د امتیاز خاوند :د عدلیی وزارت
مسئول مدیر :محمد حسین روستائی

رسمی

جریده

پته :رسمی جریده کابل افغانستان

د افغانستان د پادشاهی دولت رسمی خپرونه
لومړی ګڼه

د  ۱۳۴۹هجری شمسی

کال د حمل ۱۵

د  ۱۹۷۱عیسوی کال د اپریل ۴

پرله پسی ګڼه ۱۸۲

فرمان نمبر( ۴-۱-۱۳۵۰ )۱۶صدارت عظمی
ع ،ج پوهندوی عبدالستارسیرت وزیر عدلیه!
مجلس وزراء تحت فیصله شماره ( )۳۷۴۱در جلسه تاریخی  ۱۳۴۹-۱۲-۲۶با مالحظه ورقه عرض شماره ۲۴۴۳
مورخه  ۴۹-۱۲-۱۷ماده که به مهر داراالنشاء رسیده است مراتب آتی را تصویب نمود:
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 -۱مقررات اداره ستندرد افغان به داخل نه ماده منظور است.
 -۲مقررات مذکور بعد از نشر در جریده رسمی نافذ میباشد.

مراتب این تصویب که از صحنه حضور اعلیحضرت معظم همایونی گزارش یافته و بوسیله حکم شماره (۲ )۶-۱۳
حمل  ۱۳۵۰بصدارت ابالغ گردیده به جاللتماب شما اطالع داده شده تا طبق آن تعمیل نمایید.

مقررات اداره ستندرد افغان
ماده اول – بتاسی از حکم ماده  ۲۵قانون تشکیالت اساسی اداره ستندرد افغان در چوکات وزارت تجارت تاسیس
میگردد
هدف از تاسیس این اداره تنظیم و تطبیق ستندرد بمنظور انطباق محصوالت افغانی به شرایط و ایجابات مارکیت های
بین المللی و انکشاف تجارت افغانستان میباشد.
ماده دوم – اداره ستندرد افغان متشکل است از اداره مرکزی کمیته عالی و شعبات که هنگام ضرورت در مراکز
والیات به منظوری حکومت تاسیس میگردد.
ماده سوم – اداره ستندرد دارای وظایف و صالحیت های ذیل میباشد:
 -۱مطالعه مشخصات محصوالت زراعتی – حیوانی – و تولیدات صنعتی.
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 -۲تعین ستندرد کلیه محصوالت.

 -۳تطبیق نمونه با ستندرد منظور شده و در صورت انطباق اعطای سرتفیکت.
 -۴رهنمایی فنی به مولدین و صادر کننده گان انواع مال التجاره.

 -۵تعین ستندرد اموال وارداتی و رهنمایی فنی به تورید کننده گان.
 -۶تعین پروگرام تشکیل جلسات کمیته عالی.

 -۷عقد قرار داد های ستندرد اموال با مراجع ذیعالقه بعد از منظوری کمیته عالی.
 -۸مطالعه تاسیس روابط با موسسات ستندرد خارجی و اداره ستندرد بین المللی.
ماده چهارم – اعضای کمیته عالی عبارت اند از:
 -۱وزیر تجارت یا نماینده با صالحیت آن بحیث ریس.
 -۲وزیر پالن یا نماینده با صالحیت آن.
 -۳وزیر معادن و صنایع یا نماینده با صالحیت آن.
 -۴وزیر زراعت و آبیاری یا نماینده با صالحیت.
 -۵رئیس عمومی اطاق های تجارت.

 -۶رئیس صحت عامه.
 -۷سه نفر متخصص در امور ستندرد به انتخاب وزیر تجارت.
 -۸در مواردیکه موضوع به یکی از دوایر و موسسات ارتباط مستقیم پیدا کند نماینده با صالحیت آن در کمیته عالی
دعوت میشود.
ماده پنجم :وظایف و صالحیت کمیته عالی عبارت است از:
 -۱تدقیق و منظوری خط مش اداره در مورد توسعه و ترویج ستندرد محصوالت زراعتی حیوانی و تولیدات صنعتی.
 -۲منظوری تاسیس و توسعه البراتوار اداره ستندرد.
 -۳منظوری و تطبیق ستندرد های ترتیب شده.
 -۴تصویب و پیشنهاد تاسیس شعبات اداره ستندرد در سایر والیات مطابق به احکام قانون.
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 -۵منظوری مقاوالت و موافقتنامه اداره ستندرد افغان با موسسات ستندرد خارجی و بین المللی.

ماده ششم – جلسات کمیته عالی به دعوت آمر اداره دایر و در صورت الزم به تقاضای رئیس مجلس جلسات فوق
العاده نیز دایر میگردد.

ماده هفتم – تصاویب کمیته عالی به اکثریت آراء انتخاب میگردد.

ماده هشتم – اداره ستندرد میتواند در مقابل خدمات و اعطای سرتفیکت اجرت مناسب طبق احکام قانون اخذ نماید.
ماده نهم – مقررات اداره ستندرد افغان بعد از نشر در جریده رسمی نافذ میگردد.

