
  
  وروستی راپور: د آسيا د جنوب ھيوادو کی د سوداګرۍ د اصالحی فعاليتونو چټکتيا بيولو د سوداګرۍ د پرمخ

  
سيا چی د آ ،د سوداګرۍ د پرمختيا د ارزيابی په ھکله د نړيوال بانک کلنۍ څيړنيز راپور ښيی مه واشنګټن: ٢٧کال د اکتوبر  ٢٠١۵د 

م. کال کی د  ٢٠١۶په   د سمون او ښه کولو په موخه ھڅی په تير کال کی چټکی شوی دی. د چاپيلایراو کاروبارجنوب کی د سوداګرۍ 
و چی د سيمی په ات، د مقرراتو د اغيزمنتوب او کيفيت د ارزونی راپور چی نن خپور شو ، ښکاره کوید پرمخ بيولو راپور: سوداګرۍ 

په  مقرراتولورو ھيوادو  د شپږو اصالحی څمقررات په تير کال کی ،په سيمه کی د تير کال  د ھيوادونو نھه اصالحی  وھيوادو کی شپږ
  پرتله تطبيق کړي دی.

  
ځای نيولی دی، په تير کال کی يی دوه اصالحی مقررات تطبيق کړی  ١٣٠ھند، د سيمی لوی اقتصاد چی په نړيواله رتبه بندی کی يی 

اګرۍ د پيل کولو په برخه کی، د پانګونی د پيل حد اقل شرايط او د سوداګريزو فعاليتونو د پيل دی. د بيلګی په توګه دغه ھيواد د سود
 کولو لپاره د تصديق ليک د ورکولو حد اقل شرط له منځه وړی. دغه ټکی د پام وړ آسيانتيا رامنځته کړی.

  
شرط له منځه وړی دی، چی دغی خبری د نوی سوداګرۍ  د مالديف له ھيواد څخه پرته ھمداوس د آسيا جنوب ټولو ھيوادنو د اقل حد پانګی

لګښت کم کړی دی. بوتان او سريالنکا په تير کال کی ھر يوه دوه دوه مقررات تطبيق کړی دی. دا په کی او کاروبار د پيل کولو په الره 
کړی ده. د تجارت او کاروبار د پيل په بنګلديش او مالديف ھر يوه يواځی يو ه يوه اصالحی مقرره تطبيق  ، افغانستانداسی حال کی چی 

ت چی ھره يوه کی دوه اصالحا ،دا ښکاره کوی برخه کی تر ټولو زيات اصالحات او سمون، د بريښنا د لګښت او مالياتو په ورکړه کی دی،
) په برخه کی د اقليت پانګه د بھرنۍ سوداګرۍ او د قراردادونو د اجرا او د افالس (په سوداګرۍ کی د ماتی يا د يووالی کيدوراغلی دی. 

  اچوونکو څخه د مالتړ په برخه کی کوم اصالحات نه دی راغلی. 
  

په دی وروستيو کلونو کی د آسيا "څرګنده کړه او ويی ويل چی:  مالھوراتا يد سوداګرۍ د پرمخ بيولو د پروژ ی مدير ردغه موضوع 
جنوب ھيوادونو اقتصاد د قوانينو او مقرراتو د سمون له الری ښه شوی او د پانګونی چاپيلایر غوره او کورنيو او بھرنيو پانګه اچوونکو 

سيمی ھيوادونه کوالی الره ھواره شوی او دا جريان په دوامداره توګه د پرمختګ په حال کی ده . دغو موخو ته د رسيدو په خاطر د ته 
    ".شی چی د شغل موندولو پروګرامونه خپل ځوان نفوس ته چټک کړی

  
په منځنۍ ډول سوداګري او کاروبار د پيل په برخه کی د سيمی د ھيوادونو په اقتصاد کی (په نړۍ کی د دغی سيمی د ھيوادونو ځای په 

په دی) په ډير ښه حالت کی دی.  ٨٣ه کی د دی سيمی د ھيوادنو ځای رديف کی دی) او د اقليت پانګه اچوونکو مالتړ (په دی برخ ٩۶
  .اتم ځای لری ېکتار ک دويم شاخص کې ھند د نړۍ د لسو ښه اقتصادو په 

  
ورځی په  ١٠٧٧د سيمی د ھيوادونو نيمګړتيا د قراردونو په اجرا او د ملکيتونو د ثبت په برخه کی ده. د بيلګی په توګه په منځنۍ توګه 

ھيوادونه  ٢٢راپور کی د نړۍ په کچه  بيولو د سوداګرۍ د پرمخ .تر څو د سوداګريزو محکمو له لياری يوه تجارتی دعوا حل شیکاردی 
ورځو زياته وی چی په دی ډله کی يی څلور ھيوادونه د آسيا په جنوب کی  ١٠٠٠ښودل شوی چی په ھغو کی د يوی دعوا د حل موده له 

تر څو د سيمی  ورځی په کار دی ٩٨له دی پرته په منځنۍ توګه . دی. په دی ھيوادو کی افغانستان بنګله ديش، ھند او سريالنکا راځی 
 کاروباريان وکوالی شی چی خپلی شتمنۍ ثبت کړی، چی دغه مسئله د نړۍ د منځنۍ رقم دوه چنده ده.

  
سږنۍ راپور د مقرراتو د کيفيت د ارزونی د معيارونو د ښه کولو او د سوداګرۍ د سازماندھی د لوړتيا په برخه  بيولو د سوداګرۍ د پرمخ

  د سيمی د ھيوادونو د کاروبارونو په برخه کی موجود واقعيتونه ډير ښه څرګندوی. دی توګه کی يوه دوه کلنه ھڅه ده، چی په 
چی د اصالحاتو د راوستو ظرفيت لری. دغه  ،ويل کيږیشاھد ياستو، د پنځه نورو شاخصونو په ھکله چی په دغه راپور کی يی د بدلون 

رالسه کولو آسانتيا ، د قراردونو اجرأ، د ملکيت ثبت او بھرنۍ کاروبارونه، د جواز د ورکولو طرزالعمل ، د بريښنا د تشاخصونه دا دی : 
ځله څخه زيات د  ٢٠٠د بيلګې په توګه د بريښنا د ترالسه کولو د آسانتيا په برخه کی د سيمی کاروباريان په منځنۍ توګه په کال کی له 

 د پرچاوی زياته اندازه ده.يښنا چی دغه شمير په ټوله نړۍ کی د بر ،بريښنا پرچاوی سره مخامخ کيږی
  

بريد ته  ٩٩بريد کی ځای لری ورپسی نيپال دی چی د نړۍ په کچه  ٧١د جنوبی آسيا ښه اقتصاد د بوتان دی چی په نړيواله کچه په 
  ځای لری. ) ١٠٧) او سريالنکا (١٣٨بريد کی ) پاکستان ( ١٧۴رسيدلی ) د سيمی نور لوی اقتصادونه دا دی: بنګله ديش (

  کی ليدالی شی.ويبپاڼه   www.doingbusiness.orgدا راپور او د ھغه اسناد په بشپړ ډول په 
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