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له مستهلک څخه د مالتړ دقانون
په اړه د ملي شوري د مجلسینو د
ګډ هیئت د فیصلې د توشېح په
هکله د افغانستان اسالمي
جمهوریت د رئیس

فرمان
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
در مورد توشیح فیصله هیئت
مختلط مجلسی شورای ملی
پیرامون قانون حمایت

فرمان

از مستهلک

ګڼه)۹۱۱( :
نېټه۹۳۱۲ /۸ /۵۲ :

شماره)022( :
تاریخ0935/8/45 :

د افغانستتتان د اساستتي قتتانون د
څلور شپېتمې متاد د( )۹۱جتء د
حکم له مخې ،او د سلمې ماد د ()۵
فقر په اتکا سره ،له مستهلک څخه

به تأسی از حکم جتء ( )01متادۀ
شصت وچهارم و متکی به فقرۀ ()4
مادۀ صدم قانون اساسی افغانستتان،
فیصتتلش شتتماره ( )441متتخر

د مالتړ د قانون په هکله د ملي شوري
د مجلستتتینو د ګتتتډ هیئتتتت
د  ۹۳۱۲ /۷ /۹۱نېټې ( )۵۵۱ګڼته

 0935/7/03هیئت مختلط مجلسی
تانون
تورد قت
تی را در مت
تورای ملت
شت
حمایتتت از مستتتهلک ،توشتتیح

فیصله توشېح کوم.

می دارم.

دغه فرمان د ملي شوري د مجلسینو د
ګډ هیئت له فیصلې او د نوموړي قانون

ای فرمان همراه بتا فیصتلش هیئتت
تتورای
تتی شت
تتتلط مجلست
مخت

تتتتره
تتتتت ست
تتتته مت
لت

ملتتی و متتت قتتانون متتت کره

مادۀ اول:

لومړۍ ماده:

مادۀ دوم:

دوه یمه ماده:
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شي.
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در جریتتتدۀ رستتتمی نشتتتر
گردد.

محمد اشرف غنی

محمد اشرف غني
دافغانستان داسالمي جمهوریت رئیس

رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
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دافغانستان د اسالمي جمهوري دولت

دولت جمهوری اسالمی افغانستان

ملي شوري
له مستهلک څخه د مالتړ د قانون
فیصله

شورای ملی
فیصله
قانون حمایت از مستهلک

پرله پسې ګڼه)۵۵۱( :
د فېصلې نېټه۹۳۱۲ /۷ /۹۱ :

شمارۀ مسلسل)۵۵۱( :
تاریخ فیصله0935/۷/۹۱ :

د افغانستان د اساسي قانون د ستلمې
ماد له حکم سره سم ،د ملي شوري د
دواړو جرګو له دریو ،دریو غړیو څخه

تدم
تادۀ صت
تم مت
تی از حکت
ته تأست
بت
قانون اساستی افغانستتان ،هیئتت
مختلط مجلسی شورای ملی به ترکیب

جوړ شوي ګډ هیئت له مستهلک څخه
د مالتړ قانون له یو لړ تعدیلونو سره په
تې
تادو کت
تلونو او ( )۲۵مت
( )۱فصت
تنبې
تې د دوشت
د  ۹۳۱۲ /۷ /۹۱نېټت

سه ،سه نف ر از اعضای هر جرگه قانون
حمایت از مستهلک را با یک سلسله
تعتتدیالد در ( )2فصتتل و ()51
متتاده در جلستتش روز دوشتتنبه

تله
تې فیصت
تډه کت
ته غونت
تې پت
ورځت
کړ.

متتتخر  0935/7/03فیصتتتله
نمود.
رئیس هیئت مختلط

حاجي محمد هاشم

حاجی محمد هاشم

د ګډ هیئت مرستیال

معاون هیئت مختلط
صالحه مهرزاد

د ګډ هیئت رئیس

صالحه مهرزاد
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فهرست مندرجات
قانون حمایت از مستهلک
فصل اول
احکام عمومی
ماده
مادۀ اول:
مادۀ دوم:

صفحه
عنوان
مبنی7......................................................
هدف7....................................................

مادۀ سوم:
مادۀ چهارم:
مادۀ پنجم:

اصطالحات8...............................................
ساحۀ تطبیق01.............................................
مرجع تطبیق 00...........................................

فصل دوم
حقوق و مکلفیت ها
مادۀ ششم:
مادۀ هفتم:
مادۀ هشتم:

مکلفیت تولید کننده00....................................
مکلفیت عرضه کننده04...................................
ارایۀ معلومات01..........................................

مادۀ نهم:
مادۀ دهم:
مادۀ یازدهم:

عدم ارایۀ معلومات غیر واقعی توسط تولید کننده05.......
عدم ارایۀ معلومات غیر واقعی توسط عرضه کننده07.......
منع تولید ،تورید یا صدور اجناس دارای معلومات...........

مادۀ دوازدهم:
مادۀ سیزدهم:

غیر واقعی08..............................................
نشر اعالنات08...........................................
اعطای تحفه یا جایزه به وقت معینه01......................
2
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مادۀ چهاردهم:
مادۀ پانزدهم:
مادۀ شانزدهم:

عرضۀ جنس مطابق اعالن41...............................
عدم مطالبۀ قیمت جنس یا خدمت40.......................
مطالبۀ پول در برابر جنس و خدمت تقاضا ناشده40........

مادۀ هفدهم:
مادۀ هجدهم:
مادۀ نزدهم:

فروش از راه دور44........................................
فسخ قرار داد42..........................................
حقوق مستهلک در برابر تولید کننده یا عرضه کننده45....

مادۀ بیستم:

جلوگیری از درج شرایط غیر عادالنه در قرار داد42.......

مادۀ بیست ویکم:

ادارۀ حمایت از مستهلکین47.............................

مادۀ بیست ودوم:
مادۀ بیست وسوم:
مادۀ بیست و چهارم:

وظایف و صالحیت های اداره48...........................
ارایۀ شکایت41...........................................
اجراآت اداره41...........................................

مادۀ بیست و پنجم:
مادۀ بیست وششم:
مادۀ بیست و هفتم:
مادۀ بیست و هشتم:

حل و فصل شکایت11....................................
انصراف از شکایت15....................................
اهل خبره12...............................................
کمیسیون جلوگیری از تولید ،توریدو عرضه................

مادۀ بیست و نهم:
مادۀ سی ام:
مادۀ سی و یکم:

فصل سوم
اداره حمایت از مستهلکین
وظایف و صالحیت های آن

جنس تاریخ گذشته ،بی کیفیت و تقلبی12..................
وظایف و صالحیت های کمیسیون18.....................
ارایۀ گزارش به ادارات عضو کمیسیون11 ..............
محو جنس تاریخ گذشته11...............................
5
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مادۀ سی و دوم:
مادۀ سی و سوم:
مادۀ سی و چهارم:

کمیتۀ عالی مستهلک11...................................
مکلفیت های کمیته21....................................
اجراآت کمیته جهت حل و فصل شکایت21...............

مادۀ سی و پنجم:
مادۀ سی و ششم:
مادۀ سی و هفتم:

اسناد اثباتیه22............................................
تصمیم کمیته در مورد جنس یا خدمت غیر مصئون25.....
ممنوعیت25..............................................

مادۀ سی و هشتم:
مادۀ سی و نهم:
مادۀ چهلم:
مادۀ چهل و یکم:

جمع آوری اجباری جنس غیر مصئون22..................
حق جمع آوری داوطلبانه جنس غیر مصئون27............
لغو جمع آوری اجباری جنس28.........................
اطالع صدمه21...........................................

مادۀ چهل و دوم:
مادۀ چهل و سوم:
مادۀ چهل و چهارم:

نشر اسم تولید کننده و عرضه کنندۀ متخلف51............
ارجاع موضوع به ادارۀ ذیصالح50........................
مراجعه به محکمه و تعلیق تطبیق دساتیر50..................

فصل چهارم
احکام نهایی
مادۀ چهل و پنجم:
مادۀ چهل و ششم:
مادۀ چهل و هفتم:

تعقیب عدلی54............................................
حق ایجاد انجمن ها51.....................................
محرمیت51.................................................

مادۀ چهل و هشتم:
مادۀ چهل و نهم:
مادۀ پنجاهم:

عواید ناشی از جریمه ها52.................................
پیشنهاد مقرره ها ،وضع لوایح و طرزالعمل ها52..........
انفاذ52...................................................
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له مستهلک څخه دمالتړ قانون
لومړی فصل
عمومي حکمونه

قانون حمایت از مستهلک
فصل اول
احکام عمومی

دغه قانون د افغانستان د اساسي قانون

این قانون درروشنی احکمام ممواد

د یوولسمې او دیارلسممې ممادو د
حکمونو په رڼا کې وضع شوی دی.

یازدهم وسمیددهم قمانون اساسمی
افغانستان ،وضع گردیده است.

ددې قانون موخې عبارت دي له:
 -۱د جنس یا خدمت د تولیدوونکي یا
عرضه کوونکي د درغلم (تللم )
او الرورک کموونکو اعمالو او غیر

اهداف این قانون عبارت اند از:
 -0حمایت از مسمتهلک در برابمر
تلل واعمممال گممراه کننمده
ومعلوممممات غیمممر واقعمممی

واقم عي معلوماتو پمه واانمدې لمه
مستهلک څخه مالتړ.
 -۲د جنس یا خدمت په هکله د هغو

تولید کننده یا عرضه کنندۀ جنس یما
خدمت.
 -4آگاهی مستهلک در مورد جنس

دعرضه کوونکي په واسطه د معلوماتو
د وااندې کولو له الرې د مستهلک
خبرتیا.
 -۳د جنس یا خدمت له کیفیت څخه

یمما خممدمت از ریمم ارایممۀ
مدۀ
مه کننم
مض عرضم
مات توسم
معلومم
آنها.
 -9حصمول ا ممینان مسمتهلک

مبنی
مادۀ اول:

مبني
لومړۍ ماده:

هدف
مادۀ دوم:

موخه
دوه یمه ماده:
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د مستهلک د ډاډ حاصلېدل.

از کیفیت جنس یا خدمت.

اصطالحګانې
درېیمه ماده:

اصطالحات
مادۀ سوم:

دغه اصطالحګانې په دې قانون کمې
الندې مفاهیم افاده کوي:

اصطالحات آتی در این قانون مفاهیم
ذیل را افاده می نماید:

 -۱مستهلک :هغه شخص دی چمې
جنس یا خدمت یې د شخصي لګښت
یا عامه خدمتونو لپاره د بیې په بمدل
کې پېرلی وي.

 -0مستهلک :شخصمی است کمه
جنس یا خمدمت را جهت مصمرف
شخصی یا خدمات عاممه در بمدل
قیمت ،خریداری نموده باشد.

 -۲اعالنونه :د مستهلک د خبرتیا او
دجنس یا خدمت دعرضه کولو دترویج
لپاره ،تبلیغات او اشتهارات دي.

 -4اعمالنات :تبلیغات و اشتهارات
است ،جهت آگاهی دهی مستهلک و
ترویج عرضۀ جنس یا خدمت.

 -۳شاکي :هغه حلیلي یما حکممي
شخص دی چې د نامعیاري جنس یما
خدمت په هکله ،واکمنو مراجعو تمه
شکایت کوي.

 -9شاکی :شخص حلیلی یماحکمی
است که به مراجع ذیصالح در رابطه
به جنس یا خمدمت غیمر معیماری،
شکایت می نماید.

 -۴شکایت :هغه اعتراض دی چې د
نامعیاري جنس یا خدمت په ااونمد د
شاکي له خوا واکمنې مرجع تمه پمه

 -2شکایت :اعتراضی اسمت کمه
توسض شاکی در رابطه به جمنس یما
خدمت غیر معیاری ور کتبمی بمه

لیکلي ډول وااندې شوی وي.
 -۵قرارداد :د جنس د برابرولو یا د
خدمت دعرضه کولو لپاره دمستهلک

مرجع ذیصالح ،ارایه گردیده باشد.
 -1قرارداد :تمواف کتمبی ممیان
مستهلک وتولید کننده یا عرضه کننده
8
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او تولیدوونکي یا عرضه کوونکي تر

است ،جهت تهیۀ جنس یما عرضمه

منځ لیکلی تواف دی.
 -۶تولید :د جنس رامنځته کمول،
را اېسمتل (اسمتخراج) ،استحصال،
پروسس یا بسته بندي ده.

خدمت .
 -6تولیممد :ایجمماد ،اسممتخراج،
استحصال ،پروسس یا بسته بنمدی
جنس می باشد.

 -۷تولیدوونکی:هغه حلیلي یا حکمي
شخص دی چې جنس یمې رامنځتمه
کړی ،رااېستلی ،استحصال ،پروسس

 -7تمولید کننمده :شخص حلیلی
یا حکمی است که جنس را ایجماد،
استخراج ،استحصال ،پروسس یا بسته

یا بسته بندي کړی وي.
 -۸عرضه :د هبې په استثناء په نغده
یا د قسطونو په ډول د جنس یا خدمت
پلورل ،راکړه ورکړه او اجاره ده ،خو

بندی نموده باشد.
 -8عرضه :فروش ور نلد یما بمه
اقساط ،تبادله و اجاره جنس یا خدمت
می باشد به استثنای هبه ،مگر اینکمه

دا چې هبې د سوداګریدو تبلیغاتو پمه
منظور ،صورت موندلی وي.
 -۹عرضه کوونکی :هغه شخص دی

هبه به منظور تبلیغات تجارتی ،صورت
گرفته باشد.
 -3عرضه کننده :شخصی است که

چې جنس یا خدمت یې وااندې کړی
وي.
 -۱۱خدمت :د منل شوو معیمارونو
مطاب په قرارداد کې د درج شموو

جنس یا خدمت را عرضمه نمموده
باشد.
 -01خدمت :انجام اممور منمدرج
قرارداد مطاب معیار های قبول شمده

چارو سرته رسول دي.
 -۱۱نا مصئونه جنس:هغه جنس دی
چې د ورکړل شوي الرښود مطاب د

می باشد.
 -00جنس غیر مصئون :جنسی است
که با وجود استفاده یا اسمتعمال آن
3
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هغه د استفادې او کارولو سره سره ،د

مطاب رهنمود داده شده ،سب

مستهلک د جسمي زیان د رامنځتمه
کېدو سب شوی وي.

ضرر جسممی مسمتهلک گردیمده
باشد.

ددغه قانون حکمونمه پمه النمدې
ا شخاصو باندې د تطبی وا دي:
-۱هغممه تولیممدوونکی او عرضممه
کوونکی چې د هېواد دننه جنس یما

احکام این قانون باالی اشخاص ذیمل
قابل تطبی می باشد:
 -0تولید کننده و عرضه کنندۀ که در
داخل کشور جنس یا خدمت را عرضه

خدمت وااندې کوي.
 -۲هغه بهرنی تولیدوونکی او عرضه
کوونکی چې د هېواد دننه نماینمدګي

می نماید.
 -4تولید کننمده وعرضمه کننمدۀ
خارجی که نمایندگی در داخل کشور

لري او د هغه د اعمالو او اهمال لمه
امله مستهلک د هېواد دننه زیمانمن
شي.
 -۳هغه دولتي تصدۍ یا شرکتونه چې

داشته و از اثر اعمال یا اهممال وی
مستهلک در داخل کشمور مترمرر
شود.
 -9تصدی ها یا شرکت های دولتی

د هغوی انتفاعي فعالیتونه د هېواد دننه
د جنس یا خدمت له وااندې کولمو
سره اایکه ولري.

که فعالیت های انتفاعی آن ها ارتباط
به عرضه جنس یا خدمت در داخمل
کشور داشته باشد.

د تطبی ساحه
څلورمه ماده:

ایجاد

ساحۀ تطبی
مادۀ چهارم:
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د تطبی مرجع
پنځمه ماده:

مرجع تطبی
مادۀ پنجم:

د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ددې
قانون د حکمونو د تطبی مرجع ده.

وزارت تجارت وصنایع مرجع تطبی
احکام این قانون می باشد.

د تولیدوونکي مکلفیت
شپږمه ماده:

مکلفیت تولید کننده
مادۀ ششم:

فصل دوم
حلوق ومکلفیت ها

دوه یم فصل
حلوق او مکلفیتونه

( )۱تولیدوونکی د عرضه کوونکي او
مدې
مسمتهلک پمه واانمدې د النم
مکلفیتونو لرونکی دی:

( ) 0تولید کننده در برابرعرضه کننده
و مستهلک دارای مکلفیت های ذیل
می باشد:

-۱په لېبل کمې لمه یمادو شموو
مشخصاتو سره د جنس مطابلت.
 -۲له وااندې شوې نمونې سمره د
کیفیت او کمیت له نظمره د جمنس

 -0مطابلت جنس با مشخصات ذکر
شده در لیبل.
 -4مطابلممت جممنس از نظممر
کیفیت وکمیمت بما نمونمۀ ارایمه

مطابلت.
 -۳له عی او نلص څخه د جنس یا
خدمت پاکوالی.

شده.
 -9عاری بودن جنس یا خمدمت از
عی ونلص.

 -۴له مخکې څخه د وااندې شموې
ژمنې مطاب په دې هکله د جنس یما
خدمت خوندیتوب او دوام.

 -2مصئونیت ودوام جنس یا خدمت
مطاب تعهد از قبل ارایمه شمده در
مورد.
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 -1د موافله شوي مودې په ترڅ کې

 -1تسلیمی جنس یا عرضۀ خدمت به

مستهلک ته د جنس سمپارل یما د
خدمت عرضه کول.
( )۲تولیدوونکی مکلم دی ،لمه
تخنیکي ملرراتو ( اجباري ستندردونو)

مستهلک در خمالل ممدت توافم
شده.
( ) 4تولید کننده مکلم اسمت ،از
مطابلت جنس یا خدمت با ملمررات

سره د جنس یا خدمت له مطابلمت
څخه ډاډ ترالسه او له هغه وروسمته
جنس یا خمدمت واانمدې کمړي.

تخنیکی (سمتندرد همای اجبماری)
ا مینان حاصل و بعد از آن جنس یما
خدمت را ارایه نماید.

( )۳تولیدوونکی نشي کوالی ،ددې
مادې په ( )۱فلره کمې درج شموي
مکلفیتونه په قرارداد کې تحری یما
محدود کړي.

مد،
می توانم
مده نمم
مد کننم
( ) 9تولیم
مکلفیت های مندرج فلرۀ ( )0ایمن
ماده را در قرارداد تحری یا محدود
نماید.

د عرضه کوونکي مکلفیت
اوومه ماده:

مکلفیت عرضه کننده
مادۀ هفتم:

( ) ۱عرضه کوونکی د مستهلک پمه
وااندې ددې قانون په شپږمه ماده کې

( )0عرضممه کننممده عممالوه بممر
مکلفیت های مندرج مادۀ ششم ایمن

د درج شوو مکلفیتونو سربېره ،الندې
مکلفیتونه هم لري:
 -۱مستهلک ته له مداحمت پرتمه د

متهلک ،دارای
مر مسم
مانون دربرابم
قم
مکلفیت های ذیل نید می باشد:
 -0ع رضۀ جنس یا خمدمت بمدون

جنس یا خدمت عرضه کول.
 -۲د جنس د ترمیم لپاره د پرزو او
آسانتیاوو له شتون څخه د ډاډ ترالسه

مداحمت به مستهلک.
 -4حصول ا مینان از موجودیمت
پرزه جات و تسهیالت برای تمرمیم
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کول.

جنس.

-۳له مهارت او احتیاط سره د خدمت
عرضه کول.
( ) ۲عرضه کوونکی مکلم دی ،د
رسمي دولتي اندازه ګېرۍ د واحد له

 -9عرضه خمدمت بما مهمارت و
احتیاط.
( )4عرضه کننده مکلم اسمت،
جنس یا خمدمت را بما نظرداشمت

په پام کې نیولو سره جنس یا خدمت د
مستهلک په حرور کې وزن یا اندازه
کړي.

واحد اندازه گیری رسمی دولتمی در
حرور مسمتهلک وزن یما انمدازه
نماید.

( )۳که چېرې عرضه کوونکی د جنس
یا خدمت له عرضه کولو مخکمې د
هغوی د نواقصو په هکله مستهلک ته
معلومات ورکړی وي او د هغه سمره

( )9هرگاه عرضمه کننمده قبمل از
عرضۀ جنس یا خمدمت در رابطمه
به نمواقص آن هما بمه مسمتهلک
معلومات داده باشمد وبما وجمود

سره  ،مستهلک د معاملې سرته رسولو
ته حاضر وي ،په دې صمورت کمې
مستهلک نشي کوالی ددې مادې په

آن ،مستهلمک حاضمر به انجمام
معاملممه باشممد در ایممن صممورت
مستهلک نمی تواند از حلوق مندرج

( ) ۱فلره کې له درج شوو حلوقمو
څخه ګټه واخلي .د خوراکي توکمو،
درملو او دې ته ورته په استثناء.

فلرۀ ( )0این ماده مستفید گردد .به
استثنای مواد خوراکمه ،ادویه و امثال
آن.

( )۱تولیدوونکی او عرضه کموونکی
مکل دي ،د جنس یا خمدمت پمه

( )0تولید کننده و عرضمه کننمده
مکل اند  ،قبمل از انجمام معاملمه

ارایۀ معلومات
مادۀ هشتم:

د معلوماتو وااندې کول
اتمه ماده:
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ااوند د معاملې له ترسره کولو دمخه،

در رابطه بمه جمنس یما خمدمت،

مستهلک ته الندې معلومات وااندې
کړي:
 -۱مشخصات یا اساسي خصوصیات.
 -۲اندازه او بیه.

معلومات ذیل را به مستهلک ارایمه
نمایند:
 -0مشخصات یا خصوصیات اساسی.
 -4اندازه وقیمت.

 -۳د ګټې اخیستنې ډول.
 -۴د نص او جواښت د تګمالرې
الرښود.

 -9رز استفاده.
 -2رهنممممای روش نصممم و
ساختمان.

 -۵اصلي ترکی او محتوا.
 -۶ساتنید الرښود.
 -۷د جنس ورنټي.
 -۸د جنس ګرنټي.

 -1ترکی و محتوای اصلی.
 -6رهنمود حفاظتی.
 -7ورنتی جنس.
 -8گرنتی جنس.

 -۹دجنس داستهالک د وخت موده.
 -۱۱د ااتیا وا نور معلومات.
( )۲د جنس عرضه کوونکی مکلم

 -3مدت زمان استهالک جنس.
 -01سایر معلومات مورد ضرورت.
( )4عرضه کنندۀ جنس مکل است،

دی ،د جنس بیه په واضح ډول او په
افغانیو ولیکي او د جنس له پاسه یمې
ولګوي.
( ) ۳د خدمت عرضه کوونکی مکل

قیمت جنس را ور واضح و به پول
افغانی تحریر وباالی جمنس نصم
نماید.
( )9عرضه کنندۀ خمدمت مکلم

دی ،د ااوند ح الخدمت بیمه پمه
واضح ډول په افغانیو د مستهلک لپاره
بیان کړي.

است ،قیمت ح الخدمت مربوط را
ور واضح به پمول افغمانی بمرای
مستهلک بیان نماید.
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( ) ۴که چېرې بهرنی تولیدوونکی په

( )2هرگاه تولید کنندۀ خمارجی در

افغانستانکې دننه سوداګریده نمایندګي
ول ري مکل دی ،له جنس څخمه د
ګټې اخیستنې الرښود د هېمواد لمه
رسمي ژبو څخه په یموې کمې همم

داخل افغانستان نماینمدگی تجمارتی
داشته باشد مکل اسمت ،رهنممود
می از
مه یکم
منس را بم
متفاده از جم
اسم
زبان های رسمی کشور نیمد ارایمه

وااندې کړي.
( )1ټول تولیدي ،خدماتي او د اجناسو
په ځانګړې توګه د درملو او خوراک

نماید.
( )1تمامی شرکت همای تولیمدی،
خدماتی و واردکنندگان اجناس به ور

واردوونکي شرکتونه باید د جنممس
پرمخ د هېواد په رسمي ژبه ،د تولیمد
خصوصیتونه ،ترکیبونه ،د تولید ځای،
مه
ما نېټم
مه او د انلرم
مد نېټم
د تولیم

اخممص دارویممی و غمماایی بایممد
خصوصیات ،ترکیبات ،محل تولیمد،
تاریخ تولید و تاریخ انلرا را به زبان
رسمی کشور روی جنمس تحریمر

ولیکي.

بدارند.

د تولیدوونکي په واسطه د غیمر
واقعي معلوماتو نه وااندې کول
نهمه ماده:

عدم ارایۀ معلومات غیر واقعمی
توسض تولید کننده
مادۀ نهم:

( )۱تولیدوونکی نشي کوالی ،عرضه
کوونکي یامستهلک ته دالندې مواردو
په ااوند غیر واقعي معلومات وااندې
کړي:

( )0تولید کننده نمی تواند ،معلومات
غیر واقعی را در رابطه به موارد ذیل
به عرضه کننده یا مسمتهلک ارایمه
نماید:

 -۱تخنیکممي ملررات(اجبمماري
ستندردونه) ،د جنس کمیت ،کیفیت،

متندردهای
مررات تخنیکی(سم
 - 0م لم
اجباری)،کمیت ،کیفیمت ،شمرکت
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تولیدوونکی شرکت ،نوعیت او نوی

تولید کننده ،نوعیمت وجدیمد یما

والی یا کارول شوی.
 -۲دګټې اخیسمتنې او ګټورتموب
خصوصیت په ځانګړي ډول جنس یا
خدمت.

مستعمل بودن جنس.
 -4خصوصمممیت اسمممتفاده و
مفیدیت به خصموص جنممس یما
خدمت.

 -۳د جنس یا خمدمت د پېرلمو د
ملصد ترالسه کېدل.
 -۴د جنس ورنټي او ګرنټي.

 -9برآورده شدن ملصد خرید جنس
یا خدمت.
 -2ورنتی وگرنتی جنس.

 -۵د جنس تولیدوونکی هېواد.
 -۶د مجاز جنس یا خدمت عرضمه
کول.
 -۷ددرمل دشفا ورکونې دخصوصیت

 -1کشور تولید کنندۀ جنس.
 -6عرضممۀ جممنس یمما خممدمت
مجاز.
 -7داشتن خصوصمیت شفابخشمی

لرل.
 -۸د جنس یا خدمت د خونمدیتوب
خصوصیت.

ادویه.
 -8خصوصیت مصئون بودن جنس یا
خدمت.

( )۲تولیدوونکی نشي کوالی ،هغمه
اعمال چې دبل تولیدوونکي د مؤسسې
له نوم ،محصوالتو او یما صمنعتي او
سوداګریدو فعالیتونو سره د تېروتنمې

( ) 4تولید کننده نمی تواند ،اعمالی را
که باعث اشتباه بما نمام مؤسسمه،
محصوالت ویا فعالیت های صنعتی ویا
تجارتی تولید کننده دیگر گردد ،انجام

المل شي ،ترسره کړي.
( )۳تولیدوونکی نشي کوالی ،هغمه
اعمال ترس ره یا غیر واقعي څرګندونې

دهد.
( )9تولید کننده نمی تواند ،اعمالی را
انجام دهد یا اظهارات غیمر واقعمی
06
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وااندې کړي په داسې ډول چې دبل

ارای ه نماید به نحموی کمه اعتبمار

تولیدوونکي دمؤسسې ،محصوالتو او
یا صنعتي او یا سوداګریدو فعمالیتونو
اعتبار عیبجن یا محوه کړي.

مؤسسه ،محصوالت ویا فعالیت های
صنعتی ویا تجارتی تولید کنندۀ دیگر
را خدشه دار یا محو نماید.

د عرضه کوونکي په واسطه د غیر
واقعي معلوماتو نه وااندې کول
لسمه ماده:

عدم ارایۀ معملومات غیر واقعی
توسض عرضه کننده
مادۀ دهم:

( )۱عرضه کوونکی نشي کموالی،
ددې قانون د نهمې مادې د درج شوو

( )0عرضه کننده نمی تواند ،عمالوه
برموارد مندرج مادۀ نهم این قمانون،

مواردو سربېره ،د الندې مواردو پمه
ااوند غیر واقعي معلومات مسمتهلک
ته وااندې کړي:
مي
مت ،تخنیکم
مدمت نوعیم
 -۱دخم

معلومات غیر واقعی را به مسمتهلک
در رابطه بمه مموارد ذیمل ارایمه
نماید:
می،
مررات تخنیکم
مت ،ملم
 -0نوعیم

ملررات ،کمیت او کیفیت او د هغه
عرضه کول د هغه شخص په واسمطه
چې د کس  ،تخصص او یا مهمارت

ممدمت
ممت خم
ممت وکیفیم
کمیم
وعرضه آن توسض شخص که دارنمدۀ
پیشممه ،تخصممص و یمما مهممارت

لرونکی وي.
 -۲دجنس  ،تولید او د هغه د پروسس
نوی والی.
 -۳تر ټاکل شوي وخمت پمورې د

می باشد.
 -4جدید بودن جنس ،تولید وپروسس
آن.
 -9تممرمیم جممنس الممی میعمماد

جنس ترمیم.
 -۴د جنس یا خدمت بیه.

معینه.
 -2قیمت جنس یا خدمت.
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 -۵له کمښت( تخفی ) سره د جنس

 -1فروش جنس یا عرضۀ خدمت با

پلورل یا د خدمت عرضه کول.
 -۶دکار دځای بدلول یا د سوداګرۍ
پای.
( )۲عرضه کوونکی نشي کموالی،

تخفی .
متم
ما خم
مار یم
مل کم
مر محم
 -6تغییم
تجارت.
( )4عرضه کننده نمی تواند ،مستهلک

مستهلک د جنس یا خدمت په منلمو
مکل کړي.

را مکل به قبول جنس یما خمدمت
نماید.

دغیرواقعي معلوماتولرونکوجنسونو
د تولیدولو ،واردولو یا صادرولو
منع
یوولسمه ماده:

منع تولید ،تورید یا صدور اجناس
مممر
مممات غیم
دارای معلومم
واقعی
مادۀ یازدهم:

تولیدوونکی یا عرضه کوونکی نشمي
کوالی ،د ګمرکاتو په قانون کمې د

تولید کننده یاعرضه کننده نمی تواند،
جنسی راکه معلومات غیر واقعمی در

درج شوو حکمونو له په پام کې نیولو
پرته ،هغه جنس چې په هغه کې غیمر
واقعي معلومات درج ،چاپ ،حمک،

آن درج ،چاپ ،حمک ،ملحم یما
ضمیمۀ پوش یا لیبل آن باشد ،بمدون
در نظرداشممت احکممام منممدرج

ملح یا د هغه د پوښ یا لېبل ضمیمه
وي ،وارد ،صادر یا عرضه کړي.

قانون گمرکات وارد ،صادر یا عرضه
نماید.

( ) ۱تولیدوونکی یا عرضه کموونکی

( )0تولید کننده یا عرضمه کننمده

نشراعالنات
مادۀ دوازدهم:

د اعالنونو خپرول
دوولسمه ماده:
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نشي کوالی ،د جنس یما خمدمت

نمی تواند ،در رابطه بمه جمنس یما

په ااه غیر واقعي اعالنونمه خپمارۀ
کړي.
( )۲تولیدوونکی یا عرضه کموونکی
نشي کم والی ،ااوند اعالنونه د نورو

خدمت اعالنات غیر واقعی را نشمر
نماید.
( )4تولید کننده یا عرضمه کننمده
نمی تواند ،اعالنمات مربموط را در

تولیدوونکو او عرضه کوونکمو لمه
اعالنونو سره په ملایسه کې د جنس یا
خدمت د نوم د یمادولو ،تصمویر او

ملایسه با اعالنات سایر تولید کنندگان
یا عرضه کنندگان از ری تاکر نام،
تصویر و مشخصات ویژۀ جمنس یما

ځانګړو مشخصاتو له الرې په خپلمه
ګټه داسې خپارۀ کړي چې هغو تمه د
زیان یا سپکاوي ،المل شي.
( )۳تولیدوونکی یا عرضه کموونکی

خدمت به نفع خویش موری نشمر
نماید که باعث صدمه یا توهین به آنها
گردد.
( ) 9تولید کننده یا عرضه کننده نمی

نشي کوالی ،د جنس یا خدمت پمه
هکله هغه ااوند اعالنونه خپاره کړي
چې د اسالمي ارزښتونو خالف وي.

تواند ،اعالنات مربوط را در رابطه به
جنس یا خدمت نشر نماید که مخال
ارزش های اسالمی باشد.

( )۴ا عالنونه باید د هېواد پمه یموې
رسمي ژبې ،واضح او د فهم وا ادبیاتو
لرونکي وي.

( ) 2اعالنات باید به یکی از زبان های
رسمی کشور و دارای ادبیات واضح
و قابل فهم باشد.

په ټاکلي وخت د تحفې یا جایدې
ورکول
دیارلسمه ماده:

اعطای تحفه یا جایده بمه وقمت
معینه
مادۀ سیددهم:

موونکی
مه کم
مدوونکی او عرضم
تولیم

تولیدکننممده و عرضممه کننممده
03
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است ،تحفه ،جایده و تخفی

کې کمښت یا د مجاني اقالمو ورکول
چې د جنس یا خدمت د وااندې کولو
پر وخت مستهلک ته ژمنه ورکوي ،په
ټاکلي وخت هغه ته ورکړي.

درقیمت یا اعطای اقالم مجانی را که
حین عرضۀ جنس یما خمدمت بمه
مستهلک وعده می نماید ،در زممان
معینه به وی اعطا نماید.

د اعالن مطاب د جنس عرضمه
کول
څوارلسمه ماده:

مماب
ممنس مطم
ممۀ جم
عرضم
اعالن
مادۀ چهاردهم:

( )۱تولیدوونکی یا عرضه کموونکی

( )0تو لید کننده یا عرضمه کننمده

کوالی شي ،د جنس یا خدمت عرضه
کول په هغې ټاکلې بیه او ټاکلي وخت
اعالن کړي چې د هغهْ د عرضه کولو
وس(توان) ولري.

می تواند ،عرضه جنس یا خمدمت را
به قیمت معین و در زمان معین اعالن
نماید که توانایی عرضۀ آن را داشمته
باشد.

( )۲تولیدوونکی یا عرضه کموونکی
مکل دی ،د هغه جنس یا خدمت چې
اعالن کړی یې دی د ماهیت له په پام

( )4تولیدکننده یا عرضه کننده مکل
است ،با نظرداشت ماهیت جنس یما
خدمت که آن را اعالن نموده است،

کې نیولو سره ،جنس په اعالن کې د
درج شوې مودې په ترڅ کې او پمه
مناسبه بیه او ملدار عرضه کړي.
( ) ۳تولیدوونکی او عرضه کوونکی

جنس را درخالل مدت مندرج اعالن
و به قیمت وملدار مناسم عرضمه
نماید.
( )9عرضه کننده یا تولیمد کننمده

نشي کوالی ،د هغه جنس یا خمدمت
چې اعالن کړی یې دی ،بدیل عرضه

نمی تواند ،بدیل جنس یما خمدمتی
راکممه اعممالن نممموده ،عرضممه
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کړي.

نماید.

د جنس یا خدمت د بیې نه غوښتل
پنځلسمه ماده:

عدم مطالبۀ قیمت جنس یا خدمت
مادۀ پانددهم:

تولیدوونکی یا عرضه کوونکی نشمي
کوالی ،د جنس یا خدمت بیمه پمه

تولید کننده یا عرضه کننمده نممی
تواند ،قیمت جنس یما خمدمت را

الندې حاالتو کې له مستهلک څخمه
وغوااي:
 -۱د نومواي جنس یما خمدمت د
تلاضا کولو قصد ونلري.

در حاالت ذیل از مستهلک مطالبمه
نماید :
 -0قصد تلاضای جنس یا خمدمت
ماکور را نداشته باشد.

 -۲له هغه جنس یا خدمت څخمه د
پرته شي(څید) د تلاضا کولو قصمد
ولري چې د هغه د بیمې بمدل یمې

 -4قصد تلاضای جنس یا خمدمت
غیر از آنچه را داشمته باشمد کمه
موده
ما نمم
مت آن را اخم
مدل قیمم
بم

اخیستی دی.
 -۳په ټاکلې موده کې د جمنس یما
خدمت د عرضه کولو توان ونلري.

است.
 -9توانایی عرضه جنس یا خدمت را
در مدت معینه نداشته باشد.

د نه غوښتل شوي جنس او خدمت
په وااندې د پیسو غوښتل
شپااسمه ماده:

مطالبۀ پول دربرابر جنس وخدمت
تلاضا ناشده
مادۀ شانددهم:

تولیدوونکی یا عرضه کوونکی نشمي
کوالی ،د هغه جنس یما خمدمت د

عرضه کننمده یما تولیمد کننمده
نمی تواند ،در برابرعرضه ،تحویل یا

عرضه کولو ،تحویل یا اسمتولو پمه
وااندې چې د مستهلک لخوا نمدی

فرستادن جنس یا خدمتی که از رف
مستهلک تلاضا ،نگردیده ،پول مطالبه
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غوښتل شوی ،پیسې وغوااي.

نماید.

له لرې الرې پلورل
اوولسمه ماده:

فروش از راه دور
مادۀ هفدهم:

()۱که چېرې مستهلک جنس یاخدمت
د تېل فون ،انترنت ،فکس ،پُست لمه

( )0هرگاه مستهلک جنس یا خدمت
را از ری تیلفون ،انترنت ،فکمس،

الرې یا لمه نمورو الرو څخمه لمه
تولیدوونکي یا عرضه کوونکي څخمه
غوااي ،پدې صورت کې تولیدوونکی
یا عرضه کوونکی مکل دی ،د جنس

پست یا سایر رق از تولیدکننده یما
عرضه کننده تلاضما ممی نمایمد،
در این صمورت تولیمد کننممده یا
عرضه کننده مکلم اسمت ،قبمل

یا خدمت له عرضه کولو څخه د مخه،
الندې معلومات د مستهلک په واک
کې ورکړي:

ازعرضۀ جنس یا خدمت معلوممات
ذیل را دراختیمار مسمتهلک قمرار
دهد:

 -۱نوم ،شهرت او ااوند آدرس.
-۲دجنس یا خدمت بشپړ مشخصات.
 -۳له جنس څخه د استفادې ډول او
له هغهْ څخه راپیداشوي خطرونه.

 -0نام ،شهرت وآدرس مربوط.
 -4مشخصات کامل جنس یا خدمت.
 -9رز استفاده جنس و خطمرات
ناشی از آن.

 -۴د جنس یا خدمت د عرضه کولو
وخت.
 -۵د تحویلولو ځای.

 -2زمممان عرضممه جممنس یمما
خدمت.
 -1محل تحویلدهی.

 -۶د جنس یا خدمت بیه.
 -۷د بیې ،اُجمرت ،د تحویلولمو د
لګښت او مالیې په شمول د خدمت یا

 -6قیمت جنس یا خدمت.
 -7مصارف مجموعی جنس یاخدمت،
به شمول قیمتُ ،اجمرت ،مصمرف
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جنس مجموعي لګښتونه.

تحویلدهی و مالیه.

 -۸ورنټ ي او د هغه له پلمور څخمه
وروسته خدمتونه.
 -۹د قرارداد شرایض.
 -۱۱دقرارداد د فسمخ وخمت او

 -8ورنتی و خدمات بعد از فمروش
آن.
 -3شرایض قرارداد.
 -01میعمماد و شممرایض فسممخ

شرایض.
 -۱۱د ااوند قرارداد له نلض څخه د
راپیداشوي زیان د جبران د ادعا ح .

قرار داد.
 -00ح ادعای جبران خساره ناشی
ازنلض قرار داد مربوط.

 -۱۲شخړې ته د رسیدګ ډول.
 -۱۳نور هغه معلومات چې مستهلک
غوښتي دي.
( )۲که چېرې مستهلک ددې مادې په

 -04رز رسیدگی به منازعه.
 09م سایر معلوماتی که مسمتهلک
مطالبه نموده است .
( )4هرگاه مسمتهلک بما رعایمت

( )۱فلره کې د درج شوو معلوماتو په
رعایت سره یوجنس وپېري چې دعی
او نلص لرونکی وي ،کوالی شي ،د

معلومات منمدرج فلمرۀ ( )0ایمن
ماده ،جنسمی را خریمداری نمایمد
مد،
مص باشم
مه دارای عی م ونلم
کم

( )۱۱کاري ورځو په ترڅ کې هغمه
مستردکړي اوهغه زیانونه چې پمدې
برخه کې یې زغملي دي لهتولیدوونکي
یمما عرضممه کمموونکي څخممه

می تواند ،در خمالل مدت ( )01روز
ماراتی
مترد و خسم
ماری آن را مسم
کم
را که در زمینه متحممل گردیمده از
تولید کننده یا عرضه کننده ،مطالبمه

وغوااي.

نماید.
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د قرارداد فسخ
اتلسمه ماده:

فسخ قرار داد
مادۀ هجدهم:

( ) ۱تولیدوونکی یا عرضه کموونکی
مکل دی ،د مستهلک په واسمطه د
قراردا د د فسخ د خبرتیا له ترالسمه

( )0تولید کننده یا عرضمه کننمده
مکل است ،بعد ازحصول ا العیمه
فسخ قرارداد ،توسمض مسمتهلک،

کولو وروسته ،دجنس یا خدمت بشپړه
بیه په لنډ وخت کې مسمتهلک تمه
مسترده کړي.
( )۲مستهلک نشي کوالی قرارداد په

قیمت کامل جنس یما خمدمت را
به اسرع وقت به مستهلک مسمترد
نماید.
( )4مستهلک نمی تواند قرارداد را در

الندې حاالتو کې فسخ کړي:
 -۱له جنس یا خدمت څخمه یمې
استفاده کړې وي .پدې شرط چې د

حاالت ذیل فسخ نماید:
 -0از جنس یاخدمت استفاده کرده
باشد .مشروط بر اینکه عی پنهمان

د استفادې پر وخمت

آن درحالممت اسممتفاده آشممکار
گردد.
 -4جنس یا خدمت به ور معیماری
عرضه شده باشد.

 -۳جنس یا خدمت په اختصاصمي
توګه د مستهلک د هدایت مطاب جوا
شوی وي.

 -9جنس یا خمدمت بمه صمورت
اختصاصی ب همدایت مسمتهلک
ساخته شده باشد.

 -۴جنس د سریع الفساد د تازه ګل،
پخې شوې غاا او هغو ته د ورته شیانو
له جملې څخه وي.

 -2ج نس از جملۀ اشیای سریع الفساد
از قبیل گل تازه ،غاای مبخ شمده
وامثال آن باشد.

هغه پټ عی
څرګند شي.
 -۲جنس یا خدمت په معیاري توګه
عرضه شوی وي.
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-۵کتاب ،مجله ،میاشتن  ،ورځپاڼه،

-1جنس شامل کتاب ،مجله ،ماهنامه،

کمپیوتري دیسک ،فلم یا ویدیوګېم په
جنس کې شامل وي.
-۶جنس یا خدمت د مستهلک پمه
واسطه زیان موندلی وي.

روزنا مه ،دیسک کمپیوتری ،فلم یما
ویدیوگیم باشد.
 -6جنس یا خدمت توسض مستهلک
صدمه دیده باشد.

( )۳مستهلک په الندې حاالتو کمې
تولیدوونکي یا عرضه کوونکي تمه د
ل ګښتونو په ورکړې مکل دی:

( ) 9در حاالت ذیل مستهلک مکل
به پرداخت مصارف به تولید کننده یا
عرضه کننده می باشد:

-۱د جنس مستردول ،پدې شرط چې
په قرارداد کې تصریح شوي وي.
 -۲له هغه آدرس څخه غیر ته چې په
قرارداد کې تصریح شوی دی ،د جنس

 -0مسترد نمودن جنس مشروط بمر
این که در قرارداد تصریح شده باشد.
 -4تحویل دهی جنس بمه غیمر از
آدرس ایکه در قرارداد تصریح شمده

تحویلول.

باشد.

د تولیدوونکي یا عرضه کوونکي
په وااندې د مستهلک حلوق
نولسمه ماده:

حلوق مستهلک دربرابرتولیدکننده
یاعرضه کننده
مادۀ نددهم:

که چېرې جنس یا خدمت ددې قانون
په شپږمه او اوومه ماده کې لمه درج
شوو حکمونو سره په مطابلت کې نه
وي عرضه شوی ،مستهلک د الندې

هرگاه جنس یا خمدمت درمطابلمت
به احکام مندرج مواد ششم وهفمتم
این قمانون عرضمه نشمده باشمد،
مسممتهلک دارای حلمموق ذیممل

حلوقو لرونکی دی:
 -۱د جنس بدلول (تعویض) یا ترمیم.

می باشد:
 -0تعویض یا ترمیم جنس.
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 -۲د جنس ردول او د ورکړل شوې

 -4رد جنس و بدست آوردن قیمت

بیې الس ته راوال.
 -۳د خدمت بدلول.
 -۴د سم خدمت وااندې کول او د
هغۀ د ستوندې لرې کول.

تأدیه شده.
 -9تعویض خدمت.
 -2ارایۀ درست خدمت ورفع مشکل
آن.

 -۵د ما لي او جسمي وارد شوي زیان
جبران.

مالی و
مارۀ واردۀ مم
مران خسم
-1جبم
جسمی.

په قرارداد کې دغیرعادالنه شرایطو
له درجولو څخه مخنیوی
شلمه ماده:

جلوگیری از درج شرایض غیمر
عادالنه در قرارداد
مادۀ بیستم:

په قرارداد کې د النمدې ناعادالنمه
شرایطو درجول ،د اعتبار وا ندي:
 -۱د ااخونو د حلوقو او مکلفیتونو د

مل در
مرایض غیرعادالن مۀ ذیم
درج شم
قرارداد ،مدار اعتبار نمی باشد:
 -0از بین بردن تموازن حلموق و

توازن له منځه وال.
 -۲د هغه د تطبی له امله مستهلک
ته د مادي یا معنوي زیان څرګندېدل.

مکلفیت های رفین.
 -4بروز ضرر مادی یا معنموی بمه
مستهلک از اثرتطبی آن.

 -۳په یو ااخیده توګه د قمرارداد د
اجراء محدودیت یا د هغه له اجمراء
څخه ډډه کول.
 -۴له ااخونو څخه یوه ته د قرارداد

 -9محدودیت اجرای قمرارداد یما
مک
مور یم
مرای آن م
ماع از اجم
امتنم
رفه.
 -2تفویض صالحیت فسخ قمرار داد

د فسخ د واک سپارل.
 -۵د قرارداد د نلض پمه علمت ،د

به یکی از رفین.
 -1مکل ساختن یکی از رفین بمه
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ټاکلي مبلغ په ورکړه له ااخونو څخه

پرداخت مبلغ معینه به علمت نلمض

د یوه مکلفول.
 -۶له ااخونو څخه یوه ته د قرارداد
د نوي کولو د واک سپارل.
 -۷مستهلک ته د قرارداد د فسخ د

قرارداد .
 -6تفویض صالحیت تجدید قرار داد
به یکی از رفین.
 -7تفویض صالحیمت تغییر قیممت

ح د لرلو له په پام کې نیولو پرتمه
عرضه کوونکي ته په قمرارداد کمې
د درج شوې ورکړې وا بیې د بدلون

قابل تأدیمۀ منمدرج قمرارداد بمه
عرضه کننده ،بدون در نظر داشت ح
فسممممخ قممممرارداد بممممه

د واک سپارل.
 -۸د عرضه کولو وا جنس یا خدمت
د خصوصیت او مشخصاتو بدلون.
 -۹د قرارداد د تفسیر او د هغمه د

مستهلک.
 -8تغییر مشخصمات وخصوصمیت
جنس یا خدمت مورد عرضه.
 -3تعیین نحوۀ تفسیر قرارداد و نلض

نلض یا نه نلض د ډول ټاکل.
 -۱۱پدې قانون کې د درج شموو
شرایطو د تطبی محدودیت یا نفي.

یا عدم نلض آن.
 -01محدود یت یا نفی تطبی شرایض
مندرج این قانون.

درېیم فصل
له مستهلکینو څخه د مالتړ
اداره د هغې دندې او واکونو

فصل سوم
ادارۀ حمایت از مستهلکین
وظای وصالحیت های آن

په دې قانون کې د درج شوو موخو د

به منظور تحلم اهمداف منمدرج

ادارۀ حمایت از مستهلکین
مادۀ بیست ویکم:

له مستهلکینو څخه د مالتړ اداره
یوویشتمه ماده:
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تحل په منظور ،له مستهلکینو څخه د

ایممن قممانون ادارۀ حمایممت از

مالتړ اداره د سوداګرۍ او صنایعو د
وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي
چې پدې قانون کې د ادارې په نموم
یادېږي.

مسممتهلکین در چوکممات وزارت
تجارت وصنایع فعالیت ممی نمایمد
که در این قمانون بنمام اداره یماد
می شود.

د ادارې دندې او واکونه
دوه ویشتمه ماده:

وظای وصالحیت های اداره
مادۀ بیست ودوم:

اداره د الندې دندو او واکونو لرونکې
ده:

اداره دارای وظای
ذیل می باشد:

-۱له مستهلک څخه دمالتړ د پالیسیو
رح او ترتی .
 -۲له مستهلک څخه په مالتړ پورې د

 -0رح وترتی
از مستهلک.
 -4رح وترتی

ااوندو تلنیني سندونو رح او ترتی .
 -۳د نامعیاري امتعې له پلورلو څخه
څارنه او مخنیوی.
 -۴ددې قانون له حکمونو څخمه د

به حمایت از مستهلک.
 -9نظارت وجلوگیری از فروش امتعه
غیر معیاری.
 -2شناسایی وتثبیت متخل از احکام

سرغړوونکي پېژندل او تثبیت.
 -۵د شاکي د شکایت څېړل او پمه
هکله یې تصمیم نیول.

این قانون.
 -1بررسی شکایت شاکی واتخماذ
تصمیم در زمینه.

 -۶له ااوندوحلوقو اومسمئولیتونو
څخه د مستهلکینو خبرتیا.

 -6آگاهی مستهلکین از حلموق و
مسئولیت های مربوط.
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دشکایت وااندې کول
درویشتمه ماده:

ارایۀ شکایت
مادۀ بیست وسوم:

( )۱شاکي کوالی شي د تولیدوونکي
یا عرضه کوونکي په واسطه ددې قانون
له حکمونوڅخه دسرغړونې په صورت

( )0شاکی می تواند در صورت تخل
از احکام این قانون توسض تولید کننده
یا ع رضه کننده شکایت را بمه اداره

کې ادارې ته شکایت وااندې کړي.
()۲دمستهلک د مالتړ انجمن کوالی
شي د مستهلک په استازیتوب ادارې
ته شکایت وااندې کړي.

ارایه نماید.
( ) 4انجمن حمایمت از مسمتهلک
می تواند به نمایندگی از مسمتهلک
شکایت را به اداره ارایه نماید.

( )۳ددې مادې په ( 0یا  )۲فلرو کې
درج شوی شاکي کوالی شي د جنس
یا خدمت د پېر ،د قرارداد د شرایطو د

مای
مرۀ هم
مدرج فلم
ماکی منم
( ) 9شم
(0یا )4ایمن مماده ممی توانمد از
تاریخ خریمد جمنس یما خمدمت،

نلض او له سرغړونې څخه د خبرتیا له
نېټې څخه تر یوې میاشتې مودې پورې
ادارې ته لیکلی شمکایت واانمدې
کړي.

ماهی
نلمض شمرایض قمرارداد وآگم
از تخل الی مدت یک ماه شمکایت
کتبمممی را بمممه اداره ارایمممه
نماید.

د ادارې اجراآت
څلېریشتمه ماده:

اجراآت اداره
مادۀ بیست وچهارم:

( )۱اداره کوالی شي ،د شکایت لمه
ترالسه کولو وروسته له احوالو سمره

( )0اداره می تمواند ،بعد از دریافت
شکایت حس احوال مور ذیمل

سم په الندې توګه اجراآت وکړي:
 -۱له رسمیدلي شمکایت څخمه د

اجراآت نماید:
 -0آگاه ساختن تولیمد کننمده یما
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تولیدوونکي یما عرضمه کموونکي

ممکایت
ممده از شم
ممه کننم
عرضم

خبرول.
 -۲د ( )۱۱کاري ورځو مودې پمه
ترڅ کې له تولیمدوونکي او عرضمه
کوونکي څخه دشکایت د ردولو پمه

واصله.
می
می مبنم
مل کتبم
 -4مطالب مۀ دالیم
بر رد شمکایت از تولیمد کننمده و
عرضه کننده در خالل ممدت ()۱۱

ااه د لیکلي دالیلو غوښتل.
-۳د( )۱۱کاري ورځو مودې په ترڅ
کې دشکایت دحل اوفصل په غرض د

روزکاری.
 -9احرار تولید کننده وعرضه کننده
جهت بحث و مااکره غمرض حمل

بحث او مااکرې لپاره د تولیدوونکي
اوعرضه کوونکي حاضرول.
 -۴د رسیدلي شکایت په ااه د ()۱۵
کاري ورځو مودې په ترڅ کمې لمه

وفصل شکایت در خالل مدت ()01
روز کاری.
 -2مطالبۀ معلومات کتبی در ممورد
شکایت واصله درخالل مدت ()01

تولیدوونکي یا عرضه کوونکي څخه د
لیکلو معلوماتو غوښتل.
-۵په مناسبه موده کمې ترشمکایت

روز کاری ازتولید کننده یا عرضمه
کننده.
-1مکل ساختن تولید کننمده یما

الندې وا جنس یا خدمت ته د ادارې
د السرس د زمینې برابرولمو تمه د
تولیدوونکي یاعرضهکوونکي مکلفول.
 -۶په قراردادکې د درج شوو شرایطو

عرضه کننده به فراهم آوری زمینمۀ
دسترسی اداره به جنس یما خمدمت
مورد شکایت در مدت مناس .
-6مکل ساختن تولید کننمده یما

ما
مدوونکي یم
مه د تولیم
مت تم
رعایم
عرضه کوونکي مکلفول.
 -۷د مالي او جسمي په شممول د

عرضه کننده به رعایت شرایض مندرج
قرار داد.
 -7مکل ساختن تولید کننمده یما
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خسارې د جبران د مبلغ په ورکړه د

عرضه کننده به پرداخت مبلغ جبران

تولیدوونکي یاعرضه کوونکي مکلفول
چې د قرارداد د نلض له امله مستهلک
ته وارده شوې ده.
 -۸د قمانون د احکمامو مطماب د

خساره اعم از مالی و جسمی که در
اثر نلض قرارداد به مسمتهلک وارد
گردیده است.
 -8تعدیل قمرارداد بم احکمام

قرارداد تعدیل.
 -۹د قانون د احکامو مطاب د ټول
مل
مې با م
موې برخم
ما یم
مرارداد یم
قم

قانون.
 -3با ل اعالن نمودن تمام یا بخشی
از قمممرارداد بممم احکمممام

اعالنول.
 -۱۱د پیسو د بېرته ورکړې یا جنس
یا خدمت په مستردولو د امر صادرول.
 -۱۱د جنس یا خدمت تمامې شوې

قانون.
 -01صدور امر به باز پرداخت پول
یا مسترد نمودن جنس یا خدمت.
می
مدی الم
مۀ نلم
مع جریمم
 -00وضم

بیې تر شل سلنې پورې د نغدي جریمې
وضع کول.
 -۱۲د مستهلک په ګټه په ترمیم یا د

بیست فیصد قیمت تمام شد جنس یا
خدمت.
 -04مکل ساختن تولید کننده یما

پرزه جاتو په عرضه کولو یا د ټاکلي
خدمت په وااندې کولو د تولیدوونکي
یا عرضه کوونکي مکلفول.
 -۱۳د جنس یا خدمت په تبدیلولو د

عرضه کننده به ترمیم یا عرضۀ پمرزه
جات یا ارایۀ خدمت معین بمه نفمع
مستهلک.
 -09مکل ساختن تولیمد کننمده

تولیدوونکي یما عرضمه کموونکي
مکلفول.
 -۱۴په دې قانون کې د درج شموو

یا عرضه کننده به تبدیل جمنس یما
خدمت.
-02مکل ساختن تولیمد کننمده
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حکمونو پرتطبی د تولیدوونکي یما

یاعرضه کننده به تطبی احکام مندرج

عرضه کوونکي مکلفول.
( ) ۲اداره کوالی شي ،د تولیدوونکي
اوعرضه کوونکي په واسطه ددې مادې
په ( ) ۱فلره کې د درج شوي حکم د

این قانون.
مورت
مد ،درصم
می توانم
( )4اداره مم
عدم رعایت حکم مندرج فلمرۀ ()0
این ماده توسمض تولیمد کننمده و

نه رعایتولو په صورت کې ،دمستهلک
د عالي کمېټې د لیکلې اجمازې لمه
اخیستلو وروسته ،د تولیدوونکي یما

عرضه کننده ،بعد از اخما اجمازۀ
کتبی کمیتۀ عمالی مسمتهلک بمه
محل فعالیمت تولیمد کننمده یما

عرضه کوونکي د فعالیت ځمای تمه
داخل شي او سندونه ،مدارک او شیان
تر بررس الندې ونیسي.
( )۳اداره ،هغه تولیدوونکی یا عرضه

مناد،
مل واسم
مده ،داخم
مه کننم
عرضم
مدارک و اشمیأ را ممورد بررسمی
قرار دهد.
( )9اداره ،تولید کننده یا عرضه کنندۀ

کوونکی چې تاریخ تیری جنس یمې
پلورلی ،عرضه کړی یا ساتلی یا یې د
هغه په پلورلو ،عرضه کولو یا سماتلو

مته را
ماریخ گاشم
منس تم
مه جم
را کم
فروش ،عرضه یا نگهمداری نمموده
یا در فروش ،عرضه یما نگهمداری

کې همکاري کړې وي ،له احوالو سره
سم یې د جنس د بیې تر ( )۲۱سلنې
پورې د نغدي جریممې پمه ورکمړه
مکلفوي.

آن همکاری نمموده باشد،حسم
احوال مکل به پرداخت جریمۀ نلدی
منس
مت جم
مد قیمم
می ( )41فیصم
الم
می نماید.

( )۴اداره کوالی شي هغه شمکایتونه
چې له هغو څخه عامه ګټو ته د تهدید
یا ضرر احتمال متصور وي ،دمستهلک

( )2اداره مممی توانممد شممکایاتی
را که احتمال تهدید ویا ضمرر بمه
منافع عامه از آنها متصور می باشمد
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عالي کمېټې ته راجع کړي او دلیکلې

به کمیتۀ عمالی مسمتهلک ارجماع

اجازې لمهاخیسمتلو وروسمته الزم
تدبیرونه ونیسي او له هغو څخه الس
ته راغلې پایلې ،یمادې کمیټمې تمه
وااندې کړي.

و بعد از اخا اجازۀ کتبمی ،تمدابیر
الزم را اتخاذ و نتمایج حاصمله از
مه
ماکور ارایم
مۀ مم
مه کمیتم
آن را بم
نماید.

( )۵اداره کوالی شمي د رسمیدلي
شکایت په ااه د ااونمدو ادارو پمه
همکارۍ الزم معلومات راټول کړي.

( )1اداره می تواند معلومات الزم را
به همکاری ادارات ذیربض در ممورد
شکایت واصله جمع آوری نماید.

( ) ۶اداره مکلفه ده ،رسیدلی شکایت
په الندې حاالتو کې د مستهلک عالي
کمېټې ته وااندې کړي:
 -۱شکایت د تخنیکي یما حلموقي

( )6اداره مکل اسمت ،شمکایت
واصله را در حاالت ذیل به کمیتمۀ
عالی مستهلک ارایه نماید:
 -0شکایت در برگیرندۀ حلای یما

پېچلو حلایلو یا مسایلو نغااونکی وي.
-۲دادارې تصمیمونه ،د تولیدوونکي
یا عرضه کوونکي یا مسمتهلک پمه

مسایل پیچیده تخنیکی یا حلوقی باشد.
 -4تصامیم اداره ،توسض تولید کننده
یا عرضه کننده یا مستهلک رعایمت

واسطه رعایت شوي نه وي.

نشده باشد.

( )۱اداره کوالی شي هغه شکایت چې

( )0اداره می تواند شکایتی را کمه

په دغه قانون کې د درج شوو حکمونو
مطاب نه وي وااندې شوی ،رد کړي.
( )۲اداره مکلفه ده ،دشمکایت لمه

مطاب احکام مندرج این قانون ارایمه
نشده باشد رد نماید.
( )4اداره مکلم اسمت ،بعمد از

حل و فصل شکایت
مادۀ بیست وپنجم:

د شکایت حل او فصل
پنځه ویشتمه ماده:
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دریافت شکایت درمورد به تناسم

تصممیم

ضممرر وارده ،تصمممیم اتخمماذ
نماید.
( )9اداره می تواند ،در صورت ارایۀ
دالیل مؤجه از رف تولیمد کننمده

وارد شوي ضررپه تناسم
ونیسي.
( )۳اداره کوالی شي ،د تولیدوونکي
یا عرضه کوونکي له خوا د مؤجهمو
دالیلو د وااندې کولو په صورت کې
شکایت رد کړي.
( )۴که چېرې تولیدوونکی یا عرضمه

یاعرضممه کننممده شممکایت را رد
نماید.
( ) 2هرگاه تولید کننده یا عرضه کننده

کوونکی د ( )۵کاري ورځو مودې په
ترڅ کې د وارد شوي شکایت ،د حل
په رابطه د مستهلک رضایت ترالسه نه
کړي ،اداره د شکایت د حل او فصل

در خمالل ممدت ( )1روز کماری
در رابطه به حمل شمکایت وارده،
رضایت مسمتهلک را کسم نمه
نماید ،اداره تصمیم خویش را مبنمی

او د مستهلک د رضایت د ترالسمه
کولو په غرض د تولیدوونکي یا عرضه
کوونکي د ژمنې په ااه خپل تصممیم

بر تعهد تولید کننده یا عرضه کننده،
غرض حل و فصل شکایت وحصمول
رضممایت مسممتهلک ،اتخمماذ

نیسي.
()۵که چېرې تولیدوونکی یا عرضمه
کوونکی د ا دارې د تصمیم د ترالسه
کولو له نېټې څخمه د ( )۱۱کماري

می نماید.
( )1هر گاه تولید کننده یا عرضه کننده
از تاریخ دریافمت تصممیم اداره در
خمالل ممدت ( )01روز کماری

ورځو مودې په ترڅ کې د هغه مطاب
عمل ونه کمړي ،اداره موضموع د
مستهلک عالي کمېټې ته سپاري.

مطاب آن عمل ننماید ،اداره موضوع
را به کمیتۀ عالی مسمتهلک محمول
می نماید.
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( ) ۶اداره کوالی شي د تصمیم لمه

( ) 6اداره می تواند بعمد از اتخماذ

نیولو وروسته د ( )۵کماري ورځمو
مودې په ترڅ کمې خپمل تصممیم
تولیدوونکي یا عرضمه کموونکي او
مستهلک ته وااندې کړي.

تصمیم درخالل مدت ( ) 1روزکاری
تصمیم خویش را به تولید کننده یما
عرضه کننمده و مسمتهلک ارایمه
نماید.

( ) ۷تولیدوونکی ،عرضه کوونکی یا
مستهلک کوالی شمي د ادارې پمر
تصمیم د نه قناعت په صمورت کمې

( )7تولیدکننممده ،عرضممه کننممده
یا مستهلک می توانمد در صمورت
عدم قناعمت بمه تصممیم اداره در

ددې مادې په ( )۶فلره کمې د درج
شوي تصمیم له ترالسه کولو وروسته
د ( ) ۱1کاري ورځو مودې په تمرڅ
کې خپل شکایت د مستهلک عمالي

خمالل ممدت ( )01روز کماری
بعد از دریافمت تصممیم منمدرج
فلرۀ ( )6این ماده شکایت خمویش
را به کمیتۀ عالی مسمتهلک ارائمه

کمېټې ته وااندې کړي.

نماید.

له شکایت څخه تېرېدل(انصراف)
شپږویشتمه ماده:

انصراف از شکایت
مادۀ بیست وششم:

( ) ۱شاکي کوالی شي ،شکایت ته د

مر
مد ،در هم
می توانم
ماکی مم
()0شم

ر سیده ګ په هره مرحله کې ادارې
ته د لیکلې خبرتیا په وااندې کولمو
سره له ااوند شکایت څخه ،انصراف

مکایت
مه شم
میدگی بم
مۀ ازرسم
مرحلم
با ارایۀ ا العیمۀ کتبمی بمه اداره
از شممکایت مربمموط ،انصممراف

وکړي.
( )۲اداره مکلفه ده ،ددې مادې پمه
( ) ۱فلره کې درج شوی شکایت په

نماید.
( )4اداره مکل است،شکایت مندرج
فلرۀ ( ) 0این ماده را در صورتی کمه
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هغه صورت کې چې عامه ګټو ته زیان

به منافع عامه ضرر وارد نماید ممورد

ورسوي تر رسیده ګ الندې ونیسي
او ددغه قانون د حکمونو مطاب  ،پمه
دې برخه کې ملتري تصمیم ونیسي.

رسیدگی قرار داده ومطاب احکام این
قانون در مورد تصمیم ملتری اتخماذ
نماید.

اداره یا د مستهلک عالي کمېټه کوالی
شي د شکایت په ااه ،د اهل خبره او
له مستهلک څخه د مالتړ د انجممن

اداره یا کمیتۀ عالی مستهلک می تواند
در رابطه به شکایت ،نظر اهل خبره و
انجمن حمایت از مستهلک را مطالبه

نظر وغوااي.

نماید.

اهل خبره
مادۀ بیست وهفتم:

اهل خبره
اووه ویشتمه ماده:

د تاریخ تېرو ،بې کیفیته او تللبي
جنس له تولید ،واردولو او عرضې
څخه د مخنیوي کمېسیون
اته ویشتمه ماده:

کمیسیون جلوگمیری از تولید،
تورید وعرضه جنس تاریخ گاشته،
بی کیفیت وتللبی
مادۀ بیست وهشتم:

( )۱د تاریخ تېرو ،بې کیفیته او تللبي
جنس له تولید ،واردولمو او عرضمه
کولو څخه د مخنیوي په منظور ،پمه

) (0بممه منظممور جلمموگیری از
تولید ،تورید و عرضۀ جمنس تماریخ
می،
مت و تللبم
می کیفیم
مته ،بم
گاشم

مرکد کې یو کمېسیون پمه النمدې
ترکی سره رامنځته کېږي چې پمه
دې قانون کې د کمېسیون پمه ناممه
یادېږي:

کمیسمممیونی در مرکمممد بمممه
ترکی ذیل ایجاد می گمردد کمه
در این قانون به نام کمیسمیون یماد
می شود:
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 -۱د ادارې رئیس د رئیس په توګه.

 -0رئیس اداره به حیث رئیس.

 -۲د لویې څارنوال د ادارې استازی
د غړي په توګه.
 -۳د کورنیو چارو د وزارت استازی
د غړي په توګه.

 -4نمایندۀ ادارۀ لوی څارنوالی بمه
حیث عرو.
 -9نمایندۀ وزارت امور داخله بمه
حیث عرو.

 -۴د عامې روغتیا د وزارت استازی
د غړي په توګه.
 -۵د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ د

 -2نمایندۀ وزارت صحت عامه بمه
حیث عرو.
 -1نمایندۀ وزارت زراعت،آبیماری

وزارت استازی د غړي په توګه.
 -۶د مالیې وزارت استازی د غمړي
په توګه.
 -۷د اقتصاد وزارت استازی د غړي

ومالداری به حیث عرو.
 -6نمایندۀ وزارت مالیه بمه حیمث
عرو.
 -7نمایندۀ وزارت اقتصاد به حیمث

په توګه.
 -۸د ستندرد د ملي ادارې استازی د
غړي په توګه.

عرو.
-۸نمایندۀ ادارۀ ملی ستندرد به حیث
عرو.

-۹دښاروال استازی دغړي پهتوګه.
موداګرۍ او
متان د سم
 -۱۱دافغانسم
صنایعودخونې استازی د غړي په توګه.
( )۲والیتي کمېسیونونه ددې مادې په

 -۹نمایندۀ شاروالی به حیث عرو.
 -0۱نمایندۀ اتاق تجارت وصمنایع
افغانستان به حیث عرو.
() 4کمیسیون های والیتی به ترکی

( ) ۱فلره کې د درج شوو وزارتونو او
ادارو د واکمنو استازیو په ترکی سره
د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت پمه

نمایندگان با صالحیت وزارت هما و
ادارات منممدرج فلممرۀ ( )0ایممن
ماده به تشمخیص وزارت تجمارت
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تشخیص او د مرکدي کمېسمیون د

وصنایع و تأیید اعرمای کمیسمیون

غړو په تأیید په هر والیت کې رامنځته
کېږي.

ماد
مت ایجم
مر والیم
مدی در هم
مرکم
می گردد.

کمېسیون د الندې دندو او واکونمو
لرونکی دی:
 -۱د تاریخ تېر ،بې کیفیته او تللبمي
جنس له عرضه کولوڅخه د مخنیوي

و صالحیت

کمیسیون دارای وظای
های ذیل می باشد:
-0نظارت و بررسی بمازار جهمت
جلوگیری از عرضۀ جمنس تماریخ

لپاره د بازار څارنه او بررسي.
 -۲د تاریخ تېر ،بې کیفیته او تللبمي
جنس مهر اوالک کول.

گاشته ،بی کیفیت وتللبی.
 -4مهر والک نمودن جنس تماریخ
گاشته بی کیفیت وتللبی.

 -۳د( ) ۷کاري ورځو مودې په ترڅ
کې دمشکوک جنس د ااوندو اسنادو
او شواهدو غوښتل او د البراتوار پایلې
ترالسه راتلو پورې د هغه مهر او الک

 -9مطالبممۀ اسممناد وشممواهد
مربوط به جنس مشمکوک و مهمر
والک آن الممی حصممول نتیجممه
البراتوار در خمالل ممدت ( )7روز

کول.
 -۴د ااوندو مراجعو پمه واسمطه د
کیفیت د تثبیت لپاره د جنس دنمونې

کاری.
-2اخا نمونه (سمپل ) جنس جهمت
مع
مض مراجم
مت توسم
مت کیفیم
تثبیم

(سمپل) اخیستل.

مربوط.

وظای وصالحیت های کمیسیون
مادۀ بیست ونهم:

د کمېسیون دندې او واکونه
نهه ویشتمه ماده:
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د کمېسیون غړو ادارو ته د رپوټ
وااندې کول
دېرشمه ماده:

ارایۀ گدارش بمه ادارات عرمو
کمیسیون
مادۀ سی ام:

اداره مکلفه ده د کمېسیون له اجراآتو
ممیمونوڅخه د
مویو تصم
مول شم
او نیم

اداره مکل اسمت از اجمراآت و
تصامیم اتخاذ شدۀ کمیسمیون بمه

کمېسیون غړو ادارو ته رپوټ وااندې
کړي.

ادارات عرو کمیسیون گدارش ارایه
نماید.

اداره مکلفه ده ،د تاریخ تېري جنس د

اداره مکل

است ،پیشنهاد مبنی بمر

له منځه والو پمه ااونمد واکمنمې
محکمې ته د تصمیم نیولو په هکلمه
وااندید وااندې کړي.

اتخاذ تصمیم در رابطه به محو جنس
تار یخ گاشته را به محکمۀ ذیصمالح
ارایه نماید.

د مستهلک عالي کمېټه
دوه دېرشمه ماده:

کمیتۀ عالی مستهلک
مادۀ سی ودوم:

( )۱له مستهلک څخه دمالتړ د ااوندو
چارو د تنظیم په منظور ،د مستهلک

( )0به منظور تنظیم امورمربوط بمه
حمایت از مسمتهلک،کمیتۀ عمالی

عالي کمېټه چې له رئیس او څلمورو
غړو څخه جواه ده ،رامنځته کېږي.
()۲د مستهلک عالي کمېټه پمه دې
قانون کې د کمېټې په نامه یادېږي.

مستهلک که مرک از رئیس و چهار
عرو می باشد ،ایجاد می گردد.
( )4کمیتۀ عالی مسمتهلک در ایمن
قانون به نام کمیته یاد می شود.

محو جنس تاریخ گاشته
مادۀ سی ویکم:

د تاریخ تېري جنس له منځه وال
یو دېرشمه ماده:
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( )۳د کمېټې رئیس او غړي د ملکمي

( ) 9رئیس واعرای کمیته ب احکام

خدمتونو د کمارکوونکو د قمانون د
حکمونو مطاب استخدامېږي.

قانون کارکنان خدمات ملکی استخدام
می گردند.

( )۱کمېټه مکلفه ده ،شکایت تمه د
رسېدنې لپاره په الندې توګه اجراآت
وکړي:
 -۱له ادارې څخه د رسېدلو قرایاوو

( )0کمیته مکلم اسمت ،جهمت
رسیدگ ی به شکایت ور ذیل اجراآت
نماید:
 -0بررسممی قرممایای واصممله از

بررسي او په دې برخه کې د دسمتور
صادرول.
 -۲دنامصئون جنس دمؤقتي او دایمي

اداره و صمممدور دسمممتور در
زمینه.
 -4اتخاذ تصمیم مبنمی بمر لغمو

بندېدو(ممنوعیت) دلغو په ااه دتصمیم
نیول.
 -۳د افشا په لست کې د متکمررو
سرغړوونکو اشخاصو د شمولیت پمه

ممنوعیت مؤقتی ودایمی جنس غیمر
مصئون.
 -9صدور دسمتور در رابطمه بمه
شمولیت اشخاص متخلم متکمرر

ااه د دستور صادرول او دنوممواي
دستور د تطبی تر وخته پورې په وی
س ایت یا نورو ااوندو خپرونموکې د

در لست افشا و نشر آن در ویم
سایت یا سایر نشرات مربموط المی
زممممان تطبیممم دسمممتور

هغو خپرول.
 -۴کمېټې ته د ځواب ویلو په غرض
د شکایت د ااخونو حاضرول.

ماکور.
 -2احرار رفین شکایت غرض ارایۀ
جواب به کمیته.

مکلفیت های کمیته
مادۀ سی وسوم:

د کمېټې مکلفیتونه
دري دېرشمه ماده:
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 -۵د تولیدوونکي یا عرضه کوونکي

 -1جلوگیری از اعمال وفعالیت های

له غلوونکو اوغیر منصفانه اعمالو او
فعالیتونو څخه مخنیوی.
 -۶د جنس یا خدمت د بیې د زیات
نه زیات تر ( )۳۱سلنې نغدي جریمې

فریبکارانه وغیر منصفانۀ تولید کننده
یاعرضه کننده.
 -6وضع جریمۀ نلدی حمد اکثمر
الی ( )91فیصد قیممت جمنس یما

وضع کول.
 -۷ددې قانون له حکمونو څخمه د
سرغړوونکي تولیدوونکي یا عرضمه

خدمت.
 -7اتخممماذ اقمممدامات الزم در
مه
ما عرضم
مده یم
مد کننم
مورد تولیم
مم

کوونکي په ااه د الزمو اقداماتو ترالس
الندې نیول.
 -۸ددې قانون له حکمونو څخمه د
سرغړونې د نمه تکمرار پمه ااه لمه

من
مام ایم
م از احکم
مدۀ متخلم
کننم
قانون.
 -8اخا تعهمد کتبمی مبنمی بمر
عدم تکرار تخلم از احکمام ایمن

سرغړوونکي تولیدوونکي او عرضمه
کوونکي څخه د لیکلې ژمنې اخیستل.
-۹دمااکرې ،خبرواترو یامنځګړیتوب

مد
مده وتولیم
مه کننم
مانون از عرضم
قم
کنندۀ متخل .
 -3تشوی رفین به حمل وفصمل

له الر ې د شکایت حل او فصل ته د
ااخونو هڅول ،پمدې شمرط چمې
وروستنی تصمیم له عاممه ګټمو او
مصالحو سره مغایر نه وي.

شکایت از ری مااکره ،گفتگو یما
میانجیگری مشروط بر اینکه تصممیم
نهایی  ،مغایر منافع ومصمالح عاممه
نباشد.

 -۱۱د ادارې په واسطه د ترالسمه
شوو ټولو یا قسمي پایلو منل یا رد یا د
بیا بررس د ترسره کولو لپاره ادارې

 -01قبول یا رد کلمی یما قسممی
نتایج حاصله توسض اداره یا صمدور
دستور به اداره جهت انجام بررسمی
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ته د دستور صادرول.

مجدد.

 -۱۱د اد ارې د تصمیمونو کلي یما
قسمي منل یا ردول.
()۲کمېټه کوالی شي په هغه صورت
کې چې عامه وو ته د جسمي یا مادي

 -00قبول یا رد کلمی یما قسممی
تصامیم اداره.
( )4کمیته می تواند در صورتی کمه
خطر ضرر جسمی یا مادی متوجه عامه

زیان خطر متوجمه وي ،ادارې تمه د
شکایت د واانمدې کولمو پرتمه د
مارکیټ د بررس دستور صادر کړي.

باشد ،صدور دستور بررسی مارکیت
را بدون ارایۀ شکایت به اداره صادر
نماید.

() ۳کمېټه مکلفه ده ددې مادې په ()۱
فلره کې د درج شوو اجداوو په ااه د
موضوع له همر ااخیمدې بررسم
وروسته ،د سندونو او مدارکو له مخې

( ) 9کمیته مکل است در رابطه بمه
اجدای مندرج فلرۀ ( )0این ماده ،بعد
از بررسی همه جانبه موضموع ،بمه
رویت اسناد ومدارک تصمیم اتخماذ

تصمیم نیسي.
() ۴کمېټه هغه تولیدوونکی یا عرضمه
کوونکی چې تاریخ تېری جنس یمې

نماید.
( )2کمیته ،تولید کننده یما عرضمه
کنندۀ را که جنس تاریخ گاشمته را

پلورلی ،عرضه کړی یا ساتلی دی یما
یې په پلورلو ،عرضه کولو یا ساتلو کې
همکاري کړې وي ،له احوالو سره سم
د جنس د بیې تر ( )۳۱سلنې پورې د

فروش ،عرضه یا نگهداری نموده یا در
فروش،عرضه یا نگهداری آن همکاری
نموده باشد ،حس احوال مکل به
پرداخت جریمۀ نلدی الی ( )91فیصد

نغدي جریمې په ورکړه مکلفوي.

قیمت جنس می نماید.
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د شکایت د حل او فصل لپاره د
کمېټې اجراآت
څلور دېرشمه ماده:

اجراآت کمیته جهت حل و فصل
شکایت
مادۀ سی وچهارم:

()۱کمېټه د شکایت ته د رسیده ګ
لپاره په الندې توګه اجراآت کوي:

()0کمیته جهت رسیدگی به شکایت
ور ذیل اجراآت می نماید:

 -۱ددې قانون دحکمونو مطماب د
شکایت بررسي او په دې برخه کې د
دستور صادرول.
 -۲د تولیدوونکي یا عرضه کوونکي

 -0بررسی شکایت مطماب احکمام
متور در
مدور دسم
مانون وصم
من قم
ایم
زمینه.
 -4رد شکایت در صورت ارایۀ دالیل

له خوا د مؤجهو دالیلو د واانمدې
کولو په صورت کې د شکایت ردول.
 -۳د( )۲۱کاري ورځو مودې پمه
ترڅ کې متررر ته د دستور دصادرولو

مؤجه از رف تولید کننده یا عرضه
کننده.
 -9ارایۀ دالیل مبنی بر صدور دستور
به متررر در خالل مدت ( )41روز

په ااه د دالیلو وااندې کول.
( )۲کمېټه مکلفه ده ،رسیدلی شکایت
په الندې حاالتو کې محکمې ته احاله

کاری.
( )4کمیته مکل اسمت ،شمکایت
واصله را در حاالت ذیل به محکممه

کړي:
-۱عامه ګټو ته د غیر معیاري جنس یا
خدمت دعرضه کولو څخمه راپیمدا
شوی تهدید.

احاله نماید:
 -0تهدید به منمافع عاممه ناشمی
از عرضۀ جنس یما خمدمت غیمر
معیاری.

 -۲د تخنیکي یا حلوقي پېچلو حلایلو
یا مسایلو شتون ،په هغۀ صورت کمې

 -4موجودیت حلای یا مسایل پیچیده
تخنیکی یا حلوقی در صورتی که جنبه
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چې جدایي ااخ ولري.

جدایی داشته باشد.

 -۳د تولیدوونکي ،عرضه کوونکي یا
مستهلک په واسطه د کمېټې د صادر
شوي دستور نه رعایتول.

 -9عدم رعایت دستور صادرۀ کمیته
توسض تولید کننده ،عرضه کننده یما
مستهلک.

( )۱تولیدوونکی یا عرضه کموونکی
مکل دی ،د خپل جنس یا خدمت د
غوره والي د ادعا په صمورت کمې

( )0تولید کننده یا عرضمه کننمده
مکل است ،در صورت ادعای مبنی
برعالی بودن کیفیت جنس یا خدمت

کمېټې ته له اعالن څخه دمخه د ()۷
کاري ورځو مودې په ترڅ کې اثباتیه
سندونه وااندې کړي.

خویش ،اسناد اثباتیه را قبل از اعالن،
در خالل مدت ( )7روز کماری بمه
کمیته ارایه نماید.

( )۲کمېټه مکلفه ده ،د راتلونکو ()۷
کاري ورځو مودې په ترڅ کې ددې
مادې په ( )۱فلره کې درج د اثباتیمه
سندونو د رد یا تأیید تصمیم ونیسي او

( )4کمیته مکل است ،در خمالل
مدت ( )7روز کاری بعدی ،تصممیم
خویش را مبنمی بمر رد یما تأییمد
اسناد اثباتیه مندرج فلرۀ ( )0این ماده

له موضوع څخه تولیدوونکي یا عرضه
کوونکي ته په لیکلمې توګمه خبمر
ورکړي.

اتخاذ و ازموضوع به تولیمد کننمده
یا عرضه کننده مورکتبی ا مالع
دهد.

( )۳که چېرې تولیدوونکی یا عرضمه
کوونکی ددې مادې په ( )۱فلره کې
په درج ادعا پورې ااونداثباتیه سندونو

( ) 9هرگاه تولید کننده یا عرضه کننده
قبل از اتخاذ تصمیم کمیتمه مبنمی
برتأ یید یا رد اسناد اثباتیمۀ مربموط

اسناد اثباتیه
مادۀ سی وپنجم:

اثباتیه سندونه
پنځه دېرشمه ماده:
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د تأیید یا رد په ااه دکمېټې دتصمیم له

ادعای مندرج فلرۀ ( )0ایمن مماده،

نیولو څخه د مخه اثباتیه سندونه کمېټې
ته وااندې نه کړي ،کمېټه کوالی شي
داعالن خپرول منعکړي اوتولیدوونکي
یا عرضه کوونکي تمه لمه احوالمو

اسناد اثباتیمه را بمه کمیتمه ارایمه
ننماید ،کمیته می تواند ،نشر اعمالن
را منع نموده وبمه تولیمد کننمده
یا عرضه کننده ،حسم احمموال

سره سم ،توصیه یالیکلی اخطار صادر
کړي.

مادر
مارکتبی ،صم
ما اخطم
میه یم
توصم
نماید.

د نامصئون جنس یا خدمت په ااه
د کمېټې تصمیم
شپږدېرشمه ماده:

تصمیم کمیته در مورد جنس یما
خدمت غیرمصئون
مادۀ سی وششم:

که چېرې کمېټې ته ثابته شي چمې د
جنس پلورل یا د خدمت عرضه کول
مستهلک ته د جسمي ضرر موجم

هر گاه ندد کمیته ثابت گمردد کمه
فروش جنس یا عرضۀ خدمت موج
ضرر جسمی به مستهلک می گردد،

کېږي ،کوالی شي ،د یادشوي جنس
یا خدمت د نامصئون تیا په ااه تصمیم
د هغه دالیلو په یادولو سره په ااونده

می تواند ،تصمیم مبنی برغیر مصئون
بودن جنس یا خدمت ماکور را ،توأم
با ذکر دالیل آن در نشریۀ مربموط،

خپرونه کې خپور کړي.
ممنوعیت
اووه دېرشمه ماده:
()۱کمېټه مکلفه د،ه په هغه صمورت

نشر نماید.
ممنوعیت
مادۀ سی وهفتم:
( )0کمیته مکل است ،در صمورتی

کې چې دجنس یا خدمت نامصئون تیا
ثابته شي ،د جنس یا خدمت د عرضه

که غیر مصئون بودن جنس یا خدمت
ثابت گردد ،دستور ممنوعیت مؤقتی
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کولو د مؤقتي ممنوعیت دستور صادر

عرضۀ جنس یما خمدمت را صمادر

کړي.
( )۲که چېرې تولیدوونکی یا عرضمه
کوونکی د ( )۱۱کاري ورځو مودې
په ترڅ کې دجنس یاخدمت دمصئون

نماید.
( )4هر گاه تولید کننده یا عرضه کننده
در خالل مدت ( )01روز کاری اسناد
اثباتیه مبنی بر مصئون بودن جنس یما

تیا اثباتیه سندونه کمېټې ته وااندې نه
کړي ،کمېټه د جنس یما خمدمت د
دایمي ممنوعیت دستور صادروي.

خدمت را به کمیته ارایه ننماید ،کمیته
دستور ممنوعیت دایمی عرضۀ جنس یا
خدمت را صادرمی نماید.

( )۳که چېرې د نامصئون جنس یما
خدمت تولید یا عرضه کول په عاممه
زیان تمام شي ،کمېټه مکلفه ده ،چې د
دایمي ممنوعیت دستور صادر کړي.

( )9هر گاه تولید یا عرضۀ جنس یما
خدمت غیر مصئون منجربه ضرر عامه
گردد ،کمیته مکل است ،دسمتور
ممنوعیت دایمی را صادر نماید.

په اجباري توګه د نامصئون جنس
راټولول
اته دېرشمه ماده :

جمممع آوری اجبمماری جممنس
غیرمصئون
مادۀ سی وهشتم:

( )۱کمېټه مکلفمه ده ،د نامصمئون

( )0کمیته مکل است ،بعد از صدور

جنس یا خدمت د تولید یا عرضې پمه
ااه د مؤقتي توق یا دایمي ممنوعیت
د دستورله صمادرولو وروسمته ،د
تولیداتو داجباري را ټولولویا دخدمتونو

دستور توق مؤقتی یا ممنوعیت دایمی
مبنی بر تولید یاعرضه جنس یا خدمت
غیر مصئون ،ا العیمۀ جممع آوری
اجباری تولیدات یا منع عرضۀ خدمات

دعرضې د منع خبرتیا په ااونده خپرونه
کې خپره او کاپي یې تولیدوونکي یا

را در نشریه مربوط نشر و کاپی آن را
به تولید کننده یا عرضه کنندۀ ارسال
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عرضه کوونکي ته واستوي.

نماید.

( )۲کمېټه مکلفه ده ،د الندې مواردو
له تحل څخه د ډاډ د ترالسه کولو په
صورت کې دنامصئون جنس د اجباري
را ټولولو دستور صادر کړي:

( )4کمیته مکل است ،در صورت
حصول ا مینان از تحل موارد ذیل،
دستور جمع آوری اجباری جنس غیر
مصئون را صادر نماید:

 -0د جنس نه راټولول چې د عاممه
زیان المل کېږي.
 -4جنس په مناس وخت کې پمه

 -0عدم جمع آوری جنس که باعث
ضررعامه می گردد.
مور
 -4جنس در زمان مناسم

داو لبانه توګه راټول شوی نه وي.
 -۳مستهلک ته د زیان له رسمېدو
څخه د مخنیوي لپاره الزم اقمدامات
رعایت شوي نه وي.

داو لبانه جمع آوری نشده باشد.
 -9اقدامات الزم جهت جلوگیری از
صدمه رسیدن به مسمتهلک رعایمت
نگردیده باشد.

( )۳کمېټه مکلفه ده ،دجنس یاخدمت
د مصئون والي په ااه د مؤجهو دالیلو
دشتون په صورت کې دجنس داجباري

( )9کمیته مکل است ،در صورت
موجودیت دالیل مؤجه مبنی بر مصئون
بودن جنس یا خدمت ،دستور خویش

راټولولو یا د خدمت د عرضه کولو د
منع په هکله خپل دستور فسخ کړي.

مبنی برجمع آوری اجباری جنس یما
منع عرضۀ خدمت را فسخ نماید.

په داو لبانه توګه د نا مصمئون
جنس د راټولولو ح
نهه دېرشمه ماده:

ح جمع آوری داو لبانه جمنس
غیر مصئون
مادۀ سی ونهم:

تولیدوونکی یا عرضه کوونکی مکل
دی ،د ااوند نا مصئون جنس د عرضه

تولید کننده یا عرضه کننده مکلم
است ،در صورت عرضۀ جنس غیمر
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کولو په صورت کې په الندې وختونو

مصممئون مربمموط از جمممع آوری

کې د هغو له داو لبانه راټولولو څخه
ااوندو مراجعو ته خبر ورکړي:
 -0ادارې ته د یوې کماري ورځمې
مودې په ترڅ کې.

داو لبانۀ آن در مواعید ذیل به مراجع
ذیربض ا الع دهد:
 -0در خالل مدت یک روز کاری به
اداره.

 -۲توزیع کوونکو ،عرضه کوونکو او
خپلو استازو ته د ( )۲کاري ورځمو
مودې په ترڅ کې.

 -4در خالل مدت ( )4روز کاری به
توزیع کنندگان ،عرضه کننمدگان و
نمایندگان خویش.

 -9واردوونکو او صادروونکو ته د
( )9کاري ورځو مودې په ترڅ کې .

 -9در خالل مدت ( )9روز کاری
به وارد کنندگان و صادر کنندگان.

( )۱تولیدوونکی یا عرضه کموونکی
کوالی شي دنامصئون جنس د اجباري
راټولولو د د ستور د صادرېدو له نېټې
څخه د ( )01کاري ورځو مودې پمه

( ) 0تولید کننمده یاعرضمه کننمده
می تواند در خمالل مدت ( )01روز
متور
مدور دسم
ماریخ صم
ماری از تم
کم
مر
منس غیم
ماری جم
مع آوری اجبم
جمم

ترڅ کې د دې قانون په شپږدېرشممه
ماده کې ددرج شوي حکم مطماب د
ااوندو سندونو په وااندې کولو سره د

مصئون ،مطاب حکم منمدرج ممادۀ
سی وششم ایمن قمانون ،بما ارایمۀ
اسناد مربوط درخواست لغو دسمتور

جنس د اجباري راټولولو د دسمتور د
لغو غوښتنلیک دهغه له دالیلو سمره
یوځای کمېټې ته وااندې کړي.

جمممع آوری اجبمماری جممنس
را توأم با دالیل آن به کمیتمه ،ارایمه
نماید.

لغو جمع آوری اجباری جنس
مادۀ چهلم:

د جنس د اجباري راټولولو لغو
څلوېښتمه ماده:
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( )4کمېټه کوالی شي ددې مادې پمه

( ) 4کمیته ممی توانمد در صمورت

( )۱فلره کې د درج شوو دالیلمو د
مؤ جه والي په صورت کې او لمه دې
څخه د ډاډ په ترالسمه کولمو چمې
تولیدوون کي یا عرضه کوونکي د زیان

مؤجه بودن دالیمل منمدرج فلمرۀ
( ) 0این ماده و حصول ا مینان از این
که تولید کننده یا عرضه کننده اقدامات
الزم را جهممممت جلمممموگیری

د رامنځته کېدو د مخنیوي لپاره الزم
اقدامات تمرالس النمدې نیمولي او
نومواي اقدامات مستهلک ته مادي او

موده و
ماذ نمم
مرر اتخم
مروز ضم
از بم
اقدامات ماکور ضرر مادی و جسمی
را به مستهلک متوجه نممی سمازد،

ج سمي زیان نه متوجه کوي ،د غیمر
مصئون جنس د اجباري راټولولو په ااه
خپل صادر شوی دستور لغو کړي.

دستور صادرۀ خویش مبنمی برجممع
آوری اجباری جنس غیر مصئون را لغو
نماید.

( )۱تولیدوونکی یا عرضه کموونکی
مکل دی په هغه صورت کې چې د
ا اوند جنس یا خدمت تولید یا عرضه

( )0تولید کننمده یاعرضمه کننمده
مکل است درصورتی کمه تولیمد
یا عرضۀ جنس یاخمدمت مربموط،

مستهلک ته د ناروغ  ،جسمي زیان یا
مړینې د رامنځته کېدو الممل شمي،
موضوع د ( )۲کاري ورځو مودې په

سب ایجاد مرض ،صدمه جسمی یما
مرگ مستهلک گردد ،موضوع را در
خالل مدت ( )4روزکاری بمه اداره

ترڅ کې ادارې ته وااندې کړي.
()۲ددې مادې په ( )۱فلره کې درج
شوی تولیدوونکی یا عرضه کوونکی

ارایه نماید.
( )4تولید کننده یا عرضمه کننمدۀ
مندرج فلرۀ ( )0این مماده ،مکلم

ا الع صدمه
مادۀ چهل ویکم:

د زیان خبرتیا
یوڅلوېښتمه ماده:
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دی ،الندې معلومات ادارې ته

است  ،معلومات ذیل را به اداره ارایه

وااندې کړي:
-۱د جنس یا خدمت د تولید یا عرضې
او د جنس صادرول او واردول وخت
او ملدار.

نماید:
 -0زمان و ملدار تولید یما عرضمۀ
جنس یا خدمت وصمدور وتوریمد
جنس.

 -۲د ناروغ  ،جسمي زیان یا واقمع
شوې مړینې د سب توضیح.
 -۳هغه اقدامات چمې د نماروغ ،

 -4توضیح سب مریرمی ،صمدمه
جسمی یا مرگ که واقع شده باشد.
 -9اقداماتی که جهت جلوگیری از

زیان او مړینې د مخنیوي لپماره یمې
نیولي دي.

مریری ،صدمه یا مرگ ،اتخاذ نموده
است.

د سرغړوونکي تولیمدوونکي او
عرضه کوونکي د نوم خپرول
دوه څلوېښتمه ماده:

نشر اسم تولید کننمده وعرضمه
کنندۀ متخل
مادۀ چهل ودوم:

کمېټه کوالی شي ،د هغه تولیدوونکي
یا عرضه کوونکي نوم چې په مکمرر
صورت سره د هغې له صادره شموو

کمیته می تواند ،اسم تولیمد کننمده
یا عرضه کنندۀ را که بمه صمورت
مکرر از دساتیرصمادرۀ آن تخلم

دساتیروڅخه یې سرغړونه کړې ده ،په
وی سایت یا نورو ااوندو خپرونمو
کې ،دکړنالرې مطاب  ،خپور کړي.

ورزیده ،در وی سمایت یما سمایر
نشرات مربوط ،ب رز العمل نشر
نماید.

11
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واکمنې ادارې ته د موضوع راجع
کول
دري څلوېښتمه ماده:

ارجمماع موضمموع بممه ادارۀ
ذیصالح
مادۀ چهل وسوم:

که چېرې تولیمدوونکی یما عرضمه
کوونکی د کمېټې صادرشوي دساتیر

هرگاه تولید کننده یا عرضه کننمده،
دساتیر صادرۀ کمیته را در خممالل

ددې قانون پمه حکمونموکې د درج
شوې مودې په ترڅ کې عملمي نمه
کړي ،کمېټه مکلفه ده ،موضموع د
جبري تنفیا لپاره ااونمدې واکمنمې

مدت مندرج احکمام ایمن قمانون
عملمی ننمایمد ،کمیته مکل است،
موضوع را جهت تنفیا جبمری بمه
ادارۀ ذیصممالح مربمموط ،محممول

ادارې ته وسپاري.

نماید.

محکمې ته مراجعه او د دساتیرو د
تطبی ځنډېدل
څلورڅلوېښتمه ماده:

مراجعه به محکمه وتعلی تطبیم
دساتیر
مادۀ چهل وچهارم:

() ۱مستهلک ،تولیدوونکی یا عرضمه
کوونکی کوالی شي ،د کمېټمې پمر
صادره شوو دساتیرو د نه قناعت پمه
صورت کې واکمنمې محکممې تمه

( )0مسممتهلک ،تولیدکننممده یمما
عرضه کننده می تواند ،در صمورت
عدم قناعمت بمه دسماتیر صمادرۀ
کمیته به محکمۀ ذیصمالح مراجعمه

مراجعه وکړي.
( )۲د دې مادې په ( )۱فلره کې درج
صادر شوي دساتیر په محکمه کې د
دعوي درسیده ګ تر ختمېدو پورې د

نماید.
( ) 4دساتیر صمادرۀ منمدرج فلمرۀ
( ) 0این ماده ،الی خمتم رسمیدگی
دعوی در محکمه در حالمت تعلیم
10
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تعلی په حالت کې راوستل کېږي خو

قرار می گیرد ،مگمر اینکمه ضمرر

داچې د کمېټې د دستور له نه تطبیم
څخه راپیداشوی ضرر یا زیان عاممه
ګټو ته متوجه شي.

یا خساره ناشمی از عمدم تطبیم
دستور کمیته ،متوجه منمافع عاممه
گردد.

عدلي تعلی
پنځه څلوېښتمه ماده:

تعلی عدلی
مادۀ چهل وپنجم:

فصل چهارم
احکام نهایی

څلورم فصل
وروستني حکمونه

اداره مکلفه ده ،د النمدې اعممالو
مرتک تولیدوونکی یا عرضه کوونکی

اداره مکل است ،تولید کننده یما
عرضمه کنندۀ ممرتک اعمال ذیل

د عدلي تعلی په غمرض واکمنمو
مراجعو ته ور وپېژني:
 -۱ادارې یا کمېټې ته د غیر واقعمي

راغرض تعلی عمدلی بمه مراجمع
ذیصالح معرفی نماید:
 -0ارایۀ معلومات غیر واقعی به اداره

معلوماتو وااندې کول.
 -۲پر مستهلک په کم وزن سمره د
جنس پلورل.
 -۳دجنس د تولید د نېټې یا د انلرا

یا کمیته.
 -4فروش جنس بما وزن کمم بمه
مستهلک.
-9عدم درج تاریخ تولید یا تماریخ

د نېټې نه لیکل.
 -۴د جنس د تولید یا انلرا په نېټه
کې تحری یا درغلي.
 -۵د جنس یا خدمت په مشخصاتو،

انلرای جنس.
 -2تحری یا تلل در تاریخ تولید یا
انلرای جنس.
 -1تلل در مشخصات ،ترکیم ،
14
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ترکی  ،محتوي ،پېژندنه او دتولید په

محتوی ،هویت ومنبع تولید جنس یما

سرچینه کې درغلي.

خدمت.

د انجمنونو د رامنځته کولو ح
شپږڅلوېښتمه ماده:

ح ایجاد انجمن ها
مادۀ چهل و ششم:

حلیلي او حکمي اشخاص کوالی شي

اشخاص حلیلی وحکمی می توانند به

له مستهلک څخه د مالتړ په منظور ،د
قانون د حکمونو مطاب  ،انجمنونمه
رامنځته کړي.

منظورحما یت از مسمتهلک ،مطماب
احکام قانون ،انجمن هما را ایجماد
نمایند.

اداره ،کميټه ی ا نورې هغه ادارې چې
په دې قانون کې د درج شوو حکمونو
مطاب  ،د جنس یا خمدمت پمه ااه

اداره،کمیته یا سمایر اداراتمی کمه
معلومات را مطاب احکام مندرج این
قانون در رابطه به جنس یا خمدمت

موي ،مکل م دي،
مات راټولم
معلومم
رسېدلي شکایت ته تر رسمیده ګم
پورې ،السته راواي معلوممات پمه

جمع آوری می نمایند ،مکل اند ،الی
رسیدگی به شکایت واصله معلومات
حاصله را ور محرم حفظ نماینمد،

محرمه توګه وساتي ،الندې حاالت له
دې حکم څخه مستثني دي:
 -۱د تولیدوونکي ،عرضه کوونکي یا
مستهلک د موافلې پربنسټ.

حاالت ذیل از این حکمم مسمتثنی
می باشد:
-0به اساس موافلۀ تولیمد کننمده،
عرضه کننده یا مستهلک.

 -۲دعامه ګټودایجاب په صورت کې.

 -4درصورت ایجاب منافع عامه.

محرمیت
مادۀ چهل وهفتم:

محرمیت
اووه څلوېښتمه ماده:
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له جریمو څخه راپیداشوي عواید
اته څلوېښتمه ماده:

عواید ناشی از جریمه ها
مادۀ چهل وهشتم:

اداره په دې قانون کې د درج شموو
نغدي جریمو له وضع کولمو څخمه
راپیدا شوي عواید ترالسه کوي او د

اداره عوایممد حاصممله ناشممی از
وضع جریمه همای نلمدی منمدرج
این قانون را تحصیل وبمه حسماب

دولت د ترالسه شوو عوایدوپه حساب
کې بانک ته تحویلوي.

عواید حاصلۀ دولت تحویمل بانمک
می نماید.

د ملررو واانمدید ،د الیحمو او
کړنالرو وضع کول
نهه څلوېښتمه ماده:

پیشنهاد ملرره ها ،وضع لوایح و
رزالعمل ها
مادۀ چهل ونهم:

د سوداګرۍ او صنایعو وزارت کوالی
شي ،ددې قانون د حکمونمو د ښمه
تطبی په منظور ،ملمررې واانمدید،

وزارت تجارت وصنایع می تواند ،به
منظور تطبی بهتر احکام این قمانون،
ملرره هما را پیشمنهاد ،لموایح و
رزالعمل ها را وضع نماید.

الیحې او کړنالرې وضع کړي.

انفاذ
مادۀ پنجاهم:

انفاذ
پنځوسمه ماده:

دغه ق انون په رسمي جریده کمې لمه

این قانون سمه مماه بعمد از نشمر

خپرېدوڅخه درې میاشمتې وروسمته
نافاېږي.

در جریمممدۀ رسممممی نافممما
می گردد.

12

رسمي جريده

0931/01/8

مسلسل نمبر ()0420

د دولتي ملکیتونو د اهداء د قانون
په اړه د ملي شوري د مجلسینو د
ګډ هیئت د فیصلې د توشېح په
هکله د افغانستان اسالمي
جمهوریت د رئیس

فرمان
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
در مورد توشیح فیصلۀ هیئت
مختلط مجلسین شورای ملی
پیرامون قانون اهدای ملکیت

فرمان

های دولتی

ګڼه)۵۴۱( :
نېټه۵۹۳۱ /۸ /۵۱ :

شماره)021( :
تاریخ0931/8/41 :

د افغانستان د اساسي قاانون د ()۴۴
مادې د ( )۵۴جزء او د ( )۵۱۱مادې
د ( )۵فقرې د حکم له مخې ،د دولتي
ملکیتونو د اهداء د قانون په اړه د ملي

به تأسی از حکم جزء ( )01ماادۀ
( )12و فقرۀ ( )4مادۀ ( )011قانون
اساسی افغانستان ،فیصالۀ شاماره
( )442مؤرخ  0931/2/03هیئت

شوري د مجلساینو د ګاډ هیئات
د ۵۹۳۱ /۷ /۵۳نېټې ( )۵۵۷ګڼاه
فیصله ،په ( )۹فصلونو او ( )۸مادو کې

مختلط مجلسین شورای ملای را در
مورد قانون اهدای ملکیات هاای
دولتی ،طی ( )9فصل و ( )8مااده

توشېح کوم.

توشیح می دارم.

مادۀ اول:

لومړۍ ماده:

دوه یمه ماده:

مادۀ دوم:

دغه فرمان د توشېح له نېټې څخه نافذ،
د ملي شوري د مجلسینو د ګډ هیئت له

این فرمان از تاریخ توشايح نافاذ،
همراه با فیصالۀ هیئات مخاتلط

فیصلې او د نوموړي قانون له متن سره

مجلسین شورای ملی و متن قاانون
11
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متذکره در جریادۀ رسامی نرار
گردد.

محمد اشرف غنی
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

محمد اشرف غني
د افغانستان اسالمي جمهوریت رئیس
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د افغانستان اسالمي جمهوري دولت

دولت جمهوری اسالمی افغانستان

ملي شوري
د دولتي ملکیتونو د اهداء قانون
فیصله

شورای ملی
فیصله
قانون اهدای ملکیت های دولتی

ګڼه)۵۵۷( :
نېټه۵۹۳۱ /۷ /۵۳ :

شماره)442( :
تاریخ0931/2/03 :

د افغانستان د اسالمي جمهوریات د
اساسي قانون د سلمې مادې له حکام
سره سم ،د ملي شوري د دواړو جرګو

به تأسی از حکم مادۀ صدم قاانون
اساسی جمهوری اسالمی افغانستان،
هیئت مختلط مجلسین شورای ملای

له دریو ،دریو غړیو څخه جوړشوي ګډ
هیئت د دولتي ملکیتونو د اهداء قانون
له یو لړ تعدیلونو ،حذف او زیااتوالي
سره په ( )۹فصلونو او ( )۸ماادوکې

به ترکیب سه ،سه نفر از اعضای هر
جرگه قانون اهدای ملکیات هاای
دولتاای را بااا یااه سلسااله
تعدیالت ،حاذف و ایازاد در ()9

۵۹۳۱ /۷ /۵۳نېټااې د دوشاانبې
اله
اې فیصا
اډه کا
اه غونا
اې پا
ورځا
کړ.

فصل و ( )8مااده در جلساۀ روز
دوشنبه مؤرخ  0931/2/03فیصله
نمود.

د ګډ هیئت رئیس
عبیداهلل رامین
د ګډ هیئت معاون
نجیبه حسیني

رئیس هیئت مختلط
عبیداهلل رامین
معاون هیئت مختلط
نجیبه حسینی
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فهرست مندرجات
قانون اهدای ملکیت های دولتی
فصل اول
احکام عمومی
ماده
مادۀ اول:
مادۀ دوم:

صفحه
عنوان
مبنی13....................................................
مفهوم اهداء13............................................

فصل دوم
شرایط اهدای ملکیت های دولتی و اندازۀ آن
مادۀ سوم:
مادۀ چهارم:

شرایط اهدای ملکیت های دولتی01.......................
اندازۀ ملکیت های قابل اهداء01...........................

مادۀ پنجم:
مادۀ ششم:

کمیسیون ارزیابی00.......................................
زمین های دولتی غیر قابل اهداء04.........................

مادۀ هفتم:
مادۀ هشتم:

اجرای قباله09.............................................
انفاذ09....................................................

فصل سوم
احکام نهایی
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د دولتي ملکیتونو د اهداء
قانون
لومړی فصل
عمومي حکمونه

قانون اهدای ملکیت های
دولتی
فصل اول
احکام عمومی

دغه قانون د افغانستان د اساسي قانون

این قانون به تأسای ا حکال ماادۀ

د شپږ شپېتمې مااد د حکال لاه
مخااېپ ااه د قااانون ااې
د درج شوو شرایطو لرونکو اشخاصو

شصاات وش اال قااانون اساساای
افغانستان به منظاور تعیاین شارای
و معیارهای اهادای ملکیات هاای

ته د دولتي ملکیتونو د اهداء د شرایطو
او معیارونو د ټا لو ه منظورپ وضا
شوی دی.

دولتی به اشاخا واجاد شارای
مندرج این قاانون وضا دردیاده
است.

ه د قانون ې اهداء د دولتي منقول
یا نا منقول ملکیت د دایمي لېږد(انتقال)
ه مفهوم ده چاې د مېسایون اه

دراین قانون اهداء به مفهوم انتااقال
دایمی ملکیت منقول یااغیر منقاول
دولتی است ه به ی نهاد میسیونپ

وړاندیزپ د حکومت ه تصاوی او د
جمهور رئیس ه منظورۍ دد قانون د
حکمونو مطابق حقیقي یا حکمي شخص

تصوی حکومت و منظاوری رئایس
جمهور به شخص حقیقی یاا حکمای
مطابق احکام ایان قاانون صاور

مبنی
مادۀ اول:

مبني
لومړۍ ماده:

مفهوم اهداء
مادۀ دوم:

د اهداء مفهوم
دوه یمه ماده:
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می دیرد.

فصل دوم
شرای اهدای ملکیت های
دولتی و اندا ۀ آن

دوه یل فصل
د دولتي ملکیتونو د اهداء
شرای او د هغو اندا ه

شرای اهدای ملکیت های دولتی

د دولتي ملکیتونو د اهداء شرای
درېیمه ماده:

مادۀ سوم:

دولتي ملکیتونهپ د الناد شارایطو
لرونکو اشخاصو ته اهداء ېدای شي:
 -۱د ملي یووالي ه ټینګښات او د

واجد

ملکیت های دولتیپ به اشخا
شرای ذیل اهداء شده می تواند:
 -0در تحکیل وحد ملی و حراست

هېااواد د لپلااوا (اسااتق)ل)پ
ملي حا میت او ځمکن ب پړتیا اه
ساتنه ې یې فعاله ونډه الیستې وي.

ا استق)ل پ حا میت ملی وتمامیات
ارضی و ر سهل فعال را ایفاء نموده
باشد.

 -۲هغه اغېزمن فعالیتونه یې ترساره
ړي وي چاې د هېاواد د دفااعيپ
سیاسيپ اقتصاديپ ټولنیزوپ فرهنګي او
علمي بنسټونو ه غښتلي ولو تماام

 -4فعالیت های مؤثر را ه منتج باه
تقویت بنیادهای دفااعیپ سیاسایپ
اقتصادیپ اجتماعیپ فرهنگی وعلمای
ااور دردیاادهپ اندااام داده

شوي وي.

باشد.

د اهداء وړ ملکیتونو اندا ه
څلورمه ماده:

اندا ۀ ملکیت های قابل اهداء
مادۀ چهارم:

جمهور رئیسپ دد قانون ه درېیماه

رئیس جمهور پ ملکیت های دولتای را

ماده ې د درج شوي حکل ه رعایتولو

با رعایت حکال

در مر ز و والیا
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سره ه مر ز او والیتونو ې دولتاي
ملکیتونه حقیقي یا حکمي شخص ته له
احوالو سره سلپ ه الند ډول اهداء

مندرج مادۀ ساوم ایان قاانون باه
شخص حقیقی یا حکمی حس احوال
طااور ذیاال اهااداء نمااوده

والی شي:
 -0ه اړوند والیت یا ګاونډ ې یوه
نمره د استوګنې ځمکه.

می تواند:
 -0مین رهای ی یک نمره دروالیت
مربوط یا همدوار.

 -4یوواحد دولتي آ ارتمان.
 -9د یوۀ میلیون افغانیو تر ار ښات
ور منقول ملکیت.

 -4آ ارتمان رهای ی دولتی یک واحد.
 -9ملکیت منقول با ار ش الی مبلا
یک میلیون افغانی.

( )۱دد قانون ه درېیمه ماده اې د
درج شوو شرایطو لرونکو اشخاصو د
ار ونې او ت خیص ه منظورپ مېسیون

( )0به منظور ار یاابی و ت اخیص
اشخا واجد شرای مندرج مادۀ سوم
این قانون میسیون به تر ی ذیال

ه الند تر ی سره رامنځته ېږي:
 -۱دښار جوړولو او استوګنې و یر د
رئیس ه توګه.
 -۲د عدلیې و ار استا ی د غاړي

ایداد می دردد:
 -0و یر شهر سا ی ومسکن به حیث
رئیس.
 -4نمایندۀ و ار عدلیه باه حیاث

ه توګه.
 -۳د ار او ټولنیزو چاروپ شهیدانو او
معلولینو و ار استا ی د غاړي اه

عضو.
اااروامور
اادۀ و ار ا
 -۳نماینا
اجتماعیپ شهداء ومعلولین به حیاث

توګه.

عضو.

میسیون ار یابی
مادۀ ندل:

د ار ونې مېسیون
نځمه ماده:
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 -۴د افغانستان داس)مي جمهاوري
ریاست د چارو د ادار د لوی ریاست
استا ی د غړي ه توګه.

 -۴نمایندۀ ریاست عمومی ادارۀ امور
ریاست جمهوری اس)می افغانستان به
حیث عضو.

 -۵د سیمه ییزو ارګاانونو د ادار
استا ی د غړي ه توګه.
 -۶د اړوند ښاروال استا ی د غړي

 -۵نمایندۀ ادارۀ اردانهای محلی باه
حیث عضو.
 -۶نمایندۀ شاروالی مربوطه به حیث

ه توګه.
( )۲دد ماد ه ( )۱فقره ې د درج
شوي مېسیون د فعالیت ډول د هغې
ړن)ر مطابق چې د هغهْ مېسایون

عضو.
( ) 4طر فعالیت میسیون مندرج فقرۀ
( ) 0این ماده طبق طر العمل اه ا
طرف آن میسیون تصوی می درددپ

لخوا تصویبېږيپ تنظیمېږي.

تنظیل می شود.

د نه اهداء وړ دولتي ځمکې
شپږمه ماده:
دولتي ځمکې ه هغهْ صور

مین های دول تی غیر قابل اهداء
مادۀ ش ل:
ې اهداء

مین های دولتی درصورتی اهداء شده

ېدای شيپ چې ه هغو ې ځنګلونهپ
څړځایپ انونهپ ښوونځيپ مدرساېپ
تاریخي آبد ا پ دفترونه او اما نپ شنې
ساحېپ ساتل شو سااحې او ملاي

می تواند ه در آن جنگ) پ علفچرپ
معادنپ مکاتا پ مادار پ آبادا
تاریخیپ دفاتر واما نپ ساحا سبزپ
ساحا حفاظت شده و ارک های ملی

ار ونه او دولتي عام المنفعاه ناور
تاْسیسا احداث شوي نه وي یاا د
اوبو د سرچینو او آبي تاْسیساتو د حریل

و سایر تأسیسا عام المنفعه دولتای
احداث نگردیده یا دربستر حریل مناب
آب وتأسیسا آبی ویا تحت )ن های

ه تل(بستر) ې او یا د دولات تار

انک ااافی دولااتپ قرارنداشااته
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رمختیایي )نونو الند نه وي.

باشد.

د قبالې اجراء
اوومه ماده:

اجرای قباله
مادۀ هفتل:

درېیل فصل
نهایي حکمونه

فصل سوم
احکام نهایی

( ) ۱ه د قانون اې درج شاوي
دولتي ملکیتونه د جمهور رئایس اه
فرمان شخص ته اهداء ېږي.

( ) 0ملکیت های دولتی مندرج ایان
قانون به فرمان رئیس جمهور به شخص
اهداء می دردد.

( )۲د د ماد ه ( )۱فقره اې د
درج شوي ملکیات د دایماي لېاږد
سند(قباله) د اړوندو مراجعو له الر د
قانون د حکمونو مطابقپ اجراء ېږي.

( )4سند انتقال دایمی (قباله) ملکیت
مندرج فقرۀ ( )0این مااده ا طریاق
مراج مرب وط طبق احکام قانون اجراء
می شود.

انفاذ
اتمه ماده:

انفاذ
مادۀ ه تل:

دغه قانون د توشېح له نېټې څخه نافذ او
ه رسمي جریده ې د لپور شيپ ه

این قانون ا تااری توشایح نافاذ
و درجریدۀ رسمی ن ر دارددپ باا

نافذېدو سره یې د هغۀ مغایر حکموناه
ملغي ېږي.

ای
اایر آن ملغا
اام مغا
ااذآن احکا
انفا
می دردد.
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