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جوړ د سوداګرۍ وزارت مرستیال مولوي قدرت هللا جمال د تولیدونکو او صادرونکو د پوهاوي لپاره
.  شوه دوه ورځنی ورکشاپ پرانیسته وکړه

ر ده او له په وینا يې مشوره د خیر کا. په خپلو خبرو کې وویل چې د مالوماتو شریکول مهم کار دینوموړي 
يس د صادراتو د پراختیار ریاست رئ.نېکه مرغه افغانان د یو بل مشورو ته غوږ ږدي او باور پرې کوي 

ري ښاغلي احسان هللا فطرت د ورکشاپ ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې وویل چې د صنعت او سوداګ
چې دوه په یاد ورکشاپ کې. وزارت پالیس ي جوړؤنکی وزارت ده او دې ته ورته ورکشاپونه به دوام ومومي

ورځې به دوام وکړي د سټېنډرډ د ملي ادارې 

پیرامون چگونگی مدیریت صادرات
ونگیتحتریاستالحاجنورالدینعزیزیسرپرستوزارتصنعتوتجارتپیرامونچگجلسهای

رتمدیریتصادراتبااشتراکنمایندههایوزارتهایمالیه،زراعت،مالداریوآبیاری،اتاقتجا
وسرمایهگذاری،اتاقتولیداتزراعتومالداری،اتحادیۀمیوهجاتوسبزیجاتوتعدادیاز

توجلسهایتحتریاستالحاجنورالدینعزیزیسرپرستوزارتصنع.تاجرانبرگزارگردید
تجارتپیرامونچگونگیمدیریتصادراتبااشتراکنمایندههایوزارتهایمالیه،زراعت،
همالداریوآبیاری،اتاقتجارتوسرمایهگذاری،اتاقتولیداتزراعتومالداری،اتحادیۀمیو

.جاتوسبزیجاتوتعدادیازتاجرانبرگزارگردید
رانیتصمیمگرفتهشدتاعجالتاًصادراتمحصوالتزراعتیهمانندگذشتهادامهداشتهونگ
شورافغانستانازتعرفههایباقیماندهبربرخیمحصوالتازجانبپاکستانبامقاماتآنک

ستانبرطرفصحبتوتالشگرددتاایننگرانیتجارتدرقسمتباالرفتنتعرفهبرسیبافغان
.شود
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. سره د همغږي ناسته ترسره شوهارګانونوامنیتي 
نونو له صنعت او سوداګري وزارت مرستیال ښاغلي مولوي قدرت هللا جمال په حضور کې د امنیتي ارګاد 

ې نوموړې ناسته نن غرمه مهال د ښاغلي جمال په کاري دفتر ک. استازو سره د همغږي ناسته وشوه
.شول بحثترسره شوه چې پکې د وزارت اړوند ځینې مهم موضوعات 

من وینا يې د سوداګري لپاره ډاډپه. مرستیال وزیر د امنیتي ادارو سره د وزارت همغږي مهمه وبلله
په ترڅ کې د د امنیتي ارګانونو استازو د خپلو خبرو. چاپېریال رامنځته کول د ښکېلو ادارو ګډه وجیبه ده

داګري وزارت د ناستې په پای کې د سو .سوداګریزو فعالیتونو لپاره د امنیت د ال ټينګښت ډاډ څرګند کړ
.مرستیال ښاغلي جمال د پالوي له راتګ مننه وکړه

او د صنعت او سوداګرۍ وزارت معین ښاغلي مولوي قدرت هللا جمال په مشري د بې کیفیته، جعلي
میسیون د وخت تیرو اجناسو د تولید د مخنیوي کمیسیون ناسته ترسره شوه په دی ناسته کۍ د یاد ک

و تلقبې ه ق کال کاري پالن په نهایي کولو او د هیواد په بازارونو کي د بي کیفیته، وخت تیرو ا۱۴۴۴
اجناسو

یواد ښاغلي جمال د دې کمیسیون فعالیتونه ه. په شتون او د مخنیوي په اساس ي الرو چارو بحث وشو
۱۴۴۴کي د او هیواد والو ته ګتور وبلل او د هیواد والو د باور ترالسه کولو باندي یې ټینګار وکړ؛ په پای

نځه په اړه پمخنیوۍ ه ق کال کاری پالن په تایید سره د بې کیفیته وخت تیرو او جعلي اجناسو د 
نو د د یادونې وړ ده چي دا کمیسیون د لسو نورو ادارو په ملتیا د مستهلکی. اساس ی فیصلې وشوې 

.حمایت قانون په مطابق د مرکز او والیاتو د بازارونو وضعیت څخه منظمه څارنه کوی 
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. د مرکزي ثبت او فکري مالکیتونو له ریاست څخه د مرستیال وزیر کتنه
ري فکاو ثبتمرکزي دورځننجمالهللاقدرتمولوي ښاغليمرستیالوزارتسوداګري او صنعتد

قاض ياغلیښرئيسریاستیاددچېکېلیدنهدېپه.وکړهلیدنهتفصیليڅخهریاستلهمالکیتونو 
چارو لهمراحلطیداسنادو دغوښتونکو داو چوپړتیاو کېدونکو وړاندېلخواریاستدؤ همزاده

 یاچټکتاو واليښهدچارو دتهکارکؤنکو او مسؤلینو مهالپهلیدنېدجمالښاغلي.وشوهڅارنه
.وکړهالرښوونه
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