
محلی سوداګري ترسره کول

۲۰۱۷ فغانستان کې د سوداګرۍ ترسره کولپه ا

  
                                                                                                               

دغه مقررات  او، راپور دی چې سوداګریزمقررات والیتیلومړنی  ۲۰۱۷افغانستان کې د سوداګرۍ ترسره کول په 
یو څخه باندې اغیز کوي. د کوچن فعالیتونو په افغانستان کې د کوچنۍ څخه تر منځنۍ کچې پورې کورني شرکتونو

)د ل کولیکې اندازه کیږي: د سوداګرۍ پ برخوې څلورو تر منځنۍ کچې پورې شرکتونو لپاره اړونده مقررات په الند
ر چې و ثبتول. دا راپوملکیترالسه کول او د تجواز ترالسه کول، د بریښنا  ودانیزد سوداګړۍ د جواز ترالسه کول(، 

پیر چې په بېالبېلو ځایونو کې اداري کیفیت او اغېزمنتیا تو ښیيکابل او څلور نور والیتونه د پوښښ الندې نیسي، دا 
 لري. 

 
 ۲۰۱۷په افغانستان کې د سوداګرۍ ترسره کول 

 
پروګرام د هېواد ترټولو ستر سوداګریز ښار، کابل ترڅنګ د  ۲۰۱۷په افغانستان کې د سوداګرۍ ترسره کول 

شریف، رسي چې په والیتونو کې یې لوی سوداګریز ښارونه په ترتیب سره مزابلخ، هرات، کندهار او ننګرهار والیتونه هم د پوښښ الندې نی
 جالل اباد دي. هرات ښار، کندهار ښار او

 پانګوالو او شرکتونو سره مرسته کوي، روښانهستونزې رابرسېره کوي، د ښو کړنو ترسره کیدل چې د ځایې  یا تنظیمونکې دا راپور اداري
څلورو لپاره د هېوادونو کې د سوداګرۍ ترسره کولو  ۱۸۹او  د افغانستانکوي او د اصالحاتو په برخه کې سپارښتنه کوي چې بېلګې یې 

 اندازه کېږي.   په مرستهاداري برخو 

 د سوداګرۍ پیل کول 

  جواز ترالسه کولودانیز د 

  کول اود بریښنا ترالسه 

  ثبتول ملکیتونود 
 

 د  پروګرام برخه ده، لخوا ترتیب شوی دی.برابرولو د د پانګونې فضا ونو نړیوالې ډلې چې افغانستان کې دا راپور د نړیوال بانک د شاخص

 .هیې د سمیول هال په مرسته ترسره شوی د چارهراټولولو شمیرو 

 موندنې
 

  دا ستونزې پدې پورې اړه لري چې دوي په کوم ځای کې خپله سوداګري  اوافغان پانګوال د بېالبېلو ستونزو سره الس او ګریوان دي
ا هم په بېالبېلو ځایونو کې پدغه څلورو برخو کې سره توپیر لري، ځکه په بېالبېلو سیمو کې یپېل کړی ده. اداري کیفیت او اغېزمنت

اخیستل کیږي. ددې تر څنګ په ځایې ادارو پورې هم اړه لري چې څومره اداري مقرراتو ته ژمن  تفسیر د قانون څخه جال جال
 دي. 

  راوستلو کې د یو بل څخه د زده کړې له الرې مرسته کوالی شي.  تیااسانکې ادارې په سوداګرۍ  سیمه ایزېپه افغانستان کې
مونو چې په هېواد کې په بریالي ډول سره پلي شوي وي، په تکرارولو د هغه ګا ،اصالح غوښتونکي پالیسي جوړوونکي کوالی شي

 سره د پام وړ پرمختګ رامنځته کړي.  
  پههېوادونو تر منځ  ۱۹۰کچه یې ښې پایلې درلودې، په پلي کولو سره به افغانستان د نړۍ  والیتی د ټولو هغه ښو کړنو چې په 

شمېرې ته  ۱۷۲مې شمېرې څخه به  ۱۸۳ست د یشاته پرېږدي او د ل ههېوادون ۱۱سوداګرۍ کې اساني رامنځته کولو په برخه کې 
 . ورسیږي

  کې رخو ب، کابل د سوداګرۍ پیل کولو او بریښنا ترالسه کولو شوي اصالحاتو په پایله کې چې یوازې په پالزمینه کې پلي  ود هغ
 لومړی مقام لري. د افغانستان ګوټ ګوټ ته د دغه اصالحاتو غزول به په نورو والیتونو او ښارونو کې پانګوالو ته ګټه ورسوي. 

  و هرو څلورو برخپه له مخې د راپور قام لري، پداسې حال کې چېجوازونو او ملکیت ثبتولو په برخه کې لومړی م ودانیزکندهار د
 دویم مقام لري.  بلخ کې

 پروسې  دېیا اوږ ېپیاوړي والیتي حکومتونه به په والیتونو کې اغېزمنتیا ته وده ورکړي او په کابل کې چې ډېری بیوروکراتیک
لیتونو مسؤ دواک  غیر اړین ډیر کچه  سیمه ایزهپکې عامې دي، به سرچینې برابرې کړي. په لومړي سر کې دا ډېره اړینه ده چې په 

 تر څو د دولتي سکتور قانونمندي، مسؤلیت پېژندنې او وړتیا ته وده ورکړل شي. ،شيد معلومولو له الرې راکم 
  دي.  د پام وړ ګامونه اخیستليپدې برخه کې پېل پروسې ساده کولو له الرې سوداګرۍ د زېږدیز کال راپدېخوا افغانستان د  ۲۰۰۸د

 ، شمېرللولو کې اسانتیا راوليیچې د سوداګرۍ په پ ،جملې څخهاقتصادونو د  ۵۰اوسمهال د کابل ښار د هېواد په استازیتوب د نړۍ 
 . کېږي



 

  

 

 

 

 

                                                                                                                  

 

  ی هیوادونو په سویل اسیا چې د  ،جواز اخیستلو پروسه د پنځه اونیو څخه کمه موده نیسي ودانیزپه منځنۍ کچه په پنځه والیتونو کې د
  د هغوی دوه برابره لګښت لري. خومنځنۍ کچې په پرتله کمه موده ده،  کې

  کړه چې د یو نوي جوړ شوي  خوندیتوب په موخه، د کابل ښاروالۍ پدې نږدې وختونو کې یوه مقرره جوړهودانیز صنعت د د
په ګوته شوي دي. دغه محلي نوښت کیدای شي چې په راتلونکې  طونهوروستنۍ اجازې ترالسه کولو لپاره پکې اصول او شر ودانۍ
 قانون بدل شي.  ودانیزیو ملي پرکې 

  یوادونوه سویليد اسیا نیسي چې د  وخت و پورېپروسه د درې اونی ترالسه کولوپه منځنۍ کچه په پنځه والیتونو کې د بریښنا 
 . زیات دیلګښت  سلنه یې ۷۰په پرتله یې  د هغوی خومنځنۍ کچې په پرتله کمه موده ده، 

 ثبت شوې ده،  لنې څخه کمه ځمکه په رسمي ډولس ۳۰چې په ښارونو کې یې د  ،مخ دیددې ننګونې سره  دا چې افغانستان
ساتلو  جلواو د س. پیچلې پروسه، د روڼتیا ټیټه کچه ګڼل کېږيافغانستان د ځمکې اسنادو لېږدولو په برخه کې ترټولو سخت ځای 

د را منځ ته م اعتبار اداره کولو د سیسترل کیږي، چې د ځمکې د هغه مهمو خنډونو د جملې څخه شمې الیمناسب جوړښتونو نشتو
  پر وړاندې پراته دي.کولو 

 سوداګرۍ ترسره کولو په اړهپه والیتونوکې د   
 

کچه د سوداګرۍ ترسره کولو څېړنې په یو هېواد کې د سوداګریزو مقرراتو توپیرونه اود هغوی پلي کیدل معلوموي. دا راپورونه  والیتی په 
 الیت وچمتو کوي، هر ځای درجه بندي کوي، او په هر شمیر او اطالعاتکې د سوداګرۍ ترسره کولو کې اسانتیا په اړه  والیتونو په ټاکلو 

کچه د  والیتی م زېږدیز کال راپدیخوا په  ۲۰۰۵کچه د سوداګریزو کړنو د پرمختګ لپاره د اصالحي کړنو سپارښتنه کوي.  د  والیتی په 
 ارزولي او پرتله کړي دي.  هځایون ۴۳۸هېوادونو کې  ۶۵و په سوداګرۍ پروژ

 
 

 کچه؟ والیتی  ولې په 
  تشخیصي وسیله وړاندی کوي  ېنو هیو 

دغو دپه یو شمېر ځایونو کې د سوداګرۍ ترسره کولو نړیوال راپور کې د میتودولوژي په پلي کولو سره،  والیتونود یوهېواد یا 
. ددغه کار په ترسره کولو سره د ټولو شمیرې ترالسه کیږيپروژو د بېال بېلو سیمو دسوداګرۍ مقرراتو په اړه په کوچنۍ کچه 

 هېوادونو سره پرتله کیږي.  ۱۸۹سوداګرۍ په خپلو منځونو کې او هم د نړۍ  والیتونو شاملو 
 اداري یا تنظیموونکي پرمختګونه هڅوي 

ه اسانۍ وته کوي چې پکچه هغه ښې کړنې په ګ والیتی دا څېړنې ستونزې رابرسېره کوي، د پالیسي په اړه سپارښتنې کوي او په 
بدلون پرته، پلي کېږي. دا څېړنې اداري پرمختګ او په ځانکړي ډول سره فردي د سره د هېواد قانوني او تنظیمونکي چوکاټ کې 

 زده کړه هڅوي. 
 د وخت په اوږدو کې د ګامونو پرمختګ 

اندازه کوي او د اصالحي هڅو د دوام  بدلونونهمثبت پرتله کول د وخت په اوږدو کې  پرمختګپه تکراري ډول سره ارزول او د 
، تر څو پالیسي جوړونکو ته د سوداګرۍ دهګرځي ان تردې که دولتونه هم بدلون وکړي. دغه څېړنې د عامه پالیسي وسیله  المل

  تنظیمونکي اصالحي سایکل یا دوران په اوږدو کې الرښودنه وکړي.
 

 څخه ترالسه کړئ: لینکبشپړ راپور د الندې 
 

www.doingbusiness.org/Afghanistan 
 

 اړیکې:
 په واشنګټن کې: انډیرا چاند

ichand@worldbank.org 
 په کابل کې: عبدالروف ضیا 
 azia@worldbank.org
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