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دصنعت او سوداګرۍ وزارت

د صنعت او سوداګرۍ وزارت په دري اصولو چې د سوداګرۍ او صعنت وزارت د وزیر ښاغلی اجمل احمدی لخوا ټاکل شوي
فعالیت ترسره کوي .

اصول وزارت صنعت و تجارت دصنعت او سوداګرۍ وزارت اصول

 د افغانستان د سوداګریز چاپیلایر پرمختیا.
 د وارداتې هیواد څخه په صادراتي هیواد د افغانستان بدلو.
 د صنعت سکتور لپاره د کړنالرو او بنسټونو وده او رغونه .

د صنعت او سوداګري وزارت دندې او موخې

د صنعت او سوداګرۍ وزارت خپلې دندي د دري ستراتیژیکو اهدافو په چوکاټ کې راټولي کړي د ی.
 د یو حقوقي او مقرراتی چوکاټ رامنځته کول او پلي کول چې د بازار د اقتصاد د فعالیتونو تضمینونکې وي .
 په نړیوال او سیمیز اقتصادي کې د افغانستان ګډون .
 د یو فعالی او سیالې کونکې خصوصی سکتور د ودي او پراختیا لپاره د تسهیالتو رامنځته کول .
د ستراتیژیکو موخو په رڼا کې ددي وزارت عمده دندي په الندي ډول دي .
 د اقتصادي اړتیاو او خلکو د مصالحو په نظر کې نیولو سره د هیواد د داخلی او بهرنیو سوداګریزو کړنالرو جوړول .
 د ملي اقتصاد په کچه د صادراتو او وارداتو تنظیمول .
 د صنایعوتولیداتو وده پرمختیا او د هیواد څخه بهر افغاني محصوالتو ته د بازار موندنه .
 د بازار اقتصاد د نظام پر بنسټ د داخلی او بهرنیو پانګونو مالتړ او هڅونه .
 انجام خدمات بندری .د بنادرو خدمات ترسره کول
 د ځانکړو کړنالرو له الري د خصوصي سکترو د پراختیا لپاره زمینه مساعدول .
دا وزارت په دري اصولو چې د سوداګرۍ او صعنت وزارت د وزیر ښاغلی اجمل احمدی لخوا ټاکل شوي فعالیت ترسره کوي :
د صنعت سکتور لپاره د کړنالرو او بنسټونو وده او رغونه
 د وارداتې هیواد څخه په صادراتي هیواد د افغانستان بدلو.
 افغانستان د سوداګریز چاپیلایر پرمختیا.

د صنعت او سوداګرۍ وزارت اصول

دصنعت او سوداګرۍ وزارت په څلورو برخو کې السته راوړنې لري .

تجارت سوداګري

صنعت
د سوداګرۍ چاپیلایر

اداری اصالحات

السته راوړنې
کېتجارت
بخش
سوداګرۍدربرخه
دستاورد ها
د

سوداګري

د صنعت او سوداګرۍ وزارت د ښاغلی اجمل احمدي په سرپرستي هڅه کړي چې د صادراتو د لوړلو لپاره صادراتي سیاست
پلي کړی ترڅو افغانستان د یو وارداتي هیواد څخه په صادراتي هیواد بدل کړی  .د وارداتي هیواد څخه په صادراتي هیواد د
افغانستان بدلون ی د هغه اصولو څخه دي چې د ملي اقتصاد بنسټ جوړوي .
د صنعت اوسوداګرۍ وزارت د  ۱۳۸۸کال لپاره  ۱ملیارد ډالر د  ۱۳۹۹کال لپاره  ۱.۵ملیارده ډالر او  ۱۴۰۰لمریز کال
لپاره  ۲میلیارده ډالر صادراتي موخې ټاکلي دي  .د افغانستان دولت او د صنعت او سوداګرۍ مشرتابه هوډ من دی ترڅو د
ورادات کم او صادرات د صادراتي الرښودونو،کړنالرو او پروګرامونو له الري د  ۳۸۸او  ۱۴۰۰کلونو په جریان کې ټاکلي
موخې ترالسه کړي.

د افغانستان صادراتي موخې
کال 1398

یو میلیارد امریکایی ډالر

کال 1399

یو نیم میلیارد امریکایی ډالر

کال 1400

دوه میلیارده امریکایی ډالر

د سوداګرۍ د برخې السته راوړنې
د خوخښۍ ځاي دي چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت په  ۲۰۱۹کال کې وکوالي شول خپلو موخو ته یعني د صادراتو کچې لوړوالي ته چې  ۱میلیارد ډالر وه ورسیږي افغانستان د
لمړي ځل لپاره د  ۱میلیارد ډالرو په ارزښت افغاني توکې او محصوالت د نړۍ بازارتونه ته ولیږدول.

 د  ۸۷٪څخه زیات افغان محصوالت د سیمي هیوادونو ته صادر شوي دي .
 هندوستان ته صادراتو د  ۴۸۶میلونه ډالرو څخه  ۵۰۴میلوڼه ډالرو ته لوړ شول چې  ۳سلنه وده ښایې.

 او هم د  ۱۳۰میلونه ډالرو په ارزښت افغان محصوالت د هوایې دهلیزونو له الري منځني اسیا او اروپایې هیوادونو ته صادر شول .
سیمه

هیوادونه

د سمي داخل
کې

پاکستان ،هند ،ایران،قزاقستان ،ازبکستان او چین.

د سیمي څخه
بهر

ترکیه ،امارات متحده عرب ،روسیه ،عربستان سعودی،
جرمنی ،امریکا او نور.

ارزښت

میلیونه
ډالر

870

86

نور هیوادونه

39

مجموع

995

یاددونه :په  995میلیون ډالرکې هوایې دهلیزو دالري  ۱۳۰میلونه په ارزښت
صادرات هم هم شامل دي .

د سوداګرۍ د برخې السته راوړنې

تر  2021کال پوري صادراتي موخې
صادراتي موخې

2017

2018

2019

2020

2021

مجموعه

784

875

995

1,581

2,096

هندوستان

337

360

504

656

885

پاکستان

300

378

298

600

756

ایران

29

20

15

73

110

قزاقستان

8

5

3

27

40

ازبکستان

1

2

1

6

11

چین

10

29

52

85

102

ترکیه

18

21

28

37

53

امارات متحده عرب

15

14

24

42

50

روسیه

3

2

2

14

21

عربستان سعودی

4

7

12

18

30

جرمنی

10

6

17

16

24

آمریکا

4

2

3

7

14
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هوایې دهلیزونه
 د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت په  ۲۱۷کال کې د ډهلی –کابل ترمنځ د لمړي هوایې دهلیز له پرانستلو څه را
پدیخوا دي پروګرام کې زیاتي بریاوي درلودلي دي د  ۲۰۱۹کال د سپټمبر د میاشتي تر لومړیو د  ۹۰۵پرزوازونو په ترڅ
کې  ۹زره ټنو په اندازه افغاني تولیدات د نړۍ مختلفو بازارونو ته صادر شوي دي چې د خرڅالو اندازه یې  ۲۰۰میلونه
ډالرو ته لوړه شوي ده .
 دافغانستان حکومت غواړي چې د هوایې دهلیزونو له الري کلني صادراتوپربنسټ  ۱۰۰میلونه ډالرپه دوران راولي .
 ددي فرصت څخه د ګټي اخیستي په موخه سلګونه شرکتونو که چې هریو په اوسط ډول  ۴تنه کارمندان لري په دي ابتکار
کې نوم لیکنه کړي ترڅو هغه محصوالت چې په الس کې یې لري په ټوله نړۍ کې خپل د خوښي وړ بازار ته انتقال کړي .

د سوداګرۍ د برخې السته راوړنې

د صنعت او سوداګرۍ وزارت د هوایې دهلیزونو د پیل راهیسي توانیدلي دي چې الندي هوایې دهلیزنه پرانیزي.
هوایې دهلیزونه .
 افغانستان – هندوستان
 کابل –جده
 افغانستان – چین
 بلخ – استانبول – اروپا
 کابل – شارجه
 افغانستان – اندونیزیا

د سوداګرۍ د برخې السته راوړنې

د هوایې دهلیزونو له الري میاشتني پروازونه
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ترانزیت

ا

افغانستان د نړیوال بانک د ۲۰۲۰کال د کار او کسب د ترسره کولو د شاخص د درجه بندۍ په راپور کې د  ۱۹۰هیوادونو به
منځ کې په ۱۷۳ام قطار او د (سرحد څخه بهر د سوداګرۍ ) په فرعي شاخص کې په  ۱۷۷قطار کې شامل شو د د سرحد څخه
بیرون سوداګریز شاخص کې ،د اسنادو تعداد،د اموالو د صادرولو لوجیستیکي پروسي پوری اړونده مصارف او وخت ا ارزیاتي
الندي نیول کیږی
د کار او کسب شاخص 2020

په  ۲۰۲۰کال کې د سرحد څخه بیرون سوداګري درجه بندي

لیبیا
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داخلی د ځمکنې ترانزیت الري  :د ځمکنې ترانزیت الري د هغوي د مصارفو او فاصلي به نظر کې نیولو سره په الندي نقشه
کې تشریح شوي ده سربیره پردي موږ د څلورو عمده ښارونو څخه تر هري سرحدي نقطي پوري فاصله او وخت طي کول په
هکله معلومات ورکړي دي
اوس محال افغانستان د دري ریل پټلیو درلودونکي دی .
شیرخان بندر حیرتان
آقینه
ترغندی
اسالم قلعه
تورخم
غالم خان

ابو نصر فراهی

سپین بولدک

زرنج

دسوداګرۍ په برخه کې السته راوړنې

دنویومواصالتي الرو ابتکارونه :افغانستان یوشمیر نوې نړیوالې ترانزیټي الرې تاسیس کړي دي،چې موخه یې دافغانستان بدلون
په سیمه ایز ترانزیټ بدلول دي او همداراز افغانستان وکوالی شي چې دګاونډیو هیوادونو له ترانزیټ څخه خالصون ومومي،
دترانزیټي الرو دالښې ارزونې لپاره ډیر کار ته اړتیا ده،چې دافغانستان دجمهوري دولت لپاره دمنابعو تخصیص په لومړیتوبونو
کې دی

دسوداګرۍ په برخه کې السته راوړنې

کړنې
برخه

نورې راتلونکې کړنې

حقوقي چوکاټ

• دترانزیټ مقرره
• ترانسپورتي او ترانزیټي هوکړه لیکونه
• دکنانسیونونو تصویبول

دلیږد رارلیږد
بنسټونه

•
•
•
•
•
•

فنی

• دسوداکریزواو ترانزیټي مالونو داحصایې دشریکولو په موخه
دصنعت اوسوداکرۍ وزارت ،مالیې ،دسوداګرۍ او پانګونې خونې
او داحصایې دملي ادارې ترمنځ همغږي
• دهیوادپه ګمرکونو کې دسوداګریزومالونودطی مراحل دسیستم
لپاره دیوه مرکز رامنځته کول

لویې الرې
داوسپنې پټلۍ
بندرونه
هوایي ډګرونه
لوجیستیکي مرکزونه
دټولوورودي ګمرکونواو بندرونو اعالنول/خروجي دتیرترسیستم
الندې

دستاورد ها در بخش تجارت

کنوانسیون ها :افغانستان بمنظور ایفای یک نقش بزرگتر بعنوان یک کشور ترانزیتی و بهبود محیط ترانسپورت داخلی ،باید
کنوانسیون خیلی مهم و مربوط بین المللی را تصویب نماید .از جمله  6کنوانسیون بین المللی ،افغانستان کنوانسیون تیررا تصویب
نموده ،و درتطبیق آن پیشرفت های هم صورت گرفته است .برخالف ،اکثر کشور های همسایه کنوانسیون های دیگر تصویب
نموده و تطبیق مینمایند .در جدول ذیل ،عضویت کشور منطقه در کنوانسیون های بین المللی نشان داده شده است.

دسوداګرۍ په برخه کې السته راوړنې

نندارتونونه

دصنعت او سوداګرۍ وزارت توانېدلی دی چې په ۱۳۹۸کال کې دسوادګرو په ګډون په الندې هیوادونو کې نندارتونونه جوړ
کړي :
شمیره

نندارتونونه

نېټه

1

دکوریا دوارداتي توکونندارتون

دجون له ۲۷تر۲۹کال 2019

2

د «کنمیگ چینا» نندارتون

دجون له  ۱۴تر  18کال2019

3

د «شیننگ چینا» نندارتون

اگست 2019

4

د «ارومچی – چینا» نندارتون

 30اگست تر  1سپتمبر 2019

5

د ازبکستان نندارتون

جوالی 2019

6

دآذربایجان نندارتون

جون 2019

7

دترکیې تجارتي نندارتون

جوالی 2019

8

دهندوستان نړیوال نندارتون

دنومبر له  ۱۴تر 27کال2019

9

دهندوستان – کلکتې نړیوال نندارتون

د دسمبرله  ۱۴تر 25کال2019

10

د«دوموتیکس» نندارتون

دجنوری له  ۱۱تر  14کال2020

11

دجشن صنعت ملي نندارتون

 1سپتمبر 2019

12

دچین دوارداتو او صادراتو ملي نندارتون

دنومبر له  ۵تر  10کال 2019

دسوداګرۍ په برخه کې السته راوړنې

صنعت
په ننګرهاروالیت کې دشیخ مصري دصنعتي پارک دبنسټیزې پروژې پرانیسته

دسوداګرۍ په برخه کې السته راوړنې







دخصوصي سکتوردپراختیا لپاره دملي برنامې طرحه  ،دخصوصي سکتورپراختیا ،لومړیتوب لرونکې طرحه دهغې طی
مراحل اوتصویب.
په مرکز او والیتونو کې دصنعتي پارکونو دبنسټیزه کېدو په موخه دپیسو راټول او دبیا لګولو لپاره  ،دځمکې مراقبت
اودبانکي حساب پیژندنه
په ځانګړو سکتورونو کې دملي صادراتو دتګالرې دعملیاتي پالن تطبیقول ،او دصادراتو دملي تګالرې له پلي کېدوڅخه
دربعوار راپور چمتو کول.
دښځینه متشبثینودصادراتي تولیداتو لپاره دصادراتودپروسې دالښود چمتو کول او چاپ.
دجواز اخیستلو لپاره ددپروسوي الرښود چمتو کول چاپ.

دصنعت په برخه کې السته راوړنې

 دکورنیو سرکونو هوارول،دهرات والیت دصنعتي پارک لپاره دڅلور فازه بریښنا ویش .
 دخوست والیت دسمواغ بڼ داحاطې ددیوال او دروازې جوړول.
 دکورنیو سرکونو سفالت او دساتونکو لپاره دکوټو جوړول ،داوبو رسونې شبکې ،فاضالب او دکورنیو سرکونو دروښانولو
لپاره دروښانولو سیستم.
 دسیالب په وړاندې دموانعو جوړول  ،دکندهار دشوراندام دصنعتي پارک لپاره دژورې څا کیندل.
 دکورنیو سرکونو هوارول او دساتونکو لپاره دکوټو جوړول ،دمیدان ورګو والیت دکوتل تخت صنعتي پارک لپاره دژورې

څا کیندل
 د هرات ،نیمروز ،غزنی ،تخار ،جوزجان ،بلخ ،دایکندی او بامیان والیتونو دصنعتي پارکونو دشونتیا مطالعه.
 دکنړوالیت دصنعت او سوداګرۍ آمریت دودانۍ جوړول ،دکندزالیت دصنعت او سوداګرۍ دریاست ودانۍ جوړول ،دمیدان

وردګ الیت دصنعت او سوداګرۍ آمریت دودانۍ جوړول او دپروان والیت دصنعت او سوداګرۍ آمریت دودانۍ جوړول.
 دکورنیو سرکونو هوارول ،دپروان والیت دسنجد درې دصنعتي پارک داوبو رسونې شبکې او احاطوي دیوال جوړېدل.

دصنعت په برخه کې السته راوړنې

 دصنعتي پارکونو د بودجې ډیرېدل له  ۱۵۰میلیونه افغانیو څخه  ۶۵۰میلیونه افغانیو ته.
 د باریک اب په کرنیز او صنعتي پارک کې د ۵۰شرکتونو لپاره دځمکې ویش.
 دوالیتونو په صنعتي پارکونو کې د۱۰۰شرکتونو لپاره دځمکو ویش.
 له ۱۰۰شرکتونو سره د ساختماني هوکړه لیک او شرط پاڼې السلیک.
 د 1398کال دمرغومې ،سلواغې

او کب میاشتوپه لړ کې دقسطونوپه بڼه د(باریکآب ،شوراندام ،میدان وردک او

خوست)دصنعتي پارکونودځمکو له اخیستونکو څخه د()11,150,142افغانیوراټول.

دسوداګرۍ دچاپېلایر په برخه کې السته راوړنې

دسوداګرۍ چاپیلایر
دسیمه اییز ،وټه اییز ،سوداګریزاو ترانزیټي تړاوپه برخه کې دترکمنستان او افغانستان ترمنځ دهوګړه لیک او یادښتونو د اوو
موافقتنامو السلیک.

دسوداګرۍ دچاپېلایر په برخه کې السته راوړنې

دثبت مرکزي او فکري مالکیتونوعمومي ریاست:
هغه اصالحات چې دثبت مرکزي او فکري مالکیتونو په چارو کې رامنځته شوي دي ،له دې دلې څخه چې دافغانستان دصنعت
او سوداګرۍ وزارت لپاره نسټیز اصالحات شمیرل کیږي ،دغې ادارې په یوه کال کې  ۲۰زره جوازونه ویشلي دي ،چې دغه
شمیره دتیر کال په پرتله پنځه زره زیات جوازونه ښیي چې ویشل شوي دي.
 دثبت مرکزي او فکري مالکیتونوله ریاست سره دایسا ادارې ادغام.
 دجوازونو دبیې ټیټوالی له  ۳۰زره افغانیو څخه ۱۰۰افغانیو ته.
 تریوه چتر الندې دیوه خدماتي مرکز رامنځته کول "ون استاپ شاپ"
 دبایو متریک دسیستم رامنځته کول.

دسوداګرۍ دچاپېلایر په برخه کې السته راوړنې

سوداګریز جوازونه :له دې وړاندې دسوداګریزو جوازونو بیه  ۳۰زره افغانۍ وه ،خو دسوداګریزو چارو داسانتیا په موخه دغه
بیه ۱۰۰افغانیو ته راټیټه شوې .دالډیرو اسانتیاوو په موخه دصنعت او سوداګرۍ وزارت دثبت مرکزي او دفکری مالکیتونو په
ریاست کې دکیو یا دنوبت سیستم رامنځته کړی  ،چې دا پخپله دمراجعینو لپاره یوه ښه اسانتیا ده.
امنیتي سیستمونو په ښه ډول پراختیا موندلې ،تر دې وړاندې یوې دیوې سوداګرۍ تړلو په  ۴۲دولتي ارګانونو کې ګرځیدا
غوښته ،خواوس په لږ وخت کې دغه چاره ترسه کیږي.
داطالعاتو بانک :دنوم په غوره کولو کې هم ډیرې ستونزې موجودې وې ،خو داطالعاتو دسیستم یا ډیټابسی په رامنځته کولو
سره دغه ستونزه اوس له منځته تللې.
ځانګړي خدمتونه :دهغو سوداګرو لپاره چې غواړي په جوازونو کې یې بدلون رامنځته شي یوه ځانګړې برخه یا "وی آی پی"
رامنځته شوې  ،دیوه اندازه پیسو په ورکړې سره ددوی کارونه په چټکۍ سره طی مراحل کیږي  ،ددغې برخې عواید ددولت
خزانې ته لېږدول کیږي او په دې سره درشوت ورکولو مخه هم نیول کیږي
دمېرمنو لپاره دځانګړې غرفې رامنځته کول  :په دغه برخه کې ټول کار کونکي ښځینه دي او دمیرمنو لپاره دجواز ورکولو
چارې تر سره کوي ،چې داهم دمیرمنو لپاره یوه اسانتیا ده .

دسوداګرۍ دچاپېلایر په برخه کې السته راوړنې

دتشخیصیه نمبر ثبتول" :تی آی ان" چې له دې څخه به وړاندې مراجعینو دهغې دترالسه کولو لپاره ګمرکونو ته تلل ،خو او ټي
آی ان نمبر دثبت مرکزي ادارې په دننه کې تر سره کیږي.
دآرشیف په برخه کې هم ډیر کار ترسره شوی ،له دې وړاندې په منطم ډول آرشیف شتون نه درلود ،ټول مدارک اواسناد په یوه
کوټه کې انبار شوي ووچې ګڼ مراجعین له ستونزو سره الس او ګریوان وو،خو اوس آرشیف په منطم ډول په سیستم کې موجود
دیاو دغه سیستم ته په ورتګ سره ټولې ځانګړتیاوې ښکاره کیږي ،ځکه ټول هغه اسناد چې سکن شوي په اطالعاتي بانک کې
موجود دي.
دبایو متریک سیستم نصبول :دبایومتریک سیستم په نصبولو سره به په آرشف کې ټولې دوسیې بارکود شي ،په ثبت مرکزي او
فکري مالیکیتونو اداره کې دجواز ورکونې په برخه کې د ډیرو اسانتیاوو په رامنځته کولو سره تېر کال  ۲۰زره جوازونه ویشل
شوي چې دغه شمیرې ته ېه کتود تیر په پرتله  ۱۰۰۰جوازونه ډیر ویشل شوي دي .

په اداري برخه کې السته راوړنې

اداري
قانوني اصالحات :دافغانستان دصنعت او سوداګرۍ وزارت او داړوندو همکارو نهادونو په مرسته  ،داقتصاد دودې په اړه
دقوانینو او مقررو سره سم  ،متوازنه سوداګري  ،دکورني صنعت پیاوړتیا  ،دافغانستان دملي تګالرې سره سم دپانګونې جلب او
جذب دیوه مناسب چاپیلایر لپاره دصنعت او سوداګرۍ وزارت ستراتیژیکې موخې او شاخصونه چې له صنایعو او ملي سوداګرو
څخه دمالتړ په الره کې دغه وزارت توانېدلی دی چې له خصوصي سکتور سره په مشوره دتقنیني اسنادوپرمټ اساسي نقش
ترسره کړي.
په همدې موخه ښاغلي اجمل احمدي ددې وزارت دحقوقي برخې په مرسته او دهغې اړتیا له مخې چې احساس یې کېده بېالبېل
قوانین یې طی مراحل کړي دي.
داتاقونو دچارو دقانو تنظیم:دغه قانون دصنعت او سوداګرۍ وزارت د خونودچارو دتنظیم او پراختیا په موخه طرحه شوی
دی  .دغه قانون تصویب او دپلي کېدو وړ دی ،ددغه قانون پربنسټ دسوداګرۍ خونو ټاکنې ترسره کیږي.دفدراسیون طرحه هم
ترتیب او ولسمشر ته استول شوې ،دغه قانون هم نږدې بشپړ او داجرا وړ دی.

د اداري برخي السته راونې

کړنالرې په  ۴برخو کې ترتیب شوي دي .

د صنایعو عموي ریاست،د صنعتي پارکونه ،دلمړیتوب تعرفه ،د صنایعو داخلي تصفیه کړنالر.
سوداګري  :د سوداګریزو اتشوکړنالر ،په نړیوال سوداګریز سازمان کې د استازیتوب کړنالر،د هوکړه لیکونو کړنالر،او
سوداګریز خدمات .
مالي اواداري کړنالرې :د ثبت مرکزی او فکري مالکیتونو اداري ته د جواز ورکولوکړنالر،د مالکیتي فکرونو ثبت ،د مالي
موضوعاتو،بشري سرچینو،معلوماتي تکنالوژۍ  ،د صنعت او سوداګري وزارت د د دارایې ساتنه  ،څارنه او د سفرونو کړنالر.
د هغه اداراتو کړنالر چې په مستقیم ډول د وزارت مقام ته راپور ورکوي :د اداري موضوعاتو کړنالرلکه د اسنادو چمتو
کول،ترتیبول او ارشیف کول،د دومي واحدونو د راپور څرنګوالي ،ستراتیژی او پالن ،د تفتیش او حقوقي ریاست لخواد اسنادو د
طي مراحلو څرنګوالي .

په اداري برخه کې السته راوړنې

دسوداګریزومحاکماتي اصولو قانون :دسوداګریزومحاکماتي اصولو په اړه دوه کاره ترسره شوي:
:۱منځنیو دعواوو تر سرلیک الندې رسیدنه چې په ۳مه ضمیمه کې اضافه شوي دي ،دسوداګریزومحاکمو ته وراضافه شوي دي
ددغې تګالرې له مخې ټولې هغه سوداګریزې قضیې چې دهغې بیه له سل زره افغانیو کمه وي  ،په یوه محکمه کې ورته رسیدنه
کیږي او یوازې یو قاضي ورته ټاکل کیږي.نو په دې سره اړتیا نشته چې دهغې لپاره (لومړنۍ  ،استیناف او ستره محکمه )
ترسره شي ،دغه ډول قضیې په همغه لومړنۍ محکمه کې حل کیږي ،داپه داسې حال کې ده چې دنورو قضیو لپاره باید درې تنه
قاضیان موجود وي خو په داډول قضیو کې یوازې یوه قاضي ته اړتیا ده.
 :۲بدلون په قانون کې رامنځته شوی او قضیو ته د رسېدنې په موده کې لږ والی راغلی ،دغه دوه ډوله اصالحات سوداګرو ته
داسانتیاوو او دوخت دسپما په موخه راغلي دي.
دصنعت او سوداګرۍ وزارت نور قوانین هم ترتیب کړي چې دنورو اداري کړنو په موخه دعدلیې محترم وزارت ته سپارل
شوي.
دغه قوانین په الندې ډول دي:
:۱دبازار ماتونې ضد قانون (آنتی دمپینگ) :۲،دآنتی سبسایدۍ قانون:۳،دپانګونې قانون ۴ ،دذینفع مالکیت مقرره.
دغه قوانین به دعدلیې وزارت تر تایید وروسته دقوانینو کمیټې ته راجع شي.
کړنالره :دصنعت او سوداګرۍ وزارت لخوا،له  ۳۰څخه ډیرې کړنالرې دبیالبیلو ریاستونو او موضوعګانو لپاره جوړې شوې
دي،دغه کړنالرې دافغانستان داسالمي جمهوریت دولسمشر محمد اشرف غني له مالتړ څخه هم برخمنې شوي دي او نورو
دولتي ادارو ته یې هدایت ورکړی چې همدا ډول او دې ته ورته تګالرې رامنځته کړي .چې تراوسه 48دولتي ادارو داډول
کړنالرې خپلو ادارو ته جوړې کړي دي او یا هم دجوړېدو په حال کې دي.

