحد فعالیت

 % 100 قالین آزمایش البراتوار تجهیزات تدارک البراتوار

 مترولوژی

قانون 1  
  عدلیه  وزارت در مترولوژی قانون مراحل طی

رسمی درجریده آن ونشر توشیح  
85 %  

 البراتوار 1
مترولوژی در بخش های آغاز فعالیت البراتوار 

 کتله  طول و حجم
0 % 



 
 

 

فراهم سازی 

رضایت مراجعه 

 کننده گان

 دفتر فزیکی1
بهبود روش کاری در ارائه معلومات  برای 

 مراجعه کننده گان
100 %  

ایجاد یک    1

 سیستم
 % 100 کنندگان مراجعه ثبت سیستم ایجاد

تابلوی نصب    5

 شده

 برای خدمات ارائه نحوه تابلوها و نصب

 (Process maps) مراجعین
100 % 

منشور   1انکشاف 

 اخالقی

 وظایف و حقوق اخالقی منشور انکشاف

 مشارکت در کارمندان و مراجعین متقابل

 کشور نافذه قوانین پرتو در ادارات و ها وزارت

100 % 

تابلو های منشور 

 نصب شده

نصب منشور اخالقی حقوق و وظایف متقابل 

کارمندان در تمامی دفاتری که  مراجعین و

 مراجعین دارند

0 % 

سیستم ایجاد   2

 شده

 % 100 انکشاف سیستم انالین رسیدگی به شکایات

 % 100 شکایات به رسیدگی تلفنی سیستم انکشاف

مناسب سازی 

فضای کاری 

 برای زنان

سروی انجام    1

 شده

 درباره( base line) مبنا خط سروی

 واحد توسط کاری فضای در زنان مشکالت

 ادارات و ها وزارت جندر

100 %  

پالن عمل خاص  1

 انکشاف داده شده

تدوین پالن عمل خاص بر اساس یافته های 

 سروی
0 % 

ایجاد سسیتم 

واحد و 

هماهنگ 

 معلومات اداره

سیستم اصلی و   1

 سیستم فرعی 4

 HRانکشاف سیستم معلوماتی منابع بشری 

MIS) 
100 %  

 100% حاضری الکترونیکی سیستم انکشاف

 % 0 انکشاف سیستم الکترونیکی مکاتبات اداری.

انکشاف سیستم برای احصائیه ها و معلومات 

 مربوط به فعالیت های اداره .
%100 

ایجاد سیستم اصلی در برگیرنده تمام 

 معلومات.
0 % 



 
 

 

توسعه روابط با 

سازمان های 

منطقوی و بین 

 المللی

 نامهتفاهم  1

 ملی اداره بین نامه تفاهم امضای سازی نهایی

 امارات مترولوژی و ستندرد اداره و ستندرد

 عربی متحده

90%  

 جلسه      4
 سازمان ساالنه عمومی درجلسات اشتراک

 - ISO المللی بین و منطقوی های

SAARC    SARSO &  SMIIC 

100 % 

 ستندرد    12
 های کمیته نیاز مورد ستندرد( 12) خریداری

 ملی های ستندرد غنامندی جهت تخنیکی
100 % 

 

 سازمان    3

 های همکاری تقاضای و ارتباط تامین

 ملی اداره با که سازمان(  3) با  تخنیکی

:  اند نموده امضأ نامه تفاهم ستندرد

 (وترکیه  هندوستان  ازبکستان )

100 % 

 

 حق العضویت   2

 المللی بین  سازمان به العضویت حق پرداخت

(ISO )منطقوی  سازمان و (SMIIC) 
10 % 

 بودیجه 1 ساختار بودیجه
 1399ترتیب مسوده بودیجه برای سال مالی 

 طی مراحل و منظوری
100 %  

مدیریت منابع 

 بشری

برنامه   19  

 مندان کار ظرفیت ارتقای های برنامه تدویر

 ستندرد شیوه سازی  ستندرد) های بخش در

 مصارفاتی  نورم تثبیت کیفیت  تصدیق

 و پالنگذاری پالیسی رهبری  ستراتیژی 

MIS) 

47.36 %  

 (برنامه1)
طی مراحل ساختار تشکیالتتی اداره برای 

 1399سال 
100% 

 (تن20)
(تن خارج از تشکیل 20طی مراحل استخدام )

 NTAاداره با معاش  1398منظور شده 
35 % 

 بست     50

 خالی بست( 50) استخدام مراحل طی

 اساس به  زن کارمندان استخدام منجمله

 همکاری به  آزاد رقابت ازطریق شایستگی

 ملکی خدمات و اداری اصالحات کمیسیون

56 % 

سند پالن 

 استراتیژیک
% 100 ستراتژیک این اداره پالن انکشاف  



 
 

 

 

 و نتایج آن فعالیت های تکمیل شده طبقه بندی

طبقه  شماره

 )عرصه(بندی

 فعالیت ها

 نتایج فعالیت های تکمیل شده

تدوین، ترویج و  1

تطبیق ستندرد 

 های ملی

ملی  ( ستندرد40تعداد ) 1398سال طی 

ستدرد  4ستندرد مواد غذایی  2از جمله )

کمیته تخنیکی مواد ساختمانی و 

 3ستندرد محیط زیست   2تعمیراتی  

ستندرد  2ستندرد کیمیا پالستیک  

ستندرد سیستم مدیریت  2نساجی و چرم  

ستندرد   18   نفتیستندرد مواد  2کیفیت  

ستندرد  2الکترو تخنیک و مخابرات  

کمیته تخنیکی صحت و ماشین آالت طبی 

ستندرد کمیته تخنیکی مواد دوایی و  3و 

توسط کمیته های تخنیکی نهایی  .(آرایشی

ودر شورای عالی ستندرد تصویب گردیده 

 است.

 

ظارت     تدوین  تطبیق   ترویج و ن

از تطبیق ستندرد های ملی باعث  

تی               مواد واردا فیاات  ی ک بود  ه ب

صاااادراتی وتولیدی گردیده و در   

حفط صحت و سالمت مستهلکین 

 اساسی  دارد . نقش

گاهی    :فلم مستند (1) 2 مه   این فلم جهت ا عا دهی 

در خصوص کارکردها ونقش اداره  

تقویت سیستم 

 پالن گذاری

 برنامه    1
برگزاری برنامه ارتقای ظرفیت بخش های 

 گذاریپالن 
100 % 

 ساختار   1
انکشاف ساختار پاسخگو برای بخش پالن 

 گذاری
100 % 

 مجموع
ها تعداد مجموع فعالیت  

(39)  

اوسط فیصدی 

پیشرفت مجموع 

 فعالیت ها

72,33%  



 
 

 

طبقه  شماره

 )عرصه(بندی

 فعالیت ها

 نتایج فعالیت های تکمیل شده

 به رابطه در یی دقیقه( 3) مستند فلم یک

 ترویج و ستندرد ملی اداره های فعالیت

به همکاری شعبات  ملی های ستندرد

 .است شده ساخته تخنیکی اداره 

صئونیت     ستندرد درتامین م ملی 

مواد مصااارفی برای شاااهروندان   

 مشاهدهکشورترتیب گردیده که با 

گاهی    آن  ند بردن ساااطح ا در بل

 اثر گذار بوده میتواند.مردم 

3 

جهت پاسخگویی برای نیاز مندی   معادن تخنیکی کمیته ایجاد

سهیم    های ستندرد های معادن  

 سااااختن ادارات و ساااکتور های

مربوطه جهت تدوین سااتندرد ها 

 مورد نیاز  برای اسااتخراج معادن  

 این کمیته ایجاد گردید.

4  

باالی وسایط  عملی اتازمایشنوع ( 395)

 وماشین آالت :

به  1398برطبق پالن کاری سال مالی 

( نوع 80( نوع وسایط به تعداد )200) تعداد

( نوع بخاری های گازی  25الت )ماشین آ

( نوع 50( نوع اجاق های گازی  )20)

( نوع مرکز  20جنراتور ها و به تعداد )

گرمی های مختلف النوع ادارات دولتی در 

 مرکز ووالیات تثبیت نورم گردیده است.

اسااتفاده درنتیجه این ازمایشااات 

و  موثر از منابع مالی و اقتصاااادی

جلوگیری از مصااارف گزاف دولت 

 بعمل آمده است.

 

 

 

5 
 

تفتیش و 

مراقبت از 

 : طرزالعمل (1)

ساختمانی      سوده طرزالعمل واردات مواد  م

ترتیب و از طرف شاااورای عالی ساااتندرد 

 منظور گردیده است.

مل  اجراات   درها  بر طبق طرزالع

یت مواد     ند بردن ساااطح کیف بل

مصاائونیت مردم  درو ساااختمانی 

افزایش عواید  باعث    کمک نموده   

 گردیده است.



 
 

 

طبقه  شماره

 )عرصه(بندی

 فعالیت ها

 نتایج فعالیت های تکمیل شده

6 

مارکت آزمایش 

البراتواری و 

صدور 

تصدیقنامه نامه 

 کیفی

 البراتوار :      (1)

تاریخ     یداری قرارداد   24/2/1398به    خر

کمپنی یک قالین با مواد تجهیزات البراتوار 

قرارداد موادات طبق  بر   عقد گردید  ایرانی

قده  مام تجهیزات   منع نب اداره      ت جا به 

ح اافتت مذکورو البراتوار  تساالیم داده شااد 

 .  ی قرارگرفتومورد بهره بردار

البراتوار   و افتتاااح اولین      ایجاااد  

در کشور برای   قالینمواد آزمایش 

معیاری شااادن صاااادرات قالین    

جلوگیری از ورود مواد  افغاانی و 

یت در        های بی کیف قالین  خام و

 کشور میگردد.

7 

 

فراهم سازی 

رضایت مراجعه 

 کنندگان

 :دفتر فزیکی

جهت بهبود روش کاری در ارایه معلومات     

جاد         یک دفتر ای گان  نده  عه کن برای مراج

 گردیده است.

برای مراجعین  ی بهترسااهولت ها

گان در عرضااه  و مسااتفید شااده 

 .خدمات ایجاد گردیده است 

8 

 ایجاد سیستم ثبت مراجعه کننده گان:

ندرد     بت مراجعین اداره ملی سااات برای ث

در دفتر پااذیرش مراجعین کتاااث ثباات 

به حین ورود مراجعین تا گذاشااته شااده   

 و بعداز تشخیص درحصهدرج کتاث مذکور 

صورت     کار های  شان اجراات الزمه  مربوط 

کتاث    1398برای ساااال اداره این  .دگیرب

تذکره     بت م هت      ث ته وج کافی دانسااا را 

شاف بهتر   ست   قرارانک سال اینده  ا یک در

 سیستم منظم ایجاد گردد(

 

های      لت  پذیرش ساااهو در دفتر 

به مراجعین اداره بوجود      یادی  ز

هت       که ج مده  برعالوه ادارات  آ

جعااه             مرا تی  ف ن مواد  یش  آزمااا

ند   ساااایر مراجعین نیز     مای مین

ستفید گردیده    ازین  سهولت ها م

سال به تعداد )    (  تن   اند.  طی 

جهت اجرای کار های شاااان به      

اداره مراجعااه نموده و کااارهااای  

شاااان بوقت و زمان معین اجرا و   

 مرخص گردیده اند.



 
 

 

طبقه  شماره

 )عرصه(بندی

 فعالیت ها

 نتایج فعالیت های تکمیل شده

9 

 (  تابلوی نصب شده5)

شعار ها و لوگوی ستندرد در تابلو ها  

و . صبنی اداره نودهلیزها و دیوار های بیر

به پیشواز صدمین سالروز استقالل کشور 

دیوار های بیرونی  تابلو های مناسب باالی

 نصب گردیده است.اداره نیز 

نصب شعار ها و لوگوی ستندرد در 

دهلیزها و دیوار های بیرونی اداره 

جهت اگاهی دهی مراجعین موثر 

 واقع گردیده است.

10 

 انکشاف منشور اخالقی:

جهت ایجاد یک اداره سالم ومسئولیت پذیر 

الزم است تا منشور اخالقی  ترتیب وترویج 

گردد به همین منظوردر اداره ملی ستندرد 

منشور اخالقی ترتیب و نصب تابلو گردیده  

برای عموم کارمندان ابالغ و  برعالوه

که باید  است بدسترس شان قرار داده شده

و با  در داخل ادارهشان سلوک و رفتار 

 متذکرهمنشور با  تمطابقدر مراجعین 

و نگذارند که فاصله بین مردم و باشد. 

 شود. دحکومت ایجا

بااا تطبیق این منشاااور تغیرات      

 اداره بهترمثبت در بین کارمندان  

ماهنگی بین      یک ه یده و در  گرد

ک  ند هم  حاد و وحدت     .ار میکن ات

باعث   نظر دربین شاااان تامین و  

خورد  ایجاد نظم ودساااپلین در بر 

یده       ندان اداره گرد کارم کارکرد  و

 است.

11 

انکشاااف ساایسااتم تلفنی رساایدگی به    

به  در طول سااال شااکایات ایجاد گردیده  

که اکثریت های تیلفونی تماس ین بیشااتر 

به وقت          که  ماتی بوده  ها معلو ماس  این ت

 معین به آن رسیدگی صورت گرفته است.

 

تماس های متذکره  رسیده گی به

مور    جرای ا بوط باااعااث     در ا مر

سااهولت ها و جلو گیری از ضاایا  

مناادان          نیاااز  ین و جع مرا وقاات 

 گردیده است .



 
 

 

طبقه  شماره

 )عرصه(بندی

 فعالیت ها

 نتایج فعالیت های تکمیل شده

12 

انکشاااف ساایسااتم انالین رساایدگی به    

شااکایات ایجاد گردیده اساات که از طریق 

ایمیل   ویب سااایت و صاافحات اجتماعی  

اداره به شکایات و خواست های متقاضیان    

 رسیده گی های الزم صورت گرفته است 

برای مراجعین و مسااتفید شااده  

مات        خد گان در بخش عرضاااه 

ی زیادی فراهم گردیده سهولت ها

 است .

13 

مناسب سازی 

فضای کاری برای 

 زنان

 سروی انجام شده:  1

فضای کاری    مشکالت زنان در در رابطه به 

سط واحد جندر اداره   سروی انجام    تو یک 

سخ   289تن  در   75شده که به تعداد   پا

نان در این اداره را      کاری برای ز فضاااای 

مناسب دانسته و درجمع مشکالت مسایل     

سایل      شن  امتیازات نا کافی و م سپورتی تران

که با رهبری اداره  ساخته امنیتی را وانمود 

 شریک ساخته شده است.

مشااکالت راجع به انجام سااروی 

سط واحد    ضای کاری تو زنان در ف

ین اداره   یش    باااعااث جناادرا فزا ا

ساس   صئونیت  امنیتاح زنان   و م

 گردیده است.در محیط کاری 

14 

توسعه روابط با 

سازمان های 

منطقوی و بین 

 المللی

اشتراک در جلسات عمومی ساالنه سازمان     

 – ISOهااای منطقوی و بین المللی )            

SAARC-SARSO&SMIIC: ) 

اشاااتراک هئیت رهبری به چهل و دومین 

نشاااسااات عمومی ساااازمان بین المللی    

. اشتراک هئیت رهبری به  ”ISO“ستندرد  

چهاردهمین نشااساات عمومی انسااتیتوت  

ساااتندرد و مترولوژی برای کشاااور های    

سالمی   سعودی.     ”SMIIC“ا ستان  در عرب

اشااتراک هئیت رهبری هفتمین نشااساات  

سازمان های   تامین روابط موثر با 

لمللی وجااذث              منطقوی وبین ا

 همکاری های تخنیکی .



 
 

 

طبقه  شماره

 )عرصه(بندی

 فعالیت ها

 نتایج فعالیت های تکمیل شده

بورد کمیته تخنیکی ساااازمان ساااتندرد     

یا     قه یی جنوث آسااا در  ”SARSO“منط

یت رهبری در     له دیش. اشاااتراک هئ بنگ

ت کمیته تخنیکی انستیتوت ششمین نشس

انستیتوت ستندرد و مترولوژی برای کشور     

در ترکیه. اشتراک  ”SMIIC“های اسالمی 

ست کمیته     ش هئیت رهبری در هفتمین ن

ستندرد و       ستیتوت  ستیتوت ان تخنیکی ان

مترولوژی برای کشاااور هااای اساااالمی   

“SMIIC”  در ترکیااه. اشاااتراک هئیاات

رهبری در نشااساات سااازمان بین المللی    

 در کشور مالیزیا. ”ISO“تندرد س

15 

 ستندرد : 12بتعداد 

Rice – Specification ISO 7301 ) 

 )مشخصات برنج (
, Dired Mulberries ISO 7910 , 

 ( توت خشک شده

 Dired oldster specification and 
test Methods ISO 23394 

مشخخخت خخخ       –)ساانجد خشااک شااده 

 ر ش ه ی ازم یش (

 , Density –Evolution of 
biocompatibility of medical 

device ISO 7405 
از گاری حیاتی ارزیابی س –) دندان پزشک 

 وسایل طبی(

جهت غنامندی ستندرد های ملی 

 مطااابق پالن  ( ساااتناادرد 12) 

 خریداری گردیده است



 
 

 

طبقه  شماره

 )عرصه(بندی

 فعالیت ها

 نتایج فعالیت های تکمیل شده

 , stainless steel needles ISO 
9626 

)تیوث سازی سوزن های ضد زنگ فوالدی    

 برای تولید(

,Packing for terminally 
sterilized ISO 11607 

) بسااته بندی وسااایل طبی بعد از تعقیم  

 نهایی(

,Sterlization of health care 
products  ISO 11737 

قسمت  -) تعقیم محصوالت مراقبت  صحی

 اول (
 ,  Sterilization of health care 

products-part 1 ISO 11737-1 
 یمحصاااوالت مراقبت ها   یسااااز میعق)

 ی(بهداشت

 ,Stainless steel needle tubing 
for manufacture ISO 9626 

,ISO-IEC _ 7816-11- 2004 
,ISO-IEC_19785-2_2006 

از جنس  یسوزن  یساخت لوله ها  ی)برا ( 

 ( لیاست

 ISOاز سازمان بین المللی ستندرد 

خریداری به دسترس کیمته های تخنیکی 

 قرار داده شده.



 
 

 

طبقه  شماره

 )عرصه(بندی

 فعالیت ها

 نتایج فعالیت های تکمیل شده

16 

تامین ارتباط و تقاضای همکاری های 

ازبکستان  هندوستان کشور  سهتخنیکی با 

ه که با اداره ملی ستندرد تفاهم نامو ترکیه 

امضا نموده اند مطابق پالن صورت گرفته 

هئیت رهبری به تاریخ ماه حمل است. 

با انستیتوت ستندرد ترکیه دیدن  1398

نموده و سر گسترش همکاری های 

همکاری در  ) در بخش های تخنیکی

گسترش انستیتوت ستندرد سازی کشور 

ترکیه در آینده با اداره ملی ستندرد 

ظرفیت کارمندان در بلند بردن   افغانستان 

همکاری در حصه  بخش های تخنیکی  

سرتیفیکشن یا تصدیق طی مراحل پروسه 

و اعتباردهی البراتوار های اداره نامه کیفی 

وعده همه جانبه سر منشی   ملی ستندرد

با اداره ملی ستندرد  SMIICعمومی 

درمورد دایر نمودن کورسهای کوتا مدت 

پل ارتباطی خوبی با کشورهای منحیث 

در چوکات این ماموریت  SMIIC عضو 

. هم چنان سرپرست وعده نمودند میباشد(

ریاست ارزیابی مطابقت و یکتن همرا اش 

از اداره ستندرد  1398در ماه سرطان 

جهت گسترش همکاری جهت ازبکستان 

افااااازایش همکااااااری هاااااای 

تخنیکی در بخاش هاای ارتقاای    

ظرفیااات کارمنااادان و شاااریک 

ساااااختن تجااااارث در بخااااش 

سااااتندرد سااااازی   ارزیااااابی  

مطابقاات   مترولااوژی   تصاادیق  

ناماااه کیفااای و اعتباااار دهااای  

 البراتوار های اداره.



 
 

 

طبقه  شماره

 )عرصه(بندی

 فعالیت ها

 نتایج فعالیت های تکمیل شده

امضای تفاهم نامه در حصه شناخت متقابل 

بحث صورت  همه جانبه ارزیابی مطابقت

مشخص از طرف این اداره  . موادگرفته

کشور  دوشامل سومین گروپ کاری میان 

گردید. که وزارت محترم صنعت و تجارت 

 15/12/1397مورخ  5051طی نامه 

با  را  خویش به اطالع رساند که موضوع

وزرات محترم امور خارجه جهت شریک 

نموده با اداره ستندرد هند ارسال نموده 

 .است

 ساختار بودیجه 17
ترتیب مساااوده بودیجه برای ساااال مالی    

 طی مراحل و منظوری  1399

ترتیب مسااوده بودجه برای سااال 

بعد باعث دقت و سااانجش     مالی  

های دقیق برای تحقق پالن های   

اینااده گردیااده تااا اجراات پالنی 

یب      نده بطور دقیق ترت ساااال ای

 گردد.
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 )عرصه(بندی

 فعالیت ها

 نتایج فعالیت های تکمیل شده

18 

 

 

 

 

ایجاد سیستم 

واحد و هماهنگی 

 معلومات اداره

انکشاااف ساایسااتم مدیریت منابع بشااری   

(HR MIS:) 

ستم مدیریت منابع        سی شاف  صه انک در ح

 HR بشری )حکومت داری الکترونیکی یا 

MIS.کار دقیق صورت گرفته ) 

بایومتریک تمام کارکنان اداره به همکاری         

کمیسیون اصالحات اداری وخدمات ملکی   

تکمیل و اساامای کارکنان به لسااان های  

با        بت و  تابیس ث دری و انگلیسااای در دی

تطبیق      کمیسااایون اصاااالحااات اداری    

 وهماهنگ گردیده است .

بایومتریک شااادن تمام کارکنان       

اداره و دولت داری به سااایساااتم 

ین رفتن        ماادرن  سااابااب از ب

یت را         فاف یالی وشااا ندان خ کارم

 .آورده استبوجود 

19 
انکشاااف ساایسااتم برای احصااائیه ها و    

 معلومات مربوط به فعالیت های اداره .

سااایساااتم احصاااائیه ومعلومات 

فعااالیاات اداره ایجاااد مربوط باه  

تا های الزم در     گردیده و عمالً دی

 آن شامل گردیده است .
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 فعالیت ها

 نتایج فعالیت های تکمیل شده

20 

 انکشاف سیستم الکترونیکی حاضری:

کار   یحاضاااری الکترونیکی یک   های  از 

شری بوده       ست منابع ب سی ریا سا   بخاطر  ا

شفافیت   ضری های  درتامین  کارمندان  حا

حاضاااری الکترونیکی   یداری و  اداره    خر

و عمآل مورد مناسب نصب گردیده    محلدر

 .بهره بردار ی قرار گرفته است 

شفافیت در   جهت ضری تامین    حا

سه  معینکارمندان بوقت وزمان    

سااایاات حاااضاااری الکترونیکی  

خریداری و درمحل مناسب نصب   

طبقاً بوقت کارمندان اداره گردیده 

معین به وظایف شاااان حاضااار      

 میشوند.

21 
مدیریت منابع 

 بشری

ترتیب سااااختار تشاااکیالتی اداره و ایجاد 

 1399کمیته طرح تشکیل برای سال 

هت طرح وتطبیق منظم پالن   ج

ها و پروژه های انکشاااافی طرح     

 1399ساااختار تشااکیالتی سااال 

 ترتیب گردیده است.

22 
تقویت سیستم 

 پالن گذاری

 سند پالن ستراتیژیک:

 - 1398پنج سااااله ) پالن ساااتراتیژیک  

  ITC(اداره ملی ستندرد به همکاری  1402

اداره تکمیل و نهایی      و همکاران تخنیکی 

و در جلسااه شااورای عالی  گردیده اساات 

ساااتندرد  که تحت ریاسااات جاللتم ث       

معاون دوم ریاساات جمهوری دایر گردیده 

 بود مورد تائید قرار گرفت.

 

 

اهداف عمده  رسیدن بهجهت 

 ملی ستندرد اداره  ستراتیژیک

ساله  5سند پالن ستراتیژیک 

را ترتیب و مورد (  2023 -2019)

 استفاده قرارداده است.



 
 

 

طبقه  شماره

 )عرصه(بندی

 فعالیت ها

 نتایج فعالیت های تکمیل شده

23 

 برنامه: (1)

گذاری         یت بخش پالن  قای ظرف مه ارت نا بر

توسااط رئیس پالن و پالیساای اداره برای    

سوبین پالن 11تعداد ) سی  ( تن از من   وپالی

 وعملی نموده است.برگزار 

هت         ها ج مه  نا گذاری بر ند   بر بل

ظرفیات کاارمنادان بخش     بردن

سریع در امور   پالن گذاری باعث ت

شاف کیفیت کار   پالن گذاری وانک

 گردیده است .

24 

انکشاااف ساااختار پاسااخگوی برای بخش   

 پالن گذاری:

سخگو برای بخش      طرح  ساختار پا انکشاف 

 22و به تاریخ   پالن گذاری ترتیب گردیده    

سااارطان طی یک جلساااه با کمیسااایون  

وخدمات ملکی شااریک  اصااالحات اداری  

 .ه استگردید

شرفت   شاف بخش   درجهت پی انک

انکشاف ساختار    پالن گزاری طرح 

سخگو   سبب تنظیم بهتر   مرتبهپا

 است.امور پالن گذاری گردیده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 اجراآتتحلیل 

 فعالیت های درحال اجراالف: 

فیصدی  گزارش چگونگی تحقق فعالیت شماره

 پیشرفت 

فعالیت مطابق دالیل عدم تکمیل 

 پالن

1 

 

قرار داد پروژه عیار ساااازی تجهیزات البراتوار   

های مواد نفتی   سااختمانی و برق با شارکت   

به امضا رسیده    07/07/1398قراردادی مورخ 

شرکت قراردادی کار های خویش را در بخش  

عیار سازی و تر میمات تجهیزات البراتوار برق  

نفتی و تکمیل و عیار سااازی بخش های مواد 

 ساختمانی در جریان است.

50 % 

ماشاااین االت    بعضااای از تجهیزات و 

البراتوار های متذکره به پرزه جات نیاز        

یار         یه و ع خارج کشاااور ته که از دارد 

سازی بعضی      سازی به دلیل اینکه عیار 

گاه تخنیکی و فنی      ها از ن ماشاااین  از 

زمااانگیر بوده بااه شااارکاات قراردادی  

رداد   نتوانسااته مطابق مشااخصااات قرا  

کارها را پیش ببرد. به همین دلیل این     

 فعالیت تکمیل نشده است. 

2 

 :واحد تصدیق نامه کیفی (1)

تصدیق نامه های کیفی بخش مفتشین به 

و  ISO9001بخش های های اولیه  آموزش

ISO17025 برای فعال و  داده شده است

 ضروری هایآموزش  نیاز بهنمودن این بخش 

الزم که به آن آمادگی نیز دیده میشود دیگری 

 گرفته شده است.نیز 

20 % 

برای صااادور تصااادیق نامه های کیفی 

ست تا اول         صول   الزم ا ستم و مح سی

های الزم را ببیند و    آموزشمفتشاااین 

تصاادیق نامه های معتبر جهانی به طور  

را داشته باشد تا بتواند به     ERCAمثال 

ها و یا     شااارکت   ها  کمپنیساااایربه  

ستم مدیریتی و     فابریکات سی در بخش 

اینکه  آموزش بدهد    یا برای محصاااول  

س هاا و ترینناگ هاا در    راین نوع کو

ستان فعآل   ست داخل افغان به   ممکن نی

یت پیش نه رفت      همین دل عال  .یل این ف



 
 

 

هر چه سعی مینماید  اداره ملی ستندرد  

تا بخش        ندازی  ها راه ا نگ  زود تر ترین

 . گرددتصدیق نامه های کیفی فعال 

3 

 :اغاز فعالیت البراتوار مواد ساختمانی

البراتوار های آزمایش مواد ساختمانی والیت 

مورد بهره برداری قرار گرفت و ننگر هار افتتاح 

 و هرات نیز بلخالبراتوار های والیات  همچنان

افتتاح ومورد  عنقریب گردیدهآماده فعالیت 

 بهره برداری قرار خواهد گرفت.

30  % 

مشکالت تخنیکی البراتوار به نسبت 

به وقت وزمان و هرات  بلخوالیات  های

 آن افتتاح نه گردید.

قبل از  ی متذکرهانجنیران البراتوار ها

الزم نه  البراتوار ها تریننگ شدنفعال 

فعآل انجنیران بخش تریننگ دیده بودند. 

البراتوار به  دوهرهای الزم دیده اند و 

 زودی فعال خواهد شد.

مراحل قانون مترولوژی در وزارت عدلیه   طی  4

 توشیح و نشر آن در جریده رسمی
85 % 

سما به وزارت     سوده قانون مترولوژی ر م

 شااش ماه  حدود  ارسااال گردیدعدلیه 

بحضاااور داشااات جلساااات مختلف در

اداره ملی ستندرد  متخصص  مترولوژی 

باالی آن جر  زارت عدلیه سان و کارشنا  و

صااورت گرفت درنهایت به تاریخ وبحث 

یه     در 30/09/1398 عدل ورازت محترم 

به         عدی  حل ب هایی و غرض طی مرا ن

ی اسااالمی کمیته قوانین کابینه جمهور

 افغانستان ارسال گردید.



 
 

 

5 
نهای سازی تفاهم نامه بین اداره ملی ستندرد  

مارات متحده      ندرد و مترولوژی ا و اداره سااات

 عربی

90 % 

مورخ  1636/2445طی مکتوث شااماره 

از وزارت محترم امور      1398 /8/  29

خارجه تقاضا گردید تا یا دداشت تفاهم   

 2019همکاری در اواخر ماه دیسااامبر   

صالحیت نامه پیرامون     ضا گردد وهم  ام

امضااا سااند نیز تقاضاااگردیده اساات .   

پاسخ از جانب وزارت امور خارجه  منتظر 

یم که وزارت می باشایم .باید یاداور شاو  

شت تفاهم نامه را به   محترم خارجه یادا

ستان مقیم امارات نموده تا    سفارت افغان

زمان و مکان امضا تفاهم نامه را از جانب  

اداره ملی ساااتندرد و مترولوژی امارات    

متحده عربی حاصااال نماید که تا حال        

 .جواث ارائه نه گردیده است

6 

تدویر برنامه های ارتقای ظرفیت کارمندان در    

ستندرد        شیوه  سازی    ستندرد  بخش های ) 

تصدیق کیفیت   تثبیت مصارفاتی   مترولوژی 

سی   رهبری   طرز برخورد      ستراتیژی   پالی   

 : ( MISبا مراجعین و 

سازی برای       .1 ستندرد  برنامه در بخش 

قه ذکور  تن 6 ته      طب ندان کمی کارم

مایع دایر    تخنیکی مواد نف گاز  تی و 

 گردیده است.

و مقررات  نیورکشاااپ انکشاااف قوان  .2

کشااااور  یحااقااوقاا  یمااتاارولااوژ 

  ی(  براSAARC)  یهاااااااااااا             

 تن 2طبقه ذکور و   کارمندان  تن  19

47.36% 

بست های خالی اداره که بعد از استخدام 

انها آموزش میدیدند   از نزد یک تعداد 

امتحان گرفته و بعد از استخدام آموزش 

بست دیگر که نیاز به  17داده شد اما 

شارت لست گردیده اند اموزش داشته و 

  به دلیل اینکه پروسه امتحانات تمام 

شده کمیسیون بست های شارت لست 

اصالحات اداری و خدمات ملکی از طریق 

سیستم الکترونیکی اخذ میگردد که به 

ز داشته   کارمندان بخش وقت کافی نیا

متذکره استخدام نه گردیده اند.  به 

همین دلیل این فعالیت تکمیل نه 

 گردیده است.



 
 

 

 کی اداره بمدت   اناث  کارمندان طبقه   

 2/4/1398 خیروز در داخل اداره بتار  

 . ه استافتی ریتدو

حت  عنوان      .3 مه آموزشااای ت نا )         بر

)TBT تن 5   در کشااور هندوسااتان 

قه ذکور     ندان طب تاریخ   کارم اداره از 

لی   18 بر      27ا م فی      2019نو عر  م

 گردیده است

یااا  HRMIS  قیبرنااامااه پالن تطب .4

شری معلوماتی  به به  مدیریت منابع ب

ندان  تن  9 قه ذکور و   کارم تن  3طب

 ونیساا یاداره توسااط کم طبقه اناث 

تار   یخدمات ملک    14/9/1397 خیبه 

 . دیروز اجرا گرد کیبمدت 

مه         کی   .5 نا ند اداره  در بر کارم تن 

-ISO 9001تحت عنوان   یآموزشاا

Quality Management 

system 

 (تیفیک تیریمد ستمیس)

 & ISO 22000 Food Safety 

Management system 

 یی(مواد غذا یمنیا تیریمد ستمیس)

:  خیدر کشاااور هندوساااتان از تار      

بماادت   8/2/2019 یال 27/1/2019

 نموده است. اشتراک روز ازدهی

ماادیریاات معلوماااتی منااابع  قیتطب .6

یا  تن از  188به   HRMIS بشاااری 



 
 

 

ندان    قه ذکور و   کارم تن از  12طب

 یاداره مل   کرامناادان طبقااه اناااث     

خدمات   توتیسااتندرد از طرف انساات

ک      ل  خی بماادت دو روز از تااار   یم

یر  دا  28/1/1398 یال  27/1/1398

 گردیده است.

شاف یک روزه اگاهی از قوانین و   .7 ورک

نفر از  7نفر ذکور و  6مقررات  برای 

 اناث در اداره دایر گردیده است

خت عنوان    .8 ورکشاااااف اموزشااای ت

معلومات کلی اداره ملی ساااتندرد و   

 تن کارمندان   17طرزسااالوک  برای 

اداره   تن طبقه اناث    3طبقه ذکور و  

 دایر گردیده است.

اداره در  طبقه ذکور   کارمندان  تن  5 .9

خت عنوان ویژه       مه آموزشااای ت نا بر

مقدماتی اداری در انستیتوت خدمات   

تاریخ    به    8/8/98الی  /4/8/98ملکی 

 معرفی گردیده است.

7 

( بست خالی منجمله 50طی مراحل استخدام)

اهلیت و استخدام کارمندان زن به اساس 

شایستگی ازطریق رقابت آزاد به همکاری 

 کمیسیون اصالحات اداری و خدمات ملکی

 2تن در بست های خالی از جمله ) 28بتعداد 

( بست شارت  16( زن استخدام و بتعداد )

لست شده که رسم  به کمیسیون اصالحات 

 اداری و خدمات ملکی ارسال گردیده است.

 

72 

نسااابت عدم اشاااتراک کاندیدان واجد 

سبت   شرایط و   همچنان کاندیدان زن ن

عدم تکمیل شرایط بست  دوری اداره از   

 مراجعه نه نموده اند. موقعیت شهری



 
 

 

8 

( تن خارج از تشکیل 20طی مراحل استخدام )

 NTAاداره با معاش  1398منظور شده 

( تن مشاورین در بخش های )  7بتعداد )

توسعه و نواوری   شرکای انکشافی   هماهنگ 

کننده سکتور خصوصی   طرح و تطبیق پروژه 

خصص تصدیقنامه های کیفی   ها   مت

متخصص البراتوار ( خارج از تشکیل با معاش 

NTA  برای مدت شش ماه استخدام گردیده

 است.

30 

 

 

 

نسبت عدم دریافت منابع تمویل و عدم 

 13موجود بودجه کافی برای استخدام 

اقدامات  الزم صورت   NTAتن با معاش 

 نه گرفته است.

 شده معطل فعالیت های ب: 

فیصدی  گزارش چگونگی تحقق فعالیت شماره

 پیشرفت

 دالیل معطل شدن فعالیت

1 

 

سازمان بین المللی       ضویت به  پرداخت حق الع

  ( ISO (International 

Organization for 

Standardization)        مان جهانی سااااز

ندرد   مان منطقوی     سااات  SMIICو سااااز

(Standards and Metrology 

Institute for the Islamic 

Countries )    مترولوژیو  سازمان ستندرد 

 ی.اسالم یکشورها یبرا

10  % 

 نیب یسازمان ها حق العضویتپرداخت 

 لیبنابر دال کیمیاو و س سیا یآ یالملل

 .صورت نگرفت 1398 یدر سال مال ذیل

پرداخت در   یبرا لی تعد  شااانهاد یپ . 1

 اسااتیبه ر 1398 یربع دوم سااال مال

مال  جه یمحترم بود ارسااااال  هی وزارت 

که بعد از مدت شااش ماه در ماه  دیگرد

  .دیمنظور گرد لیتعد زانیم

 زانی. حواله جات پرداخت ها در ماه م     2

  نیمحترم خزا اسااتیبه ر 1398سااال 

در  یاما بعد از مدت طوالن دیارسال گرد 



 
 

 

 ینسبت بعض یسال مال یروز ها نیآخر

مشااکالت در نمبر حساااث سااازمان ها  

. بعد از آن که حسااابات  دیمسااترد گرد

له جات دوباره به      دی گرد حیتصاااح حوا

. دیردارساااال گ نیمحترم خزا اساااتیر

مدت   یپس از ساااپر  یدر ط یشااادن 

مال       جات ساااال  له  حل حوا ختم  یمرا

 و حواله جات از پرداخت بازماند.   دیگرد

 

 شده آغاز نفعالیت های ج: 

 عدم آغاز فعالیتدالیل  عنوان فعالیت شماره

1 

 پالیسی (1)

کیفیت ملی ازینکه پالیسی ملی زیربنای 

بااه هاامااکاااری ادارات ذیااربااط واداره 
International Trade Center  

تکمیاال     ( یالملل     نی مرکز تجااارت ب    )

ونهایی گردیده بنابر آن نیاز به پالیساای  

سازی نبوده امور مربوط در آن     ستندرد 

 پالیسی تنطیم گردیده است.
2 

 ایجاد سیستم الکترونیکی مکاتبات اداری

نسبت  اداره ملی ستندرد در سال جاری   

مالی و همچنان       نبود بودجه و   نات  امکا

در  1398در بودجه ساااال مالی    اینکه  

شده بود   این فعالیت آغاز نه  نظر گرفته ن

   گردید. 

3 

 ایجاد سیستم در برگیرنده تمام معلومات

نسبت  اداره ملی ستندرد در سال جاری   

مالی و همچنان       نبود بودجه و   نات  امکا

در  1398در بودجه ساااال مالی    اینکه  

شده بود   این فعالیت آغاز نه  نظر گرفته ن

   گردید. 



 
 

 

بل        4 قا های منشووور اخالقی حقوو و ویایف مت تابلو 

که مراجعین         فاتر  مامی د ندان در ت کارم مراجعین و 

 .دارند

نسااابت نبود بودجه کافی ساااال مالی      

یده در       1398 یت تکمیل نگرد عال این ف

در نظر گرفته خواهد   1399سااال مالی 

 شد.

شکالت زنان اداره   یافته های سرویتدوین پالن عمل خاص بر اساس  5 سروی  که م انجام  در 

فت           یا ندردر  حد ج نب وا جا شاااده از 

ید    با     گزارش آن  گرد فاعی  بطور شااا

 شریک گردید. رهبری اداره

ترانسپورتیشن     مشکالت  زنان در حصه   

امتیازات نا کافی و مساااایل امنیتی بود   

به امتیازات سوپر که دو تن زنان اداره را 

سکیل معرفی گردیده و این روند جریان 

ضافه کاری برای    دارد و همچنان امتیاز ا

  کمیته زنان در نظر گرفته شاده اسات   

جاد      و منع ازار  نان در اداره ای یت ز از

فضاای کاری برای زنان    گردیده اسات و 

 است. بسیار خوثاداره ملی ستندرد 

داره  به مشاااکالت زنان ا  تا اندازه زیادی    

یاز به         رسااایدگی صاااورت گرفته که ن

تدوین پالن خاص بر اساااس یافته های  

سروی نبود. به همین دلیل این فعالیت  

ید.      نه گرد غاز  یه و تر   آ ی ته ب پالن ت

یدگی        هت رسااا به     خاص ج مدار  دو

گرفته سال اینده در نظر   مشکالت زنان  

  شده است.

6 
 ، کتله های بخش در مترولوژی البراتوار فعالیت آغاز

 و حجم طول

های البراتوار مترولوژی       یت  عال که ف ازین

و  باشاااد  منوط به قانون مترولوژی می  

تذکره     تاریخ    قانون م  30/09/1398به 

ید و غرض طی         تائ یه  عدل در ورازت 

نه          کابی ته قوانین  به کمی عدی  حل ب مرا



 
 

 

غرض تصاااویب ارساااال    اجمهوری. ا. 

هایی            پارلمان ن ید  تائ عد از  گردیده که ب

بعداز توشااایح رئیس جمهور در جریده   

رسمی به نشر سپرده میشود و بعداز آن      

یت البراتوار        عال یت اجرایی دارد. و ف قابل

یت آن تنظیم میگردد   به   مترولوژی برو

 همین دلیل این فعالیت معطل گردید.

 

 پیشنهادیمشکالت عمده و طرح های 

 طرح های پیشنهادی مشکالت عمده

 تحقق اهداف پالنینبودن امکانات مالی برای .1

اداره ملی ستندرد جهت پیشبرد فعالیت های پالن 

شده سال خویش بودجه کافی احتصاص داده اما از 

طرف وزارت محترم مالیه بنابر نبود بودجه کافی مورد 

  قبول قرار نه گرفت.

تخصااایص منابع مالی برای تطبیق اهداف پالنی     .1

شامل   سازی و حفظ و مراقبت   اداره  ترمیم  عیار 

کاری        یب پالن  مدار تجهیزات  و همچنان ترت دوا

ست از این     ستفاده کردن و حفظ و مراقبت در از ا

 تجهیزات.

نبودن ظرفیت ها در بخش تصدیق نامه های کیفی .2

 سیستم و محصول.

برای رفع این مشااکل الزم اساات تا مفتشااین در  .2

 ,ISO2200خااارج از کشاااور در بخش هااای 

ISO18001, ISO17065, ISO17025, 
ISO14001, ISO9001 ها را حاصاال   نگترین

صدیق نامه های معتبر برای مفتشین یا    نموده و ت

Certified Auditor        شاااوند تا به طور قانونی

یک            یا  که  فابری کت   یک شااار ند  کمپنی را بتوا

ها        به آن مه کیفی را  نا تفتیش نموده و تصااادیق 

ید         بدهد.   با یه  مال در این حصاااه وزارت محترم 

 .حمایت مالی نماید



 
 

 

اداره ملی ستندرد با مشکل نبودن ملکیت زمین و .3

تعمیرات در تمامی بنادر روبرو است که نمیتواند 

فعالیت های خود را خصوصادر بخش کنترول مواد 

 ایجاد البراتوارها نماید.ساختمانی و 

رکات در گمالزم است تا در داخل محوطه های  .3

تمامی بنادر برای اداره ملی ستندرد حد اقل سه 

تا پنج جریب زمین داده شود تا کنترول کیفیت 

توریدی که مسؤلیت انسا میباشد  به صورت مواد 

احسن اجرا شود که این کار باعث کنترول کیفیت 

توریدی شده و همچنان و معیاری شدن اموال 

را باال  زندگی حفاظت از محیط زیست و مصؤنیت

م مالیه و در این حصه وزارت محتر میبرد.

 اداره محترم شهری و اراضی همکاری نمایند.

یکی از مشاااکالت عمااده در بخش بطی بودن   .4 کم بودن معاشات برای ظرفیت های مسلکی..4

البراتوار ها این است که ظرفیت های مسلکی کم    

ر پیدا شود به آنها معاشات کم پرداخت   اگاست و  

ر  اگمیشود که این کار باعث مشکالت میشود. بنأ    

به افراد مساالکی خصااوصااا در بخش البراتوار ها  

شود  میتواند حل    گرفتهمعاشات امتیازی در نظر  

 وع مشکالت باشد.این ن

 

 فعالیت های تکمیل شده خارج از پالن

 شماره
عنوان فعالیت تکمیل شده 

 خارج از پالن
 نتایج

دالیل عدم شمولیت در 

 پالن

1 
  عراده( 200)باالی عملی آزمایشات

سایط   شین  عراده( 80) و   االت  ما

  عدد( 20) گازی بخاری  عدد( 25)

جاق  یه   ( 50) گازی   ا   جنراتور  پا

یه  ( 20) ید   و مرکزگرمی پا   آن تائ

 موظف کمیسیون توسط

یه آزمایشاااات باالی       احصاااائ

وسااایط وماشااین آالت وسااایر 

تی در           ل یزات ادارات دو ه ج ت

طول سال بطور اوسط در سال    

نوع نورم   510به تعداد    1398

تعین گردیده بود که به نسبت   

نوع   195تقاضااا والیت فاریاث 

تقاضاااای اضاااافی از والیت 

شاااامل پالن ساااال   فاریاث   

در اثر تقاضاااای   نبود 1398

 انجام گردید.آنوال مکرر 



 
 

 

آزمایشااات خارج از پالن انجام  

 است.گردیده 

  ستندرد( 3) خریداری 2

(ISO_IEC_19794-4_2011 

معلوم    –)تکنالوژی معلوماتی 

دیت  ت ویر  –ب ئیومتریک 

 ,ر ی( 

ISO_IEC_19794-5_2011 

معلومات  –)تکنالوژی معلوماتی 

 دیتا تصویر انگشت(   –بائیومتریک 

, ISO_IEC_19794-6_2011 
معلومات  –)تکنالوژی معلوماتی 

 های کمیته نیاز مورد(  بائیومتریک

 ستندرد غنامندی جهت تخنیکی

 ملی های

جهت غنامندی ستندرد های 

ستندرد خریداری  3ملی 

 گردیده است.

نظر به تقاصای دیبمارتمنت 

 ستندرد 12 مربوط بر عالوه

ستندرد خارج از  3به تعداد 

 خریداری گردیده است پالن

3  جلسه  اشتراک در جلسات (

گروپ ملی کاری کمیته فرعی 

حفظ الصحه حیوانی و نباتی یا 

sps  در وزارت زراعت  آبیاری و

مالداری  جلسه نظارت از صحت 

و کیفیت گوشت مرغ در ریاست 

عمومی صحت حیوانی  اشتراک 

در جلسه طرح برنج در اداره اُمور 

در دفتر مشاور ارشد رییس 

جمهور  جلسه مقرره مصؤنیت 

غذای کانتین های مکاتب در 

هم هنگی با ادارات  تأمین

ذیربط و  تبادل نظریات در 

رابطه به موضوعات مرتبط به 

ادارات ذیربط و اتخاذ تصامیم 

 مورد نیاز.

جلسات و ورکشاپ ها توسط 

ادارات ذیربط دولتی و 

سازمان های غیردولتی غرض 

تبادل و ارایه نظریات در 

رابطه به موضوعات مرتبط 

ادارات ذیربط و تطبیق 

ذ شدۀ مرتبط تصامیم اتخا

تنظیم گردیده است و در 

پالن کاری ادارات مربوطه 

گنجانیده شده است. از اینرو 

ما نتواستیم فعالیت های 



 
 

 

وزارت صحت عامه و سایر 

 جلسات(.

 های  اشتراک در ورکشاپ

 آموزشی خارج و داخل اداره

) ورکشاپ دو روزه در رابطه به 

 امنیت غذایی توسط سازمان

حقوق بشر در مرکز تربیه معلم 

. دو تن  سیدجمال الدین افغان

از کارمندان اداره اشتراک نموده 

 اند.

   طرزالعمل تدوین و آموزش

ترویج ستندردها و کودهای 

 ToT, ISO  ملی ساختمانی

9001, ISO 17021, 

Technical Regulation  (

توسط مرکز مقررات تخنیکی(

 در  ITCتجارتی بین المللی 

ANSA  .7  تن از طبقه ذکور و

یک تن از طبقه اناث اشتراک 

 نموده اند.

  آگاهی دهی مقرره ورکشاپ

در  غنی سازی مواد غذایی

دو تن از  وزارت صحت عامه

کارمندان اداره اشتراک نموده 

 اند.

  موزشی در رابطه به ورکشاپ آ

مصؤنیت غذایی توسط سازمان 

مذکور را شامل پالن کاری 

 خویش سازیم.



 
 

 

WHO در وزارت صحت عامه  ،

یک تن طبقه ذکور اداره 

   اشتراک نموده اند

  ورکشاپ آموزشی در رابطه با

ISO 17025  توسط سازمان

در  ITCتجارت بین المللی

ANSA  یک تن از طبقه اناث و  

تن از طبقه ذکور اداره اشتراک  6

 (.نموده اند

 

 

 1399مالی پالن شده برای سال  عمده برنامه های

 1399مالیپالن شده برای سال  عنوان برنامه ها و یا فعالیت های شماره

 ستندرد  60تدوین  ترویج و تطبیق  1

 ت ن، هرا    حیرننگرهار یق آزمایشات مواد ساختمانی دربنادر بتطآغاز  2

 برنامه آموزشی در عرصه ستندرد های تدوین شده 10تدوین  3

 وحجم طول   کتله های بخش در مترولوژی البراتوار فعالیت آغاز 4

 تهیه و تدارک البراتوار مترولوژی  5

 البراتوار های مرکز ی ( Accreditationاعتباردهی )  6

( بست رتب معاش از طریق رقابت آزاد به کمیسیون اصالحات اداری و خدمات  60استخدام )  7

 ملکی 

 اسناد اداره ایجاد یک دفتر ) ارشیف ( جهت حفظ 8

 اداریایجاد سیستم الکترونیکی مکاتبات  9



 
 

 

 تمام معلوماتایجاد سیستم در برگیرنده  10

 طرح و تطبیق طرزالعمل تعین فیس در بخش البراتوار مترولوژی 11

 

 



 
 

 

 ضمایم

 ) به افغانی( 1398عواید  سال مالی:  (1ضمیمۀ شماره )

 منابع عایداتی شماره
مبلغ عواید پیش بینی 

 شده به افغانی

عواید بدست آمده به 

 افغانی

 فیصدی ازدیاد/کاهش عواید

 کاهش ازدیاد

1 
عواید از مدرک حق التست مواد 

 نفتی و ساختمانی در مرکز
8000000 5127850  64.098 % 

  % 100 22000 ندارد فروش کود های ساختمانی در مرکز  2

 ندارد ندارد ندارد ندارد عواید از مدرک جریام در مرکز 3

4 

 عواید از مدرک آزمایش مواد نفتی 

 ندارد

178538592 

 و هشت میلیوندو هفتایکصدو   % 100

پنجصدو سی و هشت هزارو 

  پنجصدو نودو دو.

5 
ندر الی حصاااول    جرایم در شاااش ب

 نداریم راپورهای عایداتی شان
8599644 

هشت ملیون و پنجصدو نودو نو   % 100

 هزارو شش صدو چهل و چهار

 مجموع عواید به افغانی

 

192.288.086 

 
و  یکصدو نودو دو ملیون

دوصدو هشتادو هشت هزارو 

 هشتادو شش



 
 

 

 1398 بودجه عادی و انکشافی سال مالی؛ (2ضمیمه شماره )

 1398مالی   مجموع بودجه منظور شده سال

 )به کلمات( بودجه انکشافی )به عدد( بودجه انکشافی ) به کلمات( بودجه عادی ) به عدد( بودجه عادی مجموع

 90235850 

 ) چهار میلیون( 4000000

افزودی وسط سال مالی 

1398 

م     چهااار  یون و   ی نود و  ل

و هزار  پنجو سی و   دوصد 

 هشتصد و پنجاه افغانی

سی و شش ملیون و پنجاو  36058000

 هشت هزار افغانی

 بودجه به اساس سال مالی به مبلغ و فیصد  مصرف

 مصرف بودجه
   مصرف بودجه انکشافی مصرف بودجه عادی

   به فیصد به مبلغ به فیصد به مبلغ

   % 92.06 33194072 % 88.20 83118373 به رقم

هشتتتتتادو لتتتته مکیوک و ی  لکو   به کلمات

هشت ده هزارو له صدو هفتادو 

 له

هشتادو هشت 

عشاریه بیست 

 فیصد

لتتی و لتتی مکیوک و ی  

لکو نود چهتتتار هزار و 

 هفتادو دو

   



 
 

 

 

 :وزارت / اداره تشکیل ؛ (3ضمیمه شماره )

 

 مالحظات
تعداد شرکت 

 های مختلط

تعداد تصدی 

 ها

تعداد نمایندگی 

 های خارجی 

تعداد نمایندگی 

 های والیتی

تعداد 

 مشاوریت ها

تعداد ریاست های 

2و 1بست  مرکزی  

تعداد 

 معینیت ها

 

    7 1 6 2 

تشکیل 

سال 

7139  

    8 1 6 2 

 تشکیل

 سال

8139  

 

  



 
 

 

مرکزی بخش کارکنان   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

تشکیل 

منظور 

شده 

1398 

  مامورین

 و استادان 
 کارکنان مرکزی مجموع نظامیان اجیران

 مجموع

 کارکنان والیتی

 مجموع

  

کارکنان نمایندگی های 

 مجموع خارجی 

  

کارکنان شامل رتب و 

 مجموع معاش 

  

اصل 

 تشکیل
231 69     300 

 والیات مرکز نظامی اجیر مامور نظامی   احیر  مامور  نظامی اجیر  استاد /مامور

171  
  

55  06  14     223 74 
226  74   297  

 موجود

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

 
   والیات

 158 11   64       222    11 

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

121  11  54        186  37    10        47                172  11  47    023  



 
 

 

 بخش کارکنان والیتی: 

ت
عی

وق
م

 

 تعداد کارکنان

وع
جم

م
ت 

عی
وق

م
 

 تعداد کارکنان

وع
جم

م
ت 

عی
وق

م
 

 تعداد کارکنان

 نظامیان اجیر مامور نظامیان اجیر مامور نظامیان اجیر مامور

وع
جم

م
 زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد   زن مرد زن مرد زن مرد 

میدان         بامیان        کابل

 وردک
       

        پکتیا        تخار 10    1  9 بلخ

        پنجشیر        جوزجان        کندهار

        سرپل        کاپیسا 11    3  8 اتهر

        بادغیس        اکپکتی 11    3  8 ننگرهار

        ارزگان        خوست 1      1 کندز

        زابل        کنر        بغالن

        دایکندی 6    2  4 نیمروز        بدخشان

 5    1  4 فاریاث        هلمند        لوگر

        نورستان 3      3 فراه        غزنی

        سمنگان        پروان
 

        غور        لغمان

 مجموع کل والیات

 مجموع کل نظامی اجیر مامور

  زنان زن مرد زن مرد زن مرد

 47 مردان    10  37

 



 
 

 

 


