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 د رس خربې

عامه اقتصاد د هغه مضمون رسليک دی، چې د ډيپارټمنټ د شديدې اړتيا او د عرص و زمان د 

د مايل بانکي څانګې د وړانديز، د اقتصاد پوهنځي د علمي شورا په  ايجاباتو په پام کې نيولو رسه

ملريز کال د کابل پوهنتون د اقتصاد  ۰۷۷۳تصويب او د کابل پوهنتون د مرشتابه په منظورۍ په 

دغه پوهنځي د درېيم ټولګي د محصالنو لپاره عجالتاً په  پوهنځي په دريس کريکومل کې شامل او د

 کې د هغه تدريس په يو سمسرت کې پيل شوی دی.مايل او بانکي څانګه 

د مايل او بانکي چارو د څانګې په چوکاټ کې د عامه اقتصاد تر رسليک الندې د مضمون 

موجوديت په دې برخه کې د دريس او يا مرستندوی دريس کتاب نه شتون او د هغه دريس موادو ته د 

ډيپارټمنټ يې د عامه اقتصاد تر رسليک  وو، چې ياد اړتيا د هغو عواملو له جملې څخه محصالنو

الندې د دريس کتاب تأليف ته وهڅاوه. که څه هم د هغه په واقعي مفهوم رسه د دريس کتاب ليکنه 

نه الرسسی او په هېواد کې ګڼ شمېر نور  ،موجوديت مأخذونو نه ،ختو رشايطو کې د مناسبو منابعوپه س

تو له سطحې لوړ کار دی. رسه له هغه په اوسنيو رشايطو مشکالت، ډېر ستونزمن او د ليکوال د امکانا

 کې له پراخو محدوديتونو رسه رسه مواقدام وکړ.

دغه دريس کتاب په تأليف کې د هېواد له ښاغلو پوهانو ښاغيل پوهاند  اړينه بومل ترڅو د

دګاري له دوکتور نذير احمد شهيدي، ښاغيل پوهاند عبدالله حقايقي او ښاغيل پوهاند محمد ارشف يا

همکارۍ او مشورو څخه مننه او قدرداين وکړم. ددغه کتاب تأليف زما قدرمنې مېرمنې له هر اړخيزو 

 همکاريو پرته ناممکن و، چې د زړه له کومې ترې مننه کوم.

د کتاب د موادو او ارقامو تنظيم او ددغه کتاب د ځينو برخو اصالح او ټايپ د ډيپارټمنټ د 

پوهيايل احسان الله نظري او آغلې پوهيالۍ ظريفه جاليل په هڅو تررسه شوی، ځوانو استادانو هريو 

چې واقعاً د قدر او مننې وړ دي. همداراز خپله دنده ګڼم د اقتصاد پوهنځي له ګرانو محصلينو هريو 

ښاغيل عبدالرحمن برحق او ښاغيل حبيب الله ملکپور څخه چې د کتاب د ټايپ په ځينو برخو کې يې 

 ستې، مننه وکړم.ونډه اخي

دغه کتاب له شک پرته په خپل شکل او محتواء کې تېروتنې او نواقص لري. له درنو پوهانو، 

ګرانو محصالنو او نورو مينه والو او لوستونکو څخه غوښتنه کېږي ترڅو په خپلو عاملانه بزرګۍ رسه زما 

 او همکاري وکړي. معذرت ومني او ددغه أثر د محتوياتو په اصالح او تکميل کې الرښوونه

پوهاند دوکتور عبدالقيوم عارف
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 د ژباړن خربې

دې کتاب د ژباړلو لپاره د انګېزې راپيداکېدو دليل د خلکو اړتيا او هغوی ته يې اهميت دی چې  د

پوهې ترالسه اړ يې کړم ترڅو دغه کتاب وژباړم. واضح خربه ده چې دولتي فعاليتونه او د هغه په اړه د 

کول د هرچا لپاره خورا مهم دي، ځکه د نړۍ هر اړخيز بدلون او پرمختګ څرګندوي چې نننی نسل 

دولتي فعاليتونو ته څومره اړتيا لري؟ که چېرې په يوه هېواد کې دولت قوي وي نو ټولنه به هم 

اد به هم وروسته نېکمرغه او پرمختللې وي او هرڅومره چې يو دولت کمزوری وي نو د هغه دولت افر 

پاتې او غربت ځپيل وي. مثالً د امريکا دولت پياوړی دی، نو خلک يې هم سوکاله ژوند لري او 

برعکس د سوماليا هېواد دولت تر ټولو کمزوری دی نو خلک يې هم له اجتامعي او اقتصادي لحاظه د 

 اقتصاد اهميت څرګندوي. ژوند له آسانتياوو بې برخې دي. دا او دې ته ورته ډېر څه شته چې د عامه

له پوهاند صيب څخه مننه کوم چې ماته يې ددې کتاب د ژباړلو اجازه راکړه، ويې هڅومل او ډاډ 

يې راکړ ترڅو دغه پرځای کار تررسه کړم. په دې برخه کې د شيخ زايد پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له 

 وونې يې راته وکړې.رئيس پوهندوی رحيم جان دردمل څخه هم نړۍ مننه چې الزمې الرښ

له تکړه ژباړوونکي ښاغيل استاد شېر خان حساس څخه چې زما د پوهنتون د دورې ټولګيوال هم و 

زيات منندوی يم چې ددې کتاب د اېډېټ په چارو کې يې رارسه پوره همکاري وکړه او د کتاب تر چاپ 

م يو زيارکښ انسان دی چې پورې ټولې چارې يې په خپله غاړه واخيستې. محرتم استاد په ريښتيا ه

کتابونه په مختلفو برخو کې ژباړيل، چې مشورې يې زما  ۷۷تراوسه پورې يې په ډېر کم عمر کې تقريباً 

لپاره خورا ارزښتناکې وې اوهمداراز له ټولو هغو دوستانو څخه مننه کوم چې له ما رسه يې په دې برخه 

 کې همکاري کړې.

نو د انسان « انسان کمزوری پيدا شوی»رماييل يې دي چې د قرآين آيت د مفهوم مطابق چې ف

هره کړنه له نيمګړتياوو خايل نه وي او هغه څه چې د لومړي ځل لپاره تررسه کېږي خامخا به تېروتنې 

او نيمګړتياوې ولري، ځکه د يوه علمي أثر ژباړل ډېر آسانه کار نه دی. نو له ګرانو لوستونکو څخه هيله 

ياوې چې په دې کتاب کې موجودې دي راپه ګوته دې يې کړي، چې په بل چاپ کوم چې هغه نيمګړت

کې يې اصالح کړم. الله دې وکړي چې ددغه علمي أثر ژباړه زمونږ درنو استادانو، محصلينو او د 

 يش. همتام هاقتصاد عام مينه والو ته ګټور 

 ې يې پوره ويد يوه داسې افغانستان په هيله چې د هر وګړي د سوکالۍ او آرامۍ هيل

 پوهنیار رحمت الله منګل

 خ زايد پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استادېشد 
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 ظتقری

په زړه او بانکي څانګې استاد دی  چې د اقتصاد پوهنځی د مايل، رحمت الله منګل محرتم پوهنیار

 علمي کار تر رسه کړی، چې په واقعیت کې هم یوه ډېره مهمه او پرځای علمي هڅه ده. پورې

څه، چې فعال افغانان وررسه مخ دي، دخلکو د غوښتنو مطابق کارونه نه کول دي، د دې تر څنګه هغه 

په مارکېټونو کې، ټولنیز ژوند کې ګډوډي ده، نو دایوه سرته ستونزه ده او خلک سخت شکایت ترې 

 لري، دغه ستونزه یوازې د دولت په شتون کې حل کېدی يش. موږ چې څومره هېوادونه مشاهده کړو

نو ترې څرګندیږي، هغه هېوادونه، چې پیاوړي حکومتونه لري په هر اړخ کې پیاوړي دي، که اقتصاد 

اړخ دی او که سیايس اړخ او هغه نېوادونه، چې یو کمزوری حکومت لري په هر لحاظ ډېر کمزوري 

دي، د دې اصيل علت همدا د حکومت نه شتون دی. مهمه ده، تر څو خلک د دولتي کارونو په 

میت پوه يش، که موږ و ګورو افغانستان کې هر څوک له مالیاتو تېښته کوي، وجه دا ده، چې خلک اه

د مالیاتو د ورکړې په اهمیت نه پوهیږي، هغوی په دې نه پوهیږي، چې د مالیاتو نه ورکړه د دولت 

د دولتي  کمزوري کول دي او د خلکو کمزورتیا دولتي کمزورتیا پورې مستقیمه اړه لري نو ښه ده، چې

فعالیتونو فعالیت څخه خلک خرب يش. نو دغه اهمیت او اړتیا ته په کتو د دغه کتاب ژباړه اړینه بومل. 

ګټور کتاب ژباړلی، چې د افغانستان د  نوموړي استاد یو نو ځکه د استاد دغه ژباړه یو مهم ګام دی او 

چې دغه کتاب د  ،ت یې دا دیاقتصاد پوهنځیو دریمو ټولګیو کې تدریسیږي او همدارنګه بل اهمی

کړیاالنو هغه ه چې د استادانو او زد ،کریکومل د مفرداتو مطابق دی. نو ځکه ویلی شو اقتصاد پوهنځی

ستونزې چې په دې برخه کې یې لرلې تر ډیره حده به یې حل کړي او د استاد دغه ګام پرځای بومل او 

 ستایم یې.

اقتصاد پوهنځی د مايل او  باړل شوی کابل پوهنتوندري ژبې څخه پښتو ته ژ  چې د ،نومړی کتاب

بانکي څانګې استاد پوهاند عبد القیوم عارف لخوا لیکل شوی او چاپ شوی دی او همدا شان د 

محرتم استاد لخوا استاد رحمت الله ته اچازه ورکړ شوې وه تر څو یې و ژباړي، محرتم استاد دغه کتاب 

 اصول یې په پام کې نیويل دي.په داسې شکل ژباړلی چې د ژباړې ټول 

 زه محرتم استاد ته په راتلونکو علمي فعالیتونو کې د نورو زیاتو بریالیتوبونو هیله کوم.

 په درنښت

 اکټر رحیم جان دردملاستاد پوهنوال ډ

 خ زاید پوهنتون اقتصاد پوهنځی رئیسېد ش
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 ظد ليکوال تقري

دایو حقیقت دی چې د یوه کار پیل او په معقوله توګه یې تر رسه کول زیات ستونزمن وي ولې  

ستونزو ته حل الره نه پیدا کول تر هغه سرته ستونزه ده. د ژوند هر پړاو له ستونزو ډک وي که ستونزې 

ځ الړې نه تر یوه حده رفع هم يش بیا هم نیمګړتیا په همغه کار کې کیدای يش په پشپړ ډول له من

 يش ځکه چې انسان نیمګړی دی.

په دې کتاب کې هغه څه راټول شوي، چې په دريس کریکولو کې ورته زیاته اړتیا لیدل کیږي، 

محصلینو او لوستونکو ته دا ښیي، چې دولتي کړنې تر کومه مهمې دي، تر کومه حده مؤثرې، د دې 

لپاره هغه بنسټیز کارونه کوي، چې هیڅ  تر څنګه دا را ښیې، چې دولتي فعالیتونه د خصويص سکتور

خصويص سکتور یې نه يش تر رسه کول او د دغو کارونو او پروژو څځه پرته خصويص سکتور هم په 

سمه توګه پر مخ نه يش تللی. عامه اقتصاد کې دا ذکر شوي، چې دولتي کارونه څومره اسايس دې تر 

ال له دولتي اقتصادي فعالیتونو پرته څو خلک ترې مالتړ وکړي او لوستونکو ته ښیې، چې اص

 خصويص سکتور څومره نیمګړی دی، اړینه ده، چې په دغه موضوعاتو پوه شو. 

نو پدې هیله چې دغه کتاب تر یوه حده د عامه اقتصاد په برخه کې د اقتصاد پوهنځی محصلینو او 

خ ېچې د ش ،ت الله منګلاستادانو د دريس مواد د نه شتون ستونزه راکمه کړي. نو محرتم استاد رحم

تر رسه کړې چې ورته زاید پوهنتون اقتصاد پوهنځی د مايل او بانکي څانګې استاد دی یوه داسې هڅه 

 ده، او د محرتم استاد دغه چاره په ریښتیا هم یو ځانګړی اهمیت لري.ېاړتیا لیدل ک

پوهاند عبد القیوم عارف  چې ژباړلی او ما ،نوموړي استاد د عامه اقتصاد تر عنوان الندې دغه کتاب

چې دغه کتاب یې له ځانه رسه لري او د دې کتاب اهمیت څرګندوي هغه دا  ،لیکلی دی یوه ځانګړتیا

دی چې دغه کتاب د افغانستان د پوهنتونو نو د اقتصاد په پوهنځیو کې په دوه سمسرتونو کې 

کې شامل دي هغه د تدریسیږي او بل اهمیت یې دا دی چې هغه موضوعات  چې په دغه کتاب 

اقتصاد پوهنځی د عامه اقتصاد مضمون د کریکومل مفرداتو مطابق کټ مټ پدې کتاب کې راخستل 

شوي. او همدا شان هیله لرم چې دغه کتاب به د محصلینو او استادانو رسه د مرستې المل وګرځي نو 

دې کتاب په ژباړلو  اد دپه همدې اساس د استاد دغه ژباړه چې تر رسه کړې یې ده ستایم. محرتم است

کې د ژباړې هغه اصول، چې باید په پام کې و نیول يش، په پام کې نیويل او په اصويل ډول یې کتاب 

 ژباړلی.

 کوم. ُدعاکې د نورو بریاؤ  زه محرتم استاد منګل صاحب ته په راتلونکې

 د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځی استاد پوهاند دوکتور عبد القیوم عارف
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 ژباړن لنډه پېژندنه د

ښاغلی استاد پوهنیار رحمت الله منګل د خوست والیت، موسی خیلو ولسوالۍ د زاړه کوټ په سرت 

کيل کې دې نړۍ ته سرتګې پرانيستې دي، د ښاغلی استاد منګل کوچنيتوب دهجرت په ملن کې تېر 

کړي کله چې هیواد شوی دی ملړنۍ زده کړې یې په پیښور کې حرضت قیس بن سعد لیسه کې تر رسه 

 لیسه کې ه خپل کيل زاړه کوټ کې د ازادۍته له هجرته بیرته راستون شو نو اتم او نهم ټولګي یې پ

کابل کې د خوشحال خان خټک بابا په لیسه کې بشپړه کړې او له  لوستي او د مکتب پاتې برخه یې

نګرهار پوهنتون اقتصاد نوموړې لیسې څخه فارغ شوی، تر فاراغت وروسته یې کانکور له الرې دن

پوهنتون د لسانس دوره په بریاليتوب رسه پای ته ورسوله.  کې یې ۰۷۳۲په  پوهنځی ته الره ومونده

چې کله له پوهنتون څخه فارغ شو نو خوست شېخ زاید پوهنتون اقتصاد پوهنځی کې په  ،ښاغلی منګل

کال کې د علمي کادر په توګه مقرر شو او د استادۍ مقدسه دنده یې پیل کړه ، د استادۍ په  ۰۷۳۷

کال کې د ملیشیا هیواد ته سفر درلود اوهلته یې تر  ۲۱۰۸جریان کې د ماسټرۍ زده کړو لپاره په 

کې د اسالمي  IIUMم  پورې خپلې د ماسټرۍ زده کړې د ملېشیا نړیوال اسالمي پوهنتون ۲۱۰۳

بانکوالۍ په برخه کې بشپړې کړې. ښاغيل منګل یو بل کتاب )عامه بودیجې تیوري( په نوم هم 

ژباړلی او د دې تر څنګ یې د پیسو اقتصاد په نوم یو کتاب لیکلی او په نړیوالو ژورنالونو کې یې په 

استاد د هڅو په پایله کې دغه دی یو بل اغېزمن اثر چې  يس ژبه مقالې هم خپرې کړي. دګلیان

دپوهنتون تدرييس کتاب دی چاپیږي زه ورته د دې کتاب مبارکي وایم او په راتلونکې کې یې دغه 

 ډول نورو اغېزمنو پنځونو ته سرتګې په الر یم.

 کمرغهېقلم يې تاند او ژوند يې ن

 شاکر د اقتصاد پوهنځی استادپوهنیار خالد 

 پکتیا پوهنتون
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 رسيزه

د عامه اقتصاد په اړه د اقتصادي مکتبونو او حاکمو نظامونو په فلسفه کې متفاوت نظرونه وجود 

لري او هېڅ يو اقتصادي مکتب په مطلق ډول د عامه اقتصاد موجوديت نه دی رد کړی. دلته د بحث 

چې په کومه اندازه او څه ډول بايد په  ،موضوع په اقتصاد کې د دولت د مداخلې اندازه او طريقه ده

اقتصاد کې مداخله وکړي. حتی کالسيکان چې په اقتصادي چارو کې د دولت د مداخلې مخالف دي 

 بيا هم په محدودو او مشخصو چارو لکه زېربنايئ چارو کې د دولت د مداخلې طرفداري کوي. 

چې په  ،داسې هېواد پيدا نه يشپه اوسنۍ معارصه نړۍ کې د متحده اياالتو په ګډون به هېڅ 

بشپړ ډول د آزاد بازار لرونکی وي، بلکې هر هېواد په زياته او يا لږه اندازه په اقتصادي چارو کې 

دې اساس د هېوادونو اقتصادونه په مختلفو اندازو رسه د وي او د ګډ نظام لرونکي دي. نو په مداخله ک

. د مختلفو داليلو له مخې د نړۍ په هېوادونو کې د بازار له اقتصاد او عامه اقتصاد څخه جوړ شوي

عامه اقتصاد برخه په عمومي اقتصاد کې مخ په زياتېدو ده. په دې کتاب کې عامه اقتصاد ته ډېر پام 

امه اقتصاد چې په دې کتاب کې له مختلفو مثالونو او مختلفو فيصديو رسه د ع ،شوی. لکه څرنګه

ې د افغانستان په اسايس قانون کې له آزاد بازار څخه مال تړ رسه له دې چاندازه ښودل شوې ده. 

شوی، خو بيا هم له عامه اقتصاد څخه انکار نه دی شوی او عماًل د اقتصاد دغه څانګه په اقتصاد کې 

 موجوده ده او يو لوی رضورت ګڼل کېږي.

په معمول ډول په عامه اقتصاد کې د مايل او پويل وسايلو په تهيه کولو او ددغو وسايلو په اداره او په 

 کار اچولو بحث کېږي. 

د دولت د اقتصادي فعاليتونو تحليل او ترشېح او په اقتصاد باندې د مرصف کوونکواو توليدوونکو د 

لفو ډولونو د اغېزو برريس او مطالعه د عامه اقتصاد رفاه په کچه  باندې د عامه مخارجو او مالياتو د مخت

 موضوع تشکيلوي. 

د دولت کړنې او اجراآت، د ټولنې د هر فرد په ورځنيو کارونو باندې أثر کوي. د دولت قوانني او 

مقررات، اداري او قضايئ تصاميم او اقتصادي او ټولنيز سياستونه د افرادو د رويې د بدلون سبب 

سياستونو تررسه کول لکه د منابعو تخصيص، اقتصادي ثبات او د عوايدو او شتمنيو ګرځي. د دولتي 

ت وېش په مختلفو ګروپونو د خلکو د مالياتو او همدارنګه د نورو عايدايت منابعو ترالسه کول، د ارزښ

 ی يش.افرادو باندې د پام وړ تأثري کولنرشول، دولتي مخارج او نور  مسايل په  لرونکو اسنادو

يل سياستونه د عايدايت منابعو او دولتي مخارجو په عرصه کې د عامه اقتصاد د وسايلو له جملې ما

 څخه دي چې د اقتصادي پرمختګ او د رفاه د کچې په لوړولو کې ترې زياته استفاده کېږي.

دغه کتاب په لسو څپرکو کې تأليف او راټول شوی دی، چې په لومړي څپرکي کې يې د عامه اقتصاد 

دې څپرکي په اوږدو کې د عامه اقتصاد پيدايښت، د عامه اقتصاد موضوع  اساساتو بحث شوی او دپر 
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او ماهيت تر بحث الندې نيول شوي. دولت او د هغه د دندو بدلون ته کتنه، د بازار اقتصاد، مختلط 

 اقتصاد او عامه اقتصاد په لنډ ډول بيان شوي دي.

يان شوې، چې په هغه کې د بازار پاتې راتګ او د عامه په دوهم څپرکي کې د عامه سکتور وده ب

د مداخلې په اړه مختلف  اقتصاد اړتيا ترشېح شوی او همدارنګه  په اقتصادي چارو کې د دولت

اخيستل شوي او په بېالبېلو ماډلونو کې د عامه اقتصاد وده او د دولت د لوی وايل په نظريات ر 

 صاد کې د دولت رول او اهدافو ته په لنډ ډول اشاره شوې. شاخصونو بحث شوی او په پای کې په اقت

په درېيم څپرکي کې د دولت کړنې او عامه مخارج څېړل شوي او په هغه کې په اقتصاد باندې د عامه 

مخارجو تأثريات ارزيايب شوي. عامه کاليو او خدماتو ته اشاره شوې، د عامه کاليو د ټاکلو امکانات هم 

په اړه  امه تصديو په اړه ټولنيز سياستونه، د دولتي سبسايډيو او دولتي مرستوپکې معلوم شوي. د ع

په څلورم څپرکي کې بودجه او د دولتي منابعو او مخارجو جوړښت پېژندل توضېحات وړاندې شوي دي. 

شوي او همدارنګه په دې څپرکي کې د بودجې دندې اهميت او مفهوم، د بودجې مديريت او همغږي، 

ې د ډلبندۍ ماهيت او اهداف، په بودجه کې د دولتي مخارجو تصنيف او د دولت په بودجه په بودجه ک

 کې د عوايدو يا عايدايت منابعو تصنيف تر بحث الندې نيول شوي. 

په پنځم څپرکي کې دولت او د عوايدو د وېش موضوع ياده شوې او په هغه کې د عوايدو منابع ښودل 

د اندازه ګريۍ امکانات، په عوايدو کې د نابرابرۍ مؤثر عوامل، د شوي، په عوايدو کې د نابرابرۍ 

 تعديل امکانات برريس شوي.  ت، د عايد په وېش کې د نابرابرۍعايد د عادالنه وېش په اړه نظريا

چې په دغه څپرکي کې د  ،په شپږم څپرکي کې مايل او ماليايت سيستم څرګند شوی. لکه څرنګه

م او ماهيت، د مايل سيستم جوړښت، مايل مديريت، ماليايت سيستم، د دولتونو د مايل سيستم مفهو 

ماليايت سيستم ځانګړتياوې او د اسالمي ماليايت سيستم ځانګړتياوې، تاريخي ماليايت سيستم، 

 معقول ماليايت سيستم او د مرکزي پالن اقتصادي ماليايت سيستم تر بحث الندې نيول شوی.

څېړنې الندې نيول شوي. په دې څپرکي کې د مالياتو مفهوم او اهميت، په اووم څپرکي کې ماليات تر 

د مالياتو اصول، د ماليايت سيستم قواعد، د مالياتو انتقال، ماليايت تعلق او د مالياتو نرخونه واضح 

 شوي دي.

په اتم څپرکي کې د افغانستان ماليايت سيستم بيان شوی. ددې څپرکي په لومړي رس کې د مستقيمو 

ياتو ماهيت او مفهوم او همدارنګه په افغانستان کې د مستقيمو مالياتو ډولونه ارزيايب شوي او په مال

کلونو کې ټول مجموعي مستقيم ماليات په اعدادو ښودل شوي او وروسته د غري  ۰۷۷۸ - ۰۷۷۲

ټول تر مستقيم ماليات  ېمستقيمو مالياتو ډولونه او غري  ېمستقيمو مالياتو ماهيت او مفهوم، د غري 

 بحث الندې نيول شوي او هم د افغانستان د ماليايت سيستم اصالح څېړل شوې ده.

ماليايت عوايد او د دولت پور ياد شوی او همدارنګه په دې څپرکي کې له  ېپه نهم څپرکي کې غري 

همدارنګه د دولتي پورونو د طبيعي شتمنيو  ل،دغې برخې خصويص کو دولتي تشبثاتو څخه عوايد او د
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پانګه ييزو شتمنيو له خرڅالو څخه عوايد د دولتي مخارجو د متويل د يوې منبع په توګه يادونه شوې  او

کلونو کې د افغانستان له خارجي او داخيل منابعو  ۰۷۷۸- ۰۷۷۲او همدارنګه په دې څپرکي کې په 

مشخص او ښودل څخه په ترالسه شويو عوايدو کې د بدلون څرنګوالی په مستندو اعدادو او ارقامو رسه 

 شوی.

په لسم څپرکي کې د دولت مخارج تر بحث الندې نيول شوي دي. په دغه څپرکي کې د دولتي 

مصارفو تاريخي څرګندونه شوې، د دولتي مخارجو ماهيت او ځانګړتياوې، د عامه مخارجو جوړښت، د 

توايل الملونه، د دولتي زيا خارجو زياتوالی، د دولتي مصارفوعامه مخارجو د ډلبندۍ ډولونه، د دولتي م

 -۰۷۷۲ټاکلو په اړه نظريات، د دولتي مصارفو ډولونه او په  تر ټولو د وړ او مساعدې اندازېمخارجو د 

دې کتاب په پای  کلونو کې د افغانستان د دولت د مخارجو د زياتوايل څرنګوالی. همدارنګه د ۰۷۷۷

 چې ډېر مهم دی.ضېح ته هم پام شوی تو   وکې د مهمو او اړينو اصطالحات
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 لومړی څپرکی

 د عامه اقتصاد بنسټونه

په ميل اقتصاد کې د عامه اقتصاد يا د دولت د اقتصاد تاريخچې په ټولنو کې د جالبو ټکو په لرلو 

رسه د اقتصاد د علم د نورو څانګو په پرتله يوه مهمه برخه ده، چې له يوې خوا د اقتصادي تحليلونو د 

پورې د اړوندو سياستونو د وسايلو د تکامل مجموعه ده، چې کېدای يش د پرمختګ نښه او په هغه 

اقتصادي سيستم د ستونزو او مسائلو د حل په برخه کې ترې کار واخيستل يش او له بلې خوا د دولت 

په اقتصادي نظرياتو کې دغه بدلون په اقتصاد کې د ټولنيزو او اقتصادي تغيرياتو له کبله رامنځ ته 

 (۰:۰شوی دی. )

کله چې که دولت يو وخت خپله دنده يوازې د رسحداتو ساتنه، د داخيل أمنيت تأمينول او د  

لومړنيو اقتصادي زمينو برابرول ګڼل، خو د وخت په تېرېدو رسه د بازار په نه رسېدنې رسه د مؤثريت، 

نو رول په تدريج رسه عدالت او نورو اقتصادي ارزښتونو په تأمني کې د بازار له پاتې راتلو رسه د دولتو 

ی ولت د عوايدو د زياتوايل له کبله نو په همدې اساس کولزيات شو، په ځانګړي ډول له خلکو رسه د د

چې د اقتصادي نظرياتو د پراخوايل عمده دليل په ميل اقتصاد کې د دولت د دندو او مسئوليتونو  ،شو

رکي کې  لومړی د عامه اقتصاد پيدايښت او لړۍ او ورځ تر بلې د هغه د ونډې زياتوالی وګڼو. په بل څپ

تاريخچې برريس کېږي. وروسته بيا د عامه اقتصاد مفهوم او ماهيت او د هغه د بحث موضوع څېړل 

کېږي. همدارنګه د تاريخ په اوږدو کې د دولت  او د هغه د دندو د بدلون لړۍ تر بحث الندې نيول 

لط اقتصاد مفاهيم توضېح کېږي او په وروستۍ برخه کې کېږي. د بازار اقتصاد، عامه اقتصاد او د مخت

د څپرکي لنډيز، نتيجه ګريي او د محصالنو د زده کړې لپاره پوښتنې په پام کې نيول شوي دي. 

 همداراز د هر څپرکي په پای کې اړوند مأخذونه هم ورکړل شوي دي.

 : د عامه اقتصاد پيدايښت -۰

چې په هغه کې د دولت اقتصادي موخې او  ،برخه دهنوی عامه اقتصاد د ميل اقتصاد هغه 

پورې  ۳۱۶څخه تر  ۷۱فعاليتونه تر مطالعې الندې نيول کېږي. دا چې په پرمختللو هېوادونو کې له 

(GNP) دغې مهمې  )ناخالص ميل محصول( د دولت له اقتصادي فعاليتونو رسه تړاو لري. نو د

( د عمومي اقتصاد څانګه چې عامه برخه ۲:۰څرګندېږي. )اقتصادي برخې د مطالعې اهميت ورڅخه 

يې د دولتي سکتور او خصويص برخه يې د خصويص سکتور د تشخيص او فاصل حد ټاکي او د دولت 

د جوړښت موقعيت په پېژندلو، تجزيه او تحليل کې هڅه کوي او همدارنګه نور وړانديزونه په دې برخه 

 کې ارايه کوي.

دغې پېړۍ په اوږدو  پېړۍ په لومړيو کې منځ ته راغيل دي او د ۰۳ونه د د دولت  اقتصادي بحث

 ۳۱کې يې د مطالعاتو په تعقيب يې ورو او په پرله پسې ډول پرمختګ دوام پيدا کړ. عامه اقتصاد په 
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لسيزه کې له لوی اقتصاد څخه بېل او  په مستقل ډول راڅرګند شو او په دې لسيزه کې د اقتصاد د 

ی شو د اړوندو مسايلو دغه پراخوالی کول په نوم مطرح شو. په دولت پورې د اقتصادعمومي برخې 

لسيزه کې دغه علم په  ۷۱پېړۍ په  ۲۱پخواين عمومي اقتصاد او يا د عمومي ماليې په نامه ياد کړو. د

د ی شو د اقتصاد خت کې يې زياتوالی پيدا کړ کولچې په هغه و  ،نوي ډول پراختيا وکړه او هغه نظريې

عمومي برخې يا د عامه اقتصاد په نامه ونوموو. لومړی په فرانسه کې د اقتصاد د عمومي برخې يا عامه 

ز کال کې د اقتصاد د  ۰۳۲۰کوبرت لخوا په  (Koubert)اقتصاد نوم وکارول شو. په فرانسه کې د 

سته د ليف جوهان عمومې برخې په نامه خپور شو او د لومړي ځل لپاره په کار يووړل شوه. له هغه ورو 

شوه. مګر د اقتصاد د و ز کال کې له دغه نوم څخه استفاده  ۰۳۳۰لخوا په  (Lef Johanson)سن 

 عمومي برخې جوړښت او اساس به بېرته هغه وخت ته ونه ګرځي.

د مطالعاتو پر   (Richard Masgrave)ز کال کې د ريچارد ماسګريو ۰۳۰۳( په ۰جمشيد پژويان )

کې چې په کې د عمومي ماليې له نظرياتو څخه يادونه شوې ده د اقتصاد د  اساس په هغه کتاب

عمومي برخې بحث مطرح کړی دی. نوموړی کتاب د اقتصاد د علم ددغې څانګې له اصيل منابعو 

زکال څخه وروسته د اقتصاد عمومي برخه يا عامه اقتصاد يوځای کارول شوي  ۰۳۳۳څخه دی. له 

خې تر نامه الندې زيات سيمينارونه او علمي کنفرانسونه په الره اچول دي او د اقتصاد د عمومي بر 

 (۰: ۲شوي او مجلې يې هم په همدې نامه خپرې شوي دي. ) 

همدارنګه د اقتصاد په عمومي برخه کې عقيدوي مسائلو او دستوري بحثونو خپل ځانته ډېر مهم ځای 

 او جوړښت کې انکار  نه يش کېدای. خپل کړی دی او ددغو مسائلو له ځای څخه په تصميم نيونه

 :د عامه اقتصاد د بحث موضوع او ماهيت -۲

عامه اقتصاد هغه اقتصاد دی چې د ادارې تهيې او د دولت د مايل او پويل وسايلو له په کار اچولو  

يا عامه اقتصاد د اقتصاد هغه برخه ده چې د هغه په چوکاټ کې د دولت فعاليتونه او . څخه بحث کوي

عامه اقتصاد د اقتصاد د علم هغه برخه ده چې په . غه مخارج او متوييل منابع مطالعه  کېږيد ه

 (۰:۰۸. )اقتصاد کې د دولت رول او څرنګوالی ارزيايب کوي

هر اقتصادي فعاليت مطمنئ بسرت او د ټولنې )وفاق( جوړښت ته رضورت لري چې دا د يو مرشوع او 

مقتدر دولت د نشتوايل په صورت کې امکان نه لري. نو پردې اساس په اقتصاد کې د دولت رول يو 

اصيل رضورت ګڼل کېږي، خو د هرې ټولنې په اقتصادي چارو کې د دولت مداخله يوازې تر دې 

ې نه ده محدوده چې اقتصادي فعاليتونو ته زمينه مساعده کړي، بلکې داسې ده چې دولتونه له يو پور 

شمېر زياتو اقتصادي او سيايس داليلو رسه په ميل اقتصاد کې زياته ونډه په غاړه لرې او د دولت 

کيلوي. مداخلې او هغه تأثريات چې په دې برخه کې هر اقدام کوي د عامه اقتصاد د بحث موضوع تش

د بازار د ناکامۍ د جربان او د هغو دندو د رسته رسولو لپاره چې بازار يې په غاړه لري، هغه وخت د 
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دولت مداخله له کاميابۍ رسه يوځای وي چې سياستوال او دولتي کار کوونکي يوازې په خپلو مادي 

و دولت هم ګټو پسې نه وي او که چېرې داسې نه وي )هغوی په خپلو شخيص ګټو پسې وي(  ن

ناکامېږي. په حقيقت کې هغه نه ليدونکی الس چې اقتصادي او انساين توازن او د اقتصاد د هغې 

برخې حاصل چې ټولنې ته رفاه او آرامي ورپه برخه کوي له منځه وړي، چې همدا د شخيص او مادي 

واکې د دولت ګټو پالل دي. د بازار په اقتصادي نظام کې د عمل د آزادۍ ستونزه نه جوړوي چې ګ

مداخله او د انتخاب محدودول به وکوالی يش چې ستونزه حل کړي، بلکې له لوړو انساين اخالقو 

څخه لرېوالی او د ځان غوښتنې پر اساس آزادي ده چې بازار او دولت دواړه له ماتې رسه مخ کوي. 

ريات تحليل او تجزيه عامه اقتصاد چې په هغه کې د دولت د عوايدو او مخارجو )د دولت د بودجې( تأث

 (۰۱:۰۷کېږي. )

د اقتصاد د علم يو له مهمو ساحو څخه بلل کېږي چې په رسعت رسه د پاملرنې وړ دی. په ځانګړي  

ډول په دې وروستيو کلونو کې يې زياتوالی  موندلی، خو اوس هم د نړۍ په زياترو پوهنتونونو کې د 

م تدريسېږي. په داسې حال کې چې دغه دوه کلمې عامه اقتصاد د عامه ماليې يا عمومي ماليې په نو 

له تاريخي او لغوي اړخه له يو بل رسه توپري لري. په عمومي ماليه کې يوازې د دولت عوايدو ته پام  

کېږي، خو په عامه اقتصاد کې د دولت پر عوايدو رسبېره د دولت د مخارجو تأثريات )دولت د بودجې د 

 (۷:۰۱صاد کې څېړل کېږي. )دواړو لورو تأثريات( هم په اقت

عامه اقتصاد يا د دولت مايل اقتصاد په حقيقت کې معقولو او اقتصادي ډول ټولنې ته د منلو وړ حدودو 

کې د بازار د پاتې راتلو د جربان لپاره ددې امکان برابروي ترڅو د دولت رول په اقتصاد او د هغه په 

د عمومي او خصويص برخو ترمنځ د ټولنې په ګټه قلمرو کې مطالعه کړي. رضوري او معقول مناسبات 

برقرار کړي او د قوانينو او مقرراتو اقتصادي او مايل سياستونو په وضع کولو رسه د هر يوه لپاره مناسب 

رسحد تعني او د اقتصادي پراختيا، ټولنيز عدالت او نورو اهدافو لپاره زمينې مساعدې کړي. بناء د 

طو کې هېڅ دولت نه يش کوالی دا څرګنده کړي چې په هغه کې د دولتونو برشي ټولنو په اوسنيو رشاي

په اقتصادي چارو کې په مختلفو درجو رسه مداخله نه وې کړي او د هېواد د چارو انتظام  نه ليدونکي 

 الس ته پرېښودل شوی وي.

د لوی اقتصاد  عامه اقتصاد له مختلفو اړخونو څخه په اقتصادي مسائلو باندې تأثري غورځوي. که هغه

په سطحه وي او که د کوچني اقتصاد په سطحه. د مثال په توګه عوايد، مخارج او د بودجې کرس په 

حقيقت کې د لوی اقتصاد په سطحه اقتصادي ثبات ته د رسېدو له وسايلو څخه شمېرل کېږي. د 

د ورکړو په دولت له دغو وسايلو څخه مرسته کېدای يش چې د انفالسيون د اندازې په تعني کې 

توازن، د ميل پورونو په وده، د عايد او شتمنۍ په وېش او د اقتصادي فعاليتونو په سطح باندې د پام 

وړ رول ولري. پردې رسبېره عامه اقتصاد د مرصف، سپام او پانګونې د تغيري له الرې کوالی يش چې 

کېدای يش چې د کوچني اقتصاد د اقتصادي پراختيا او ودې مسري تر تأثري الندې راويل. له بلې خوا 
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په سطح هم ماليات، سبسايډي ګاين او د دولت پېرارۍ د ځينو شيانو د توليد او مرصف د زياتوايل 

( يا په بله ۰:۳سبب يش او يا هم برعکس د ځينو شيانو د توليد او مرصف د کموايل سبب هم يش. )

لت رول د کوچني اقتصاد په  تحليل، د وينا د منابعو په تخصيص، د شتمنۍ او عايد په وېش کې د دو 

قېمتونو، استخدام او اقتصادي ثبات په برخه کې د دولت د رول په څېړلو کې له لوی اقتصادی څخه 

 استفاده کېږي.

دولت بايد څه وکړي؟ دا هغه پوښتنه ده چې د عامه اقتصاد عمده بحثونه ورته ځواب وايي. د دولت 

قررات، دولتي توليد، دولتي قېمتونه، د دولت پورونه او اسعاري عوايد او مصارف، ماليات، دولتي م

سياستونه د اقتصاد د علم ددغې برخې د بحثونو يوه بله موضوع ده. که څه هم عامه اقتصاد غواړي 

چې دې ډول پوښتنو ته چې )دولت څه وکړي؟ او څه ډول يې وکړي؟( ځواب ورکړي. مګر دغو پوښتنو 

افو له تعني څخه پرته ناممکن دی. البته د دولت د تعريف او اهدافو د ته ځواب ويل د دولت د اهد

مشخص وايل په صورت کې عامه اقتصاد دنده لري ترڅو څرګنده کړي چې دولت په کوم ځای کې 

مداخله وکړي او چېرته يې ونه کړي ترڅو د ټولنې لپاره په اعظمي اندازه اقتصادي مؤثريت ورسېږي او 

د ټولنې لپاره په مطلوبه توګه نږدې او يا هم د ټولنې نور اهداف تحقق ومومي.  د عايد او شتمنۍ وېش

عامه اقتصاد چې د بازار د نيمګړتياوو د جربان لپاره يې وده کړې، د عمومي او خصويص برخو ترمنځ د 

وړښت متقابلو روابطو د بيان  لپاره يوه هڅه او کوښښ دی يا په بله وينا عامه اقتصاد د دولت رول او ج

 ( ۸:۰په ميل اقتصاد او ټولنه کې توضېح کوي. )

د دولت د مؤثرې کړنالرې د څرنګوايل په اړوند تحقيق او څېړنه وروستی جدي ګام دی. که څه هم 

دولت په اقتصاد کې په عمومي توګه د بازار د پاتې راتلو په صورت کې مداخله کوي. مګر آيا همدغه د 

د نويو ناکاميو سبب نه کېږي؟ آيا د کار کوونکو او سياستوالو  دولت مداخله په مختلفو برخو کې

مطلوبيت په هغه کې مؤثر نه دی؟ عامه اقتصاد د غري بازاري تصميم نيونو د محدوديتونو او امکاناتو د 

چوکاټ  په بحث او په ځانګړي ډول د سيايس او اداري انتخابونو رسه تکميل کېږي. د دولتونو د 

ی د هغه د قدرت د دوام په خاطر د هغه د انتخاب د طريقې تړاو او د دولتي انتخاب فعاليتونو څرنګوال

په بڼه غوره کولو کې د خلکو د رايې رول د عامه اقتصاد د بحث وړ موضوعاتو له جملې څخه دی. په 

دغه کتاب کې د عامه اقتصاد په اړوند مطرح شويو پوښتنو ته د قناعت وړ منطقي او معياري ځواب نه 

 وړاندې کېدالی. ځکه د اقتصاد په علم کې د فزيک يا نورو علومو په څېر د عامل د څيړنې وړ يش

موضوع  هغه پديده چې په خپله له ده څخه د باندې ځای لري. په داسې حال کې چې فزيکي څېړنه 

و کې ممکنه ده چې يوازې د عامل له خوا په منل شويو ارزښتونو کې تررسه يش. مګر په اجتامعي علوم

له هغې جملې څخه د اقتصاد علم په خپله له هغې څېړل شوې پديدې څخه دی چې که وغواړې او 

( يا په بله وينا د طبيعي علومو ۰۱:۰که ونه غواړي د علمي ټولنې د ارزښتونو تر تأثري الندې راځي )

 )فزيک او کېميا( او انساين يا ټولنيزو علومو ترمنځ  ښکاره توپري شتون لري.



   عامه اقتصاد//   14

ۍ ډله علوم د بېځانه يا هم غري ارادي شيانو ترمنځ تړاو تر مطالعې الندې نييس. په داسې حال لومړ 

کې چې دوهمه ډله علوم د انسان د رفتار، حاالتو او کړنو په باره کې د نړۍ او انسان مناسبات او خپله 

ادي او سيايس د انسانانو ترمنځ مناسبات څېړي او تر بحث الندې يې نييس. عامه اقتصاد په اقتص

ډول تړاو ورکوي او په ځانګړي ډول د اقتصاد او قدرت ترمنځ له متقابلو مناسباتو څخه بحث کوي. نو 

بناء په هغه باندې پوهه د سياستوالو لپاره رضوري بلل کېږي. نو څرنګه چې  د دولت د منځته راتللو 

ر سيايس ليد لوری او فلسفه په سقوط او د هغه د اقتدار په اړوند اقتصادي مسائل رول لوبوي او ه

ځانګړي ډول د دولت اقتصادي کړنالرې  درک کوالی يش. نو څه ډول به وکوالی شو چې د عامه 

اقتصاد له پېژندلو پرته د قدرت مناسبات تحليل کړو؟ څرنګه چې د دولتونو حقوقي کړنالرې د پام وړ 

ن د تقنيني هڅو له څرنګوايل څخه د برخې له اقتصادي مسائلو رسه تړاو پيدا کړي. نو حقوق پوها

اقتصادي مناسباتو تر حقوقي آثارو پورې او له ماليايت حقوقو څخه تر اقتصادي جراميو پورې د مشاور، 

مفرس، قايض او وکيل په توګه په عامه اقتصاد باندې پوهېدلو ته اړ وي ترڅو وکوالی يش چې په 

ړاو د حقايقو په تشخيص باندې بريايل يش او که اقتصادي مسائلو کې د فرد او دولت د حقوقو په ت

چېري دولتي  يا خصويص مديران هم له عامه اقتصاد رسه آشنايي ولري نو د سازمان د اهدافو په 

تعقيب کې نور هم برياليتوب ترالسه کوالی يش. په عامه اقتصاد باندې  پوهه د سياستوالو دغه برخې 

 (۳:۰۳اره الزمه او رضوري بلل شوي دي. )د پوهانو، حقوق پوهانو او مديرانو لپ

 : دولت او د هغه د دندو بدلون -۷

په محدودو امکاناتو رسه د انسانانو د نامحدودو غوښتنو د رفع کولو لپاره د مناسبو الرو چارو لټول او 

محدوده  مطالعه کول او ددغو کميابو منابعو د استفادې په اړه د پلټنې طريقه ترڅو د خلکو او انسانانو نا

هغه مسائل او ستونزې .دغه ټول د اقتصاد تر عنوان الندې څېړل کېږي  . غوښتنو ته ځواب ووايي

چې په دي برخه کې د څېړنې وړ دی ډېرې زياتې دي د مثال په ډول د توليدي او اقتصادي عواملو د 

ې د شيانو او خدماتو ترکيب څرنګوالی او يو له بل رسه د هغه د مناسباتو او روابطو تعني، په ټولنه ک

جريان،د اقتصادي او توليدي عاملينو ترمنځ د امکاناتو وېشنه،د وسايلو او عواملو لکه پيسو د ماهيت 

بيان او په اقتصاد کې د هغه رول او لنډيز هر هغه څه چې د برشي ژوند په مادي او معنوي چارو کې  

وښتنو څخه پورته ځي او د هېوادونو او ملتونو البته هغه وخت چې خربه د افرادو له غ. تأثري لرونکی وي

نو په نتيجه . د غوښتنو، ستونزو او رضورتونو بحث رامنځ ته کېږي نو موضوع پراخه او پېچلې کېږي

کې هغه علم چې دوی ته ځواب وايي هغه هم ژور پېچلی او زيات دقت او پراخوايل ته اړتيا پيدا کوي 

 .کېدو موضوع مطرح کېږي او په دې برخه کې د دولت د رامنځ ته

د بازار، دولت او عامه مايل چارې د ټولنې د کيل سيستم له هغو اجزاوو څخه دي، چې دولت د برشي 

ټولنو د تاريخي انکشاف په نتيجه کې منځ ته راغلی. د يو پېچيل سيستم د مرکز په توګه او د ټولنې د 
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 (.۰۰:۰۳کشاف يې موندلی. )اړينې رهربۍ او الرښوونې لپاره يې بڼه غوره کړې او ان

د دولت مهمه دنده د ثبات تأمني، له خارجي د ښمنانو څخه دفاع او په ټولنه کې د نظم او قانون 

. دولت هغه قوانني رامنځ ته کوي چې د هغه اصيل رشط اقتصادي انکشاف پېژندل 1برقرارول دي

لنې ګټې تشخيصوي او لري. دولت د ټو شوی او له هغه پرته د بازار او عامه اقتصاد انکشاف امکان نه 

ه راوړلو لپاره فعاليت کوي. څرنګه چې د ټولنې انکشاف له يو ډيناميک او متحول  د هغه د الست

سيستم څخه جوړ شوی، نو دولت بايد د هغه ساتونکی واويس ترڅو د هغه انکشاف د ټولنې رضوري او 

ي بريالی انکشاف اساساً د ټولنې د اقتصادي مطلوب لوري ته تررسه يش. د ټولنې اقتصادي او اجتامع

 بنسټ په توګه د بازار د مناسباتو د انکشاف په وضعيت پورې تړل دی.

دولت د خپلو دندو او فعاليتونو د اجراء کولو لپاره مايل وسايلو ته اړتيا لري او دغه مايل وسايل په عمده 

و څخه السته راوړي. د دولت د مايل چارو د ډول په اجباري توګه د خپلو ښاريانو له عوايدو او شتمني

واقعي شکل ايجاد هغه وخت ممکن ګرځي چې د دولت عوايد او مخارج ترجيحاً د پيسو شکل ځانته 

ولري او پويل مناسبات يوازې د يو پرمختليل بازار د موجوديت په صورت کې مهم رول لوبولی يش. بناء 

په مشخصه مرحله کې د يو ځانګړي کمپلکس د پيدا دولت، بازار او پيسې د خپل تاريخي انکشاف 

کېدو سبب ګرځي چې د مايل چارو په نامه يادېږي. نو د دولت مايل چارې د هغه پيچلی اقتصادي او 

 اجتامعي جوړښت دی چې د ټولنې او دولت د ګټو په خدمت کې وي.

باندې بسنه کېږي. دولت د د دولت په اړوند زيات تعريفونه شتون لري چې دلته د ځينو په  ذکر کولو 

برشي ټولنو د تکامل نتيجه او د سيايس توافقاتو حاصل بلل کېږي. هغه توافقات چې د مختلفو 

احتياجاتو د رفع کولو لپاره منځته راځي او د هغه په رس کې نظم او أمنيت ځای لري يا په بله وينا دولت 

شتون ولري او له څلورو عنارصو څخه  يو نهاد او تشکيالت دي چې په هغه کې ادارات او پرسونل

 تشکيل شوی دی.

( حکومت يا په بله وينا دولت له خلکو او ۰( ميل حاکميت )۷( قلمرو )رسحدات( )۲( خلک )۰) 

دولت د رهربي مقام د درې  (۰۷:۰۰خارجي نړۍ رسه د يو لړ پراخو حقوقي روابطو څخه مشتکل دی. )

 ( ۰۳:۷دستګاه له مجموعې څخه جوړ شوی دی. ) ګونو قواوو او يو هېواد د اداره کوونکې

دولت غالباً د مستقلو سيايس نهادونو مجموعه ده چې د عمومې ګټو تر نامه الندې د يو ټاکيل قلمرو 

دننه موقعيت لري او ځينې محدود يې بيا په ځانګړې توګه د يو سازمان يا قدرت له تشکيالتو رسه 

نل شوی تعريف ماکس ويرب وړاندې کړی دی. هغه په خپل رسوکار لري. د دولت په اړه دقيق او م

تعريف کې د مډرن دولت په درېيو اصيل اړخونوباندې ټينګار کړی دی چې هغ  قلمرو، اجرائيه قوه 

( د هيګل په  ليد کې  د مډرن دولت د مفهوم ۰۷۷۸)  )حکومت( او مرشوعيت  )سايت  جاويدان

                                                           

 آدم سمېت او د ملتونو ثروت؛ ژباړن: استاد شېر خان حساس. -1 



   عامه اقتصاد//   12

 پېژندنه( 

خ په مختلفو دورو کې د اقتصادي او ټولنيزو فعاليتونو په اړوند يو ډول نه د دولتونو دندې او رول د تاري

و او له ځينو بدلونونو رسه چې د تاريخ په اوږدو کې منځ ته راغلی د دولت د دندو حدودو تغيري کړی 

 دی. د دولت د دندو او حدودو  او په اقتصادي او ټولنيزو  فعاليتونو کې د هغه د رول مسئله په دې ډېر

اهميت لري چې په هره اندازه چې دولت د ټولنې په اړوند زياتې دندې په غاړه واخيل او په ځانکړي 

ډول په اقتصادي مسائلو کې زياته مداخله وکړي په هامغه تناسب رسه عامه اقتصاد هم  زيات 

په اوږدو کې  او د مايل قوانينو ملنه پراخېږي. اوس د دولتونو د دندو بدلون د تاريخ  اهميت پيدا کوي

 په لنډ ډول تر څېړنې  الندې نيسو.

که چېرې د حکومت  لپاره د تاريخ په اوږدو کې او مخکې له هغه چې دولت د ځان لپاره نوی حقوقي  

مفهوم او شکل  غوره کړي وګورو يوې دندې ته قايلېږي دغه دنده د داخيل او خارجي أمنيت تأمني او 

ه متناسب  محدودو قضايئ او اداري خدماتو پورې محدوده ده. د هرې منطقي له احوالو او وضعې رس 

 سته چې حکومتي مخارجد دولتونو دغه  د نولسمې پېړۍ تر وروستيو  پورې قوت درلود. همدارنګه ورو 

او دفاعي   ، په داخيل نظم او أمنيتمخارج ، د لښکروساحتامين مخارجچې د حاکامنو د مخارجو، 

عموماً د  يي چارو په خدماتو کې خالصه کېدل. دغه ډول مخارجقضائچې د اداري او  چارو مخارج

دو رسه  د نويو سيايس، ېد وخت په تېر چې  ،ېدلنيمتونو په واسطه تأمينخراج، مالياتو او جنګي غ

او د ټولنو په بدلون او ودې رسه وضع او حاالت  دلو او پراخېدواقتصادي او ټولنيزو مفکورو په څرګندې

ه په اروپايئ هېوادونو کې د کالسيکو اقتصادپوهانو مفکورې د پاملرنې هغې جملې ن چې له بدل شول،

وړ وګرځېدلې. په داسې ډول چې  په هغو هېوادونو کې د دولت د مناسباتو د اقتصادي، توليدي او 

 سوداګريز چارو رسه ددغې ډلې د پوهانو له نظرياتو رسه متناسب شکل غوره کړ.

صادي او سوداګريز چارو کې د دولت له مداخلې رسه موافق نه وو. د هغوی دغه اقتصادپوهان په اقت

له نظره د سوداګريز اقتصادي او توليدي فعاليتونو آزادي د هرې ټولنې او هر هېواد  د اقتصادي 

پرمختګ له مهمو رشطونو څخه يو رشط دی. هغه څه چې د )بازار او آزاد  اقتصاد( نوم يې واخيست په 

استوار دی او له همدغه ليدلوري څخه رسچينه اخيل. د هغوی په نظر د دولت وظيفه همدې مفکوره 

يوازې د داسې زميني او وضعيت ايجادول  دي، چې په هغه کې د اقتصادي فعاليت او رقابت  آزادې 

شتون ولري او حاکمه طبقه بايد يوازې ددغې برخې د أمنيت او حاکميت دنده په غاړه واخيل. نو پردې 

خو په نورو اقتصادي برخو  د اقتصاد په ساحه کې د دولت دنده يوازې حاميت او أمنيت ساتل دي. بناء

نظريې د رد سبب شول. په  دغېاو دوام د جګړې کې د مداخلې حق يې نه درلود د لومړۍ نړيوالې

 هغې  جملې دي چارو کې مداخلې ته اړ شول چې لهځانګړي ډول د جګړې پر مهال دولتونه په اقتصا

چې د جګړې په نتايجو  توليد او وېش په غاړه واخيستکنرتول،  اداره، شيانو ه دولتونو د يو شمېر هغون

او له درلود. د ځينو شيانو توليد يې دفاعي او جنګي کاليو د برابرولو په خاطر کم کړ  تأثريباندې يې 
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ه دوام ورکړ. د جګړې پر نظامي صنايعو  پراختيا تد  اړوندو  منابعو څخه په ګټې اخيستنې رسه يې

کنرتول او د عامه اړتياوو رفع کول  اقتصادي نوساناتومهال د ټولنيزې وضع حساسيت ته په کتو رسه د 

د دولت له کارونو څخه وشمېرل شول. په اقتصادي چارو کې د دا ډول مداخلو او اقداماتو دوام دولت 

لکو هيلو هم زياتوالی وکړ. نو په نتيجه ته نوی شخصيت او ځانګړتياوې ورکړې او له دولت څخه د خ

کې د دولت مناسبات له ټولنې رسه په کيل ډول بدل شول او د دولتونو د دندو او مسؤليتونو حدودو بې 

 (۰۰:۰۳ساری زياتوالی پيدا کړ. )

د جګړې په پای ته رسېدو رسه نه يوازې دا چې  د دولت مداخله  په اقتصادي چارو کې ونه درېدله، 

داخلې او فعاليتونه يې ورځ تر بلې زيات شول. د جګړې له امله د ورانيو زيانونو او تلفاتو جربان بلکې م

او د هېوادنو بيارغونه د دولت له شتون او اقداماتو څخه پرته ناممکنه وه. يو په بل پسې اقتصادي 

د رامنځته  کولو بحرانونو او په ځانګړي ډول د دېرشمې ميالدي لسيزې لوی بحران او اقتصادي ثبات 

لپاره د الزمو اصالحاتو لپاره د دولت له مداخلې څخه پرته بله الره نه وه پاتې. پر دې رسبېره د ټولنيز 

عدالت غوښتونکو مفکورو د راڅرګندېدلو او د ټولنو د ودې او بدلون په سبب د دولت دندې او 

 (۸:۲۲مسئوليتونه  زيات شول. )

ز کال اقتصادي بحران تجربه او د هغه  ۰۳۷۱په متحده اياالتو کې د  کېنز په دې باور و چې د امريکا

لېږدېدل د اروپا لويې وچې  ته دا څرګندوي چې پانګوال نظام )کپيټالېزم( ناروغ دی او د مؤثرې تقاضا 

کموالی او د هغه په نتيجه کې د توليد کموالی او د اپېر د قوې ضعيفوالی، وزګارتيا او بې مورده مرصف 

نګوال نظام د ناروغۍ نښې نښانې دي. خو کېنز ددغې ناروغۍ عالج د مارکس په څېر د انقالب او د پا

نظام د منحل کولو له الرې نه ګڼي، بلکې کېنز عقيده لري چې د مايل او پويل سياستونو په مټ 

نز په کوالی شو چې له انفالسيون څخه پرته د کامل استخدام رشايط په اقتصاد کې منځ ته راوړو. کې

دې باور و چې د پانګوال رقابتي اقتصاد بايد د مختلط اقتصاد په مټ عوض يش او په هغه کې بايد د 

کامل استخدام تعادل په منځته راوړلو کې دولتي او بانکي برخې له خصويص برخې رسه مرسته وکړي. 

کې د مخارجو د د پويل سياست موخه داده چې په ټاکيل قوت رسه د توليد د سطحې د رکود په وخت 

زياتوايل له الرې د تعادل د منځته راوړلو په خاطر کامل استخدام لوړ کړۍ يش او د انفالسيون په 

وخت کې د مخارجو اندازه کمه يش. د پويل سياست په وسايلو کې د کېنز له نظره الندې موارد  

 (۷۷۳:۳شاملېږي. ) 

ی شو چې په خصويص برخه کې د خلکو د ددغې وسيلې په مټ کوال په آزاد بازار کې عمليات:  -۰

پېرودنې قدرت تنظيم کړو. که چېرې فرض کړو چې اقتصاد د وزګارتيا او اقتصادي رکود په حال کې 

دی. نو د هغه د له منځه وړلو لپاره بايد له پويل انبساطي سياست څخه استفاده وکړو. د نوموړي 

رڅو خلک وکوالی يش له سوداګريزو بانکونو سياست موخه داده چې اعتباري امکانات لوړ کړۍ يش ت

څخه پيسې پور او خپل مخارج لوړ کړي. دغه موخه د عملياتو له الرې هغه وخت تررسه کېدای يش 
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چې سوداګريز بانکونه په آزاد بازار کې د پور هغه پاڼې چې خلک يې په الس کې لري په زيات قېمت 

رودنې قوه او همدارنګه پانګونه لوړېږي او په نتيجه رسه واخيل. په دې کار رسه د مرصف کوونکو د پې

کې د توليد او استخدام حجم زياتېږي. که چېرې اقتصاد په انفالسيوين رشايطو کې وي د هغه د 

مخنيوي او له انفالسيون څخه پرته د کامل استخدام د تعادل لپاره د پويل انقباظي سياست کارول 

محدودولو رسه مجموعي مخارج راکم يش او د قېمتونو له  اړين دي ترڅو د اعتباراتو د سطحې په

زياتېدو څخه مخنيوی ويش. دغه موخه هغه وخت ترالسه کېدای يش چې سوداګريز بانکونه په آزاد 

بازار کې هغه پور پاڼې چې دوی يې په الس کې لري په ټيټ قېمت رسه په خلکو وپلوري چې په دې 

و د پېرودنې قدرت کمېږي او په کامل استخدام کې د مجموعي ترتيب رسه د مرصف کوونکو او پانګوال

 تقاضا سطحه د توليد د مجموعي عرضې لوري ته حرکت کوي.

سوداګريز بانکونه چې بايد د مرکزي بانک غړي وي بايد يو  د قانوين ذخايرو په نرخ کې تغيري: -۲

ته نوموړې فيصدي د مختلفو ټاکلی مبلغ د قانوين ذخريې په توګه له مرکزي بانک رسه وسايت. الب

اقتصادي رشايطو په صورت کې کمه او زياتېدلی يش ترڅو په جريان کې د پيسو د زياتولو او يا هم 

کمولو زمينه برابره يش او د هغه په وسيله د پانګه اچونو د هڅونې او يا هم د انفالسيون د کموايل 

 اسباب رامنځ ته يش.

زيل نرخ هغه نرخ دی چې سوداګريز بانکونه يې بايد مرکزي د تن د تنزيل په نرخ کې تغيري: -۷

بانکونو ته د اعتبار د ترالسه کولو لپاره ورکړي. څرنګه چې مرکزي بانک د رکود په حالت کې د تنزيل 

نرخ راکموي ترڅو سوداګريز بانکونه دېته وهڅول يش چې له مرکزي بانک څخه د خپلو اعتباراتو حجم 

کې خلکو ته د هغوی د کريډېټ ورکولو قدرت زياتېږي او د ربح نرخ کموالی  زيات کړي، چې په نتيجه

کوي او د پانګې اچونې د زياتوايل سبب ګرځي او د توليد حجم د کامل استخدام لوري ته نږدې 

کېږي. کېنز د کالسيکانو او نيو کالسيکانو هغه نظريه چې )اقتصادي فعاليتونه په طبيعي توګه د کامل 

ته راګرځي( تر نيوکې الندې ونيوله  او په دې باور دي چې د ميل توليد سطحې، ميل  استخدام خوا

عايد او استخدام د تنظيم لپاره د دولت مداخله او د خصويص برخې په اقتصادي چارو کې د دولت 

ګډون رضوري دی. دېته په پام رسه فرضاً که چېرې اقتصاد په رکودي رشايطو کې وي د مايل 

ت موخه له انفالسيون څخه پرته د کامل استخدام را منځته کول دي. د توليد او انبساطي سياس

 استخدام سطحې زياتوالی په دوه طريقو رسه کېدای يش:

په هغه حالت کې چې اقتصاد د کامل استخدام په حال کې نه   د بودجې د توازن سياست: -الف

له پرمختليل نظام  Tې پر عوايدو ماليات وي دغه الره او طريقه مؤثره نه ده. ځکه د رکود په وخت ک

[ G>Tثابت وي د دولتي بودجې کرس ] Gرسه سم ماليات کموالی کوي او که چېرې د دولت مخارج 

منځته راځي. د دولت د بودجې د توازن لپاره بايد پر عوايدو باندې ماليات لوړ يش او يا هم بايد دولتي 

 مخارج کم يش.
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سياست يو انقباظي سياست دی او رکود نور هم زياتېږي په داسې حال په دواړو حاالتو کې نوموړی 

 کې چې د اقتصادي رکود د له منځه وړلو لپاره د مايل انبساطي سياست پيل کول رضوري ګڼل کېږي.

کېنز په دې باور دی چې د کامل استخدام د تعادل د منځته  د بودجې د عدم توازن سياست: -ب

به الره د بودجې د کرس سياست او د عمومي پورونو زياتوالی دی. د دولت راوړلو لپاره غوره او مناس

دام رامنځته کول دي او اسايس او بنسټيز هدف په واقعيت کې له انفالسيون څخه پرته د کامل استخ

دغې موخې د السته راوړلو لپاره دولت د بودجې له کرس رسه مخ يش نو د پام وړ هدف د که چېرې د

السته راوړلو په الره کې کومه ستونزه نه رامنځ ته کوي. له هغه ځايه چې د رکود په وخت کې د کامل 

استخدام له سطحې څخه ټيټ د ميل عايد تعادل ددې سبب ګرځي ترڅو له ټولو هغو توليدي منابعو 

خه چې د خصويص برخې د توليدي منابعو په اختيار کې نه دي، بلکې برعکس د عمومي مخارجو او څ

پور د نرش عاطلې منابع په کار اچوي او د هغه اغېزې د توليد او عايد د سطحې د زياتوايل او د 

ينه خصويص برخې د پياوړتيا په شکل راڅرګندېږي. کله چې اقتصاد په انفالسيوين رشايطو کې وي اړ

ده له مايل انقباظي سياست څخه استفاده ويش ترڅو د مجموعي مصارفو اندازه کمه يش او د کامل 

استخدام حد ته ورسېږي. په دې حالت کې به د بودجې د توازن سياست ګټور نه وي ځکه له 

ه پرمختليل ماليايت سيستم رسه سم له انفالسيون رسه يوځای د رونق په دوره کې د مرصف وړ عايد پ

ثابت وي، د بودجې  Gهم زياتېږي. فرضاً هر کله چې  دولتي مخارج  Tزياتوايل رسه پر عوايدو ماليات 

[ رامنځ ته کېږي. د دولت د بودجې د توازن لپاره بايد ماليات راکم يش او يا عمومي T>Gمازاد ]

صاد کې د مصارف زيات يش. په دغو حاالتو کې نوموړی سياست يو انبساطي سياست دی او په اقت

انفالسيون فشار زياتوي. د عمومي پورونو ورکړه د انفالسيون په حالت کې له خصويص برخې څخه د 

توليد د منابعو د خارجېدو او دولتي برخې ته د هغه انتقال معنا لري. نو دېته په پام رسه د بودجې د کرس 

اړينه ده چې په انفالسيوين سياست غوره کول ډېری د قېمتونو د خطر له زياتوايل رسه يوځای وي. 

رشايطو کې د دولت مخارج او انتقايل ورکړې بايد کم يش او يا دولت بايد د غري مستقيمو يا مستقيمو 

مالياتو لکه په خرڅالو او شتمنۍ د مالياتو د زياتولو په برخه کې خپل تصاميم ونييس ترڅو د خلکو د 

 پېرودنې قدرت په غري مستقيم ډول کم يش.

رتيب رسه د کېنز مايل او پويل سياستونه هغه ځانګړي تدابري دي چې د هغه په پيل کولو رسه په دې ت

په ترتيب رسه په جريان کې د پيسو عرضه او د دولت د مخارجو او مالياتو حجم د کيل اقتصادي 

و اهدافو په موخه لکه کامل استخدام او له انفالسيون څخه مخنيوی کنرتولېږي. پويل سياست د زيات

اهدافو د تأمني په خاطر د پيسو د عرضې په کنرتول پورې اړوند يوه کړنالره ده. د پويل سياست تر 

 ټولو وسايل په دې ډول دي:

 آزاد بازار کې عمليات T: په ۰

 : د قانوين ذخايرو په نرخ کې تغيري.۲ 
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 : د تنزيل په نرخ کې تغيري۷

 د مايل سياست تر ټولو مهم وسايل 

 : عمومي مصارف۰

 : ماليات۲

 : انتقايل ورکړې۷

د سيايس ټولنيزو او اقتصادي مفکورو لړۍ، ميل او نړيوالې پېښې، د اقتصادي او صنعتي قدرتونو 

پيدا کېدل، د لويو څو مليتي رشکتونو بنسټ ايښودنه او د دولت نظارت او د هغوی ترمنځ د روابطو د 

يې، د سيمه ييزو او نړيوالو قدرتونو تنظيمولو رضورت او اقتصادي، ټولنيزې او سيايس اغېزې 

څرګندېدل او د هغوی ترمنځ رقابت، د ختيځ او لوېديځ بالک رامنځ ته کېدل، د سوړ جنګ لړۍ او له 

يو بل رسه د زبر ځواکونو مخ کېدو او په سلګونو داسې نورو پېښو دولتونو ته يوه نوې بڼه ورکړه او په 

ې د هغه د مداخلې او نفوذ ملنه په بې سابقې ډول پراخه کړه. په بېالبېلو ټولنيزو او اقتصادي چارو کې ي

داسې ډول چې اوس دولتونه په بېالبېلو چارو  لکه په اقتصادي برخه کې مؤثر او څرګند عامل ګڼل 

 کېږي.

په اوسنيو ټولنيزو او د مليتونو ترمنځ په رشايطو کې پراخه دندې او لوی مسئوليتونه د هر دولت په غاړه 

ه د قېمتونو تثبيتول، د ميل پيسو د ارزښت ساتل،  اقتصادي پراختيا او بدلونونه، د ودې لپاره دي لک

مناسبو او وړ سياستونو پيل کول، د حد اقل مزدونو ټاکل، د ټولنيزو او روغتيايي بيمو د ډولونو رامنځته 

لت د ښه وايل لپاره هڅه کول او د هغه زياتوالی، د خلکو خاصتاً د کم عايد لرونکو خلکو د اقتصادي حا

تيا ريال او عامې روغکول، په ټولنه کې د کار او استخدام د سطحې لوړول او د هغه ساتنه، د ژوند چاپې

ساتنه، د داخيل او خارجي أمنيت د رامنځته کولو او ساتنې لپاره د اړينو قوانينو تصويب او اجراء کول، د 

ګي پرمختګ رسه مرسته کول، له نورو هېوادونو او دولتونو فنونو او علومو له انکشاف، پراختيا او فرهن

رسه د اقتصادي سيايس او فرهنګي مناسباتو رامنځته کول او تنظيم. په دې ترتيب رسه د دولت د دندو 

په پراختيا او د مسئوليتونو په زياتوايل رسه د هغوی مخارجو هم بې سابقې زياتوالی وموند. په داسې 

زياته برخه د دولت تر کنرتول  مخارجو په ځينو مواردو کې د ميل عوايدو، منابعو، ډول چې لويه برخه او

 الندې راغله.

 د بازار اقتصاد، عامه اقتصاد او مختلط اقتصاد

د بازار اقتصاد هغه اقتصاد دی چې په هغه کې د ټولنې د اړتيا وړ خدماتو او  د  بازار اقتصاد: -الف

ډول د بازارونو له قېمتونو رسه سم د پيسو په مقابل کې تررسه کېږي. د شيانو يا کاليو تبادله په آزاد 

بازار اقتصاد هڅه کوي چې د مرصف کوونکو )تقاضا کوونکو( او توليدوونکو )عرضه کوونکو( رفتار 

بيان کړي. په دې نظام کې مرصف کوونکي هڅه کوي چې د خپل محدود عايد يوه برخه په داسې 
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اسو د مجموعې د غوره کولو لپاره ډېر وړ او مناسب وي او د هغه لپاره زيات ډول تنظيم کړي چې د اجن

ګټورتوب ولري او د هغه الرښود د شيانو او خدماتو قېمت دی. هغوی تر هغه وخته پورې خپلې تقاضا 

ته ادامه ورکوي چې د وروستي تقاضا شوي څيز له ارزښت څخه نهايئ افاده )نهايئ مطلوبيت( ولري. 

ي هم محدودې توليدي منابع په الس کې لري او دغه محدودې منابع د هغو شيانو او توليدوونک

خدماتو توليد ته ځانګړې کوي چې د هغه په خرڅالو رسه زياته اندازه ګټه ممکنه وي او يا هم الس ته 

راځي. توليدوونکي هم تر هغه ځايه پورې هڅه کوي چې د السته راغيل محصول اضايف ارزښت 

يد( له هغه قېمت څخه ډېر وي چې د هغه د توليد لپاره يې ورکوي. بازار چې مرصف )نهايئ تول

کوونکي او پلورونکي يې اصيل لوبغاړي دي که څه هم د هغه تعريف سخت هم دی چې ځانګړي 

خصوصيات لري چې له دغو ځانګړتياوو څخه تر ټولو مهم يې دا دي؛ چې هر فرد بايد په خپل ملکيت 

د هغوی ترمنځ تعامل هم بايد آزادي ولري. هر څوک که هغه پلورونکی وي او که  باندې آزاد وي او

پېرودونکی وي کوالی يش چې په آزاد ډول ټاکنه تررسه کړي، خو بازار د هغوی ټاکنې داسې همغږي 

کوي چې هر يو له دوی څخه حداکرث ګټه وکړي چې د هغه د همغږۍ عامل هم قېمت دی. دغه 

 لر په تعريف کې دا ډول راغيل دي:ځانګړتياوې د اېستېک

بازار هغه بنسټ دی چې په هغه کې معامالت تررسه کېږي. دغه بنسټ هغه وخت په مؤثر ډول فعاليت 

کوي چې هر اخيستونکی دېته حارض وي چې د شيانو د رانيولو لپاره تاديه  وکړي او د هغه په رانيولو 

يل ولري د حد اکرث دود شوي  قېمت باندې باندې بريايل يش او هر خرڅوونکي چې خرڅولو ته م

شيان خرڅ کړي. هر څومره چې شيان او خدمات مشخص او معلوم وي او په هره اندازه چې 

اخيستونکي او خرڅوونکي د خپلو اموالو په حقوقو او قېمتونو باندې زياته خربتيا ولري بازار په هامغه 

نګه بازار په کامله توګه اخيستونکو او پلورونکو ته اندازه خپله دنده په مؤثر ډول مخته بيايي. همدار 

ددې توان ورکوي چې ترڅو د دوی د راتلونکې په اړه چې دوی څه نظر لري نو د هغې  پر اساس دوی 

 -خرب وسايت چې په خپلو فعاليتونو او کړنو کې د راتلونکي لپاره تغيري راويل. کېدای يش چې بازار کامل

بتي وي. بازار  اوس په داسې مفهوم رسه غوښتل کېږي چې عموماً په يا هم رقا –ناقص –انحصاري

 ( ۰۷۰:۰۳رقابت باندې تکميلېږي.)

د ساموئلسن او نردهاوس په تعريف کې په قېمت او جوړجاړي باندې زيات ټينګار شوی دی. ))بازار 

و او خدماتو هغه همغږي ده چې د هغه په وسيله اخيستونکي او پلورونکي په آزاد تعامل رسه د شيان

قېمت او مقدار تعينوي. قېمت په بازار کې د توليدوونکو او مرصفوونکو د تصاميمو همغږي کوونکی 

دی.(( لوړ قېمتونه توليدوونکي هڅوي او مرصفوونکي د مرصف زياتوالی او د توليد د کموايل 

يل رشطونه په هڅوونکي دي. په بازار اقتصاد کې اصيل رشط د رقابت شتون دی د رقابتي بازار اص

 دې ډول دي:

: د ډېرو عرضه کوونکو شتون، په داسې ډول چې هېڅ يو هم په يوازې ډول په قېمت باندې کوم ۰
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 تأثري نه يش غورځولی.

ه : د ډېرو زياتو مرصف کوونکو شتون، چې هېڅ يو هم په يوازې توګه په قېمت باندې کوم تأثري ن۲

 يش غورځولی. 

 دو کې آزادي لري.خارجې:عرضه کوونکي او تقاضا کوونکي بازار ته په داخلېدو او ۷

 : د بازار له رشايطو څخه د پوره معلوماتو شتون.۰

 ( ۲۸:۸: په بازار کې د شيانو  مشابهت. )۰

: عامه اقتصاد هغه علم دی چې له ادارې، تهيې او د دولت د د دولت اقتصاد يا عامه اقتصاد -ب

پويل وسايلو له پکار اچولو څخه بحث کوي. د دولت د اقتصادي فعاليتونو تحليل او ترشېح، مايل او 

پر اقتصاد او د توليدوونکو او مرصف کوونکو د ژوند په سطحه د مالياتو او عامه مخارجو تأثريات د 

ژوند  عامه اقتصاد د بحث موضوع تشکيلوي. د دولت فعاليتونه او کړنې د ټولنې د هر فرد په ورځني

باندې اغېزه کوي. قوانني او مقررات، قضايئ او اداري تصاميم او د دولت اقتصادي او ټولنيز 

سياستونه د افرادو د رفتار په تعديل پورې تړاو پيدا کوي. د عايد او ثروت د وېش، او د منابعو د 

السته راوړلو، د  ځانګړي کولو په څېر د دولت د اقتصادي سياستونو تررسه کول، د دولت د مالياتو د

نورو عايدايت منابعو تدارک او د پور پاڼو د نرش دی. د دولتي مخارجو او د دولت د عايدايت منابعو په 

برخه کې مايل سياستونه د عامه اقتصاد د وسايلو له جملې څخه دی چې د اقتصادي انکشاف او رفا 

 سطحې ته د ټولنې د رسېدلو لپاره ترې ګټه اخيستل کېږي.

کالسيک اقتصاد چې د اقتصاد متداول نظريات عمومي برخې ته وړاندې کوي، د دولت اقتصاد  د نيو

ماهيتاً تابع او بشپړوونکې پديده بويل. په دې معنا چې داسې چې اصلې کارونه، بازار او د بازار  

کړنالرې ته وړاندې کوي او يوازې هغه وخت د عمومي برخې شتون مني چې د منابعو په تخصيص 

د بازار د پاتې راتلو د جربان لپاره ميدان ته راغلی وي. په حقيقت کې عمومي برخه او ډله ييز  کې

اقدام د منابعو په تخصيص کې د بازار نظام او د خصويص برخې د شتون له امله ګڼي. د اقتصادي 

 مؤثريت له نظره د دولت د مداخيل لزوم په الندې موضوعاتو باندې والړ دی: 

 ار د مؤثريت په تأمني کې پاتې ر يش. . داچې باز ۰

 (۲:۲۲. داچې د دولت مداخله دغه پاتې راتلل په ښه توګه جربان کړي. )۲

 . د دولت دندې په اقتصادي چارو کې د مداخلې يو مهم دليل دی.۷

څرنګه چې د دولت له مهمو دندو څخه يو هم د ټولنيز عدالت تأمني دی او دا هېڅکله د آزاد بازار 

اقتصاد له الرې نه يش تأمني کېدلی. نو يوازې د بازار پاتې راتلل د دولت د مداخلې دليل نه يش 

خلې کېدای. اصال د اقتصاد په علم کې د دولت د مداخلې منطق همدا ډول طبيعت او ددغې مدا

فضاء له فني او نظري داليلو رسه وړاندې کېږي. په دغه چوکاټ کې د عمومي برخې د تحليل په برخه 

کې اقدام يوازې د خصويص برخې د نواقصو د اصالح لپاره د تدابريو يوه مجموعه ده. بل مهم ټکی 
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باندې و پوهېږي او دادی چې عمومي برخه بايد په دقيق ډول د افرادو او بازار د عاملينو په ترجېحاتو 

اقدامات يې هم بايد د هغه په رسته رسولو باندې والړ وي، يعنې د بازار د پاتې راتلو د جربان لپاره بايد 

په داسې انتحاب الس پورې کړي چې اصواًل د افرادو د انتحاب لنډيز )جمع بندي( په هغه پورې 

ليدلوري څخه تررسه يش ترڅو معلومه يش ځانګړې يش يا په بله وينا ټاکنې بايد له سيايس او اداري 

چې څه او څومره اندازه توليد ويش او د هغه د مخارجو لپاره له څه  يش څخه او څومره ماليات 

 واخيستل يش.

په عمومي برخه کې د ټاکنو د تررسه کېدو لپاره د مناينده ګۍ پر اساس د دميوکراسۍ نظام چې په 

يايس پروسه فرض شوې ده. هغه نظام چې په ډله ييزو زياتره هېوادونو کې دود دی مطلوبه س

سازمانونو باندې تکيه لري نه په خپله په خلکو باندې. همدا ډول د عامه برخې د اقتصاد موضوع د 

دولت د فعاليتونو تحليل او توصيف دی. د دولت د فعاليتونو د څرنګوايل او اندازې په اړوند مختلف 

کې چې د دولت مسئوليتونه په ځينو مواردو کې د تأثري وړ ګرځي او نظريات شتون لري. په داسې حال 

په ځينو مواردو کې بايد بحث پرې ويش. د دولت مختلف فعاليتونه په ټولنه کې د برش د افرادو د رفتار 

څرنګوالی ټاکي. د دولت سياستونه د کميابه منابعو په ځانګړي کولو پورې اړوند مسايل، اقتصادي 

ت او عايد وېش تر اغېزې الندې راويل. د ټولنيزې هوساينې په برخه کې د دولت د ثبات او د ثرو 

فعاليتونو تررسه کول د مالياتو غوښتنه کوي او له بلې خوا د دولتي مخارجو شتون اړين ګرځوي. د 

عمومي برخې اقتصاد د دولت د مخارجو او عوايدو اغېزې يو شمېر اهدافو لکه د منابعو تخصيص، د 

 (۰۰۰:۰۰ېش او اقتصادي ثبات  برريس کوي. )عايد و 

د فرېډمن په آند په مجموعي ډول بايد دولت هغه دندې په غاړه واخيل چې د بازار په غاړه نه دي. په 

عمده ډول دغه دندې د مختلفو سياستونو پيل کول او د منځګړي رول لوبول دي. قوانني هغه ظوابط 

اړتيا لري لکه د ملکيت قوانني، د قراردادونو السليک کول،  دي چې په ښکاره توګه پانګوال نظام ورته

 د پيسو چاپ او نور.

د منځګړي دندې د أمنيتي ارګانو، عايل ديوان او د هېواد د مرکزي بانک په وسيله تررسه کېږي. د 

دغو دندو تررسه کول د دولت د مداخلې لپاره دليل ګڼل کېږي. ځکه له کورنيو څخه د غري مسئولو 

و پر وړاندې مالتړ کوي. همدارنګه د ټاکلو قوانينو په اجراء رسه د خلکو ترمنځ ستونزې او اشخاص

دعوې حل و فصل کوي او د اقتصادي نظام مستقر سايت. فرېډمن ليکي؛ د خلکو ترمنځ د اړيکو 

د بنسټيز هدف آزادي ده او د هغه د ساتلو لپاره الزمه ده چې موږ د دولت رول محدود کړو او اساساً 

خصويص ملکيت، آزادو بازارونو او اختياري ترتيباتو په څېر ظوابطو باندې تکيه وکړو. نوموړی د دولت 

دندې د کالسيکانو له نقطه نظره قبلوي او نورې دندې په هغه باندې ورزياتوي لېکن په پانګوال نظام 

ه نه لري. او څرنګه چې کې د دولت د مداخلې او رول په برخه کې د کېنز او کېنزيانو په فلسفه عقيد

دولت د ټولنې د افرادو آزادي له خطر رسه مخامخ کوي نو د دولت له فعاليتونو او دندو د زياتوايل څخه 
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 (۰۳۳:۰وېره لري. )

د بازار نظام هغه وخت مؤثر نظام دی چې زياتره ستونزې او مسائل حل و فصل کړي. په دې رشط 

ه وساتل يش. د بازار نظام د اقتصادي فعاليتونو د همغږي چې د دولت رول د انحصار ضد عامل په توګ

کولولپاره مهم رول لوبوي. لېکن بايد پاملرنه وکړو چې نوموړی نظام د غري رقابتي عواملو په شتون کې 

کمزوری کېږي او د پانګوال نظام د نننۍ ټولنې پېچلو او پرمختللو رشايطو ته په پام رسه ممکنه نه ده 

د دولت له مداخلې پرته وکوالی يش چې خپل رول ولوبوي. له دې لړخه د دولت  چې د بازار نظام

مداخله د پام وړ ده او دغه رول لوبول د ټولنيزو او فردي آزاديو په قلمرو باندې تېری نه دی. په 

مجموعي ډول هغه دندې چې فرېډمن د دولت لپاره وړاندې کړي دي کولی شو چې په درېيو مواردو 

 ړو.کې رالنډې ک

: په هغه فني انحصار پورې مربوط دی چې په يو رشکت پورې اړه لري چې له فني نقطه لومړی مورد

نظره د رقابتي بازار په مقايسه زيات اغېزمنتوب لري. په دې او نورو حاالتو کې لکه د برق او ټليفون د 

ولت اقتصادي مؤسسه تأسيساتو لپاره پانګې اچونې چې د هغه مرصف فوق العاده دروند دی يوازې د د

 ده چې د خصويص برخې په نسبت په دې برخه کې د پانګې اچونې د لومړيتوب حق لري.

: د ټولنې په روغتيايي او هوساينې په پروګرامونو پورې مربوطېږي. د ژوند چاپېريال له دوهم مورد

ې دولت بايد هغه د ککړتيا رسه مبارزه او د صحي خدماتو برابرول د هوساينې له پروګرامونو څخه دي چ

 اجراء مرحلې ته داخل کړي، يعنې بايد اجراء يې کړي.

درېيم مورد: د وروسته پاتې ماشومانو د پالنې او هغو کسانو څخه د ساتنې په برخه کې د دولت په 

 اقداماتو پورې مربوطېږي چې هغه د ټولنې لپاره خطرناک وي. 

دی چې دولت په هغه کې د پام وړ اجناس او  مختلط اقتصاد هغه ډول اقتصاد مختلط اقتصاد: -ج

خدمات عرضه کوي او د خصويص اقتصاد فعاليتونه منظموي. په دې ډول اقتصاد کې دولت اکرثه 

وخت د خصويص اقتصاد په فعاليتونو باندې نظارت لري او له مالياتو او بالعوضه مرستو څخه استفاده 

ينې برابرې کړي. د اقتصاد په دې شکل کې د بازار کوي ترڅو له منابعو څخه د استفادې د تشويق زم

اقتصاد او خصويص فعاليت هم مهم ځای لري. د امريکا متحده اياالت او د نړۍ اکرثه عرصي 

( يا په بله وينا اقتصاد هغه اقتصادي نظام دی چې په ۰۲:۰۷هېوادونه د مختلط اقتصاد لرونکي دي. )

ځانګړتياوې شتون لري او له بلې خوا د دولتي اقتصاد ځينې هغه کې له يو اړخه د پانګوال نظام ځينې 

 (۳:۲۲۸تدابري او د مرکزي حکومت مقررات پکې ليدل کېږي. )

د نيو لېربالو اصيل او محوري مفکورې د مثبت اقتصادي نظام سياست پيل کول دي. د هغوی په نظر 

ېره د هغوی په نظر دغه دواړه پانګوال او سوسيالېزم دواړه زاړه او منسوخ نظامونه دي. پردې رسب

نظامونه انسان د ګمراهۍ لوري ته ټېل وهي. ))د نويو لېربالو له نظره موجود دواړه اقتصادي اسايس 

نظامونه چې اوس زموږ په اختيار کې دي، يعنې رقابتي نظام )پخواين( او اداري نظام )متمرکزه برنامه 
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و رسه د خپلې دغې رشيکې ځانګړنې په تړاو چې جوړوي(. په ټولو ممکنه او د هغوی د طرحې وړ بڼ

ټولنيز مسائل حل کړي، يعنې د اقتصاد رفاه مطلوب حد او په عني حال کې د ټولنيز عدالت مطلوب 

حد به رامنځته کړي. په بنسټيزه توګه شنډ او بې تأثريه دی. هغوی باور لري چې زموږ مفکورې هغه 

ي او ټولنيزو نظامونو په دغو ځانګړو شکلونو باندې او وخت څرګندېږي چې خپل ټول معرفت د اقتصاد

له يو بل رسه د هغوی په تړاو باندې متمرکز کړو او هڅه وکړو چې په ذهني ډول د هغه له کړنالرې 

څخه خرب ترالسه کړو او دا حقيقت هم کېدای يش چې د يوه ډله مختلطو او يو په بل کې د ګډو 

نو په منځ کې وي. د نويو لېربالو د مفکورو له نظره پياوړی دولت نظامونو اشکال ممکن ددغو دوو قطبو 

 د رقابتي نظام ضامن دی.

د نوي لېربال دولت دا دنده ورکوي چې اقتصادي نظام ته په مثبته توګه شکل ورکړي او په شکل 

د ورکونه کې او له هغه څخه په ساتنه کې بايد مثبته اغېزه ولري. د هغوی په نظر د داسې يو هدف 

تحقق لپاره د يو قوي او پياوړي دولت شتون بنسټيز رشط دی. ځکه داسې فرض کېږي چې يو 

اقتصادي نظام خپله ټوله هڅه د يوې خاصې طبقې ځانګړو امتيازاتو د خصويص برخې د قدرمتندانو د 

اسې الس لنډول، د نفوذ لرونکو ډلو او ګروپونو مهارولو ته ځانګړې کوي او خپل ټول توان او ځواک د

اهدافو ته مپام کوي چې طبعاً د هغه له مقاومت رسه رسوکار لري او وروسته به يې هم ولري. نو بناء 

دولت بايد د داسې پياوړي او توان لرونکي نظام ساتونکي وي. همدا راز دولت د فردي تصاميمو 

له الرې د مجموعې پايلې د اقتصاد په لحاظ اصالح کوي مثال د عايد له وېش څخه د تجديد نظر 

دولت د اقتصادي سياست دوه اصيل او محورې دندې يوه له هغو څخه د کامل رقابت پر اساس د 

اغېزمنو او مؤثرو قېمتونو د ميکانېزم د استقرار منځته راوړل او دوهمه يې د پويل ارزښت په انګېزه 

 باندې د ثبات د وسايلو رامنځ ته کول.

ه، بلکې د ډېرو مهمو مواردو د رسته رسولو په خاطر يې په دولت اويکن له دولت څخه لږه توقع نه درلود

سرتګې پټې کړې وې او ډاډه و چې دولت هغه رسته رسوي. د کنوت بور خات په باور داسې تر سرتګو 

کېږي چې د نويو لېربالو په اُلګو کې د خري غوښتونکي ديکتاتور مفهوم او غوښتنه چې د رفاه اقتصاد په 

د کنايې په توګه مطرح شوې وه د کار پايه او بنسټ وي. نوي لېربال په پخواين  پخوانۍ تيوري کې

لوېديځ آملان کې په اصولو رسه د بازار په اجتامعي اقتصادي نظام او د هغه په څرنګوايل، تعريف او 

 پېژندنه کې له يو بل رسه توافق لري.
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 :لنډيز

لسيزه کې دغه  ۷۱پېړۍ په لومړيو کې رامنځ ته شول او د شلمې پېړۍ په  ۰۳د عامه اقتصاد بحثونه د 

علم په يوه نوي ډول پرمختګ وکړ. عمومي اقتصاد د لومړي ځل لپاره د هغه کتاب عنوان و چې په 

وا هم د ز کې د ليف جانسن لخ۰۳۳۰ز کې د فرانسوي کوبرت په وسيله چاپ شو او همداراز په  ۰۳۲۰

ز ريچارډ ماسګريو په خپل کتاب کې د عمومي ۰۳۰۳عامه اقتصاد اصطالح  وکارول شوه او همداراز 

أثر د اقتصاد د علم  ماليې نظريې تر رسليک الندې د عامه اقتصاد موضوع مطرح کړه، چې نوموړی 

د له اصطالح ز کال څخه وروسته د تړيل عامه اقتصا۰۳۳۳دغې  برخې له اصيل منابعو څخه دی. له د

څخه هم استفاده وشوه او د عامه اقتصاد تر رسليک الندې زيات سمينارونه وړاندې شول او همداراز د 

 عامه اقتصاد په نوم مجله هم نرش شوه.

عامه اقتصاد چې په اقتصاد کې د دولت د رول له څرنګوايل څخه بحث کوي د اقتصاد د علم يوه 

د دولت دندې او مسئوليتونه د ټولنې په مقابل کې زياتېږي  څانګه ده. په همدې اساس چې هره ورځ

او په ميل عايد کې د دولت د سهم زياتېدل ددې سبب شول چې د اقتصادپوهانو پام ځان ته راواړوي 

 او د اقتصاد د علم د يوې مهمې څانګې په توګه يې په دې ورستيو کې اهميت پيدا کړی.

ې او ټاکلې اندازې پورې د بازار د پاتې راتلو د جربان لپاره دغه علم چې په حقيقت کې تر يوې معلوم

رامنځ ته شوی، په اقتصاد کې د دولت د رول مطالعه او د هغه حدود ارزيايب کوي او همدارنګه د 

خصويص او عمومي اقتصاد معقولې اړيکې برابروي او د قوانينو، مقرراتو او اقتصادي سياستونو په 

پاره ټاکي او ترڅو داسې زمينه ورته برابره کړي چې اقتصادي پرمختګ، وضع کولو رسه د هر يوه ل

 عدالت او نور اهداف ترالسه يش.

عامه اقتصاد د اقتصاد په مختلفو ساحو باندې هم د لوی اقتصاد او کوچني اقتصاد په کچه په 

ځواب ووايو،  ي او ددغه علم په مرسته موږ کوالی شو هغو پوښتنو تهکو  تأثرياقتصادي مسايلو باندې 

چې وايي دولت بايد څه وکړي؟ څه ډول يې وکړي؟ يا داچې په کوم ځای کې مداخله وکړي؟ او په 

 کوم ځای کې مداخله ونه کړي؟ پوښتنې ځوابوي.

پوهه د سياست پوهانو، حقوق پوهانو او مديرانو لپاره اړينه بلل شوې. دولت د عامه  د عامه اقتصاد

تشکيلوي، د تاريخ په مختلفو دورو کې د دولت دندې په اقتصادي اقتصاد د بحث محوري موضوع 

فعاليتونو کې يو شان نه وي او هغه تحوالت او پېښې چې تر دې دمه رامنځ ته شوي د دولت د 

مسئوليتونو او دندو حدود هم وررسه هم تغيري کړی. د دولت د وظايفو د حدودو موضوع او د دولت رول 

ځکه مهمه ده چې په هره اندازه چې په اقتصادي او اجتامعي فعاليتونو کې په اقتصادي فعاليتونو کې 

د دولت د دندو اندازه زياته وي په هامغه اندازه عامه اقتصاد زيات اهميت پيدا کوي او د مايل قوانيو د 

پراختيا سبب ګرځي چې په دې برخه کې د دولت د فعاليتونو پراخوالی د تاريخ په اوږدوايل کې يوه ښه 

 شاهدي ورکوي.
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په اوسنيو رشايطو کې هر دولت زياتې دندې او مسئوليتونه په غاړه لري لکه د قېمتونو ثبات او د ميل 

پيسو د ارزښت ثبات، د اقتصادي نوساناتو کنټرول او د دولتونو د اقتصادي پرمختګ په خاطر د مناسبو 

او ټولنيزو بيمو پراخوالی، د خلکو د  او الزمو سيايس کړنو تررسه کول، د حداقل مزدونو ټاکنه، د صحي

اقتصادي وضعې د ښه وايل لپاره هڅې په ځانګړي ډول د کم عايد لرونکو خلکو، د کارونو تأمني او د 

استخدام د کچې لوړول، د ژوند د چاپېريال ساتنه، طرح، د خارجي او داخيل أمنيت د تأمني او ساتنې 

او تصويب، فرهنګي پرمختګ لپاره مرسته، د علم او کسبونو لپاره د الزمو قوانينو او مقرراتو تطبيق 

پرمختګ، د فرهنګي سيايس او له خارجي هېوادونو رسه د اقتصادي روابطو تنظيم او ساتنه. په دې 

و هم په بې ساري ډول مخارجډول رسه چې د دولت دندې او مسئوليتونه زيات شول نو د دولتونو 

و مخارجميل عايد يوه لويه کچه او حتی د ميل عايد او منابعو او  زياتوالی وموند. په داسې ډول چې د

 زياتره کچه د دولت په کنټرول کې شوه.

د دولت په  (GNP)پورې ناخالص ميل محصول  ۶۳۱څخه تر  ۷۱په اوسنۍ او معارصه نړۍ کې له 

 العه راښيي.فعاليتونو پورې تړاو لري چې دا په خپله د اقتصاد ددغې مهمې برخې )عامه اقتصاد( مط
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 :پوښتنې

. د دولت د اقتصاد مباحث څه وخت رامنځ ته شول او د عامه اقتصاد لومړی کتاب د کوم اقتصادپوه ۰

 لخوا وليکل شو؟

. کوم علمي أثر د عامه اقتصاد د اصيل منبع په توګه پېژندل شوی او په کوم اقتصادپوه پورې اړه ۲

 لري؟

 څخه وروسته عامه شوه؟. د عامه اقتصاد اصطالح له کوم کال ۷

 . د عامه اقتصاد ماهيت توضېح کړئ؟۰

. په اقتصادي فعاليتونو کې د دولت مداخله د بازار د پاتې راتګ د جربان لپاره په کومو حاالتو کې ۰

 کېدای يش چې بريالۍ وي؟

 . د عمومي ماليې او عامه اقتصاد ترمنځ کوم توپري وجود لري؟۳

  موضوع کومه ده؟. د عامه اقتصاد د بحث اسايس۸

. عامه اقتصاد څنګه کوالی يش چې په لوی اقتصاد او کوچني اقتصاد باندې اغېزه وکړي له مثال ۷

 رسه يې واضح کړئ؟

 . په عامه اقتصاد کې د معياري ځوابونو د نه څرګندولو دليل به څه وي بيان يې کړئ؟۳

 . د اقتصاد علم له کومو موضوعاتو څخه بحث کوي؟۰۱

ستوالو، مديرانو او حقوق پوهانو لپاره د عامه اقتصاد د مطالعي اړتيا څه ده؟ څرګنده يې . د سيا۰۰

 کړئ. 

 . د دولت مفهوم څرګند او هم يې لومړنۍ دندې و ښيئ؟۰۲

 . عامه اقتصاد، د بازار اقتصاد او مختلط اقتصاد رسه پرتله کړئ؟۰۷
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 دولت په اقتصادي فعاليتونو پورې مربوطېږي؟

  



 22//    عامه اقتصاد

 

 :مأخذونه

اقتصاد برخه عمومی ) هزينه های دولت(. نرش جنګل چاپ سوم،  (۰۷۷۷)  .. پژويان، جمشيد۰

 تهران.

 اقتصاد برخه عمومی ) ماليات ها(. انتشارات جنګل، تهران.  (۰۷۷۳)  .. پژويان، جمشيد۲

مبانی اقتصاد اسالمی. رشکت انتشارات علمی و فرهنګی،  (۰۷۸۳) .. پژوهشکده حوزه دانشګاه۷

 تهران.

 تاريخ عقايد اقتصادی. نرش نی، تهران. (۰۷۷۰. تفضلی، فريدون. ) ۰

 بازار، دولت. رشکت چاپ و نرش ليلی، تهران. (۰۷۷۱. توکلی، احمد. )۰

ارشاد اسالمی، ماليه عمومی. سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنګ و  (۰۷۷۰. توکلی، احمد. )۳

 تهران.

ماليه عمومی و تعني خط مشی دولت ها. انتشارات مهر انديش،  (۰۷۷۰.  خراسانی، حسن. ) ۸

 تهران.

 پول بانک. چاپ مهر )قم(، تهران. (۰۷۰۳. زندی، حقيقی، منو چهر. )۷

 ( اقتصاد برخه عمومی. چاپ مهر )قم(، تهران.۰۷۷۰. صميمی، جعفری. )۳

 مبادی علم مالی. مطبعه خصويص متيم، کابل. (۰۷۷۸)  . عارف، عبدالقيوم.۰۱

 قاموس اقتصاد. مطبعه دولتی، کابل. (۰۷۰۷. غوثی، عارف. ) ۰۰

 زمينه بودجه ريزی. دفرت پژوهش های فرهنګی، تهران. (۰۷۷۰. فرهنګ، مهر حسني. ) ۰۲

دميک آملان، (. مؤسسه همکاری اکادری اقتصاد عامه )تر جمه شده به (۰۷۷۰. فولکرس، کی. ) ۰۷

 کابل.

( امور مالی دولت و شاروالی ها. منت روسی، چاپ اکونوميست،  ۲۱۱۸. ) لوشني، س، ی. ۰۰

 ماسکو.

و ماليه عامه در افغانستان. مرکز  (. سري انکشاف حقوق مالی ۰۷۷۰.  معروفی، محمد موسی. )۰۰

 نرشايت شوخک، کابل.

اصطالحات اقتصادی. نارش شهراب،  (. فرهنګ کوچک۰۷۸۳. محتشم، طهامسب دولتشاهی. )۰۳

 تهران.

17 . Jeam , Hindirks ( 2004) . . Intermediate Public Economics , USA.  

18 . Martin , Feldstein .. ( 2002) . Handbook of Public Economics .USA. 

19 . Stiglar , G. ( 1987) . “Competition’’ USA .  

  



   عامه اقتصاد//   31

 دوهم څپرکی

 وده د عامه سکتور

هغه څه چې په اقتصاد کې پېښېږي که په خصويص يا عمومي برخه کې وي، د خصويص برخې 

فعاليتونه چې بازاري يې بويل، ممکن د ګټې يا له هغه پرته په بل نيت وي، خو په هر صورت د بازار په 

فعاليتونه صحنه کې آزادانه او اختياري اقدامات وي. په مقابل کې يې د عمومي برخې يا عامه سکتور 

د بازار هڅه د شتمنۍ په  د بازار په صحنه کې وي او که نه وي، خو په هر صورت سيايس پروسه ده.

منځته راوړلو رسته رسېږي، چې د هغې شتمنۍ يوه برخه د دولت الس ته ورځي. دولت هم په داسې 

آيا دولت په  فضاء کې خپل رول لوبوي، چې وکوالی يش په خپلو خالقو فعاليتونو الس پورې کړي.

خپله د شتمنۍ خالق دی؟ ځواب قطعاً مثبت دی، آن تر دې چې د نيو کالسيکو په فضاء کې چې د 

دولت فعاليت يوازې د بازار د پاتې راتلو د جربانوونکي په توګه مني. د مثال په توګه أمنيت چې دولت د 

په أمن او لږ  بې اطمينانه او لږ  هغه د تأمني دنده په غاړه لري. آيا د توليد د هغو بنسټونو حاصل چې

خطر لرونکې فضاء کې السته راځي، له هغه رسه برابر دی چې په نا أمنه او له خطر څخه په ډکو 

 رشايطو کې ترالسه کېږي؟

څرګنده ده چې د خصويص برخې وده، يعنې د ټولنې د ټولو هغو افرادو فعاليتونه چې د عامه استخدام 

ي، د هېواد لپاره اړين دي. په حقيقت کې د بازار هغه وده ده چې د واقعي له چرت څخه بهر تررسه کېږ

ميل توليد په لوړو سطحو کې څرګندېږي. د هېواد د سالمتيا او فعاليت نښه ده. په حقيقت کې دغه 

امکان د دولتي يا عمومي برخې په اغېزمن فعاليت رسه ممکن يا د السته راتلو وړ دی. نو ددې مته 

د بازار يا خصويص برخې په ودې رسه عمومي برخه هم پراخېږي، خو د عمومي برخې  کوالی شو چې

وده په عني حال کې د اقتصادي حالت د بهبود نښه نه ده. معموالً د عمومي برخې وده د بازار په 

فعاليتونو کې د دولت له هغو مداخلو رسه يوځای ده، چې نوي پاتې راتلل په اقتصاد باندې تحميلوي، 

ه هغې جملې څخه د افرادو د آزادۍ محدودول او د هغه انتخاب ته تغيري ورکول، چې د هغه چې ل

ساتنه د ټولنې له مطلوبو غوښتنو څخه ده. نو بناء مختلط اقتصاد چې د بازار اقتصاد او عامه اقتصاد د 

قه و ګڼو. په فعاليتونو ترکيبولو ته شاملېږي، کوالی شو چې هغه د ټولنو د پرمختګ لپاره مناسبه طري

دې څپرکي کې لومړی د بازار د ماتېدنې علتونه او د عامه اقتصاد اړتيا څرګنده شوې ده. وروسته په 

اقتصاد کې د دولت د مداخلې د حدودو د چوکاټ په نظرياتو کې په بدلون بحث کېږي.د عامه سکتور 

ه څرګند شوي دي او همدارنګه وده په بېالبېلو موډلونو کې څېړل شوې او د دولتونو د لويوايل شاخصون

د دولت په اقتصادي اهدافو او رول پورې رابطه ورکړل شوې او په پای کې د موضوعاتو لنډيز، پوښتنې 

 او مأخذونه ورکړل شوي دي.

 د بازار پاتې راتګ او د عامه اقتصاد اړتيا
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 :د مارکېټ د ضعف موارد -الف

يتونو کې بنسټيز رول لري، د کاليو په مارکېټ کې : رقابت د بازار اقتصادي نظام په فعالانحصار -۰

رقابت ددې سبب کېږي ترڅو قېمت له متوسطو مصارفو څخه ټيټ حد ته راښکته کړي. د رقابتي 

( ۷۳: ۷رشايطو په صورت کې د توليد عوامل هم په تو ليدوونکو باندې په لوړه بيه نه پلورل کېږي. )

ورونکو د تسلط مانع ګرځي، يا په بله وينا د هغه شمېر زيات وي رقابت په بازار باندې د اخيستونکو او پل

او د هر يوه برخه لږه وي. خو نن سبا کتلوي توليد،د وېش شبکې د لوړې بيې او پرمختللې ټکنالوژۍ 

او بازار موندنې لويو توليدوونکو ته ددې امکان برابر کړی چې د کوچنيو  توليدونکو په پرتله په مصارفو 

ام وکړي او له خپلو کوچنيو رقيبانو څخه مخکې يش لکه د الوتکو، بېړيو او فوالدو په کې ډېره سپ

صنايعو کې لږ شمېر رشکتونه ټول توليد په الس کې لري او په يو شمېر نورو کې محدود شمېر صناېع 

( څرنګه چې د انحصار شتون د ۰:۲۸۸وجود لري د بازار موندنې اصيل قدرت په الس کې لري. )

حاالتو د ګټو له منځه وړلو سبب کېږي او د مرصف کوونکو په زيان متامېږي او د قېمتونو  رقابتي

لوړېدوته زمينه برابروي، نو بناء د انحصاري رشايطو منځ ته راتلل د بازار د پاتې راتللو له رشايطو څخه 

 يو رشط ګڼل کېږي.

ته رسېږي، يو شخص يا د : ځينې وخت چې يو اقتصادي فعاليت رس جانبي يا بهرين تأثريات -۲

اشخاصو يوه ډله، چې په هغه فعاليت کې کډون هم نه کوي، خو له اغېزو څخه يې اغېزمن کېږي، 

دغه اغېزه کېدای يش چې مثبته وي او يا منفي، خو نوموړې اغېزې په بازار کې انعکاس نه مومي. د 

دغه عوارض د فابريکې په مخارجو خو  مثال په توګه د يوې فابريکې توليد د هوا د ککړتيا سبب کېږي،

 کې نه شاملېږي. نو په همدې دليل رسه په دې برخه کې د دولت مداخلې ته اړتيا محسوسېږي.

: ځينې شيان بازار ته د عرضه کېدو وړ نه دي، ځکه په هېڅ صورت نه شو کوالی عامه کايل -۷

و، چې  دا ډول کايل يا چې هغه خلک چې د هغه قېمت نه ورکوي د هغه له مرصفولو څخه منع کړ 

اجناس چې ټول يې په رشيکه مرصفوي او يا ترې استفاده کوي. د عامه کاليو په نامه يادېږي ميل 

دفاع، قضايئ نظام او د قانون ګذارۍ نظام يې ښه مثالونه دي. هغه وخت چې تاسې د ميل دفاع د 

و کاليو )أمنيت( څخه شتون په صورت کې د أمنيت احساس کوئ، په عني وخت کې نور هم له دغ

استفاده کوئ. پويل مقامات چې کله د خپلو تصاميمو په وسيله په هغو شيانو اغېز شيندي چې تاسو 

يې اخلئ، په هامغه وخت کې د نورو د تقاضا کېدونکو کاليو په قېمت باندې هم اغېزه کوي، خو د 

ده، ځکه د مرصف او ورکړې ترمنځ  بازار په اقتصاد کې  د عامه اجناسو توليد له امکان څخه لرې خربه

مستقيمه رابطه شتون لري. په بازار کې هر څومره چې پيسې ورکړئ خوري يې. په همدې ترتيب رسه 

مرصف د توليد انګېزه رامنځ ته کوي، په داسې حال کې چې عامه کايل د خصويص کاليو يا بازاري 

 (۰۸: ۰کايل له دغو دوو صفتونو څخه يې يو صفت هم نه لري. )

لومړی هغه وخت چې تاسې له عمومي کاليو څخه استفاده کوئ، په هامغه وخت کې بل څوک هم 
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و د ورکړې انګېزه او آن نو د هغه د مخارج ترې ګټه اخيل، نو هېڅ مرصف کوونکی ترې مستثنا نه دی.

د تردې چې د هغه د ګټو د ارزيايب کولو انګېزه هم له منځه ځي، خو هغه وخت چې ميل دفاع يا 

پوليسو مالتړ يا محکمه په وړيا توګه ستاسې د استفادې لپاره خدمات وړاندې کوي تاسې پيسې 

ورکړي د؟ کله چې نور په کايف اندازه د دغو خدماتو لپاره پيسې ورکړي نور نو ستاسې ورکړې ته اړتيا 

اسی، يعنې نه شته. نو بناء ټول د پيسو له ورکړې څخه ځان يوې خوا ته کوي. کله چې ټول ځان وب

ځان يوې خوا ته کړي، څه به  پېښ يش، طبعاً  عمومي کايل نه توليدېږي. له همدې کبله ده چې د 

 عامو شيانو په توليد کې د بازار ضعف څرګندوي.

: ددې لپاره چې بازار په مؤثره توګه عمل وکړي، نو يو باثباته پولې نظام ته اقتصادي بې ثبايت -۰

زياتره اقتصادي معامالتو او فعاليتونو د بشپړې رسته رسېدنې لپاره وخت ته  اړتيا ده چې شتون ولري. د

اړتياده، کور جوړونه، ځمکه او ساختامن هغه بېلګې دي، چې د هغه په برخه کې عمل کول په يوه 

زماين دور کې ترسه کېږي. د دغه کار تحقق د پيسو نسبي ثبات ته اړتيا لري. که چېرې د پيسو 

يات يش، نو زياتره توليدات او معامالت د ډاډ د نشتوايل په دليل له زيان رسه مخ کېږي ډېر زنوسانات 

او په دې وخت کې د بازار د آرامې برخې د اطمينان کړنالره ګډوډېږي. اکرثه اقتصادپوهان په دې باور 

ون دي، چې د دولت په مرسته اقتصاد له هر وخت څخه زيات ثبات ترالسه کوي، چې مداخله پکې شت

نه لري، يعنې د دولت په مداخلې رسه ثبات پيداکوي. د دولت عوايد او مخارج او پويل او مايل 

 سياستونه په اقتصادي ثبات باندې ډېر تأثري لري.

: اقتصادي مؤثريت، يعنې له محدودو منابعو څخه د حداکرث محصول توليدول، په داسې عدالت -۰

س ته رايش، يوازې د هرې ټولنې له موخو څخه يو موخه توګه چې حداکرث ډېره اجتامعي ګټه ترې ال 

ليد شوی محصول ، چې تو دیداده. مګر کوم هدف چې تر ډېره حده پورې مهم ګڼل کېږي هغه 

څرنګه د ټولنې د افرادو ترمنځ ووېشل يش، يعنې د عدالت موضوع. د بازار نظام، يعنې د عرضې، تقاضا 

سې وېش سبب کېږي، چې په برشي ټولنو کې عادالنه نه ګڼل او قېمتونو نظام معموالً د محصول د دا

کېږي، که څه هم د مختلفو ټولنو د اقتصادپوهانو ترمنځ د عدالت په تعريف کې اختالف شتون لري، 

خو داچې بازار د عدالت المل نه کېږي، نسبتاً د عمومي نظر يووالی په دې بر خه کې شتون لري، په 

 ( ۳:۷۱د هم د عايد وېش په بشپړه توګه د بازار نظام ته نه سپاري. )همدې دليل د اوسې هېڅ اقتصا

: په اقتصاد پورې اړوندې اجتامعي موخې يوازې مؤثريت او عدالت نه دی، انساين ارزښتونه -۳

بلکې هره ټولنه ځينې نور مهم اهداف هم تعقيبوي، چې د هغه په اقتصادي ژوند پورې تړاو لري. د 

فردي آزادي، اخالقي تعهد، عزت او ميل استقالل،د ټولنيزې روحيې مرصف کوونکي انتخاب، 

پياوړتيا، وحدت او يووالی، له استعامر څخه آزادي او ټولنيز اعتقادات د هغو موخو او اهدافو له جملې 

څخه دي، چې هر ټولنه د هغه د السته راوړلو او ساتلو په هڅه کې دي. د بازار فعاليتونه چې په 

ې والړ دي، اکرثه هغه يې د دغو اهدافو له پيداکېدو رسه نه جوړېږي، نو بناء دا هم شخيص ګټه باند
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 د بازار د ضعف يا ناکامۍ له ټکو څخه ګڼل کېږي.

 : ګړتياوېمد بازار ني -ب

هغه مهمه نېمگړتيا چې مؤثريت له الرسيس څخه لرې کوي، د اطالعاتو کمزوري ده. پر هغه 

نشتوالی، د عواملو په  غربګون کې ځنډ، د وېش نه منل، د کاليو رسبېره په عواملو کې د تحرک 

 مختلفوالی او غري عقالين رفتارو د بازار نيمګړتياوې دي.

: د بازار يوه معضله هم په نيمګړو اطالعاتو يا معلوماتو رسه تصميم نيول د اطالعاتو کمزوري -۰

قېمت او د تعوييض اجناسو د قېمت  دي، مرصف کوونکي د کاليو د کيفيت د مختلفو عرضه کوونکو د

او د هغه د بهرنيو اغېزو په اړه معلومات نه لري. همدا دليل دی، چې کېدای يش چې ناسم تصميم 

ونييس. همدارنګه ممکن توليدوونکي، د توليداتو له کيفيت، د بازار له مختلفو قېمتونو او د نوې 

. دوی هم امکان لري، چې په ناسمه توګه تکنالوژۍ له مختلفو سطحو څخه بشپړ معلومات ونه لري

تصميم ونييس. د مرصف کوونکي لپاره ناسم تصميم، يعنې د محدودې بودجې په پام کې نيولو رسه 

حداکرث مطلوبيت نه ايجادوي. توليدوونکی هم په خپلو تصاميمو کې حداقل مرصف يا حداکرث ګټې 

 ته نه يش رسېدلی.

کېږي ترڅو د بازار هغه عوامل چې په عمل کې د خپلو يو شمېر د کايف اطالعاتو نشتوالی ددې سبب 

ناسمو تصاميمو په جريان کې دي، د کايف اطمينان احساس به ونه کړي. دغه د اطمينان نشتوالی د 

 (۷:۰۸۳پانګې اچونې د کموايل او په معامالتو کې د محتاطانه چلند سبب ګرځي. )

رڅو سم او اړين معلومات راټول کړي خو دغه هڅه د د بازار عوامل په عني حال کې تل هڅه کوي ت

مرصف غوښتنه کوي. د نويو محصوالتو معريف کول، ټيټ قېمتونه، مبتکر او بهرته فرصتونو ته د 

رسېدو لپاره نوي روشونه يا طريقې، دا ټول د سودا ګريزو اعالناتو او اشتهاراتو له الرې تررسه کېږي. 

مايل تأمني اصيل منبع ګڼل کېږي او د هغه له بقاء رسه په مرستې  سوداګريز اعالنونه چې د رسنيو د

کولو رسه په غري مستقيم ډول هم د اطالعاتو له پرخوايل رسه مرسته کوي. مګر د پانګوالۍ له نوموړي 

الرې څخه په ګټه اخيستنې د انسان په غرايزو تکيه لري لکه له مال او شتمنۍ رسه عالقه،حرص، د 

دې سبب نيس اړيکې. نوموړي ځانګړتيا وې د، ځان غوښتنه، حسد يا هم رقابت او جپټو سرتګو تقليد

کېږي، چې اعالنات او تبليغات ددې پرځای چې د اطالعاتو له لوړېدو رسه مرسته وکړي، په ګمراه 

 کولو رسه د ناسمو تصاميمو سبب کېږي.

اوږدمهاله عمومي تعادل د  :د توليد د عواملو د تحرک نشتوالی او د هغوی په غربګون کې ځنډ -۲

توليد د عواملو د بشپړ او بېړين تحرک تابع دی. په داسې حال کې چې بازار له اطالعايت، مايل، 

فرهنګي او ساختامين توليدي او بنسټيزو د اليلو رسه نوموړي موخه السه نه يش ترالسه کوالی. د 

ليد د عواملو د عدم تحرک سبب کېږي، آن اطالعاتو کموالی نه يوازې د کاليو په بازار کې، بلکې د تو 
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تر دې چې د اړينو معلوماتو له السته راوړلو څخه وروسته کېدای يش، د توليد عوامل په ورو او له 

 زماين ځنډ رسه غربګون څرګند کړي، چې په بازار کې د توليد د عواملو د بيې د لوړېدو سبب کېږي.

د اجناسو يو شانوالی د بازار له رشايطو څخه دی مګر  :په اجناسو  کې د يوشانوايل نه موجوديت -۷

نوموړی رشط د کاليو، پانګې او کار په بازارونو کې عمالً نه يش بر قرار کېدای ترڅو د عرضه کوونکو او 

 تقاضا کوونکو د کاليو، د پانګې د محصول او د کاري ځواک د مزد د ټيټو قېمتونو سبب يش.

الت کې، چې د کاليو ځانګړتياوې يو شان وي، بيا هم ځينې عوامل د کاليو په بازار کې په هغه ح

شتون لري، چې د اجناسو په بيو کې د توپري سبب کېږي لکه د عرضه کوونکي ځای، د ګودام 

مصارف، د ظاهري بسته بنديو شهرت، له خرڅالو څخه وروسته اسانتياوې او همداراز تبليغات، چې د 

 سبب کېږي يا د يو شان کاليو لپاره مختلفې بيې شتون ولري. د پانګې يو شان کاليو په بيو کې د توپري

په بازار کې د پانګې اچونې مؤسساتو او اعتباراتو ته الرسسی او متفاوت توانونه مشرتيان، په مختلفو 

ه او د سود  تر ټولو ټيټ نرخ د پيداکېدو پ ډلو وېيش او په بازار باندې د تنزيل بېالبېل نرخونه تحميلوي

مخ کې خنډ ګرځي. د کار په بازار کې د کار د توان نابرابري د يو شانوايل رشط له منځه وړي، ځکه 

چې د مختلفو توانونو او تخصصونو شتون، چې ځينې ذايت او ځينې هم اکتسايب دي، د اقتصادي 

 پرمختګ لپاره اړين ګڼل کېږي.

نا دی او په بازار کې د اقتصاد د : عقالين رفتار د شخيص ګټو د پلټلو په مععدم عقالنيت -۰

مؤثرې کړنالرې له لومړنيو رشايطو څخه دی، خو نوموړی رشط تل تحقق نه مومي. مصارف د سياليو 

يا د تبليغاتو تر تأثري الندې راتلل، عادت، معتاد کېدل، او همدارنګه د نورو په ګټه مرصف نه کول، له 

ر ګڼل کېږي. په بازار کې د ونډې د اعظمي کولو هغو موادو څخه دي چې له عقالين رفتار څخه به

انګېزه، د سيايس نفوذ لوړول، د ټولنيزو اړيکو پر اساس د ګومارنو اعظمي کول، د کورنۍ پر اساس 

 مديريت په څېر موارد، له عقالنيت څخه لرې دي.

 : کانېزمېمپه تأمني کې د بازار  ؤاړتياد مؤثريت پر اساس د ټولنې د  -ج

 موارد د بازار د قېمت اېښودنې د سيستم لنډ والی له ځانه رسه دوه اهميته لري: د بې کفايتۍ

: حکم کوي چې الزاماً د بازار قېمتونه د ټولنيزو نهايئ مخارجو يا ګټې منعکس کوونکي نه دي لومړی

 او همدارنګه د بازار ګټه، خالصې ټولنيزې ګټې نه منعکس کوي. 

وږ له يو اضايف ميکانېزم څخه په ګټې اخيستنې اړ بايس، ترڅو د : د آزاد بازار عدم مؤثريت: مدوهم

منابعو په مؤثر تخصيص کې د بازار ناتوانۍ د اصالح لپاره اقدام وکړو او د هغه ناتواين په دې ډول 

 (۲:۰۱۰دنده کې رفع کړو. )

ی. بايد پاملرنه د بازار پاتې راتګ د دولت د مداخلې لپاره الزم رشط دی، خو کايف يا يوازيني رشط نه د

وکړو، چې د بازار پاتې راتګ د اقتصاد په سيستم کې يوازينی رشط نه دی، بلکې په يو اقتصادي 
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سيستم کې داسې موارد شتون لري، چې د سيايس او ټولنيز کاليو شتون اړين ګرځوي. همدارنګه د 

ري، الزاماً د مؤثريت دولت شتون په هغو بازارونو کې د هغه عدم مؤثريت په د ليل  هغه کې شتون ل

زياتوالی له ځانه رسه نه لري، بلکې د دولت سم سياستونه دي، چې د مؤثر تخصيص سبب کېږي. په 

مجموعي ډول د شيانو او خدماتو په توليد او وېش کې د دولت مداخلې په په مجموع کې په دوه  

اړوند اقتصادي فعاليتونو کې مقولو کې ځای لري: لومړی د دولت شتون په هغو شيانو او خدماتو پورې 

دي، چې اصواًل خصويص برخه د هغه توليد ته حارضه نه وي. هر څوک د نوموړو کاليو او خدماتو 

توليد ته د ګټه اخيستونکو له ګټې رسه يو ځای هم وي. دوهم داچې هغه د پام وړ کايل او خدمات 

ې توليد يې کړي او کوالی يش دي، چې خصويص برخه د هغه د توليد لپاره حارضه ده او غواړي چ

چې د بازار له الرې يې وېش کړي، خو د توليد سطحه او ټاکل شوی قېمت به په بازار کې د عدم 

 مؤثريت رشط به له ځانه رسه ولري.

 : د دولت کړنالره -د

دولت په مختلفو الرو رسه کوالی يش چې د بازار نيمګړتياوې راکمې کړي. د اطالعاتو په وړاندې 

رسه د توليدوونکو الزام، د معلوماتو رسولو آسانتيا او د ميل احصائيو وړاندې کول له تبعيض څخه کولو 

پرته هغه الرې دي چې د ناکايف معلوماتو منفي  اغېزې له منځه وړلی يش. د کار او استخدام د 

صتونو د معلوماتو قوانينو آسانتيا، د ملکيت د حقوقو بيان او د هغه له پيل کولو څخه مالتړ، د کار د فر 

وړاندې کول، پانګونه، ابتکار او د زده کړې د کيفيت لوړول، د توليد د عواملو تحرک زياتوي او د کار د 

عامل له ډېر ورته وايل رسه مرسته کوي. د دولت مناسب فرهنګي اقدامات کوالی يش، چې د 

په همدې ډول د کار د فرهنګ  اطالعاتو د داوطلبانه تبادلې او دوکې څخه د ځان ساتلو سبب کېږي او

 (۰۷۷:۲پياوړتيا او د توليد د عواملو د تحرک هڅې ته زمينه برابروي. )

 : په اقتصاد کې د دولت د مداخلې د حدودو د ټاکنې په اړه په نظر ياتو کې بدلون -۲

حه په دولت پراخ مفهوم او مختلف تعريفونه لري. په مختلفو دولتونو کې دولت او د هغه د مداخلې سا

مختلفو بڼو بيانېږي. په حقيقت کې د نوموړي مفهوم ټاکل او له هغه وروسته د اقتصاد د عمومي برخې 

اصيل پوښتنې )دولت بايد څه وکړي او څرنګه يې وکړي؟( ته ځواب له ايډيالوژۍ او حاکمې سيايس 

ې په ځواب ويلو فلسفې ته له مراجعې پرته امکان نه لري، ځکه چې په لومړي قدم کې نوموړې پوښتن

کې د دولت د اهدافو ټاکل دي، چې دغه کار ټولنې ته د منلو وړ ارزښتونو ته له مراجعې پرته امکان نه 

لري او که وغواړي او يا ونه غواړي ټولنې له نړۍ  څخه متأثره کېږي. څرګنده ده چې  ټولنه په عمومي 

لی د فرد او دولت د اړيکو په اړوند دی ډول له  نړۍ  څخه د دولت د مداخلې او ساحې د اغېز څرنګوا

 ( ۰:۰۱او دغه تړاو په مختلفو سيايس مکاتبو او اديانو کې په مختلفو طريقو رسه بيان شوی دی. )

د دولت د مداخلې د حدودو ټاکل چې له بنسټ څخه د ټولنې په سيايس فلسفې او اعتقاداتو پورې تړاو 
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ې له منطقي حدودو څخه بحث نه شو کوالی، ځکه ولري، دا په دې معنا ده چې د دولت د مداخل

لومړی په دې برخه کې مختلفې سيايس فلسفې او اعتقادات مشرتک ټکي لري، دوهم د هرې سيايس 

فلسفې د منلو په فرض ممکن د دولت د مداخلې په اړه مختلف نظريات لري. په دواړو حاالتو کې به 

 (۸:۸۱بازار او دولت يو د بل بشپړوونکي وي. )

د دولت او بازار ترمنځ رسحد ټاکل يو فني کار نه، بلکې د اعتقاد پر اساس دی. د دولت د فعاليت حدود 

لومړی د خپلو لومړنيو دندو او حقوقو پر اساس تکيه لري او وروسته د واقعيتونو وخت او ځای د غوښتنو  

د کې د دولت د مداخلې د او د بازار او دولت د واقعي توانايۍ کچې د پام وړ حدود ټاکي. په اقتصا

حدودو په اړه نظريات د مډرن اقتصاد د مفکورو د رامنځ ته کېدلو  له پيل څخه د بدلونونو تابع شوي 

 (۲۱:۷دي، په دې تړاو کوالی شو چې دغه اقتصادي پرابلم له درېيو تاريخي دورو رسه بېل کړو. )

صنعتي بدلونونو رسه  پيل شوه او د هغه دوره چې له اتلسمې پېړۍ څخه په انګلستان کې په  -الف

کالسيکو اقتصادپوهانو له نظرياتو او مفکورو رسه يو ځای وه. په دې دوره کې د اقتصادي نظام 

بنسټيزه مشخصه په اقتصادي چاروکې د دولت د مداخلې محدوديت دی او د هغه دندو له هغه څه 

ه توګه وړاندې کړي وو. د کالسيکانو رسه مطابقت درلود، چې  آدم سمېت د دولت د بنسټيزو دندو پ

لومړی نظريه ورکوونکی آدم سمېت په خپل مشهور کتاب )د ملتونو ثروت( کې درې دندې د دولت 

 لپاره اړينې ګڼي.

: د پوځ او نظامي ځواک د رامنځ ته کولو له الرې د احتاميل د ښمنانو په مقابل کې د ټولنې له لومړی

 مال او ځان څخه دفاع.

نظم رامنځ ته کول او يو د بل په حقوقو  باندې له تېري مخنيوس، د الزمو او اړينو قوانينو د : د دوهم

 برقرارولو له الرې د محاکمو رامنځ ته کول او د داخيل انتظامي ځواکونو تأسيس.

ځ : د هغو کاليو او خدماتو برابرول چې د ټولنې لپاره ډېره  او د اهميت وړ ګټه لري. د هغه د رامندرېيم

ته کولو مخارج د فردي او ډله ييزې پانګې اچونې له الرې د خصويص برخې په وسيله د تأمني وړ نه 

دي. په ټوليز ډول کالسيکي اقتصادپوهانو د دولت د مداخلې پلوي نه کوله او شعار يې درلود او ويل به 

چېرې په اقتصاد کې ( د آدم سمېت په نظر  که laissez Fair« )پرېږدئ چې کاورنه تررسه يش»يې 

تعادل شتون ونه لري، د اقتصادي نظام په داخل کې به نه ليدونکی الس هر ډول عدم تعادل د تعادل 

 لوري ته ورسوي.

پېړۍ په لومړۍ نياميي کې د اکتوبر د انقالب پېښه او په اروپا او امريکا کې لوی اقتصادي  ۲۱د -ب

ور هم زيات رول ولوبوي، د کالسيکانو نظريه چې بحران ددې سبب شو چې دولت د اقتصاد په برخه ن

د دولت لپاره په يو غري فعال او نظارت کوونکي رول باندې قايلېږي او د هغه دنده يوازې د عمومي 

نظم تنظيم او ساتنه او د لږ شمېر خدماتو رسته رسول ګڼل، شاته پاتې شوه او يوه داسې نوې نظريې د 

 Welfareرول غوښتنه يې کوله. د دولت او ټوليزې رفاه نظريه ) هغه ځای ونيو، چې د دولت د فعال
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State په دې ترتيب رسه د آدم سمېت نه ليدونکي الس هېڅکله هم د خپلې مهربانۍ الرې د ټولنې )

درد دوا نه کړ او د محرومانو د رفاه او آرامۍ په برخه کې يې کوم کار تررسه نه کړ  او وېروونکي بې 

بخښونکي او انساين تعادل رسه پای ته ونه رسېدل، په نا چارۍ رسه يې د محرومو  تعاديل يې په آرام

طبقو فشار او د انسان دوستانو په معنوي مالتړ رسه يې هغه څه چې بايد نه ليدونکي الس تررسه کړي 

 وای تررسه نه کړل او ورو ورو د دولتونو دنده وګرځېده او ورپه غاړه شوه.

مشهور کتاب )د ربحې، پيسو او استخدام عمومي تيوري( په نامه کتاب کې جان مينارد کېنز د خپل 

ز خپور شوی د کالسيکانو د نظريې بنسټ تر نيوکې الندې ونيو. د کېنز نظريات کامل ۰۷۳۳چې په 

استخدام ته د رسېدو لپاره د دولت د پانګې اچونې او توليدي او اقتصادي چارو په پراخوايل باندې 

 (۰:۸راڅرخېدل. )

په دې ترتيب په اقتصادي چارو کې د دولت مستقيمې مداخلې ته الر پرانيستل شوه. په داسې توګه 

چې په بانک پورې اړوندو چارو په حمل و نقل او توليد کې يې مستقيامً مداخله وکړه. د بېلګې په توګه 

خپله مداخله څرګنده  د کاريګرو لپاره د مزد نرخ ټاکي، د مرصيف موادو په بازار کې يې په مختلفو بڼو

کړه او معاش يې معلوم کړ. د عرضې او تقاضا ميکانېزم ته يې په خپلې لېوالتيا رسه تغيري ورکړ. په 

ټوليز ډول د رشايطو په تغيري رسه د اقتصادي او ټولنيزو اړيکو رسه د دولت لپاره يو نوی جوړښت او  

يت او د نظم ساتل او د أمنيت تأمني او له مفهوم منځ ته راغی، چې په هغه کې پخوانی )دوديز( حاکم

هېواد څخه دفاع يوازې د دولت د دندو يوه کوچنۍ برخه ګڼل کېږي. که څه هم اقتصادي ليربالېزم د 

حکومت پيل د دولتونو کار د موجوده حالت ساتل و. دغه دنده د ستونزو حل کول، که څه هم د 

و پر هغه رسبېره د نظم او استقالل ساتل او د موجوده حالت د ګډوډېدو په قېمت وای بدله شوه ا

 عدالت تأمني، د ټولنې د رفاه پرمختګ او د سالمتيا تأمني هم د دولت د دندو په محدوده کې راغلل.

د شلمې پېړۍ په وروستۍ ربعه کې د درېيم ځل لپاره د لومړۍ دورې مفکورو او نظريو ته پام  -ج

رې و کوالی شول چې دولت پلوه سوسياليستي او کېنزي ورواوښت. د نوي ليربالېزم په نوم کړنال 

مفکورې له صحنې څخه بهر کړي. د سوسياليستي نظامونو د ناتوانۍ دوره د افرادو مرصيف غوښتنو او 

تقاضاوو ته په ځواب ويلو او پر هغه رسبېره د رفاهي دولتونو د انفالسيوين رکود د ستونزې په حل کې 

دونو کې د ليربالېزم د کړنالرې د ژوندي کولو لپاره په نويو فکري چوکاټونو کې په پرمختللو پانګوالو هېوا

 زمينه برابره کړه.

ز لسيزه د خصويص کولو او بازار اقتصاد ته د ميالن لسيزه ګڼلی شو. په دې ۰۳۳۱په ټوليز ډول د 

تصادي ودې او لسيزه کې زياتره مخ پر ودې هېوادونو د وخت د غوښتنو او اړتيا پر اساس مطلوبې اق

پراختيا ته د الرسيس لپاره د بازار له قوانينو څخه د ګټې اخيستنې هڅه وکړه او په خپلو لويو اقتصادي 

ستونزو باندې د السربي کېدلو لپاره په ا قتصادي فعاليتونو کې د دولت د مداخلې د کموايل په فکر کې 

ي او سوداګريز مؤسسات د خصويص کولو ليديب او د دولت تر کنرتول الندې تو شول او د هغه په تعق
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په هڅه کې شول. څرګنده شوه چې په لويه کچه اقتصادي تصاميم او د دولت تر د رشکت تر پوښښ 

الندې تصاميم د اقتصادپوهانو په واسطه نه نيول کېږي، بلکې تکنو کراتان دي چې تصميم نييس او 

ي. له دې ټولو رسه بيا هم د مخ پر ودې وروسته د خپلو تصاميمو لپاره اقتصادي دليل وړاندې کو 

 هېوادونو اقتصاد په رس د دولت تيوري محسوسېږي.

په اقتصاد کې د دولت د فعاليت پراخوالی، په مختلفو وختونو کې په ټولنيزو فعاليتونو کې د اجتامعي 

ې عدالت په تحقق او د منابعو په تخصيص کې د خصويص برخې د ناتوانۍ په دليل دی او په داس

حال کې دی چې زياتره هېوادونه د توليدي منابعو د مديريت او مناسبې ټکنالوژۍ د کموايل، د پانګې 

اچونې د محصول د نرخ د ټيټوايل، د کورنيو انحصارات او د سيايس او اقتصادي قطبونو ايجاد، د 

ه برخمن دی، اقتصاد له راتلونکې نه د بهرنۍ مداخلې او تعرضاتو څخه نه يوازې له کوم مطلوب څخ

 ياد عوامل په اقتصاد کې د دولت مداخله توجيه کوي.

په ټوليز ډول تجربې ثابته کړې ده چې د اقتصاد دوه جوړښتي موډلونه چې  اقتصاد د بازار له ميکانېزم 

رسه او دستوري اقتصاد پکې شامل دي، هېڅ يوه هم په يوازېتوب رسه ونه کړای شول، چې اقتصادي 

او سم ځواب ورکړي او په جرئت رسه ويلی شو، چې حتی په پانګوال نظام لرونکو ستونزو ته مناسب 

هېوادونو کې هم د بازار د ميکانېزم پر اساس اقتصاد شتون نه لري، بلکې اقتصادونه مختلط او دواړه 

 خصويص سيستمونه او عمومي کنرتول پکې شامل دي.

 :په بېالبېلو موډلونو کې د عامه سکتور وده -۷

لت د مايل اقتصاد تاريخي وده د اړتيا وړ حد څخه وړاندې د بازار اقتصاد د پاتې راتلو د جربان د دو  

لپاره رامنځ ته شوې ده، زياتو اعتقادي، سيايس او ټولنيزو عواملو السونه رسه ورکړي، چې په نتيجه 

ړاندې شوي کې يې نوموړې وده رامنځ ته شوې ده. د نوموړې پديدې د علت لپاره مختلف نظريات و

دي. يو داسې پراخ موډل چې وکوالی يش له يوه اړخه د مجموعي اقتصاد په پرتله د دولت د مخارجو 

اوږدمهاله وده څرګنده کړي او له بلې خوا د انتقايل ورکړو زياتېدونکی سهم څرګند کړي، تراوسه پورې 

ې او کوچني موډلونه د نه دی وړاندې شوی، بلکې لوی موډلونه د دولت د مخارجو د اوږدمهاله ود

مخارجو د اجزاوو د تغيرياتو د بيان لپاره  پکار وړل کېږي. له معمول رسه سم په الندې توګه د عامه 

 (۷:۷۸۲اقتصاد د دودې د څرګندولو لپاره له مختلفو موډلونو څخه استفاده کېږي. )

ورې منسوب دی، د په دې موډل کې چې په روستو او ماسګريف پ د اقتصادي پراختيا موډل: -الف

عمومي برخې مخارج د اقتصادي پراختيا د اړتيا په توګه ګڼل کېږي. په لومړيو پړاوونو کې بايد ډېری 

مخارج د زېربنايئ چارو لپاره ځانګړي يش لکه د حمل و نقل، ترانسپورت او مخابرايت شبکو اړيکې، 

کېدل او هغه ته ورته چې تقريباً د سړکونه، بندونه عمومي ښاري خدمات د قانوين بنسټونو ځای پرځای 

عمومي اجناسو ماهيت ولري، چې خصويص سکتور د هغه له رسته رسولو او بشپړولو رسه لېوالتيا نه 



 32//    عامه اقتصاد

 

لري او يا ورته حارض نه دي، پردې اساس دولت بايد په دغو برخو کې په زياتېدونکې ډول رسه مخارج 

اچونو اړتيا کمېږي خو د انساين پانګې اچونې  تررسه کړي. په وروستيو پړاوونو کې ددې ډول پانګه

مخارج له زده کړې، عامه روغتيا او داسې نور مخارج ددې ځای ډکوي. پر هغه رسبېره د دولت د 

پيدا کېدو سبب ګرځي، په دې معنا چې د سکتور وده د ثروت د قطبونو د را خدماتو له امله د عامه

يدا کېږي او همداراز د نا مطلوبه بهرنيو اغېزو سبب پډول کړنو په نتيجه کې شتمنۍ رادولت د دا 

 ګرځي، چې دا ډول اغېزو مهارول هک په خپله د دولت لپاره تازه مخارج منځ ته راوړي.

د نوموړي موډل وړاندې کوونکی آملاين اقتصادپوه واګرن دی، چې په  د ارګانيک دولت موډل: -ب

زيتوب تصميم ګڼل کېږي، چې د اتباعو په استا نوموړي موډل کې دولت د يو ژوندي ارګان په توګه

نييس او د وخت په تېرېدو رسه وده کوي. همداراز د دولت د ودې علت د ټولنې له غوښتنې رسه سم د 

خدماتو او توکو په زياتوايل رسه نه تررسه کېږي او د خلکو عوايد له نوموړو غوښتنو څخه بېرته ستنوي، 

خدماتو د تقاضا د زياتوايل له رسعت څخه زيات دی. په عني حال  په دې معنا چې د دولتي توکو او

کې د بازار پاتې راتلل په ځانګړي ډول د بهرنيو اغېزو په نتيجه کې، کله چې يو طبيعي آفت راځي، نو 

په دې حالت کې ټولنه او خصويص سکتور له دې ډول کړنو څخه عاجز وي او يا ځينې خلک نه غواړي 

 ه کړي او يا همدارنګه د ممتازو توکو په توليد کې هم د دولت مداخله رضوريچې دا ډول کړنې تررس 

ترڅو د نوموړو توکو او خدماتو په مستقيم ډول عرضې رسه نوموړي تشه ډکه کړي يا په بله وينا د  کوي

واګرن قانون ددې څرګندوی دی، چې د سړي رس عايد په زياتوايل رسه د دولت په اندازه کې هم 

 .ورزياتېږي

د  په دې موډل کې د پيکاک او ويزامني په الس ارايه شوی د سيايس محدوديت موډل: -ج

دې دليل دا کېداي يش، چې دولتونه جو د کموايل په پرتله د مخارجو زياتوايل ته ډېر ميل لري. دار مخ

لوري  د قدرت زياتوايل ته ډېر مايل دي. مګر په هغه هېوادونو کې  چې ماليات د ارايه ورکوونکو له

تأمني کېږي، نو دغه ميل د ماليه ورکوونکو له خوا د محدوديت رسه مخامخ کېږي. د تحمل يا منلو وړ 

ماليايت نرخ کې زياتوايل، د شخيص عوايدو او رشکتونو د عوايدو په زياتوايل رسه په يو وخت کې د 

زې رسه مخامخ کېږي، لکه دولت ماليايت عوايد زياتېږي. نو هر کله چې يو هېواد د يوه بحران يا ستون

جنګ يا قحطي، نو د ټولنې تحمل يا حوصله د مالياتو د زياتوايل په مقابل کې زياتېږي، چې په نتيجه 

کې د بحران څخه مخکې دوران په نسبت ماليات په لوړو نرخونو رسه اخيستل کېږي او د دولت 

 مخارج په لوړه کچې خپلې ودې ته دوام ورکوي.

په دې موډل کې داسې فرض کېږي، چې د دولتي مخارجو زياتوايل دومره  د هيوالی موډل: -د

دې پرځای چې د عمومي ګټو د دارنګه داسې فرض کېږي، چې دولت دسيايس محدوديت نه لري، هم

مالتړ په فکر کې يش، په خپله وده پسې وي ترڅو د سياستوالو او د هغه د کار کوونکو ګټې ترالسه 

يش، چې په نتيجه کې عمومي برخه د خلکو په نسبت د ځان لپاره زيات کار کوي. لکه د يو بد هيوال 
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 په څېر په مراتبو رسه لويېږي.

کې له دې څخه چې نوموړو موډلونو کې داسې فرض شوي وو، چې د مخ سيايس نفتي موډل: -هـ

دولت د مخارجو د متويل اصيل منبع يوازې ماليات دي، اما په نفت لرونکو هېوادونو کې لکه ايران، 

چې د هغه هېواد اقتصاد د  هغې شتمنۍ رسه چې  منبع يې  د نفتو په توليد او صادرولو کې نغښتي ده، 

وپري لر ونکي تر سرتګو کېږي.د  نفت لرونکو او نفت نه لرونکو هېوادونو لوي توپري د دولت د ودې بڼه ت

دا دي، چې دولت کوالی يش، چې د نفتو په عوايدو باندې په تکيه او  د ميل توليد سطحې ته په نه 

 پام رسه د مرصف توان او قدرت ټولنې ته انتقال کړي.

جو کې د دفاعي مخارجو د سهم مداخله شايد د دولتونو په مخار  سيايس تسليحايت موډل: -و

وکوالی يش، چې په وسلو باندې د والړ موډل په وړاندې کولو کې مرسته وکړي. د دولتونو د ليد وړ 

وده په شلمه پېړۍ کې پيل کېږي. په نړۍ کې د سيايس بالکونو او دښمنيو را منځ ته کېدل او د 

او ورسا په سازمانونو کې په بشپړه توګه و ځلېدل، د  ختيځ او لويديځ وسله واله  سيايل چې  د ناټو

احې د نوموړي پېړۍ له څرګندو ځانګړتياوو څخه دي. د اقتصادي ګټو د السته راوړلو او نفوذ د س

لونو په تېرېدو رسه پيدا کېدو سبب شوه، چې د اوږدو کونو د مرکز د را پراخوايل لپاره سيايل د بحران

نظامي مخارج د دولتونو د مخارجو مهمه برخه تشکيلوي. د دولت د مايل زياتې بېلګې شتون لري، چې 

شو چې په اقتصادي ودې  ده. دا منلی اقتصاد وده په شلمه پېړۍ کې په ټولو هېوادونو کې د ليد وړ

رسه دولت هم زيات رول پيدا کوي، مګر په ميل تو ليد کې د هغه سهم زياتوايل د بحث وړ موضوع 

ترڅو نوموړي سهم څرګند يش. نسبت  شاخصونه تر کار الندې نيول کېږي ده. زيات شمېر کمي

مجموعي عايد ته د دولت بودجه يو له هغه څخه دي. د دولت مايل اقتصاد په قانون ګذاري او 

سياست ګذاري رسه د منابعو په ځانګړي کولو او عايد وېش کې جدي رول لوبوي، خو د مخارجو د 

ل اقدامات نه يش کوالی، چې د هغه کمي شاخص ارايه کړي. په نسبي ټيټوايل په دليل دا ډو 

کمي  ته د نورو GDPمجموعي استخدام کې د عامه اقتصاد د استخدام  نسبت او د مالياتو نسبت 

موړي شاخصونه هم د عامه اقتصاد د رول په څرګندولو کې د ستونزو شاخصونو له جملې څخه دي. نو 

څخه د هغه دوامداره ودخ مهم ده. ددغې پديدې د توضېح لپاره  رسه  مخامخ دي. د دولت له اندازې

داسې يو واحد موډل، چې مجموعي پراخوايل او د دولت د مخارجو د ترکيب تغيري څرګند کړي، تراوسه 

پورې نه دی وړاندې شوی. د اقتصادي پرمختيا، ارګانيک دولت، سيايس محدوديت او د هيوالی 

ی. سيايس نفتي موډل د نفتو صادرونکو هېوادونو ته د پورته کېدونکې موډلونه ددې موخې لپاره دود د

ودې لپاره د کارونې وړ دی. تسليحايت موډل هم امکان لري، چې د قدرمتنو هېواودنو او همداراز د 

هغه تر واک الندې هېوادونو لپاره تر يوې اندازې پورې د منلو وړ څرګند يش. يو بل علت هم کوالی 

اقتصاد د ودې اړخونه څرګند کړي لکه نفوس، د تکنالوژۍ پرمختګ، ښاري کېدل او يش، چې د عامه 

ايډيالوژيکي څيړنې. په ټوله کې کوالی شو ووايو، چې له نوموړو مختلفو نظرياتو څخه هريو د واقعيت 
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د ډولونو بيانوونکی دی. که هرڅو ځينې هغوی په تاريخي اړخونو باندې ټينګار کوي او يوه ډله د 

د سياستوالو کار کوونکو او ماليه ورکوونکو سياستونو ته ګوته نييس يا نظريات چې په داخيل او  هغوی

نړۍ والو اړخونو باندې تکيه لري. د وړاندې شويو نظرياتو تجربوي څېړنې هم د عامه اقتصاد د ودې 

و کې د دولت په پېړۍ په دغو وروستيو لسيز  ۲۱لپاره د ټاکلی حد په ټاکلو باندې پای ته نه رسېږي. د

کوچني کولو باندې له ټينګار رسه رسه دغه چاره په څرګند ډول منل شوې ده، چې په مخ پر ودې 

هېوادونو کې اوس هم د دولت لپاره بنسټيز رول باقي پاته دی. دغه رول مخکې له دې چې يوه اندازه 

 نظر ولري، چې د مؤثريت لوري ته لېوالتيا لري.

ټولنې د اقتصادي او ټولنيزو اړتياوو ته د ځواب ويلو لپاره، يعنې په دغو  مؤثريت د هغه د نفوس يا

هېوادونو کې د دولتونو د پراختيا مديريت امکان لري، چې په اقتصاد باندې مترکز راکم کړي او 

همدارنګه د الندې چارو د اجراء او تنظيم مسئول دي. د عمومي مؤثريت سياستونه په ځانګړې توګه د 

ېرېدنې په برخه کې د فقر کموالی، د کرهڼې د الرې ښه والی، د ټولنيزو خدماتو عرضه او د اقتصادي ت

ژوند چاپېريال مالتړ تر اوسه پورې د دولت د رول او اندازې په اړوند زياتې شخړې شتون لري او ډېر 

 پېچيل نه موندل شوي مسائل باقي پاته دي.

 : د دولتونو د لويوايل شاخصونه -۰

کالسيک اقتصاد کې عامه اقتصاد يوازې د بازار د پاتې راتلو د جربان لپاره منځ ته راغلی په نيو 

دی، يعنې اصل بازار او خصويص برخه ده او په هر ځای کې چې اړتيا پېښه يش، دولتي اقتصاد 

مرستې ته حارضېږي. د توافق وړ او له مشخصو اهدافو رسه په مطابقت کې عامه يا دولتي اقتصاد 

 کې ځان ګوښه کړي ي، روښانه کړي چې دولت په کوم ځای کې مداخله وکړي او په کوم ځایغواړ 

ترڅو اقتصادي مؤثريت د ټولنې لپاره زيات يش، د شتمنۍ وېش د ټولنې مطلوب حالت ته نږدې يش 

دنې او نور ټولنيز اهداف تحقق ومومي. عامه اقتصاد يا د دولت مايل اقتصاد د بازار اقتصاد يا د وده مون

خصويص برخې د کمبود د جربان لپاره د زمينه سازۍ د آسانتيا لپاره د زمينې برابرول او د خصويص او 

 (۰۲۰:۳عمومي برخې ترمنځ د متقابلو اړيکو د بيان لپاره هڅه ده. )

نو پردې بناء کوالی شو مته ولرو، چې څه هم په هغو هېوادونو کې چې د پياوړي او سازمان شوي 

لرونکي دي او د بازار چارې په ټول توان رسه حاميت کوي، هېوادونه څومره لوی نه خصويص سکتور 

يش خو حقيقت برعکس دی. څرنګه چې په مشخصو شاخصونو رسه کوالی شو چې د هېوادنو د 

 لويوايل يوه بېلګه وګڼو.

حجم  : د ناخالص توليد دد ناخالص داخيل توليد د حجم  په پرتله د دولت د مخارجو تناسب -الف

په تناسب د دولت د مخارجو د سهم د زياتوايل په اړوند موجود ارقام او اعداد يو له هغو فکتورونو څخه 

دی، چې د دولتونو په لويوايل باندې شاهدي ورکوي. که چېرې د دولت رول ناخالص داخيل توليد ته 
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په ګڼ شمېر صنعتي ز کال کې ۰۳۳۱د دولت د مخارجو د نسبت له الرې اندازه کړو، دغه نسبت په 

 هېوادونو کې الندې بڼه وده.

 ۷:۷۳۰په پرتله د صنعتي هېوادونو دولتي مصارف )  GDPز کال کې د ۰۳۳۱( شکل: په ۰)

 

 
پورتنی شکل څرګندوي چې دولت د بازار په اقتصاد کې د پراخ سهم او رول لرونکی و. څرنګه چې 

په حدودو کې پکې شاملېږي او تر ټولو لوړ سهم  GDP ۶۷۲لږ سهم په جاپان پورې تعلق لري، چې د 

رانغاړي. څرنګه چې په صنعتي هېوادونو کې په  GDP  ۶۰۳،۰په سويډن پورې تړاو لري، چې د

ز په امريکا کې له ۰۳۰۱يخي بهري کې ليدل کېږي، چې نوموړی فکتور مخ په زياتېدو دی مثالً په تار

ته زيات شوی دی.  ظاهراً دولتونه نه يوازې د  ۶۷۰ز کې ۰۳۷۱څخه په صعودي ډول رسه په  ۶۲۱

م وده اقتصادي مؤثريت د نشتوايل د جربان لپاره، بلکې د نورو سيايس او ټولنيزو داليلو په امله ه

 ( ۷۳۱:۷کوي. )

نوموړی په ميل اقتصاد کې د دولت  د ميل عايد په پرتله د دولت د بودجې د نسبت زياتوالی: -ب

 درول د ټاکلو لپاره ښه معيار دی او د تاريخ په اوږدو کې يې خپل صعودي لوری وهلی دی.

ونو په مجموعي : دا هم د هېوادپه مجموعي استخدام کې د دولتي استخدام د سهم زياتوالی -ج

استخدام کې د دولتي وظايفو د سهم تغيرياتو ته په کتو د دولت د رول د اندازه کولو يو بله طريقه ده. 

انساين ځواک د هغو توليداتو له منابعو څخه دی، چې په خپله د نورو منابعو په کارولو کې اصيل رول 

لی يش، چې په مجموعي اقتصاد لري. پردې اساس له دغې منبع څخه د دولت سهم زياتوالی موند 

 کې د دولت د رول څرګندوی واويس.

په هغو هېواودونو کې چې ماليات د دولت د مخارجو  په ميل عايد کې د مالياتو د سهم زياتوالی: -د

د تأمني منبع ده، په ميل عايد کې د مالياتو نسبت کوالی شو چې د دولت د رول د اندازه کولو لپاره په 

 کار يوسو.

 : د دولتونو اقتصادي رول او موخې -۰

۰.

۱۰.

۲۰.

۳۰.

۴۰.

۵۰.

۶۰.

۷۰.

ي
صد

في
 

31.7 33.3 
39.9 43.2 45.2 45.9 

49.8 53.7

31.7 

58.3 59.1 

هېوادو

 نه
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معارص اقتصادي رشايط او نوې اقتصادي نظريې، د عمومي برخې د فعاليتونو پراخوالی ايجابوي 

او د دولتونو په هغه کوچني رول باندې بسنه نه کوي، کوم چې کالسيک اقتصادپوهان د هغه لپاره 

عمل کوي. په اقتصادي جرياناتو کې د  ورباندې قايل وو او د ټولنې د يو اقتصادي ارګان په توګه

دولت رول د پام وړ رسعت رسه مخ په زياتېدو دی. د غه تناسب د سازمانونو او تصديو په ايجاد او 

داسې فعاليتونو باندې پای ته رسېږي، چې په ميل عايد کې د دولت د سهم د زياتوايل سبب کېږي. 

صادپوهانو د منلو وړ هم دي، بايد ټولنيزې رفاه ته دولت له پخوانيو دندو څخه جال چې د کالسيکو اقت

د رسېدو پورې اړوند مسايلو ته پام وکړي يا يې تررسه کړي لکه د منابعو ځانګړي کول، د عوايدو 

عادالنه وېش، کامل استخدام، د قېمتونو د سطحې استقرار، اقتصادي وده، نړيواله سوداګري او 

يت له نظره د دولت اقتصادي فعاليتونه مخ په پراخېدو دي او د داسې نور. نو بناء اوس د کميت او کيف

ټولنې په اقتصادي جرياناتو کې د دولت مداخله اړينه ده. کوالی شو چې د دولت عمده اقتصادي 

 (۲۲:۲موخې په درېيو ساحو کې مشخصې کړو. )

تغيريات دولت بايد مشخص کړي چې د منابعو په تخصيص کې کوم  د منابعو ځانګړي کول: -الف

او اصالحات اړين دي او د منابعو په پرځاي کولو کې بايد څوک رضر ومني؟ او ددغو تغيرياتو د رسته 

رسولو لپاره بايد داسې سياستونه تعني کړي، چې د عوايدو په راټولولو او د هغه د مخارجو لپاره اړين 

 دي.

يا عادالنه وېش کې د  دې ته په پام رسه چې بايد د عوايدو په مناسب د عوايدو وېش: -ب

تشخيص لپاره له تعريف رسه نږدې وي. دولت اړ دی چې ټولنيز عدالت ته د رسېدو او حداکرث رفاه د 

 السته راوړلو په خاطر د عايد د وېش  وسايل  برابر کړي.

د دولت له مجموعي اهدافو څخه يو بل هدف د ټولو لپاره کار پيدا کول او د  اقتصادي ثبات: -ج

د مناسبې سطحې ساتل دي، چې نوموړي عوامل په خپله د اقتصادي پراختيا او ودې لپاره  قېمتونو

وسايل ګڼل کېږي. په ټولنه کې د دولت اقتصادي رول او د ټولنې او بازار په نهايئ برياليتوب کې 

 ددغه رول د يوې برخې اغېزه د عامه اقتصاد اهميت په ځانګړي ډول په الندې مواردو کې څرګندوي:

 . د اقتصادي فعاليتونو قواعد مشخصوي.۰

. د مالکيت د حقوقو د ټاکلو او له  هغه څخه د مالتړ دنده په غاړه لري، هغه څه چې د اقتصادي ډاډ ۲

 لپاره اړين دي.

 . سياست ګذاري په الس کې لري، هغه چاره چې د تأمني د ثبات وسيله ده.۷

 . د عدالت په پام کې نيولو رسه له امکاناتو رسه سم ماليات د دولت په الس کې دي.۰ 

 . په خپله په مستقيم ډول ځينې توکي عرضه کوي.۰

. د هغه رهربي کوونکي رول ته په پام رسه، د خلکو په وړاندې ځانګړي مکلفيتونه په غاړه لري. ۳ 

ه اړوند بحث ته اړتيا روښانه کړي. معموالً پورتني ټکي کفايت کوي ترڅو د دولت د اقتصاد پ
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دولتونه د مختلفو موخو د تأمني لپاره ه کړي. معموالً دولتونه د مختلفو موخو د تأمني لپاره د بازار 

 په څنګ کې ځاي لري، چې دا ډول موخې په عمده ډول په الندې دي له:

 . د اقتصادي مؤثريت لوړول.۰

 . د عدالت تأمني.۲

 ارزښتونو بهبود.. د انساين ۷

د دولتونو د مداخلې ډولونه د پورتنيو اهدافو د السته راوړلو لپاره په الندې کړنو کې د تطبيق وړ 

 دي:

 . د قانون ګذارۍ رول.۰ 

 . د ثبات ورکولو رول.۲

 . د ځانګړي کولو رول.۷

 . د عدالت غوښتنې رول.۰

 . د رهربي کولو رول.۰
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 :لنډيز

 څخه دمخه د مارکيټ د ضعف الملونه  لکه انحصار، جانبي تأثريات، د عامه اقتصاد له پراخوايل

عامه کايل، د اقتصادي ثبات نه شتون، عدالت او انساين ارزښتونه تر بحث الندې نيول شوي او د 

بازار نواقص لکه د اطالعاتو ضعف د توليدي عواملو د تحرک نه موجوديت او د هغوی په عکس العمل 

لف والی توضېح شوي دي او همدارنګه د مارکيټ عدم کفايت ترڅو په ممرثه کې ځنډ، د کاليو مخت

توګه د تولنې اړتياوې تأمني يش او دولت هغه فعاليتونه چې د بازار د نيمګړتاوو د لرې کولو لپاره تررسه 

 کېږي برريس کوي.

ډوله ليدل  په اقتصادي فعاليتونو کې د دولت د مداخلې  په اړه نظريات په تاريخي لحاظ په درې

کېږي، چې لومړۍ دوره د کالسيکانو ده او د دولت مداخله په اقتصادي کارونو کې ډېره محدوده ده، 

په دوهمه دوره کې بيا د دولت مداخله يو څه زياته ښکاري چې جان مينارد کېنز په دغو نظرياتو کې 

دوی  نوی ليربالېزم رامنځ ته  زياته برخه لري او درېيمه دوره بيا لومړۍ دورې ته بېرته ورګرځېدلې چې

 کړی. 

د عامه اقتصاد د پراخوايل د پېژندنې لپاره ځينې ماډلونه لکه د اقتصادي پرمختګ ماډل، ارګانيک 

ماډل، د سيايس محدوديت ماډل، د هيوالی ماډل، نفتي سيايس ماډل او تسليحايت ماډل تر الس 

 داليل ارزيايب شوي.الندې نيول شوي دي او د عامه اقتصاد د اقتصادي ودې 

د دولتونو د ورځ تر بلې لويوايل شاخصونه نسبت د دولتونو د مصارفو زياتوالی د هغوی د داخيل 

توليد ته، د ميل عايد په نسبت د بودجې زياتوالی، د دولتي استخدام د کچې زياتوالی په عمومي 

 توضېح کوي.استخدام او همدارنګه په ميل عايد کې د مالياتو د اندازې زياتوالی 

د دولتونو عمده اقتصادي اهداف چې د منابعو تخصيص، د عايد وېش او اقتصادي ثبات دي د 

دولت د مداخلې له الرې چې په قانون ګذارۍ، ثبات ترالسه کولو، تخصص، عدالت غوښتنې او د 

لت د رهربي له الرې کوالی يش چې عميل او تطبيقي جنبه ترالسه کړي او اقتصادي اهدافو ته د دو 

 رسېدنې لپاره زمينه برابره کړي.
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 :پوښتنې 

 . د بازار د ضعف موارد کوم دي؟۰

 .  انحصار ولې د بازار د رشايطو په موجود يت کې هم موجود وي؟۲

 . آزاد بازار ولې د عامه کاليو په وړاندې کولو کې پاتې راځي؟۷

 پاتې راغلی؟ . ولې آزاد بازار په اقتصادي ثبات او عدالت ترالسه کولو کې ۰

 . انساين ارزښتونه ولې په آزاد بازار کې نه تأمني کېږي؟۰

 . د بازار عمده نواقص و نوموئ؟۳

 . آزاد بازار ولې د اطالعاتو په السته راوړنه کې پاتې راغلی؟۸

 . د کاليو مختلف والی ولې د آزاد بازار د نواقصو څخه شمېرل کېږي؟۷

 لپاره دولت څه کوالی يش؟. د بازار د نواقصو د لرې کولو ۳

 . د دولت د مداخلې حدود څه ډول کوالی شو چې په اسايس ډول و ټاکو؟۰۱

. د اتلسمې پېړۍ اقتصادي نظريات په عمده ډول د کوم اقتصادي مکتب مالتړ کوي او څه ډول  ۰۰

 توضېح کېږي؟

 وضېح کړئ؟. د دولت د مداخلې د نظرياتو بدلون په اقتصاد کې په درې يادو دورو کې ت۰۲

 . د عامه اقتصاد د ودې په باره کې له کومو ماډلونو څخه استفاده کېږي؟۰۷

 . د اقتصادي پرمختګ ماډل کوم مفهوم ارايه کوي؟۰۰

 . د دولتو ورځ تر بلې پراخوالی کوم دی نومونه يې واخلئ؟۰۰

 . د دولتونو عمده اقتصادي اهداف کوم دي؟۰۳
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 درېيم څپرکی

 د دولت کړنې او عامه مخارج

په اقتصادي سيستم کې د دولت د عدم مداخلې طرفدار  اقتصادپوهان  هم  د دولت په وسيله د 

و. د دولت دغه اقتصادي فعاليتونه د هغو کاليو او خدماتو و ځينو کاليو او خدماتو په توليد باندې معتقد 

په عرضې پورې مربوطوي، چې د عامو خلکو لپاره ګټور وي، خو خصويص سکتور معموالً د هغه د 

 توليد لپاره داوطلب نه وي.

د مرصف او استفادې له نقطه نظره کوالی شو، کايل او خدمات په دوه عمده ګروپونو ووېشو. 

کايل او خدمات چې د بازار له الرې عرضه کېږي، د هغې په مقابل کې چې د خصويص  ( هغه۲:۰۰۰)

بازار سيستم د هغه په وېش کې ناتوانه دی، بازار يوازې هغه وخت عمل کوالی يش چې د کاليو او 

خدماتو د ګټو د تفکيک امکان وجود ولري او ددغو ګټو د تخصيص قابليت موجود وي، يعنې کله چې 

ف لپاره کايل پېري  او د هغه په مقابل کې پيسې تاديه کوي ،حسن چې قېمت يې نه اداء احمد د مرص 

کوي، د هغه کايل له ګټې  څخه محرومېږي. مبادله د مالکيت د حق له متيز پرته نه يش تررسه 

کېدای او د مالکيت د حق متيز ددې غوښتنه کوي چې کايل د بېلېدو او تفکيک وړ دي، له هغه څخه 

 ده هم خصوصاٌ فرد يا افرادو ته د تخصيص وړ وي.استفا

په دې څپرکي کې لومړی د اقتصادي تأثرياتو له نظره د عامه مخارجو له معرفت څخه نيولې، عامه 

کايل توضېح شوي او وروسته د عامه کاليو د انتخاب امکاناتو برريس، عامه تصديګانې هم د دولت د 

کې نيول شوي او  د دولت په واسطه د اجتامعي سياستونو تأمني  فعاليتونو د يوې برخې په توګه په پام

 د يو بل بحث موضوع تشکيلوي.

سبسايډي ګانې، بالعوضه دولتي مرستې بل عنوان دی چې د عامه مخارجو په اړخ کې خاص 

ځای او مقام لري، باآلخره په مختلفو عرصو کې دولتي مرستې چې د عامه مخارجو د مرصف له پلوه د 

متونو ټاکوونکې وي په مخترص ډول بحث پرې کېږي او په پای کې د عمده موضوعاتو لنډيز، استقا

 محصالنو ته متريني سوالونه او مأخذونه هم ورکړل شوي دي.

 : عامه مخارج د هغه د اقتصادي تأثرياتو له  نظره  -۰

ونييس چې  عامه مخارج د دولت د انتخايب سياستونو منعکس کوونکي دي. کله چې دولت تصميم

څه ډول کايل او خدمات ارايه او له څه ډول کميت او کيفيت رسه يې توليد کړي، عامه مخارج به 

ددې ډول سياستونو د اجراء کولو مخارج وي. دغه مفهوم کوالی شو د موضوع د وسعت په پام کې 

 نيولو رسه د مخارجو له اړخه په دوه برخو ووېشو:

خې د بودجې له الرې د کاليو او خدماتو ارايه، چې د عامه : د مخارجو تأمني، د عامه بر الف

مخارجو اسايس مفهوم دی. دغه ډول مصارف هغه مصارف دي چې د عامه برخې په صورت حسابونو 
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 کې ظاهرېږي.

: د دولت د قوانينو او مقرراتو په وضع کولو رسه د خصويص سکتور مخارج تر تأثري الندې ب

ټلونو کې د حداقل حفاظتي وسايلو د ايجادولو په اړه د قانون تصويب، د راويل، د مثال په توګه په هو 

 هوټل مالک د مصارفو په قبلولو مجبوروي.

کله چې د عمومي برخې تصاميم ددې ډول مخارجو باعث کېږي، ځينې کارپوهان دغه ډول 

 مخارج د عمومي مخارجو جزء ګڼي.

مه مخارجو يو پراخ مفهوم ته پام کوي. کله چې د دولت د عملياتو په مصارفو بحث کوي، د عا

ددې ډول ايډيالوژيکي داليلو له مخې د دولت فعاليتونه په تخصيص او وېش کې له نه کارونې رسه 

مقابله د بازار له ناتوانۍ رسه تړاو لري. پردې اساس دولت عامه خالص او ناخالص کايل ارايه کوي او 

 انتقايل ورکړې به ولري.

پام وړ  دي، د عامه سکتور وده ده. د عامه اقتصاد د ودې پوښتنې ته د ځواب هغه څه چې دلته د 

لپاره ډول ډول روشونه او طريقې وجود لري مثالً کوالی شو د عمومي مخارجو د مطلقې اندازې ودې 

ملريز  ۰۷۷۳ته پام وکړو، د مثال په توګه د افغانستان د اسالمي دولت د ميل بودجې عمومي مخارج په 

( ۷۱:۰۱مليارده افغانيو ته رسېدلی و ) ۷۸۷کال کې دغه رقم  ۰۷۷۸مليارده افغانۍ او په  ۲۰۷ کال کې

او که چېرې دغه د عمومي مخارجو زياتوالی د نورو اقتصادي متحولينو اندازو لکه د قېمتونو د عمومي 

عامه مخارجو د سطحې زياتوايل، د ناخالص ميل توليد ودې او د نفوس تغيرياتو ته په پام کې ونيسو د 

نسبي زياتوايل برريس افاده کوي. د عامه مخارجو خاص اقتصادي تأثري د مخارجو په ماهيت پورې 

تړاو لري او له دې وجې د دولت د مخارجو د ماهيت له لحاظه مخارج په دوه ګروپونو وېشل کېږي. 

(۲ :۷۱۲) 

  متامېدونکي عمومي مخارج: -الف

ماتو جاري پېرودنې )د کار قوه او مرصيف کايل( او پانګه ييز په دغو مخارجو کې د کاليو او خد

کايل او خدمات )لکه د واټونو، مدرسو، روغتونونو او داسې نورو چارو کې پانګونه( کې شاملېږي يا په 

 بله وينا دغه ډول مخارج په دې ډول دي:

مقدار له رضب د عمومي سکتور په واسطه ورکړل شوې پېرودنې چې په قېمت کې د ترالسه شوي  

څخه الس ته راځي يا په بله وينا هغه مخارج دي چې توليدي منابعو لکه ځمکې، د کار قوې او پانګې 

ته رضورت لري چې د عمومي سکتور د استفادې لپاره له خصويص سکتور څخه اخيستل کېږي. پردې 

کتور په واسطه له دغو رسبېره متامېدونکي عمومي مصارف د اقتصاد پر منابعو ادعا ده  او د عمومي س

منابعو څخه په نورو سکتورونو برخو کې د استفادې مانع کېږي او د نورو برخو د نه توليد شويو 

محصوالتو ارزښت، فرصتي مخارج او عامه مخارج دي چې د عامه سکتور په واسطه د منابعو د جذب 

 پر اساس تررسه کېږي.
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دونو د توليدي مخارجو له ماهيت رسه مشابه دی ددې ډول مخارجو ماهيت کامالٌ د سوداګريزو واح

د ميل عايد په محاسبه کې  ل د ټولنې د افرادو الس ته رسېږياو څرنګه چې ياد مخارج د عايد په شک

هم شاملېږي. په واقعيت کې د دولت او خصويص واحدونو په منځ کې عمده تفاوت ددې ډول مخارجو 

ر دی. خصويص مؤسسات خپل کايل او خدمات د معادل قېمت په اړه د توليد شويو کاليو او خدماتو ام

په مقابل کې او يا يې د متام شوي قېمت څخه په لوړ قېمت پلوري او په مقابل کې دولت په واسطه 

ارايه شوي کايل او خدمات ددغو مخارجو په أثر ممکن د دولت د دندو او وظايفو په اجراء کې په وړيا 

ېش يش او يا د خاصو خدمتونو د تررسه کولو لکه د اداري او نظامي ډول او يا په ډېر کم قېمت و 

 خدمات د دولت په الس کې باقي پاته يش.

د توليد د عواملو د پېر مخارج له اقتصادي منابعو څخه د دولت د مستقيمې استفادې منعکس 

احدونو له کوونکي دي. هامغه ډول چې اشاره وشوه دغه ډول مخارج له هر اړخه د خصويص توليدي و 

مشابه مخارجو رسه برابر دي. پردې اساس له دغو منابعو څخه استفاده ممکن د خصويص واحدونو له 

رقابت رسه  مخامخ  وي. ددغه رقابت تأثري او حدود په دوه عواملو پورې تړاو لري؛ لومړی د توليد له 

مخارجو د مايل عواملو څخه د رشکت د استفادې په وخت کې اقتصادي رشايط، دوهم ددې ډول 

 متويل ميکانيزم.

د اقتصادي رشايطو له پلوه له دغو عواملو څخه د دولت د استفادې په وخت کې د توليد د عواملو د 

پېرودلو د مخارجو تأثري به د بوختيا له سطحې رسه تړاو ولري. په هغه صورت کې چې د توليد د عواملو 

يا کم کاره وي يا په بله وينا له کامل استخدام څخه  يوه برخه يا په کيل ډول اقتصادي واحدونه وزګار

 ټيټ رشايط وجود ولري، د دولت رشکت ددغو عواملو په پېر کې له کم رقابت رسه مل دی.

په واقعيت کې دولت له هغه پرته چې د خصويص توليدي واحدونو له السه عوامل خارج کړي، تر 

ولت ګډون د عدم استخدام  په رشايطو کې د توليد د خپلې استفادې الندې يې نييس يا په بله وينا د د

عواملو د مرصف پر اساس په خصويص سکتور کې د توليد او مرصف د کموايل سبب نه کېږي. په 

مقابل کې يې د کامل استخدام  په رشايطو کې د دولت په واسطه د توليد د عواملو د پېرودلو د مصارفو 

رصف کوونکو د رقابت مسئله کامالً متفاوته ده. په دغو رشايطو تأثري او له دغو عواملو څخه د نورو م

کې به دولت مجبور وي چې له خصويص واحدونو رسه په مستقيم رقابت کې د خپلې اړتيا  وړ عوامل له 

 بازار څخه ترالسه کړي او يقيناً دغه ډول وضع په خصويص سکتور کې د توليد د کموايل سبب کېږي.

د اړتيا وړ عواملو د قېمت په سطحه کې ددغه رقابت تأثري په کيل ډول  د خصويص سکتور او دولت

د قېمتونو په عمومي سطحه کې ددې ډول مخارجو د مايل متويل په مواردو پورې تړاو لري. که چېرې 

د دولت د مخارجو متويل د خلکو په الس کې د پېر قدرت د کموايل د ميتودونو لکه مالياتو او د ميل 

له مخې وي، د کامل استخدام په رشايطو کې د دولت ګډون د توليد د عواملو په پېرودنه پورې اوراقو 

کې له خصويص سکتور څخه عمومي سکتور ته ددغو عواملو د انتقال المل کېږي او د هغه تأثري به د 
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قېمتونو په عمومي سطحه باندې ډېر کم وي. هرکله چې ددغو مخارجو د مايل تأمني منبع د هېواد له 

بانکي سيستم او شبکې څخه وي او خلک وتوانېږي چې د پېرودنې په ټول قدرت رسه پېرودلو، مرصف 

او پانګونې ته ادامه ورکړي، د دولت او خصويص سکتور د رقابت په ترڅ کې د عمومي قېمتونو په 

 سطحه کې زياتوالی په بېړين ډول ظاهرېږي. ځکه په دغو رشايطو کې به دولت د خصويص سکتور پر

مشابه مصارفو رسبېره د خپلو مصارفو په زياتولو ناچاره وي ترڅو وتوانېږي د خپلې اړتيا وړ عوامل الس 

 ته راوړي او دغه کار د قېمتونو د عمومي سطحې د زياتوايل المل کېږي.

  انتقايل تأديات: -ب

دي، په   د دولت ټول فعاليتونه په خصويص سکتور کې ځان ته د منابعو د تخصيص لپاه اړين نه

ځينو حاالتو کې دولت يوازې د پېرودنې د قدرت د مجددې وېش رول لري مثالً د دولت نقدي مرستې 

ددغو انتقايل تأدياتو له جملې څخه دي. پردې اساس د دولت هغه مصارف چې د ټولنې د خلکو په 

وينا د انتقايل  منځ کې د پېرودلو قدتر په وېش باندې ختمېږي )انتقايل تأديات نومېږي( يا په بله

تأدياتو مصارف د عمومي مصارفو په هغه قېمت کې شاملېږي چې د دولت لپاره د توليد له منابعو څخه 

د استفادې ضامن نه دي او ددغو پيسو ترالسه کوونکي هم د دولت لپاره د خاصو خدماتو په تررسه 

ې انتقايل ورکړې يوازې په خصويص کولو او يا د کاليو د  توليد لپاره ګومارل شوي نه دي. په واقعيت ک

 برخه کې له يوې برخې نه بلې برخې ته د پېرودنې قدرت انتقالوي.

له هغه ځايه چې دغه د پېرودلو قدرت د اقتصادي فعاليتونو د تررسه کولو له الرې لکه د کاليو او 

ېرودنې مصارف د خدماتو د تهيې او د عايد په توګه نه حاصلېږي. ددې پرخالف د توليد د عواملو د پ

ميل عايد په محاسبه کې نه منظورېږې يا په بله وينا د دولت انتقايل تأديات په ميل عايد باندې هېڅ 

تأثري لرونکي نه دي او په ميل عايد باندې د هغه تأثري له مختلفو اړخونو څخه هغه ډول چې الندې 

 يل ګروپونو ووېشو:ليدل کېږي غري مستقيم دی. انتقايل تاديات کوالی شو په دوو اص

: په افرادو پورې مربوط هغه تأديات چې له قانون رسه سم د مرستې د ترالسه کولو لپاره لومړی

 مجاز پېژندل شوي دي.

 : د ميل پورونو لپاره د سود تاديه کول.دوهم

لومړی ډول مصارف اکرثه د دولت له اجتامعي فعاليتونو رسه د خلکو د ژوند د سطحې د بهبود په 

او هغه ډلې چې په اقتصادي سازمان کې د کايف عايد په حاصلولو براليس نه دي، ورکول  موخه

کېږي. له وزګارو رسه مرسته، د بې رسپرسته ماشومانو ساتنه او روزنه، همدارنګه له ځينو ډلو لکه کار 

 کوونکو، بزګرانو او نورو رسه مايل مرستې په دې برخه کې مهمې بېلګې دي.

د ميل پورونو د سود ورکړه په هغه صورت کې چې د بودجې د اجراء له وخت نه پرته  دورو کې په 

ترالسه کېدونکو پورونو پورې تړاو ولري، بايد د انتقايل ورکړو برخه حساب يش. څرنګه چې ترالسه 

رکړه کوونکی د هغه په مقابل کې دولت ته کوم خدمت نه تررسه کوي. په هغه صورت کې چې د سود و 
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په جاري پورونو پورې تړاو ولري چې د دولت په جاري پانګونو مرصف شوې وي، بايد د متامېدونکو 

تأدياتو برخه منظوره يش. لېکن څرنګه چې اکرثه ميل پورې د نړۍ په مختلفو هېوادونو کې په تېر 

ګه چې په وخت پورې تړاو لري، له دې وجې اصيل او فرعي تأديات انتقايل تأديات حسابېږي. څرن

انتقايل تأدياتو کې د دولت په وسيله له کاليو او خدماتو څخه استفاده مطرح نه ده پردې اساس د 

رقابت له نظره او د توليدي منابعو په توزع کې د هغه تأثري او د قېمتونو په سطحه کې ستونزه وجود نه 

 لري.

ترالسه کوونکو د ثروت او عايد له انتقايل ورکړې په غري مستقيم ډول د ماليه ورکوونکو او ماليه 

تغيري څخه انتقايل پيسې د توليدي منابعو په وېش باندې تأثري کوي. ددغو ورکړو له قبلولو څخه د 

دولتونو اصيل هدف هم په اکرثو مواردو کې د ټولنې د مختلفو طبقاتو ترمنځ د عايد په مجدد وېش 

يل د وسيلې تأثري د قېمتونو په عمومي سطحه باندې تأثري اچول دي. خو ددغو مصارفو د مايل متو

باندې بايد عادي ونه ګڼو. په هغه صورت کې چې انتقايل تأديات د مالياتو د ترالسه کولو له محل 

څخه تأمني يش، د قېمتونو په عمومي سطحه باندې مستقيامً تأثري نه لري. پردې اساس د مختلفو 

 سبب يش. طبقاتو ترمنځ به يوازې د عايد د مجددې وېش

مګر په هغه صورت کې چې ددغو تأدياتو تأمني محل بانکي اعتبارات وي، د هغه تأثري د قېمت په 

عمومي سطحه باندې د استفادې په مختلفو رشايطو کې متفاوت دی. دغه کار د قېمتونو په سطحه 

په رشايطو کې  باندې له کامل استخدام څخه په ټيټو رشايطو کې نږدې بې تأثريه او د کامل استخدام 

 د قېمت د عمومي زياتوايل او د عايد او ثروت د وېش او تعديل  سبب ګرځي.

 : عامه کايل يا اجناس -۲

هغه شمېر کايل او خدمات چې د بازار اقتصاد د عدم عالقمندۍ او يا هم د نورو داليلو پر اساس د 

غاړه لري، د عامه کاليو، شيانو او ټولنې د اړتياوو پر بناء دولت د هغه د توليد او عرضې مکلفيت په 

خدماتو يا د سيايس کاليو په نوم يادېږي. د ميل دفاع قضايئ نظام، د قانون جوړونې نظام د عامه 

 کاليو او خدماتو مثالونه دي، چې د هغه په مقابل کې خصويص کايل او خدمات وجود لري.

محيل، ميل او نړۍ والو عامه  عامه کايل د پوښښ له لحاظه چې مرصف کوونکو ته يې ورکوي په

 اجناسو  باندې وېشل کېدای يش.

سيمه ييز عامه کايل: هغه کايل دي چې د هغه زياتره ګټه د يوې ځانګړې سيمې اوسېدونکو ته 

رسېږي لکه پارک، ځنګلونه  او هغه مثالونه چې د يوه ښار د هوا د پاکېدو لپاره د هغه په ګاونډ کې 

 جوړېږي.

هغه کايل دي چې د هغه ګټه د يوه هېواد ټول اوسېدونکي تر پوښښ الندې  ميل عامه کايل:

راويل لکه د نفوسو تنظيم او د زېږون کموالی، د سيمه ييزو خدماتو بهبود، ښوونه او روزنه او داسې 
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 نور.

نړۍ وال عامه کايل: هغه کايل دي چې په طبعي ډول د هغه ګټې نړيوالې وي لکه نړيوال أمنيت، 

اقتصادي ثبات، د ژوند د نړۍ وال چاپېريال د ساتنې تدابري، ځمکنی امتوسفري، بحرونه او نړۍ وال 

 نور.

سامويلسن عامه کايل داسې تعريفوي؛ عامه کايل هغه کايل دي چې ټول په ډله ييزه توګه  ترې 

استفاده کوي. په داسې ډول چې له دې ډول کاليو څخه د هر فرد مرصف د نورو په مرصف کې 

ی نه څرګندوي. طبعاً دغه خاصيت د خصويص کاليو له خصوصيت رسه په  روښنايي کې متفاوت کموال

دی چې په خلکو باندې د وېش وړ دی يا په بله وينا عامه کايل له هغه کايل دي چې په هم مهاله 

 ډول د ټولو مرصف کوونکو لپاره په مساوي اندازه د ګټې  اخيستنې وړ وي.

ستثناء نه منلو او نه ردېدو خاصيت لري لکه په خالصو خصويص کاليو کې هغه د رقابت نه منلو، ا

استثناء منل وجود لري. د مثال په توګه کله چې زه خودکار قلم پېرم او په هغه باندې يو څه ليکم د پېر 

په عمل رسه هغه په ځان پورې ځانګړی کوم او نور افراد نه يش کوالی چې په هم مهاله ډول له هغه 

 ه پورته کړي. په داسې حال کې چې عام کايل دغه خاصيت نه لري.څخه ګټ

کله چې د هوا د ککړتيا د کموايل لپاره طرح اجراء کېږي. په هامغه وخت کې چې زه له هغه څخه 

ګټه پورته کوم نور افراد هم ترې ګټه اخيل. بل صفت يې رقابت منل دي. په خصويص کاليو کې د 

ګټو د السته راوړلو لپاره رقابت وجود لري، په واقعيت کې په خصويص  عمومي کاليو پرعکس د کاليو د

کاليو کې د مرصف کوونکو زياتوالی د اضايف مخارجو غوښتنه کوي. خو د عمومي کاليو د مرصف 

کوونکو زياتوالی، اضايف مخارجو ته رضورت نه لري، يعنې مخارج متغري او د کاليو توليد ثابت پاته 

 کېږي.

کوالی هېڅوک د عمومي کاليو له مرصف څخه منع کړو، نو څوک حارض دي چې  کله چې نه شو

د هغه د مرصف لپاره قېمت تاديه کړي او څوک حارض دي ترڅو هغه توليد کړي؟ کله چې د يو واحد 

کايل په بازار کې، د توليدوونکو او مرصف کوونکو ترمنځ ارتباط قطع وي، دولت مجبور دی چې د هغه 

امخکې يش. ددغې پوښتنې پر اساس د دولت د اقتصادي نظرياتو يو محور دی، چې د عرضې لپاره ر 

کومو کاليو او خدماتو ته عمومي ويل کېږي او بايد د عمومي سنجش په واسطه تهيه يش او څرنګه د 

 هغه مقدار ټاکل کېږي.

ې مربوط دی، البته د دولت حضور په اقتصادي فعاليتونو کې د داسې کاليو او خدماتو په توليد پور 

چې خصويص سکتور اصواًل د هغه د توليد لپاره داوطلب نه دی.  هر څومره چې ددغو کاليو او خدماتو 

 توليد د ګټه اخيستونکو لپاره له ګټې رسه يوځای وي، چې همدغه کايل کوالی شو عمومي ونوموو.

د بحث نتيجه د  د پيګو تحليل د عمومي او خصويص کاليو ترمنځ د منابعو له مؤثر تخصيص څخه

مالياتو د اصولو برقرارول دي يا په بله وينا هغه د مالياتو ورکوونکواو ماليايت نرخونو د ټاکلو د اصولو په 
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بيان کې د عمومي کاليو توليد مطرح کوي. پيګو د مطلوب پالو )افاده غوښتونکو( له روش څخه په 

ونکي شخص ته پام کوي، په داسې استفادې، فرض کوي چې د عمومي کاليو مرصف هر استفاده کو 

حال کې چې ددغو کاليو د توليد د مصارفو د جربان لپاره د مالياتو ورکړه دده لپاره د مطلوبيت د کموايل 

باعث کېږي. له منځه تليل مطلوبيت ته په پام رسه د مالياتو د ورکړې په أثر د افادې د کموايل حاصل 

زه کېږي. د هر شخص لپاره ترالسه کېدونکی کار په داسې د خصويص کاليو له السه ورکولو څخه اندا

ځای کې د عمومي کاليو عرضه ده، چې د عمومي کاليو له مرصف څخه ترالسه شوی نهايئ مطلوبيت 

 ( ۲۷۸:  ۸د مالياتو د ورکړې د نهايئ مطلوبيت له کموايل رسه برابر وي. )

ثر تخصيص په داسې ځای کې ټاکل په دې صورت کې د عمومي کاليو په توليد کې د منابعو مؤ  

کېږي چې د عمومي کاليو له توليد څخه ترالسه شوی نهايئ اجتامعي مطلوبيت  د مالياتو د ورکړې د 

نهايئ اجتامعي مطلوبيت له کموايل رسه  مطابقت وکړي. که څه هم دغه نظر له نواقصو څخه خالی 

بررسۍ لپاره يو مناسب الرښود پېژندل نه دی، خو د عمومي کاليو د اقتصادي مسايلو د تحليل او 

 شوی.

 :د عامه کاليو د انتخاب امکانات -۷

په دې ځای کې د  د خلکو د رايو پر اساس د عمومي کاليو د وړاندې کولو په اړه تصميم: -الف

عمومي کاليو لپاره په تقاضا کې د خلکو د رايو په الس ته راوړلو بحث کېږي. خلک د مستقيمو او غري 

و رايو ورکولو له الرې خپلې ټاکنيز او لومړيتوبونه څرګندوي. عمومي کايل او خدمات د اکرثيت مستقيم

 رايو پر اساس تثبيت کېږي.

: سيايس تعادل يو توافق دی چې د هغه پر اساس د مايل تأمني خاصو قواعدو سيايس تعادل -ب

عمومي کاليو او خدماتو د مايل  ته په پام رسه د يو يا څو عمومي کاليو د توليد سطحه ټاکل کېږي. د

تأمني طريقه د مالياتو د ډولونو پر اساس ده او د هر فرد ماليايت سهم چې کله کله ماليايت قېمت هم 

بلل کېږي له وړاندې اعالنېږي. د رايه ورکوونکي لپاره د توليد شويو کاليو د هر واحد ماليايت قېمت د 

ارف د ښاريانو د مالياتو سهم مشخص کوي يا په بله وينا د دولت لخوا دی. د عمومي کاليو د توليد مص

هر فرد د مالياتو د سهم روښانه کېدل د عمومي کاليو او خدماتو د توليد په مصارفو کې زياتوالی به د 

 ماليايت سهم په پرتله د ټولو افرادو د مالياتو سهم ته زياتوالی ورکړي.

شويو عمومي کاليو مقدار په بشپړه  سطح کې وي، د  که چېرې د برابر د رايو د توافق قاعده: -ج

ټولو وضعيت به بهرت يش. ځکه خلک پوهېږي چې هرکله يو واحد عمومي کايل ترالسه يش دوی هم 

له هغه استفاده کوي. د شخيص ګټو پر اساس به د عمومي کاليو کايف مقدار ترالسه نه يش. په 

تم له الرې د عمومي کاليو مخارج جربان يش، نتيجه کې که چېرې ممکن وي  چې د ماليايت سيس

بايد د رايه ورکوونکو رضايت ترالسه يش، ترڅو وتوانيږو د رايې ورکولو له الرې د عمومي کايل کاربره 
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توليد ته ورسېږو. هغه روش چې د هغه  پر اساس وتوانېږي په دې ډول رايو کې توافق ترالسه کړي، د 

شو. د ليندال موډل ماليايت سهم او د  ېلخوا وړاند  Frik Lindahl شلمې پېړۍ په لومړيو کې د لېندال

عمومي کاليو د توليد سطحه چې د ټولنې د ټولو غړو د توافق وړ وي ښيي، خو مهمه پوښتنه دلته 

مطرح کېږي، چې څرنګه يو اقتصاد دغه ډول تعادل ته الرسسی پيدا کړي چې د تعادل حل ته رسېدل 

 کامالً غري عميل تر سرتګو کېږي.

داسې ښکاري چې توافق او هم نظره کېدل يوه داسې نتيجه ده چې په  قاعده:د اکرثيت رايو  -د

ډېرې  سختۍ الس ته راځي او شايد اصوالً د الرسيس وړ هم  نه  وي. په نتيجه کې د رايې ورکولو يو 

 سيستم چې الزاماٌ کامل توافق په پام کې ولري د حل مناسبه الره  ښکاري.

که چېرې د اضافه رايه ورکوونکو په اړه توافق وکړي، هغه مورد د اکرثيت رايو د قاعدې پر اساس 

به تر اجراءا الندې ونيول يش مثالً په يوه اقتصادي سيستم يا يوه درې نفري ټولنه کې که چېرې له 

درې نفرو څخه دوه نفره د عمومي کاليو د توليد يو مقدار ته رايه ورکوونکي وي، د هغه د توافق په اړه  

اټولېږي. هر رايه ورکوونکی بايد له رايه ورکولو وړاندې د انتخاب لپاره الزمه اماده ګي دوه  نفره ر 

ولري، يعنې دوی ته بايد الزم اطالعات په واک کې ورکړل يش ترڅو وتوانېږي د خپل مطلوبيت تابع 

 ته په پام رسه قضاوت کوونکی تصميم ونييس او په خاص مورد کې رايه ورکړي. دغه ډول  اطالعات

 کېدای يش په الندې ډول دسته بندي يش:

 . د عمومي کاليو متوسط او نهايئ مخارج.۰

 . د مخارجو او د رايې ورکولو وړ موضوع د ګټې په اړه الزم اطالعات.۲

. د رايه ورکوونکو ترمنځ د مالياتو د سهم وېش او په  مالياتو کې د تغيري طريقه، کله چې له کاليو ۷

 ترالسه يش.څخه اضايف مقدار 

 . د رايه ورکوونکو ترمنځ د کاليو د ګټو د وېش طريقه.۰

منځني رايه ورکوونکي هغه رايه ورکوونکي دي، چې د دوی  د منځنيو رايه ورکوونکو ماډل: -هـ

تقاضا د نورو ټولو رايه ورکوونکو د تقاضاوو په وسط کې قرار لري. د منځنۍ رأيه ورکوونکي روش د 

پر اساس تصاميم برريس کوي. د ځينو اوليه فرضيو په قبلولو رسه په ساده ډول خلکو د اکرثيت رايو 

شنهادي انتخاب پای ته رسېږي، چې ېښودل کېږي چې د اکرثيت رايو پر اساس د تصميم قاعده په پ

د منځني رايه ورکوونکي د نظر وړ وي. د اکرثيت رايو پر اساس د تصاميمو د اجرا لپاره مختلفې 

 ي چې له دغو طريقو څخه د کمېټې د رايې پر اساس انتخاب دی.طريقې وجود لر 

لومړی داسې يو مورد ته پام وکړئ چې د يوې درې نفرې کمېټې اکرثيت رايو پر اساس انتخابات 

تررسه کېږي، هر رايه ورکونکی تصميم نييس چې د عمومي کاليو او خدماتو څه مقدار توليد او ارايه 

د خپل مطلوبيت د مقدار پر اساس د عمومي کاليو توليد پېشنهادوي.  يش. په دې کمېټه  کې هر فرد

مشخص دی چې په دې ځای کې به درې مختلف پېشنهادونه وجود لري، چې يو له درې ګونو 
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 پېشنهادونو څخه د انتخاب لپاره رايه ورکول تررسه کېږي.

ږي. په دې ترتيب چې د کله کله انتخابات د عمومي رايو له الرې تررسه کې د ريفرنډم ماډل: -و

پېشنهاد پر اساس رايه ورکول تررسه کېږي. که چېرې اکرثيت رايې ترالسه نه شوې رايه ورکول به 

 تکرار يش او دغه عمل يوې اکرثيت رايې ته تر رسېدو پورې دوام پيدا کوي.

 : عامه تصديګانې -۰

د عامه رفاه په لوړولو کې عامه تصديګانې د بازار په اقتصاد کې هغه وخت مجاز ګڼل کېږي، چې 

ونډه ولري. پردې اساس د اجتامعي رفاه اعظمي کول د عامه تصديو د معقول هدف په توګه ګڼل 

کېږي. د دولت تشبثايت يا انتفاعي فعاليت په خپل ذات کې هدف نه، بلکې د عامه وظايفو د تررسه 

 .کولو او د اجتامعي ګټو د ترالسه کولو لپاره يوازې يوه وسيله ده

اجتامعي رفاه الزمه نه ده د امکان تر حده يو لوی اجتامعي محصول ته له رسېدو رسه عني شی 

تعبري يش. عامه رفاه د توليد د سطحې د لوړوايل او له مقداري، کيفي، زماين او مکاين لحاظه د 

و اجتامعي شيانو او خدماتو د وېش په واسطه ټاکل کېږي. په دې اړه تصميم چې تر کومو رشايط

الندې )څه شی، چېرته، څرنګه او د چا لپاره( خصويص اقتصاد توليد کوي د بازار د ميکانېزم له خوا 

تررسه کېږي. د دولت په عامه سکتور کې د توليد وړ شيانو او خدماتو د لوړوايل او ترکيب په اړه تصميم 

په واسطه هغه خال ډکه  د سيايس موافقو له مخې تررسه کېږي. دولت بايد د خپلو تشبثايت فعاليتونو

کړي چې له اجتامعي پلوه د مطلوبو شيانو او خدماتو او د خصويص اقتصاد په واسطه د توليد شويو 

شيانو او خدماتو ترمنځ منځ ته راځي يا په بله وينا هرکله چې له اجتامعي پلوه مطلوب شيان او خدمات 

ړی، په دې صورت کې دولت ته الزمه ده د خصويص شيانو او خدماتو د توليد په واسطه رفع نه يش ک

چې دغه کرس د خپلو تشبثايت فعاليتونو په واسطه رفع کړي. پردې اساس له پورته يادونو څخه داسې 

 نتيجه اخيستل کېږي چې د دولت له تشبثاتو څخه اسايس موخه د اجتامعي رفاه تأمني دی.

اد نظام لرونکو هېوادونو کې لږ اهميت د دولت تشبثايت عوايد اوس د کميت له پلوه  د بازار اقتص

لري. ځکه په معارصو رشايطوکې د نړۍ په صنعتي هېوادونو کې دولتونو ځانونه په تشبثايت عوايدو 

باندې له زيات متکي دولت څخه په ماليايت عوايدو باندې په زيات متکي دولت باندې تبديل کړي دي 

ه د ماليايت عوايدو له الرې الس ته راځي. پردې اساس يا په بله وينا اوس د دولت د عوايدو لويه برخ

اوس د نړۍ په صنعتي هېوادونو کې د دولت سهم په صنعتي توليداتو کې په هغه اندازه زيات نه دی او 

انتفاعي عوايد يې هم د هغه مطابق کم شوي دي. د دولتي تصديو د نافعيت موضوع د اقتصادي 

 استدالل او ارزيابۍ کېدای يش. نظامونو له پلوه په مختلفو صورتونو

د دولت د خدماتو د ارايې په موخه د عامه ادارې )دولتي اداراتو او مؤسساتو( تر څنګ د يو ډلې 

تصدي ډوله سازمانونو يا د اقتصادي تصديو په ايجاد کې چې له خصويص سکتور رسه ورته والی لري 
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مداخله کوي. ټول دغه سازمانونه د عامه تصديو په نامه يادېږي، په دې رشط چې د هغه مالکيت له 

 دولت رسه وي. 

 (۳:۷۰۱د عامه تصديو د ايجاد اصيل انګېزې په الندې ډول دي: )

: عامه اداره بايد د خدماتو تقاضا پوره کړي. دغه تقاضا په بازار کې هم په الس راتلی يش الف

ايس، اجتامعي او مصارفايت علتونو پر اساس دغه تقاضا د دولتي توليد په سکتور پوري لېکن د سي

 مربوطېږي.

ددغو خدماتو د تنظيم نوعيت ته په کتو رسه په خاصو او مستقلو رهربي کوونکو او اداري مؤسساتو 

رسه  کې آماده کېږي. اداري تصديګانې دغه ډول خپلې ادارې لري او له خپلو عوايدو او مصارفو

 عمومي بودجې ته داخلېږي.

په رهربي کوونکو تصديو کې په يوه ټاکلی وسعت رسه په اداره کې د کمښتونو د رفع کولو د 

انعطاف پذيرۍ لپاره د هغه اداره له تشکياليت لحاظه مستقله شوې ده. د تصدي شتمني له عامه 

الرې له خپل مسئوليت  بودجې څخه جال شوې ده. د تصدي محاسبايت چارې د مستقلې رهربي له

رسه منځ ته راځي. له هغې رسه دغه تصديګانې له حقوقي لحاظه تړيل پاته کېږي. هغوی خپل 

خدمات د نورو اداري واحدونو لپاره په متام شد قېمت سنجش کوي او په کلني سنجش رسه ګټه 

 خصوصاً د مخارجو د جربان د تصدۍ د مالک په عمومي بودجه کې څرګندېږي.

ې رسبېره داسې کايل او خدمات توليدېږي چې د تصدۍ د بقاء لپاره د عمومي وړاندوينې پرد ب:

 په برخې پورې مربوطېږي.

په دې ځای کې هدف تأمينايت کايل او د احتياجاتو د رفع کولو يا زېربنايئ تأسيسات دي. دقيق او 

ويص اقتصاد فعاليتونه لوړ مخارج او له دې الرې د متوسط حد نزويل مخارج په اوږدمهال کې د خص

تر تأثري الندې راويل. يو خصويص اقتصادي تأمني د کاليو په برخه کې له يوې لوړې درجې رسه د 

عامه خدماتو لپاره کېدای يش مزاحمت وګرځي. ځکه چې يوه فردي داوطلبانه آماده ګي د استفاده 

او پاکولو په سنجش او د اور  کوونکو له خوا د تاديې لپاره وجود نه لري مثالً د سړکونو د تنظيف

سوځېدنې په بيمه کې قانون ګذار د بازار ددغو نامکملو رشايطو په مقابل کې داسې عکس العمل 

ښکاره کوي چې د فشار د بخښنې توانايي يوځای شوي او په کار وړل شوي. جرب او يا د بيمې مکلفيت 

 مستقلې تصديګانې پورته يادې د ادارې له خوا سلب کېږي. پردې رسبېره له حقوقي لحاظه غري

شوي. دغه ډول فعاليتونه په خاص ډول د مستقلو اقتصادي او تشکياليت لحاظه د تصديو لخوا هم 

تررسه کېږي، چې تر يوې اندازې پورې له عامه بودجې رسه د مشابه بودجو له سنجش رسه تړاو پيدا 

کسبګرو اتحاديې د عامه حقوقي  کوي. هغه مؤسسات چې د غړو لخوا اداره کېږي لکه خونې او د

شخصيتونو په توګه ثبت شوي دي. د اجتامعي ګټورتيا له لحاظه د ټاکلو اهدافو د تحقق لپاره چې د 

ورځې له سيايس لريل څخه  بهر عمل وکړي کېدای يش له هدفمنې شتمنۍ رسه عامه حقوقي 
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د معيار او سټنډرډ اداره، د  مؤسسات ايجاد يش )مثالً د مرصيف کاليو د کيفيت د تعني مؤسسات يا

 ژوند د چاپېريال اداره(.

: همدارنګه د سياست له لحاظه د هدفمنو  خدماتو تهيه  کېدای يش معياري وي. په دې ځای ج

کې له هغو برخو څخه هدف دی چې په هغه کې د بازار تأمينات اصوالً عميل کېږي او يا لږ تر لږه 

خپل مقدار او نوعيت ته په کتو بايد د سيايس هدف ګذارۍ ممکن، نتيجه په الس راغلې وي. لېکن 

پر اساس تصحېح يش. دغه عامه توليد شوي کايل د رفاهي کاليو په نامه يادېږي. تر هغه ځايه چې 

دغه مؤسسات د پېرودونکو لپاره عيار وي، اکرثه د عامه حقوقو د اداراتو په توګه پر مخ وړل کېږي )د 

 وېزيون عامه چينلونه(.سپام پيسې، د راډيو او ټل

: په نهايت کې کېدای يش د عامه تصديو لپاره يو توليدي اقتصادي متوازن فعاليت  وګرځي، چې د

په يوې محدودې ګټې رسه  په قېمت يا داچېپه هغه کې د مرصيف او خدمايت کاليو توليد د متام شد 

. دغه هدف ته د رسېدلو تررسه يش. دغه هدف ګذاري کوالی يش  د توليد عامه هدف منعکس کړي

په يوه تصدۍ کې ورته  رضورت حس کېږي له دې ډول  به سازماين او حقوقي اشکالو ته چېلپاره مشا

يوې توليدي اقتصادي مؤسسې رسه د بازار انکشافاتو ته د ښه مطابقت توانايي، زياته ګټورتيا او 

تو رسونې امکاناتو او د دولتي کنرتول مؤلديت منځ ته راځي. البته د هغه په مقابل کې د محدودو تأثريا

نقص وجود لري. داچې له دې طريقه عامه وظيفه د يو سمت ورکونې په ګټه )د ګټو له محدودولو 

پرته( څه ډول صدمه ويني، کوالی شو د عامه تصديو د خصويص کولو رضورت د يو محدود تشکيل 

يل يش چې د دولت له بودجې څخه د لرونکي دولت په مفهوم استدالل کړو. په عمومي ډول بايد وو

جال شويو ټولو عامه تصديو لږ او زيات فعاليتونه بايد د يو ډول راپور ورکولو تابع وګرځي، ترڅو د برخو د 

سيايس مسئولو افرادو لپاره په فعاليتونو کې کامل شفافيت او د دغو تصديو تأثريات الس ته راوړلی 

دفمن او مؤثر سياست تحقق ومومي. پردې رسبېره کوالی يش. يوازې په دې طريقه کېدای يش يو ه

شو له دې الرې مخنيوی وکړو چې عامه تصديګانې د نه منلو تاوانونه منځ ته راوړي او په هغو قېمتونو 

 رسه چې د دوی مصارف نه جربانوي د خصويص عرضه کوونکو بازار نقصاين کوي.

 :د اجتامعي سياست تأمني -۰

دی ترڅو د يوې ټولنې ټول غړي له فقر او احتياج نه وسايت عمومي هدف داد اجتامعي تأميناتو  

او دوی ته د ژوندانه هغه ډول رشايط مهيا کړي چې د انساين کرامت مطابق وي. د مرستې تأدياتو 

ترالسه کوونکي تر يوه حده ددې وړ وګرځول يش چې وکوالی يش په راتلونکې کې له مرستو نه 

د مخارجو يو لوی رقم  وسنيو رشايطو الندې اجتامعي تأمينات د دولتونومستقل ژوند وکړي. تر ا

 (۳۳: ۳تشکيلوي. )

اجتامعي سياست د سيايس او اجتامعي فعاليت يو برخه ده. دولتي اجتامعي سياست هغه ډول 
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سيايس عمل دی چې د الزمو وسايلو په کار وړلو رسه غواړي د افرادو د ډلو اقتصادي او اجتامعي 

ه وضع( بهرته کړي. دغه ډله افراد په مطلق يا نسبي ډول، يعنې د نورو په پرتله نسبتاً کمزورې )ژوندان

ښکاري. ځکه هغوی د يو ښکيل انساين ژوند لپاره الزم عايد الس ته نه يش راوړلی. د اجتامعي 

اساس د سياست د عميل کولو رضورت په ټولو ټولنو کې پراختيا موندلی او د سازمان شوي کار وېش پر 

 دوی له اقتصادي نظامونو څخه رصف نظر حس کېږي. 

 (۳:۷۷۰د اجتامعي سياست له تأمني پرته به الندې پرابلمونه ايجاد يش: )

 . د بېوسو او معيوبو افرادو ژوند )بوډا افراد، ناروغان، معيوبني، وزګار افراد( نه يش تضمني کېدلی.۰

تفاوتونو په خاطر او يا د انسان د کار د قوې اقتصادي په کار . په اريث يا کسبي توانونو کې د لويو ۲

وړنې په امکاناتو کې لوی تفاوتونه د هغوی په عوايدو او شتمنۍ کې منځ ته راځي، چې په شکل د 

 اشکالو بايد له منځه يوړل يش.

عاليق . د اعظمي توليد لپاره د تصديو د رهربۍ هڅه کوالی يش صحت او نور د کارګرانو ابتدايئ ۷

مثالً د مجددې احياء لپاره کايف وختونه او په تصديو کې سمه تداوي او معالجه  مترضره او 

 نقصاين کړي.

. په اقتصادي انکشاف پورې مربوط ساختاري اختالالت د مطابقت ورکولو د فشارونو باعث )د ۰

ر اساس د ياد فرد انساين پانګې بې ارزښته او آزادېدل، افالس( چې د اجتامعي عدالت د علتونو پ

 او کورنۍ په غاړه نه يش بارېدلی، بلکې بايد يو ځای اداء يش.

. په ځينو سکتورونو کې له ټولو مخکې د کار په بازارونو، زراعتي بازارونو او د بيمې بازارونو ته، ۰

بازارونو په خپل ځان پورې مربوط وظايف په ناقصه توګه اجراء کړي او په بازارونو کې د ټيټو 

ستثامرګرو مزدورانو په څېر د اقتصاد د عامل په رضر منځ ته راځي مثالً خصويص بيمې، د ا

وزګارتيا د مالتړ بيمه، انفالسيون او صحي خطرات يې نه دي عرضه کړي. اکرثاً يوازې يو مالتړ 

 چې د ډول او اندازې له لحاظه ناکايف وړاندې کېږي د اجتامعي سياست برخې په الند ډول دي:

کار کوونکو حاميوي سياست: دغه سياست د کار د وخت له حاميې څخه متشکل دی چې د  د -۰

ماشومانو کار، د ځوانانو مالتړ او سخت ژوبل شوي معيوبني پکې شاملېږي او د حوادثو او خطراتو 

 په مقابل کې مالتړ او همدارنګه له کار څخه د ګوښه کېدو مالتړ )ساتنه او د کار مالتړ (.

عي تأمني سياست: چې د تقاعد په بيمه، د ناروغانو بيمه، د ساتنې او مراقبت بيمه، د د اجتام -۲

وزګارتيا بيمه زياتره اوسېدونکي د اقتصادي عواقبو پر ضد ناتواين، د بوډاتوب په وخت کې 

دوامداره کار، د وظيفې محدوديت، کونډوالی، يتيموالی او د ناروغي مراقبت ته رضورت او وزګارتيا 

تضمني شوې ده او د هغو افرادو په اجتامعي اسايس تأميناتو رسه چې له اجتامعي بيمو څخه  يې 

 يې استفاده نه ده کړې له احتياج څخه يې ژغوري.

د تصديو او مؤسساتو د قانون سياست: دغه سياست د کار کوونکو په ارتباط د کار د ځای تشکيل،  -۷
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 اشکال، تقرر او انفکاک )جال والی( تأمينوي.د کار جريان، د کار وخت، د اجورې ورکولو 

د کار د بازار سياست: چې له يوې خوا د کار د ادارې په مرسته د کار بازار کيفيت اصالح کوي او له  -۰

بلې خوا د کار بازار د شکل د تغيري له الرې او د اجورې د ترالسه کولو د پروسې په لور د ائتالف او 

 ه د اجتامعي او اقتصادي د منلو وړ  او ګټور واقع کېږي.خودمختارۍ د آزادۍ په مرست

د مسکن سياست: دغه سياست غواړي چې ټولو اوسېدونکو ته حداقل د دوی له کمي او کيفي  -۰

 غوښتنو رسه سم رسپناه چمتو کړي.

 د کورنۍ سياست: د اسايس دوستانه کورنيو رشايطو په ايجاد او په دوی باندې د فشار د کموايل له -۳

 الرې کورنيو ته د دوی د وظايفو په تررسه کولو کې سهولت پيدا کوي.

د پوهنې سياست: دغه سياست دنده لري چې رشوع کېدونکي نامساوي مادي رشايط متوازن کړي  -۸

 او د کايف انساين پانګې تشکيل تأمني کړي.

او طبقاتو په نزد د ثروت او شتمنۍ سياست: ددغه سياست په وسيله بالخصوص د پراخو اقشارو  -۷

 شتمنۍ تقويه کوي او د شتمنۍ د مترکز پر وړاندې يو مخالفت رامنځ ته کېږي.

د متوسطې طبقې سياست: ددغه سياست له الرې بايد د ټولنې د يو زيات شمېر خلکو ژوند تأمني  -۳

 يش.

هغه ډلې د  د ځوانانو او لوړ عمر لرونکو د مالتړ او حاميې سياست: د دغه سياست په مټ بايد -۰۱

کمزوري مسلک لرونکو افرادو په پرتله تر حاميې الندې ونيول يش او د دوی له عمر رسه سم 

اړتياوې اجراء او تأمني يش. د دولتي اجتامعي سياست وړونکي په مختلفو سطحو او  سکتورونو 

 کې دولتي ارګانونه دي، اجتامعي سياستونه عمدتاً د الندې درې اهداف لري:

لپاره د مسلکي امکاناتو د تأمني له الرې د مادي آزاديو ارتقاء او تأمني، اجتامعي أمنيت او . د خلکو ۰

 د فقر پر ضد يو د مبارزې سياست.

 . د اجتامعي عدالت عميل کول.۲

 . اجتامعي سولې تأمني.۷

 : سبسايډي ګانې -۳

په له منځه وړلو کې د  دولت د خپلو مايل امکاناتو په مرسته معموالً د اقتصادي انکشاف د نواقصو

سبسايډي ګانو په تاديه کولو رسه مقابله کوي. په دې تړاو د ضعف څلور نقطې د يادولو وړ دي. 

(۰ :۰۰۰) 

 a د منفردو اقتصادي واحدونو په الس کې د اقتصادي قدرت تشکيل، چې د هغه په واسطه د رقابت )

 وظايف مختل کېږي.

 bپه ذريعه د قېمت د تشکيل د عمليې له منځه وړل چې له بهرنيو  ( د هغو اسبابو د توليد او استهالک
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أثراتو رسه د بهرنيو مصارفو په شکل د مثال په ډول د ژوند چاپېريال ته وارده زيان چې له تادياتو 

پرته باقي پاته يش يا بهرنی ګټورتوب د مثال په ډول عامه مصالحو ته د بدلې له ورکړې پرته د 

 آماده کولو رسه يوځای وي. خدماتو او فعاليتونو

 c د عايد او شتمنۍ د وېش ايجاد چې په غري عادالنه ډول حسابېږي او د هغه په وسيله کېدای يش )

 اجتامعي اختالفات راپورته  يش.

d ،( د کيل اقتصاد اهدافو ته نه رسېدل )د لوړ استخدام سطحه، د قېمتونو د سطحې دوامداره استقرار

 او مناسبه او دوامداره اقتصادي وده(. د خارجي اقتصاد تعادل

ددې لپاره چې دولت دغه وظايف تررسه کړی يش، د نورو بې شمېره وسايلو او تدابريو تر څنګ 

انتقايل ورکړې تصديو او کورنيو ته )مايل مرستې، اجتامعي انتقاالت( په کار وړي. په دې ډول 

ه کېږي( انتخاب شوې مرستې له متقابل انتقاالتو کې چې )د مفهوم له لحاظه په سبسايډيو خالص

جربان پرته د بازار په ډول  مطرح دي، چې دغه مرستې د عامه مايل اقتصاد د حاملينو لخوا د دولتي 

 ( ۰۱۲: ۳ادارې له دستګاوو څخه پرته اخيستونکو ته ورکول کېږي. )

 تصديو ته د سبسايډيو ورکړې الندې درې ډوله اصيل ساحې دي:

ساختاري سياست دنده لري چې له اقتصادي تزلزل )ساختاري وزګارتيا( څخه په تدريج . سکتوري ۰

رسه رامنځ ته شوي عواقب نرم کړي او په همدې ډول رضوري ساختاري تحول ته د اقتصادي 

 ودې لپاره رسعت وروبخښي.

ې د . منتقوي ساختاري سياست د توليد د بالقوه ظرفيت په وېش او د ميل اقتصاد په داخل ک۲

جغرافيايي سيمو په زېربنايئ انکشاف باندې ځان متمرکزوي. د هغه په وسيله د ژوندانه مناسب او 

 د مساوي ارزښت لپاره مهم رشايط ايجادېږي.

. د تصديو د لويوايل په موخه ورکړل شوی ساختاري سياست هڅه کوي موجوده ممکن نامساعد ۷

تصديو په پرتله متعادل کړي. دغه ډول هڅه شوی  رقابت د کوچنيو او متوسطو تصديو لپاره د لويو

ترڅو د  رت په صورت کې دغه سهم تررسه کويانطباق، اقتصادي او تخنيکي اختالل ته د رضو 

اقتصاد د رقابت قدرت ته په مجموعي ډول شدت وروبخښي. د پورته موضوعاتو په ارتباط د وظايفو 

په واک کې لري، د هغه په کار وړل په مايل تررسه کولو لپاره دولت د ډول ډول سبسايډي وسايل 

اقتصاد )دولتي بودجې رسه تړيل( متکي مختلف ډوله تأثريات رامنځ ته کوي. په موقع رسه کوالی 

 شو له الندې تأثرياتو يادونه وکړو:

. د درېيم اړخ په ګټه دستورونه او ممنوعات له دولتي بودجې رسه پرته له کومې اړيکې )د مثال په ۰

 وارداتو دستورونه(. ډول د

. مايل مرسته د مثال په ډول د ټاکلو فعاليتونو په ارتباط د اضايف مرستو په شکل د پوروي خدمايت ۲

مرستو او ځينو تررسه شويو مخارجو بېرته ورکړه چې دغه ټول د عامه بودجې د تادياتو په طرف  کې 
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 درج کېږي.

په معاف شويو پيسو، خاص فرسايشات او يا د  . ماليايت تسهيالت د مثال په ډول له ماليې څخه۷

 ماليايت پايو تخفيفونه چې دغه ټول په عامه بودجه کې د عايد کموالی له ځان رسه لري.

دغه مرستې د بازار په اقتصاد د والړ انکشاف عمليه اخاللوي، له يوې خوا سبسايډي ګانې ددې 

حدونو په مقابل کې نسبتاً مناسب يش، چې باعث ګرځي ترڅو د هغه د اخيستونکو موقف د اقتصادي وا

 ددغو مرستو له برخو څخه استثناء ورکړل شوې ده )تبعييض أثر(.

له بلې خوا ټول ماليه ورکوونکي د سبسايډيو له برخې څخه د ايجاد شويو مايل فشارونو څخه 

 د نه لرلی.متحمل کېږي )د مجددې وېش أثر(. دغه أثرات به اساساً کم وای که چېرې سبسايډيو وجو 

 :دولتي معاونتونه -۸

د معاونتونو مفهوم او ماهيت: د مايل علم له نقطه نظره معاونتونه جامع اصطالح ده او د مرستو،  -الف

امدادونو، مساعدتونو، سبسايډيو، جايزو او نورو مفاهيم رانغاړي. د معاونتونو ماهيتي عاليم په 

 الدې ډول دي:

نتونه د دولت د مخارجو په يوه برخه کې شاملېږي، نو د هغه د . هرکله چې په دې ځای کې معاو ۰

 ورکولو په توګه يوازې دولت مالحظه کېږي.

. د معاونتونو ترالسه کوونکي کېدای يش تصديګانې، کورنۍ او اقتصادي ساحې لکه زراعت، صنايع ۲

 او کانونه، تجارت، مناقالت او نور  وي.

او ترالسه کوونکي ترمنځ موجوده ده. د يوه بازار په شکل نه  . هغه رابطه چې د معاونت د ورکوونکي۷

ده او پردې اساس معاونت د خپل ځان په مقابل کې د بازار په ډول د کوم پاداش او جربان 

لرونکی نه دی، بلکې د معاونتونو په واسطه له ترالسه کوونکو څخه يو ډول خاص طرزالعمل 

لحاظ چې وي له هغه څخه په لوړ قېمت چې په  غوښتل کېږي. هرکله چې دولت يو شی په هر

بازار کې پېرودل کېږي، وپېري په دې حالت کې هغه اضايف قېمت يو ډول مخفي معاونت ګڼل 

 کېږي.

. له معاونتونو څخه هدف په آزادنه ډول د اجتامعي محصول تشکيل ته تغيري ورکول او تر تأثري ۰

 د خپلو معاونتونو په واسطه توليد په يو ټاکيل الندې راوړل دي. په دې معنا چې دولت کوالی يش

او مطلوب سمت کې د دولت له نظره رهربي او تشويق کړي او د هغه په واسطه اجتامعي 

محصول ته تغيري ورکړي مثالً که چېرې دولت غوښتي وي ترڅو د پختې زراعت په هېواد کې 

وړ کړي. دغه هدف د مناسبو تشويق کړي او د هغه په واسطه په هېواد کې د پختې حاصالت ل

پورونو د ورکړې په واسطه په مناسبو قېمتونو رسه د پختې پېرودل، په ټيټو قېمتونو رسه د تخم او 

کېمياوي رسې ورکول، په مناسبو قېمتونو رسه د زراعتي ماشينونو خرڅالو او قسطونه ترالسه 
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 کېدای يش.

ويق په يوه توليدي سمت کې په قصدي ډول په نتيجه کې د پورته تدابريو نيول او د بزګرانو تش

اجتامعي محصول ته تغيري ورکول کېږي. هغه معاونتونه چې انتفاعي تصديو ته ورکول کېږي د توليد 

رشايط يې بهرته کړي او يا يې د توليداتو مقدار لوړ کړی او پردې اساس توليدي اهداف يې لريل دي. 

رسه، وزګارو، معيوبينو او نورو ته د معاونت په شکل چې  په داسې حال کې چې کورنيو ته په معاونتونو

له اقتصادي عمليې څخه عايد الس ته نه يش راوړلی. د اجتامعي سياست هدف يې لرلی او په 

 مستقيم ډول د تأثرياتو له نظره د معاونت ترالسه کوونکو يا د خلکو د پېرودنې قدرت لوړوي.

اونت شويو تصديو د بازار قدرت لوړ کړي. ځکه دغه کار له د معاونتونو په واسطه الزمه نه ده د مع

يوې خوا غري عادالنه دی او له بلې خوا د فعالو تصديو د مترضره کولو په واسطه په اقتصاد کې 

 مؤلديت کموي.

مرسته شويو تصديو ته د دولت معاونتونه همدارنګه کوالی يش د اجتامعي سياست هدف مثاًل 

اونتونه اکرثاً په دې موخه تررسه کېږي، ترڅو ارزان يا لږې کرايې لرونکي تعمريايت رشکتونو ته مع

کورونه کرايه نيوونکو ته په واک کې ورکړي يا مناقاليت تصديو ته په دې موخه معاونتونه تررسه کېږي 

ترڅو له مشرتيانو څخه ټيټې تعرفې وغواړي چې په دواړو پورته مثالونو کې معاونتونه په غري مستقيم 

ل او د استفاده کوونکو په ګټه متامېږي يا يې د اقتصادي سياست هدف لرلی وي لکه هغه ډو 

ترڅو له هغه نه د رامنځته  تصديګانې چې مايل مشکالت يې لريل وي له افالس څخه و ژغوري

 کېدونکو پرابلمونو څخه د هغه په واسطه مخنيوی ويش.

 د معاونتونو اهداف: -ب

زيات دي. لېکن په دغه ځای کې به له هغه څخه په مهمو اهدافو بحث د معاونتونو اهداف زښت  

 ويش:

. لکه څرنګه چې مخکې هم ياونه وشوه چې د معاونتونو يو مهم هداف حاميوي هدف دی. ۰

حاميه کوالی يش همدا ډول د خارجي رقابت يا د ماليايت فشار، د پانګې د بازار د مشکالتو او داسې 

 په مقابل کې تررسه يش. نورو د اړتيا وړ حاالتو

په پورته حاالتو کې دولت کوالی يش د ارزانو کريډيټونو ورکول، چې يو ډول غري مستقيم معاونت 

ښيي او يا د مستقيمو معاونتونو په واسطه او همدارنګه د مالياتو د ورکولو په واسطه يا د ماليايت 

 رتيب هغه حاميه کړي.معافيت په وضع کولو رسه د تصدي وضع بهرته کړي او په دې ت

. اکرثه وخت مالتړ په خپل ذات کې هدف نه دی، بلکې د خودکفائۍ لپاره د يوې وسيلې په ۲

توګه ګڼل کېږي. يو خودکفا اقتصاد ته د رسېدو په موخه دولت په يوه خاصه رشته کې هڅه کوي 

نايع د خاصو معاونتونو ترڅو د ميل اقتصاد ټول ظرفيتونه او بالخصوص د حيايت اړتيا وړ توليدوونکې ص

په واسطه فعالې کړي ترڅو د هغه په واسطه زياتو او قوي بهرنيو هېوادونو ته له تړلتيا څخه خالصون 
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 ومومي.

. معاونتونه کوالی يش انکشايف او تربيتي هدف ولري، په دې معنا چې د پراختيا په حال کې ۷

و پښو د درېدلو توانايي پيدا کړي حاميه او تصدۍ د معاونتونو له الرې تر هغه وخته پورې چې په خپل

 ساتل کېږي.

. معاونتونه همدارنګه د تصديو د اقتصادي کولو د هدف لپاره هم تررسه کېږي مثالً هغه ۰

تصديګانې چې ځان ته په خپل قدرت رسه د پرمختګ او تخنيک له نويو رشايطو رسه مطابقت ورنه 

 کوي ترڅو ددې ډول تصديو مشکالت رفع کړي.کړای يش، دولت د معاونتونو په واسطه هڅه 

. د تادياتو د متوازن بيالنس د تأمني په موخه او د تادياتو بيالنس د کرس د له منځه وړلو او د ۰

اسعاري مشکالتو له رفع کولو رسه صادرايت معاونتونه چې د صادراتو د زياتوايل او تشويق سبب 

 ګرځي، هم زيات مؤثر کېدای يش.

 ونو تأثريات:د معاونت -ج

د مايل او پويل اقتصاد له نظره د معاونتونو تأثريات: معاونتونه له متقابل خدمت نه پرته د مخارجو 

په توګه د دولت د مايل او پويل وسايلو د کموايل باعث ګرځي. د پيسو د پېرودنې په قدرت باندې د 

 تغيرياتو له نقطه نظره اساساًدوه ډوله تأثريات د تفکيک وړ دی:

هرکله چې اضايف وسايل د معاونتونو د ورکړې له الرې په اقتصادي دوران کې اچول کېږي، د 

پانګونو په ګټه متامېږي او د هغه په واسطه د توليد د عواملو لپاره تقاضا لوړېږي. په دې صورت کې 

ونو له الرې توليد او استخدام لوړېږي او په نتيجه کې د پېرودنې د اضايف قدرت په مقابل کې د معاونت

اضايف عرضه يا توليد هم تررسه کېږي او پردې اساس د پويل سياست له نظره د معاونتونو ورکړه د 

تشويق وړ نه ده. برعکس هرکله چې اضايف وسايل د معاونتونو د ورکړې له الرې په اقتصادي دوران 

د شيانو د ذخريې لوړولو په  کې واچوي او د پانګه ييز شيانو د زياتوايل او په نتيجه کې د ميل اقتصاد

لوري رهناميئ نه يش. په دې صورت کې معاونتونه کوالی يش په عمومي ډول د پېرودنې کموالی او د 

پيسو خرابی منځ ته راوړي، ځکه پويل عايد يا د پېرودنې منځ ته راغلی قدرت د قېمتونو د پورته وړونکي 

 په ډول  د معاونتونو له الرې تأثري کوي.

په وېش باندې د معاونتونو تأثري: په عمومي ډول د دولت هر ډول مخارج په ميل اقتصاد د عايد 

کې د عايد او شتمنۍ وېش په مثبت ډول تر اغېزې الندې راويل. ځکه هغه ګټې د دولت له مخارجو 

څخه منفردو اقتصادونو ته رسېږي، هېڅکله د دولت د مخارجو په متويل کې د منفردو اقتصادونو له 

رسه مساوي او معادل نه دی. پردې اساس هغه کسان چې د دولت په مخارجو کې د دوی  سهم

متوييل سهم د هغه د ګټې په اندازه چې د دولت له الرې يې ترالسه کوي زيات وي. په دې صورت 

کې د دولت د مخارجو په واسطه )د دولت د مجموعي مخارجو د يوې برخې په توګه معاونتونه( تر 

الندې راويل او ددې پرعکس هغه کسان چې د دولت په مخارجو کې د دوی متوييل سهم منفي تأثري 
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د هغه د ګټورتوب د اندازې په پرتله چې د دولت له الرې يې ترالسه کوي کم وي. په دې صورت کې 

 د دوی عايد او شتمني د معاونتونو له الرې تر مثبت تأثري الندې راځي.

د پېرودنې د قدرت يو انتقال په واقعيت کې د منفردو اقتصادي  څرنګه چې د معاونتونو په واسطه

عاملينو ترمنځ تررسه  شوی او دولت د منځګړي په توګه رول لوبوي. نو په دې صورت کې د هغه عايد 

وېش چې خپله د آزاد بازار له اقتصاد رسه سم نتيجه ورکوي. اصالح شوې ده او په نتيجه کې په 

ېش تررسه کېږي. دغه د عايد مجدد وېش په پخوا وختونو کې د دولت د اقتصاد کې د عايد مجدد و 

بودجې د سياست يوه فردي وظيفه ښکارېده، په داسې حال کې چې اوس دغه وظيفه د دولت د 

 بودجې د سياست له اسايس اهدافو څخه ګڼل کېږي.

بازار په اقتصاد د عايد د مجدد وېش هدف دادی ترڅو د هغه عايد زياتو تفاوتونو ته چې خپله د 

کې نتيجه ورکوي، بايد کم يش. څرنګه چې د عايد په اړه عايد په اسمي او حقيقي عايد باندې وېشل 

کېږي. پردې اساس ليدل کېږي چې دغه دوه ډوله عايد څه ډول او د کوم ډول تدابريو په واسطه تر 

دو او پويل انتقاالتو کې د تأثري الندې راځي. اسمي عايد کېدای يش د مثال په ډول په مرتقي عواي

مالياتو په واسطه د معافيتونو له الرې تش السو کورنيو ته او حقيقي عايد هم د مرصيف شيانو د ارزانه 

کولو په غرض د معاونتونو په واسطه يا په وړيا ډول د شيانو او خدماتو په واک کې ورکولو په واسطه د 

 دولت لخوا تغيري يش.

ی يش زياتره وخت يوازې فرعي نتايج د دولت د مايل سياست له نورو د مجدد وېش تأثري کېدا

اهدافو څخه وي مثاًل په مرتقي عوايدو کې د ماليايت تعرفو لوړول يا په نوو مرتقي عوايدو کې د مالياتو 

واردول اکرثه وخت د دولت لپاره د ماليايت د عوايدو د لوړولو هدف لري، چې ددغه هدف تر څنګ د 

 وېش د خپلې يوې فرعي نتيجې په توګه رامنځ ته کېږي.عايد مجدد 

 :لنډيز

د دولت يا عامه اقتصاد د دندو له جملې څخه يوه هم د عامه اجناسو او خدماتو توليد دی. البته 

هغه  شمېر اجناس او خدمات چې بازار د هغوی په توليد کې لېوالتيا نه لري او يا د نورو داليلو له وجې 

و د رفع کولو لپاره دولت د هغوی د توليد مکلفيت په غاړه لري  چې د عامه او يا سيايس د ټولنې د اړتياو 

کاليو په نوم يادېږي لکه ميل دفاع، ميل قضايئ نظام او نور، عامه کايل په نړۍ والو، ميل او سيمه 

 ييزو کاليو باندې وېشل شوي دي. 

ې، بلکې د نورو الرو او طريقو په وسيله هم د عامه کاليو اندازه نه يوازې د خلکو د اړتياوو له الر 

ټاکل کېږي لکه د خلکو د رايو پر اساس، سيايس تعادل، د رايو د توافع قاعده، د اکرثيت رايو قاعده، 

 د کمېټې د رايو پر اساس ټاکنه، د ريفرنډم او نورو په وسيله ټاکل کېږي.

تياجاتو د رفع کولو لپاره د دولتي دولتونه د خدماتو د وړاندې کولو په موخه او د ټولنې د اح
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مؤسساتو، ادارو او دولتي اقتصادي تصديو تر څنګ خصويص سکتور هم رامنځ ته کړی، ترڅو د 

 مختلفو اهدافو د ترالسه کولو لپاره ترې ګټه پورته کړي. 

د ټولنيز سياست تأمينول د عامه اقتصاد د نويو سياستونو او دندو له جملې څخه دي، چې د عامه 

مصارفو په مرسته دغه ډول تدابري تر الس الندې نيول کېږي ترڅو دغه اهداف ترالسه يش، چې ټوله 

اجتامع له فقر څخه وسايت او د يوه داسې ژوند د تېرولو زمينه ورته برابره کړي چې له انساين کراماتو 

 رسه برابره وي.

ه بله وسيله ده، چې د هغه په سبسايډي ګانې او بالعوضه مرستې د عامه مصارفو په چوکاټ کې يو 

 مرسته دولت د اقتصادي انکشاف  په الره کې د خنډونو د لرې کولو د وسيلې په توګه کار اخيل.

معاونتونه هم د دولت د مصارفو له جملې څخه يوه داسې وسيله ده، چې د مهمو اهدافو لپاره 

 ور.کارول کېږي لکه حاميه، د خودکفايۍ وسيله، اقتصادي پرمختګ او ن
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 :پوښتنې 

 . عامه مصارف د موضوع د وسعت له نظره په کومو څانګو د وېش وړتيالري؟۰

 . عامه مصارف د ماهيت له نظره په کومو څانګو وېشل شوي دي؟۲

 . انتقايل تاديات په څو ډوله دي؟۷

 . د عامه کاليو او خدماتو مفهوم څرګند کړئ؟۰

 پوښښ له مخې په څو ډوله وېش وړتيا  لري؟. عامه کايل او خدمات د مرصف کوونکي د ۰

 . د عامه کاليو ځانګړتياوې کومې دي؟۳

 . د عامه کاليو او خدماتو ټاکنه او د اړتيا د اندازې معلومول د کومو الرو په وسيله تررسه کېږي؟۸

 . سيايس تعادل کوم مفهوم ارايه کوي؟۷ 

 . د عامه تصديو د ايجاد اصيل انګېزې کومې دي؟۳

 ټولنيز سياست مفهوم څرګند کړئ.. د ۰۱

 . له ټولنيز سياست څخه پرته کومې ستونزې رامنځ ته کېدای يش؟۰۰

 . د سبسايډيو په موجوديت کې دولت له کومو ضعيفو نقطو رسه په اقتصاد کې جګړه کوالی يش؟۰۲

 . د ټولنيزو سياستونو عمده اهداف کوم دي؟۰۷

 ېدای يش؟. د سبسايډيو د ورکړې اصيل ساحې کومې ک۰۰

 د معاونتونو ماهيتي عاليم کوم دي؟ – ۰۰

 . د معاونتونو مهم اهداف کوم دي؟۰۳

 . د مايل او پويل اقتصاد له نظره د معاونتونو تأثريات توضېح کړئ.۰۸

 :مأخذونه

(. تاريخ انديشه ها و عقايد اقتصادی. ترجمه صمدی، هادی مؤسسه  ۰۷۸۰. ايسينګ، امتار. )۰

 نشګاه تربيت مدرس، تهران. تحقيقات اقتصادی دا

 ( اقتصاد بخش عمومی. نرش نی، تهران. ۰۷۷۳. پور مقيم، سيد جواد. )۲

 ( اقتصاد بخش عمومی، نرش جنګل، تهران.۰۷۷۷. پژويان، جمشيد. )۷

 ( اقتصاد بخش عمومی، انتشارات جنګل، تهران. ۰۷۷۳. پژويان، جمشيد. )۰

 چاپ و نرش ليلی، تهران. ( بازار، دولت. رشکت۰۷۷۱. توکلی، احمد. )۰

( فرهنګ اقتصاد بازار با اصول اجتامع. ترجمه دوکتور ۰۷۷۳. رولف، هاسه، هريمن شنايدر. )۳

 دوکتور بهبود، کابل.  -حميدالله نورعباد

( اصول اساسی علم اقتصاد. ترجمه محمد حسني وقار، انتشارات ۰۷۷۲. سويل، توماس. ) ۸

 اطالعات تهران، تهران.
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 ( اقتصاد بخش عمومی. چاپ مهر )قم(، تهران. ۰۷۷۰جعفری. ) . صميمی،۷

( اقتصاد عامه. ترجمه داکرت ارشف زی و داکرت سميع نور، مؤسسه ۰۷۷۰. فولکرس، کی. ) ۳

 همکاری های اکادميکی آملان، کابل.

 .۰۷۷۳( رياست بودجه. بودجه ميل سال ۰۷۷۳. وزارت ماليه. )۰۱
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 څلورم څپرکی

 منابعو او مخارجو جوړښت ودجه او د دولت ب

کوم وخت چې دولت وغواړي د خپلو قانوين وظايفو د تررسه کولو هوډ وکړي د اقداماتو او عملياتو 

لويه او پېچلې ټولګه بايد تررسه کړي. د دولت د منابعو محدوديت او د هغې د مصارفو پراخوالی او هم 

دف ته د رسېدو لپاره پروګرام جوړ کړي او دا د خلکو د کړو وړو نظارت او ارزونه دولت اړ بايس ترڅو ه

څرګنده کړي چې په ټاکلو او محدودو دورو کې څه ډول وسايل او خدمات، په څه اندازه، د چا لپاره او 

يا کوم لومړيتوبونه بايد توليد او وړاندې کړي او د هغې مايل منابع څه ډول او په څه اندازه السته 

 بودجې د ډلبندۍ په نامه يادېږي.راوړي، چې دغه پروسه د دولت د 

دی، ځکه چې دولت خپل ټول فعاليتونه د عوايدو او  مخارجو د  2بودجه د دولت حيايت شاهرګ

ورکړې په ګډون د ګڼ شمېر پروګرامونو د تررسه کولو لپاره د بودجې د قانون په چوکاټ کې تررسه 

نو هينداره ده او په ميل انکشاف کې مهم او کوي. پردې رسبېره بودجه د دولت د ټولو پالنونو او فعاليتو 

حيايت رول لري. د ټولنې په مختلفو اقتصادي او اجتامعي برخو کې هر ډول پرمختګ د بودجې په 

چوکاټ کې دی او ددې پرعکس هر ډول په شاتګ او وروسته پاتې والی چې په مختلفو ډګرونو لکه 

ی شو د بودجې د ډلبندۍ په کموايل او نواقصو اقتصادي، ټولنيز او سيايس کې راځي. همدارنګه کوال 

 پورې وتړو.

دولتي بودجه د مايل اقتصاد د وسايلو په توګه د دولتي فعاليتونو په پراختيا رسه د ژوند په ټولو 

ډګرونو کې د دولتي سازمانونو په لوېدو او پېچلتيا رسه د پالن جوړونې او د مديريت د روشونو په 

اطالعايت تکنالوژۍ په راڅرګندېدو رسه د ډلبندۍ نظام د پروګرامونو يو  پرمختګ او د نن ورځې د

پېچلی سيستم دی او بودجه په سيايس او اقتصادي رول رسبېره يو حساس او مهم رول چې د پروګرام 

جوړونې دی. هم په غاړه لري او د اوسنۍ بودجې د سيايس، اقتصادي، اجتامعي او د ټولنې فرهنګي 

 لونو منعکس کوونکي حسابېږي.پروګرامونو د ډو 

ددې څپرکي په پيل کې مفهوم او حقيقت، وظايف او د بودجې اهميت تر بحث الندې ونيول شول 

او د بودجې د ډلبندۍ د حقيقت او اهدافو په هکله په ځانګړي ډول د مصارفو د ډلبندۍ په هکله يا د 

کېږي. په پای کې ياد موضوعات، د دولت د عايدايت منابعو او د عوايدو تصنيف په لنډ ډول  کتل 

 موضوع لنډيز، متريني پوښتنې او مأخذ په پام کې نيول شوي دي.

 

 :د بودجې مفهوم، دندې او اهميت -۰

                                                           
 د وينې مهم رګ. -2 
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  د بودجې مفهوم او حقيقت: -الف

د بودجې د مفهوم د و ضاحت لپاره ګڼ شمېر تعريفونه او توضېحات څرګند شوي دي، چې د ځينو 

 ملريز کال مقرراتو د افغانستان بودجه داسې تعريف کړې ده: ۰۷۰۷بسنه کوو. د په يادولو رسه دلته 

)بودجه د دولت يو قانوين سند دی چې په هغه کې ټول عوايد او مصارف د ټاکيل وخت )معموالً يو 

کال( لپاره ټاکل کېږي او په اقتصادي، دفاعي، کلتوري، اجتامعي او سيايس ساحو کې د ټولو 

 (۰۱:۰نکشافاتو منعکس کوونکی وي(. )فعاليتونو او ا

د آملان هېواد يو اقتصادپوه )لووين شتاين( ليکي؛ )بودجه د حکومت د سياست د مايل اقتصاد 

څرګندوی ده. د اجرائيه قوې يوهه مهمه تشکاليت وسيله ده، چې مايل اساسات يې د هغې د تعميل  

 (۰۰۰:۷اسايس کرښې څرګندوي(. )

نومېږي بودجه يې داسې تعريف کړې ده: )بودجه د يوې   Frist Neumarkيو بل آملانی چې 

منظمې طرحې او د پالن شويو مصارفو په مقابل کې د پېشبيني شويو عوايدو ټاکل  ددغو مصارفو د 

برابرېدو لپاره په يوه ټاکلې راتلونکې دوره کې قرار ورکول دي، چې د پرانسيپ له نظره د تطبيق د 

( دولتي بودجه د ټولو هغو پېشبيني شويو مصارفو مجموعه ده چې په يو ۷۰:۰مکلفيت لرونکې ده(. )

 (۰:۳کال کې د ټاکل شويو اهدافو د پوره کولو په موخه د دولت لخوا تعينېږي. )

بودجه په اقتصادي مفهوم د دولت او نورو اړوند ارګانونو يا سهمدارنو، چې ټولنيز توليد وېش او 

، ترمنځ د پويل روابطو ممثله ده؟ د  اجتامعي محصول ارزښت مجدد پالن شوی وېش تررسه کوي

ټاکي. د مرکزي ذخريو د ايجاد او له پويل وسايلو څخه د استفادې له الرې ټاکل شويو اهدافو ته ځان 

 (۷۱:۷رسوي. )

ملريز کال بودجه په کلني ډول ترتيب شوه او لومړی  ۰۲۳۷په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په 

ملريز کال کې د بودجې په ترتيب او موجوديت رسه اسايس قانون  په قانوين توګه غوره  ۰۷۱۰ځل په 

 (۰۰:۲کړ. )

  د بودجې دندې: -ب

د بودجې ماهيت او اهميت د بودجې له دندو څخه په ښه ډول ښکاري، چې د دولتي  بودجې 

ده کې مداخله او مهمې دندې د ميل عايد مجدد وېش، د دولت په اقتصادي او سيايس توليد او و 

 داسې نور چې په الندې ډول دي:

: د دولت ټول فعاليتونه لکه سيايس، اجتامعي، اقتصادي او د ميل عايد د مجدد وېش دنده -۰

داسې نور د مجدد عايد له وېش رسه ټينګې اړيکې لري. د دولتي دندو په پراختيا او د دولت په رول 

فعاليتونه پياوړي کېږي. د ميل عايدمجدد وېش له  رسه د ميل عايد د مجدد وېش حجم او دولتي

اجتامعي منابعو رسه قوي اړيکې لري او د مهم اقتصادي او ټولنيز مفهوم لرونکی دی. له بودجوي 

سيستم څخه په استفادې، دولت کوالی يش په ټولنه او همدارنګه په توليد او د ميل عوايدو په وېش 
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 کې مهم اسايس تغيريات الس ته راوړي.

په اوږد مهال کې د ميل عايد او د ناخالص ميل  په توليد او اقتصادي وده کې د مداخلې دنده: -۲

توليد زياتوالی اقتصادي پراختيا ده. اقتصادي وده يوه اوږد مهاله پروسه ده، چې د پوره او ثابتو 

وايل ته الرښوونه ظرفيتونو په مرسته پر مخ وړل کېږي. په نوموړې اوږد مهاله پروسه کې د توليد زيات

کوي. ميل عايد د يو هېواد د اقتصادي ودې لپاره معيار ټاکل شوی، يعنې هغه هېوادونه چې ميل 

عوايد يې ډېر وي اقتصادي پراختيا لرونکي هېوادونه ګڼل کېږي، چې رسچينه يې کمزوري اقتصاد 

 لرونکي هېوادونه دي.

ت او کيفيت کې ښه والی راوستل، په يوه د بودجې د متويل په مرسته د توليد د عواملو په کمي

هېواد کې د اقتصادي ودې سبب ګرځي. ځکه د توليد د عواملو په کميت او کيفيت کې ښه والی 

راوستل د ميل اقتصاد د پياوړتيا او د اجتامعي محصول د ډېرېدو سبب ګرځي. د اقتصادي ودې مهم 

 تخنيکي پرمختګ دي. عوامل د کار او توليد د قوې په کار اچول، پانګونه او

د ټولنې د اقتصادي پرمختګ په برخه کې اوس بودجه په پراخه پيامنه د ژوند په مختلفو اړخونو 

کې د ګټې اخيستنې وړ ده. د بېلګې په توګه د پانګوې په مرسته اقتصادي وده په مهمو توليدي 

ګ هغه څه دي چې د بودجې سکتورنو کې پراختيا، په رهربۍ او نورو ډېرو اړوندو سکتورونو کې پرمخت

 او پانګې په مرسته منځ ته راځي.

دولت د مايل چارو د تنظيم، د دولتي مصارفو او کريډيټونو له الرې په پانګونه کې مداخله کوي. 

همدارنګه د مايل او بودجوي وسايلو او مدارکو په مرسته دولت په مختلفو اقتصادي سکتورنو کې لويې 

 ي.پانګونې ته زمينه برابرو 

: لکه څرنګه چې د نړۍ علمي او تخنيکي انقالب د انساين ارتقاء د د دولتي بودجې ټولنيزه دنده -۷

لوړوايل سبب شوی دی او نړۍ يې د خپل قدرت لوړو پولو ته رسولې. د نړۍ د ودې اوسنۍ درجه د 

عمل کولو الره هېوادونو د منظمې همغږۍ او ښو مناسباتو په پام کې نيولو رسه له انسان رسه د مجدد 

 پرانېزي. د کار پرمختګ او لوړېدل د توليداتو تابع دي. ټول وګړي په دې خربې رسه همنظره دي

ترڅو د مايل وسايلو حجم د دولتي بودجې له انکشاف څخه ترالسه کړي او د ټولنې د پراختيا سبب 

 يش.

تطبيقېږي.  په ټولنيزو چارو کې د بودجې او نورو مايل وسايلو په واسطه د دولت ټولنيز سياستونه 

دولتي مداخله او همدارنګه په دغو چارو لکه ښوونه او روزنه، عامې روغتيا او ټولنيز أمن کې د دولت 

 رول څرګندوي.

 د بودجې اهميت: -ج

دولتي بودجه د حجم او لويوايل له پلوه مهم مايل سند او د اهميت له پلوه مهم او جال عامل دی،  

 د پرې والړ دی او د ټولنيز او اقتصادي پرمختګ او ادارې په برخه کې ترې کار اخيل.چې ميل اقتصا
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دغه سند د نسبتي اندازې، حجم، د عايد الزم ترکيب او مجموعي مخارجو له پلوه ډېر اهميت 

لري. د احاطه کولو له پلوه هم د پراخ پوښښ، لرې پرتو سيمو، د ټولنې تر ټيټ رتبه خلکو پوري احاطه 

ي او په دې ترتيب د عايد د منابعو تأمني، د عايد اندازه، ځای او مخارجو او د ځايونو ترمنځ فاصله کېږ

هم په کلنۍ بودجه او د هېواد په اقتصاد باندې ډېر تأثري کوي. د رواجي پيسو ارزښت په هېواد کې د 

تررسه کېږي ښکته بودجې د کلني کرس او انفالسيوين روشونه چې د بودجې د کرس د تأمني په خاطر 

 (۳:۷۰کېږي. )

د دولتي بودجې په واسطه کوالی شو د ميل سپام، ميل پانګونې، رښتينو توليداتو، د خدماتو او 

وسايلو مرصف، د پيسو ورکړه، د رواجي پيسو د اخيستلو قدرت او د پيسو ارزښت له هېواده بهر دا ټول 

لګې په توګه د بانکي پانګو د حجم په زياتېدو يا عوامل د اقتصاد متحولني تر تأثري الندې راويل. د بې

درېدو رسه يا هم د وېش د فيصدۍ د نرخ ټاکلو يا هم د دولتي او خصويص نرشولو په واسطه دولت 

کوالی يش پانګوال او جوړونکي اشخاص تشويق او وهڅوي. همدغه دوه الرې د خلکو د عايد په 

ويو مالياتو وضع کولو او د هغوی بېرته ترالسه کول له سطحه باندې تأثري کوونکي برېښي او يا هم د ن

هر دولتي واحد څخه او بيا بېرته د هغوی مرصف د خلکو له غوښتنو رسه سم او يا هم مرض توکي لکه 

سګريټ، قېمتي او لوکس وسايل او غري رضوري توکي لکه د رسو زرو او جواهراتو ترالسه کول او يا 

له زيات عايد لرونکو خلکو څخه او د هغوی انتقال هغو خلکو ته چې داچې د مرتقي مالياتو اخيستل 

کم عايد لري او يا زيامنن وي، ټولنه په تعادل کې سايت. په دې مناسبت بايد د دولت بودجې ته د 

يوې قوي وسيلې په ډول وکتل يش  ځکه هغه د هېواد په ټولو چارو کې د يو قوي او تأثري لرونکې 

کېږي، يعنې دا ډول بودجه کوالی يش د ټولنې ستونزې، بې عدالتي او هر ډول  وسيلې په توګه کارول

اقتصادي ستونزې لرې کړي، خو  که له بودجې څخه سمه ګټه پورته نه يش او يا په دقت رسه برابره 

او تنظيم نه يش او يا هم داميي کرس ولري او دغه کرس په آساين رسه له بانکي، دولتي او عمومي 

لرې نه يش او يا هم له اندازې نه زيات مصارف )غري رضوري مصارف( د خلکو په حالت بودجې څخه 

 او د هېواد په اقتصاد باندې منفي تأثري کوي او هغه له کمبود رسه مخ کوي.

لکه څرنګه چې يادونه مو وکړه د دولت د مداخلې يو هدف دادی چې د ټول هېواد  اقتصاد د تعادل 

ارنګه کامل استخدام هم رامنځ ته کړي. د مايل سياست د يوې وسيلې په په حالت کې وسايت او همد

 ډول بودجه  ددې هدف د ترالسه کولو لپاره ښکاره ده.

په هر ډول اقتصاد کې چې د دولت رول زيات وي نو د هېواد په ټولو برخو کې هم تعادل ساتل 

 کېدای يش او هم د اقتصادي حالت د ښه کېدو لپاره الره هوارېږي.

د افغانستان په اقتصاد باندې چې د ناخالصو توليداتو په کمې فيصدۍ والړ دی، بيا هم د بودجې 

او د بودجې د تصنيف تر تأثري الندې دی او د اقتصادي ثبات ساتنه ترې محسوسېږي. د مثال په 

  توګه د دولت د مخارجو په زياتېدو او د نرخ په کمولو رسه هڅه کوي زياتې پيسې له خلکو رسه
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واويس. د دولت ددې ډول انبساطي سياست په نتيجه کې د تقاضاوو او عوايدو په زياتېدو رسه دولت 

ته هم ګټه رسېږي. دغه ډول کړنې د خلکو د کار موندنې لپاره غوره دي او د پيسو په تعادل او د 

مرصف رسه  متحولينو په بودجه هم ښه أثر کوي. ددغه أثر په نتيجه کې الندې توکي ټول له افغاين

تړاو پيداکوي، چې له هغې جملې څخه سپام، پانګونه، د بودجې تصنيف او نور يادولی شو. نو پردې 

اساس ويلی شو چې د بودجې تصنيف يو خطري کال دی، چې بايد د ټول اقتصاد د تعادل او معلومو 

 اهدافو په پام کې نيولو رسه تصنيف ويش. 

 ره کوي:الندې ټکي د دولت د بودجې اهميت ښکا

 . بودجه د منابعو د ځانګړي محدوديت امکان د لومړيتوبونو پر اساس له نوي ترتيب رسه زياتوي.۰

. بودجه بايد ټول پروګرامونه په پام کې ولري او د سيايس، اقتصادي، فرهنګي او اجتامعي ۲

 پروګرامونو ترمنځ همغږي ولري.

لکو له خوا نسبتاً ټينګ نظارت تررسه کېږي. د . په دميوکراس نظام کې د دولت په بودجه باندې د خ۷

 بودجې رقمونه موږ ته دا راښيي چې دولت څومره خپلو ژمنو ته پابند دی.

. بودجه بندي له سياست بندۍ رسه نږدې ده، يعنې د وېش څرنګوالی د منابعو له تخصيص رسه ۰

 نږدې والی لري.

کېږي او د کارونو په غوره کولو کې يا د  . هر څومره چې د دولت مرشوعيت د خلکو پر وړاندې ښه۰

مصارفو په تعني رسه پکې زياتوالی راځي، نو د دولت حق هم د مالياتو په پېژندلو کې آسانه کېږي 

 او په نتيجه کې بودجه او ټولنيز تفاهم هم وررسه ښه او زياتېږي.

عمل بدلې نه يش نو  . په بودجه کې سياست ګذاري په عمومي ډول ښکاره ده. هر کله چې ژمنې په۳

 پروګرامونه داسې پر مخ نه ځي لکه څرنګه چې يې غوښتنه شوې وي.

. د دولت واک او اختيار د بودجې په ټاکنې او اجراء پوري اړه لري. پانګوال د بودجې په مرسته ۸

پرېکړه کوي ترڅو خپل پروګرامونه پر مخ بوځي او کوم ډول کسان په دغو پروګرامونو کې برخمن 

 او په دې ډول پروګرامونو کې د پيسو مالتړ تر کومه حده تررسه کېدای يش.کړي 

. د بودجې د پروګرامونو تنظيم او ترتيب بايد له اصولو رسه سم وي، ترڅو لږ تر لږه نظري اړخ هم د ۷

اطمينان وړ يش. د کار دغه ډول اصول د بودجې په ټولو برخو )ترتيب، تصويب، اجراء او کنرتول( 

 معلوم يش. دغه اصول په ترتيب رسه په الندې ډول دي:کې بايد 

د بودجې کلنی اصل، د بودجې د وحدت اصل،  د بودجې د ټولنيز کېدو اصل، د بودجې د تفصيل 

اصل، د بودجې د ځانګړيتوب او انعطاف پزيري اصل، د عايد د الس ته راوړلو اصل، د مخارجو د 

 محدوديت اصل او د بودجې د تعادل اصل.

 :بودجه، مديريت او همغږي -۲
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  بودجه او مديريت: -الف

مديريت له کار څخه د استفادې ښه والی او مؤثرتوب دی او له مادي منابعو څخه د ګټې اخيستنې 

( له مادي منابعو څخه د ښې ګټې اخيستنې بحث د ۰۸۸:۳او د انساين اهدافو ښه ترالسه کول دي. )

منابعو څخه سمه ګټه اخيستنه د مديريت له پراخو مطالعو  صنعتي مديريت موضوع جوړوي. له  انساين

څخه شمېرل کېږي. مګر له مادي منابعو څخه سمه او متوقعه ګټه بيا د مايل مديريت موضوع 

جوړوي. له بودجې څخه هدف ترالسه کول شايد له مايل مؤسسو څخه ترالسه  يش. نو په دې رسه 

 تړاو لري. د مدير دندې په دې ډول دي: ويلی شو دولتي بودجه له دولتي مديريت رسه

پروګرام ترتيبول، پالن جوړونه، همغږي او الرښوونه، خو له دې ټولو رسه رسه د مدير لومړنۍ دنده 

داده چې داسې پروګرام ترتيب کړي، چې په هغه کې مؤثر اهداف او خط السري معلوم وي او 

اصالً بودجه هغه وسيله ده چې له هغه څخه د همدارنګه د فعاليت وخت او دوره هم ترې روښانه وي. 

پرواګرام مديريت په کمي شکل تر څېړنې الندې نيول کېږي. نو ويلی شو چې بودجه د فعاليتونو او 

کارونو پر تنظيم، د کارونو په اجراء، د مصارفو په وېش او د مؤسساتو په اهدافو کې رغنده رول لوبوي. 

ول د هېواد د اقتصاد په پرمختګ او ټولنيزه پراختيا کې د پام وړ نو ځکه د بودجې ښه وېش او ښه کنرت 

 او مهمې اغېزې لري.

 بودجه او همغږي:  -ب

ترڅو اسايس  د بودجې له همغږۍ څخه موخه د دولتي ادارو د موخو او فعاليتونو يوستوی کول دي

ش او فعاليت کې اهداف ترالسه يش. ډېری هغه سازمانونه چې ډېره بودجه ولري خو د بودجې په وې

يې همغږي وجود ونه لري د ناکامۍ په لور روان دي. خو هغه سازمانونه چې ښه مديريت او همغږي 

ولري په لږې بودجې رسه کوالی يش چې لوی اهداف ترالسه کړي. نو بودجه په ټيټه سطحه کې د 

اهدافو ته ځان اجرئيوي دستګاوو او په لويه سطحه د دولت فعاليتونه همغږي کوي او ټاکل شويو 

رسوي. څرنګه چې بودجه د دولت ټول فعاليتونه تنظيموي نو د مصارفو ارزيايب بايد په مختلفو وختونو 

 کې تررسه يش ترڅو د سازمان داخيل فعاليتونه او د دولت فعاليتونه له يو بل رسه همغږي يش.

 :په بودجه کې د تصنيف ماهيت او اهداف -۷

 اهيت: په بودجه کې د تصنيف م -الف

بودجه د ګټې مختلف موارد لري. کوالی شو چې بودجه د پروګرام جوړولو د يوې وسيلې د کنرتول 

عامل او ياهم د دولتي دستګاوو په منځ کې د ارتباطي وسيلې په توګه وکاروو. په کيل توګه د دولت لنډ 

د اطالعايت اړتياوو د رفع  مهاله  او اوږد مهاله پالنونه د بودجې په سند کې د دولت له خوا اعالنېږي.

کولو په موخه د پورته هريو استعامل په صورت کې د الس ته راغلې پانګې او مصارفو وړاندوينه روښانه 

کوي. د مخارجو او عوايدو  تصنيف  د پانګې د تجزيې او تحليل لپاره زمينه برابروي او په مجموعي 
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 ( ۰۷: ۳د روښانه کوي. ) ډول د بودجې تصنيف د اطالعاتو پر اساس د بودجې سن

 په بودجه کې تصنيف موخې: -ب

 (۰۱:۷۰۷په بودجه کې تصنيف د الندې موخو لپاره تررسه کېږي. ) 

: په بودجه کې تصنيف بايد په پروګرام جوړولو، تصميم نيولو او سياستونو د آسانتياوو لپارهد  -۰

نتيا راويل او په بودجه کې پېشنهاد داسې ډول تررسه يش، چې د پروګرامونو په تصميم نيونه کې آسا

شوي تغيريات بايد واضح يش. همدارنګه د الس ته راغلې پانګې، مصارفو، سازمانونو، پروګرامونو او 

مختلفو دولتي او ټولنيزو عملياتو ترمنځ توپري روښان کړي ترڅو پروګرام جوړول آسانه او دولت په آسانۍ 

 رسه خپلو اهدافو ته ورسېږي.

: دبودجې وېش د کارونو او فعاليتونو عو غوښتل شوی تخصيص او د بېرته ورکړې زياتوالید مناب -۲

په پام کې نيولو رسه د عملياتو حجم د وړاندوينې په مرسته معلوموي او وروسته د ټاکل شويو اهدافو د  

د الس ته راوړلو  تحقق لپاره الزمه اندازه معلوموي. د خربتيا پر ايجاد نورې دندې او فعاليتونو د اهدافو

لپاره همغږي کوي او د دولتي دستګاوو د فعاليتونو له بې نظمۍ څخه مخنيوی کوي. هر فعاليت 

مربوطه منابع ټاکي ترڅو منابع په سمه توګه مرصف يش. د نويو منابعو د ايجادولو لپاره هم خپلې هڅې 

 .جاري وسايت د ټولو اړوند فعاليتونو په همغږۍ باندې ټينګار هم کوي

: لکه څرنګه چې دولت د مصارفو يوه له بودجې څخه د ترالسه شوي محصول تحليل او تجزيه -۷

زياته برخه د ځان لپاره اختصاص کړې. نو بناء دولتي عمليات او فعاليتونه د هېواد پر اقتصاد رغنده 

فعاليتونه او رول لري. د بودجې د وېش په مرسته کوالی شو اقتصادي أثرات او همدارنګه دولتي 

کارونه تحليل او تجزيه کړو. مجموعي الس ته راغيل محصوالت )پانګه(، مصارف، بوختيا، د دندې 

موندنه او د پانګې وېش د پانګې په تشکيل مهمې او د پام وړ اغيزې لري، چې د بودجې د وېش 

 اهميت ترې له ورايه معلومېږي.

په ټولو هغو هېوادونو کې چې له پارملاين حکومت : په بودجه کې د کنرتول او نظارت آسانتياوې -۰

څخه برخمن دي د وګړو اصيل څارنه د الس ته راغلو محصوالتو او بېرته رسېدلو مصارفو څخه د منل 

 کېدو وړ او قناعت بخشه دي.

د بودجې  تصنيف د دولت د هر واحد او هرې ادارې مسئوليت او اختيارات روښانه کوي او په ګڼو 

 ې د نظارت او کنرتول الزم ميکانېزم مهيا کوي.فعاليتونو ک

: د تصنيف په مرسته د الس ته راغيل محصول او مخارجو ترمنځ د مقايسې زمينه برابرول -۰

کوالی شو چې الس ته راغيل څه له مخارجو رسه پرتله کړو او د کمبود، سپام او تعادل حالت معلوم 

ژيکو سياستونو، پروګرامونو او د هېواد د ټولنيزو کړو. هغه بودجه چې دولت يې تنظيموي د سرتاتي

عملياتو ښودونکې ده او بايد په داسې شکل وجود ولري چې د الس ته راغيل محصول او د مخارجو 

ترمنځ همېش يو معقول حالت وجود ولري. نو د نوموړو دواړو اسايس عواملو خصوصيات بايد څرګند 
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 .يش او د دوی په منځ کې پرتله کېدونکي وي

: د مديرانو کار موندنه کېدای يش د پروګرامونو له اعالن څخه وروسته څرګنده د مديريت بهبود -۳

يش او د يوه سازمان اهدافو ته د رسېدو يوه الره روښانه يش. څرنګه چې مجموعي بودجه د يو هېواد 

ت اجرئيوي له اسايس پروګرامونو څخه شمېرل کېږي او د بودجې له تصنيف څخه په استفادې د دول

دستګاوې، اهداف، الس ته راغيل محصوالت )پانګه(، مصارف، پروګرامونه او عملياتو پېژندل کېږي. 

 نو کوالی شو د اجرائيوي دستګاوو کارونه او مديريت ارزيايب کړو.

اجرائيوي مديران د هغو امکاناتو په مرسته چې په واک کې يې لري او د هغو اطالعاتو په مرسته 

ترڅو يو کاميابه  رسه يې لري کوالی شو خپلې دندې، اختيارات او مسئوليتونه وټاکوچې له ځان 

 مديريت ولرو او خپل ټاکل شوي اهداف ترالسه کړو.

 : د دولت په بودجه کې د مخارجو تصنيف -۰

د مخارجو تصنيف د دولتونو د پخوانيو تصانيفو څخه په بودجه کې شمېرل کېږي. د مخارجو په 

 ښه نظارت او مديريت لپاره زمينه برابروي او له زياتو مخارجو څخه مخنيوی کوي.تصنيف کې د 

د مخارجو تصنيف په ساده ډول د دولت په عملياتو رسه د خدماتو او وسايلو کوم چې اخيستي يې 

وي ښه ترشېح او بيانولی يش. پردې اساس په دې ډول تصنيف ډېر تأکيد د حسابدارۍ او د دولت په 

باندې تررسه کېږي. مګر د پرمختګ په اندازه کولو او د دولت د عملياتو په څرنګوايل کې  اداري چارو

 مرسته نه کوي.

 :د مخارجو د تصنيف اهداف: الف

: د مخارجو تصنيف په هره اداره کې د حسابدارۍ د د بودجې تفکيک او د محاسبې مسئوليت -۰

تي دستګاوو کې د موادو مرصف محدود او کار اساس جوړوي او د نوموړو مخارجو په مرسته په دول

کنرتولوي او يا په بله وينا د مخارجو د تصنيف په عميل کېدو رسه په بودجه کې محدودې اجرائيوي 

دستګاوې د خپلو اجرائيوي کارونو په تررسه کولو رسه د تصويب شويو اعتباراتو په احاطه کې هر هغه 

دجه ځانګړې شوې. نو په دې تر تيب مخارج په ښه مرصف تررسه کېږي، چې د هغه لپاره هامغه بو 

 شکل رسه کنرتولېږي.

: د الزمو پالنونو او فعاليتونو لپاره د برآورد برآورد او مديريت په ميتودونو کې پرمختګ او بهبودد  -۲

د محاسبې رضورت هم ګڼل کېږي. د مخارجو تصنيف د يوې ادارې له مديريت رسه د پرسونل د 

مخارجو، د مرصيف موادو د مخارجو او نورو اړوندو مخارجو په ټاکلو او وېش کې مرسته معاشونو په 

کوي او همدارنګه مدير ته د وسايلو د استهالکي مرصف اندازه روښانه کوي او پردې رسبېره له دولت 

 رسه د مخارجو په تحليل او تجزيه کې مرسته کوي.

: د نن ې او تحليل د امکاناتو د برابرولو اغېزېد هېواد پر اقتصاد د دولت د مخارجو د تجزي -۷



 77//    عامه اقتصاد

 

ورځې په اقتصاد کې د دولت رول ددې سبب شوی چې د خاصو مخارجو په تررسه کولو او پراختيا رسه 

ټولنيزه پراختيا تأمني کړي او د وګړو په ژوند کې ښه والی راويل د بېلګې په توګه په بازار او اقتصادي 

رجو کموالی ښه اغېزه لري او له دې څخه د مخارجو د تصنيف اهميت له رونق باندې د پانګه ييزو مخا

 ورايه څرګندېږي او په تصميم نيونه کې مرسته کوي.

: د مخارجو تفکيک او وېش له يوې خوا په برآورد کې آسانتيا راويل او له بلې د مخارجو تفکيک -۰

رڅو حسابونه مو پاک او صفا وي او خوا د حسابونو په اداره او تنظيم کې له موږ رسه مرسته کوي ت

 همدارنګه مخارج مو کم او کنرتول کړي.

: په بودجه کې د خدماتو او کاليو د ونډې اخيستنې د توپري په د کاليو او خدماتو ترمنځ توپري -۰

موخه بايد د مخارجو په تصنيف کې د خدماتو پېرودنه د کاليو له پېرودنې نه جال وي چې نوموړی کار د 

 و د تصنيف په مرسته تررسه کېږي.مخارج

: د مخارجو تصنيف بايد داسې تررسه يش، چې له پانګه ييزو مخارجو رسه د جاري مخارجو توپري -۳

جاري مخارج له پانګه ييزو مخارجو څخه بېل يش. د مثال په توګه د يوې ودانۍ منځ ته راوړل او 

ييزو مخارجو رسه په ټولو جاري مخارجو کې اخيستل د ودانۍ له اجاروي او کرايوي مخارجو او پانګه 

 حسابېږي.

: د ټولو مخارجو له تصنيف او د هغې له وېش څخه وروسته چې په وړو طبقو جزئياتو ته پام کول -۸

 ووېشل يش، امکان لري د هغې يو ټاکلی ډول هم په څو وړو ګروپونو ووېشو.

ف بايد په عمل کې له محاسبوي، مايل : د مخارجو تصنيله حسايب او مايل قوانينو رسه انطباق -۷

 او حسايب له قوانينو رسه د تطبيق وړ وي او د مخارجو د هر يوه حساب ساتنه آسانوي.

 :د مخارجو د تصنيف ډولونه او بڼې -ب

 . د مرصيف موادو  پر اساس تصنيف )پخوانۍ او زړه الره(.۰

 . له سازماين واحدونو رسه سم يا سازماين تصنيف.۲

 يت تصنيف.. عمليا ۷

 (۷۲۲:۰۱. اقتصادي تصنيف )نوې الره(. )۰

: دغه ډول تصنيف د هېوادونو په بودجه کې د مخارجو په د مرصيف موادو پر اساس تصنيف -۰

تصنيف کې پخوانۍ طريقه او الره ده، چې د مخارجو په ګڼ شمېر څپرکو او متفاوتو موادو وېشل 

پروګرام په داخل کې بېلېږي او د اړوند څپرکي په  کېږي. په دې ډول تصنيف کې مشابه مخارج د يوه

رس کې ځای ورکول کېږي مثالً د دولت د مخارجو بېلول له جاري او پانګه ييزو مخارجو رسه چې په 

د پرسونل مخارج. دوهم  -عمده ډول په څلورو څپرکو کې تصنيف يې تررسه کېږي لکه لومړی څپرکی

 انتقايل مخارج. -ه ييز مخارج، څلورم څپرکیپانګ -څپرکی اداري مخارج. درېيم څپرکی
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: په دې ډول تصنيف کې مخارج د هغو دولتي سازمانونو پر د سازماين واحدونو پر اساس تصنيف -۲

اساس چې وړانديز کوونکي او اجراء کوونکي د تصويب شويو پروګرامونو وي، پېشبني کېږي. معموالً 

ف د فرعي عملياتو او وظايفو په صورت ګروپ بندي په هر هېواد کې د دولت اصيل عمليات او وظاي

شوي او د هغې د تررسه کولو مسئوليت يو يا څو دولتي سازمانونه تررسه کوي. پردې رسبېره د دولت 

ټولو مقاصدو او اهدافو ته رسېدل د سازمانونو د اهدافو او مقاصدو د رسېدو په واسطه تحقيق مومي. 

(۳۷:۳) 

ديريت د سازماين واحدونو پر اساس د مخارجو له تصنيف رسه الزم او مايل کنرتول او سم مايل م

تړلی دی. ځکه چې دولتي دستګاوې معموالً وظيفې، اختيارات او د مسئوليتونو اصيل کرښې ټاکي. 

ددې تصنيف اصيل تفاوت له عمليايت تصنيف رسه په دې کې دی چې د هر سازماين واحد مسئوليت 

اسې حال کې چې امکان لري يوه تصويب شوې وظيفه او پروګرام د همېش ثابت او مشخص وي په د

 څو دولتي سازمانونو په واسطه تررسه يش.

د دولتي سازمانونو د اعتباراتو د وړاندوينې د لزوم له علتونو څخه يو بل علت د دولت په بودجه کې 

ړې انجام د تصويب شويو دادی چې ياد سازمانونه د تعهداتو د منځ ته راتګ واحدونه او د پيسو د ورک

اعتباراتو په چوکاټ کې او په کيل ډول د بودجې اجرائيوي واحدونه حسابېږي. پردې رسبېره الزمه ده 

هر يو له اعتباراتو نه د دولت په بودجه کې پېشبيني يش ترڅو د واقعي مسئوليت د ميزان ټاکل او د 

 دافو رسه امکان ولري. تررسه شويو عملياتو مقايسه له تصويب شويو وظايفو او اه

دا ډول تصنيف يا د بودجې تنظيم د ادارې يا مؤسسايت تنظيم په نوم هم يادېږي. له دې ډول 

تصنيف رسه سم بودجه په وزارتونو وېشل کېږي. هر وزارت او يا مؤسسه د يوې ځانګړې بودجې 

ان بودجه په همدې لرونکی دی چې په هغه کې د هر وزارت د وظايفو ساحه منعکس کېږي. د افغانست

 شکل تنظيم او تصنيف کېږي.

: په دې تصنيف کې د دولت او سازمانونو مخارج او اعتبارات د هغه اصيل عمليايت تصنيف -۷

اهدافو او مقاصدو ته په پاملرنې رسه د وظايفو، پروګرامونو، طرحو او مختلفو فعاليتونو په صورت کې 

روستی حاصل، اصيل هدف او موخه بې له دې چې د پېشبيني کېږي او د مخارجو د تررسه کولو و 

مخارجو ډول او حقيقت ته پاملرنه ويش په پام کې نيول کېږي. له دې تصنيف نه په ګټه اخيستلو رسه 

چې له عمليايت او پروګرامي بودجې له پيدايښت څخه وروسته دود شوې ده دولت يا دولتي سازمان دا 

اعتبارات بايد د خپلو تصويب شويو اهدافو او وظايفو لپاره  څرګندوي چې کوم عمليات په څه اندازه

 تررسه کړي.

په کيل ډول ويلی شو چې د پروګرام شوې بودجې په روش کې  د محاسبايت مسئوليتونو له نظره د 

مخارجو تصنيف، د مخارجو برآورد، د دولت د مخارجو د تحليل أثر، تجزيه او د مديريت د الرو د بهبود 

د هېواد پر اقتصاد الزم او ګټور دی. په  هغه تصنيف کې چې تر بحث الندې ده، او پرمختګ، 
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پروګرامونه، فعاليتونه او متجانس عمليات چې په دولت او يا د دولت په سازمان پورې اړه لري او د 

مشابه کمي او کيفي )څومره وايل او څرنګوايل( اهدافو او مقاصدو لرونکي دي. په هر يو ګروپ او 

ترڅو دولت او قانون جوړونکې ادارې وکوالی يش د الزمو اعتباراتو د  بيني کېږيبقو کې پېشکيل ط

ميزان په هکله د مختلفو مخارجو لپاره د پروګرامونو د نه د تررسه کولو د ګټو، لومړيتوبونو او نتايجو په 

 پام کې نيولورسه الزم تصاميم ونييس.

وظيفوي تصنيف په نوم هم يادېږي، له مختلفو وظايفو او د بودجې دا ډول تنظيم او تصنيف چې د 

پروګرامونو رسه سم تررسه کېږي. د مثال په توګه د اداري خدماتو بودجه، د صحي چارو بودجه، د 

 زراعتي چارو بودجه، د ځنګل دارۍ بودجه او نور.

رو واليتونو کال راهيسې د افغانستان په څلو  ۰۷۷۳د بودجې دا ډول تصنيف په امتحاين ډول له 

 کې پيل شوی دی او هيله ده چې په وروستيو کلونو کې بيا پراختيا ومومي.

 :د عمليايت تصنيف اصول

رسه له دې چې په بودجه کې پېشبيني شوې دندې او پروګرامونه په مختلفو هېوادونو کې توپري 

ليايت تصنيف حاکم لري، په زياتو هېوادونو کې د دولت عمليات، د خدماتو په اصيل طبقو او په عم

 (۳۰:۳اصول رسه ورته او په الندې ډول دي: )

. دولت ټولې دندې، خدمات، فعاليتونه او اقتصادي او ټولنيز عمومي عمليات بايد په عمليايت ۰

تصنيف کې منظور يش. ځکه يوازې په دې صورت کې امکان لري چې دغه تصنيف په پروګرام 

 نه او د لومړيتوبونو په ټاکنه کې مرسته وکړي.جوړونه او مايل او اقتصادي تصميم نيو 

ډول دی، چې د دولت کيل دندې په پورتنۍ  3. د عملياتو او دندو پر اساس تصنيف معموالً په هرمي۲

برخه او جزيئ دندې يې په الندې برخه کې تررسه کېږي. په هغه ترتيب چې عمليات او وظايف په 

خ او د پورتنۍ سطحې وظايف پورته او له بلې خوا د ګڼ هره سطحه کې د عملياتو د برخې په يوه اړ 

 شمېر وظايفو، متجانسو او مشابه عملياتو لپاره الندينۍ سطحې دي.

. په ياد تصنيف کې د دولت هغه ډله عمليات او خدمات چې نه شو کوالی هغه ته په مشخصو ۷

ارونه، اداري کارونه او نور پروګرامونو او فعاليتونو کې ارتباط ورکړو لکه داخيل کارونه، شخيص ک

 معموالً په بېالبېلو طبقو کې مثالً د مايل، اداري او عمومي خدماتو تر عنوان الندې تصنيف يش.

. په عمليايت تصنيف کې د دولت د عمومي تأسيساتو اړوند اعتبارات د بېلې طبقې په شکل نه ۰

کې چې بايد له يادو تأسيساتو څخه پېشبيني کېږي، بلکې د پروګرامونو له فعاليتونو رسه په خوا 

ګټه وکړي، منظورېږي. ځکه هغه څه چې ارزښت لري د عمومي تأسيساتو د منځ ته راتګ اهداف 

 او د هغې ګټې د مختلفو پروګرامونو لپاره دي.

                                                           
 هنديس شکل -3 
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 : اقتصادي تصنيف -۰

پيدا دا ډول تصنيف د آثارو او اقتصادي پېښو په تحليل او تجزيه کې چې د بودجې له اجراء نه 

شوې وي رڼا اچوي. همدارنګه وړ اغېزې د دولت د مخارجو په لوی حجم کې په ميل الس ته راوړنو، 

سړي رس عايد، کاروبار، اقتصادي پرمختګ باندې واردوي. په اقتصادي تصنيف کې د دولت رول د يو 

 (۷۳۲:۰۱هېواد په اقتصاد کې برريس، تجزيه او تحليلوي. )

د تحقق موندنې په خاطر له بودجې څخه د سمې ګټې اخيستنې په  د دولت د اقتصادي اهدافو 

موخه د ټولنې په پروګرامونو کې تصنيف ښکاره رول لري. له شک پرته هغه اطالعات چې الس ته 

راغيل دي له اقتصادي تصنيف نه هغو دولتونو ته چې زياتې او ډول ډول دندې ور اوړي زيات اهميت 

پر ودې هېوادونه په دې ګروپ کې راځي. ددغه تصنيف زيات  پيدا کوي چې يو زيات شمېر مخ

اطالعات د اقتصادي حسابدارۍ له الرې تنظيم او برابرېږي. په اقتصادي حساب دارۍ کې ځينې 

 مهم عنوانونه چې تر بحث الندې دي هغه دا دي:

په  توليد، ميل ناخالص محصول، داخيل ناخالص محصول، ميل عايد او د سړي رس عايد )ګټه(،

اقتصادي تصنيف کې د پويل سياستونو ترمنځ اړيکې، د دولت اقتصادي او مايل فعاليتونه په ميل 

 ناخالص توليد کې په نښه کوي.

اقتصادي تصنيف عموماً د پروګرامونو او تصميم نيولو په موخه په سيايس او اقتصادي لوړو برخو 

په ټيټو برخو کې ګټور نه ثابتېږي. د بودجې کې ګټور ثابتېږي او د بودجې د برابرولو او تنظيم رول 

سياست د يوه هېواد په پراختيا او اقتصادي حالت په ښه وايل کې د امکان تر حده د اطالعاتو پر 

اساس د کارونو تأثري په اقتصادي چارو باندې له ټولنې رسه سم نه جوړېږي. نو دلته دې نتيجې ته 

ګټورو اطالعاتو په باره کې د اقتصادي فعاليتونو  رسېږو چې اقتصادي تصنيف کوالی يش د خپلو

اختيار له ځان رسه ولري لکه څرنګه چې پروګرام جوړونکی خپل حسابونه د دولت د ناخالصو توليداتو 

په واسطه پوره کوي، په اقتصادي تصنيف کې د دولت جاري مخارج بايد له پانګه ييز مخارجو او 

 ت څخه جال يش.وسايل او خدمات بايد له انتقايل دول

په دې تصنيف کې د دولت برخه له ځينو برخو څخه شمېرل کېږي او د پويل او مايل سياستونو په 

واسطه  کنرتولېدلی يش. دغه ډول تصنيف په افغانستان کې لږ تر سرتګو کېږي او يوازې دولتي 

او د بودجې په  مخارج له عادي او انکشايف مخارجو رسه جال کېدای يش. اقتصادي تصنيف په لوايحو

قوانينو کې نه ليدل کېږي. مګر تأثري يې د عوايدو په ترالسه کولو او د ميل اقتصاد د مخارجو په تررسه 

 کولو رسه د هېواد په اقتصاد کې د پام وړ دی.

 د اقتصادي تصنيف اصول

 : د دولت د عملياتو کړنې بايد د پام وړ وي )له ځينو پرته(جامع والی. ۰
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دغه تصنيف بايد د دولتي حسابونو پر اساس او د مايل کال د واحدونو په پام کې نيولو  :مايل دورې. ۲

رسه ويش او په ترتيب رسه دغه د بودجې تصنيف جاري کال، تېر کال او راتلونکی کال بايد ټول 

 په جدول کې شتون ولري ترڅو د مقايسې امکانات مساعد کړي.

د جاري مخارجو توپري له پانګه ييز مخارجو څخه رضوري ګڼل : دلته د مخارجو پېژندنه او جالوالی. ۷

 کېږي.

 ۸: دلته د مستقيمو او غري مستقيمو پانګونو تفکيک مطرح شوی. )د پانګونو د ډولونو ترمنځ توپري. ۰

( مستقيمه پانګونه د دولت او غري مستقيمه پانګونه بيا د پورونو )پورو( او مرستو په واسطه  ۲۷:

 تررسه کېږي.

 : په جاري حسابونو کې مخارج په درېيو ګروپونو وېشل کېږي: جاري حسابونه .۰

 او مرستې. -۷انتقايل ورکړې   -۲. کايل او خدمات ۰

: د دولت د سوداګريز مؤسسو حسابونه هم بايد په جال توګه د د دولت د سوداګريز مؤسسو حسابونه. ۳

 حساب په لست کې کنرتول يش.

: په دې رابطه کې له درې الرو څخه کار اخيستل کېږي، د اساس تعينول د عملياتو د حسابدارۍ. ۸

 چې نقد حسابونه، ژمنې او يا همبستګۍ.

 د افغانستان د دولتي مخارجو بودجوي تصنيف

د دولت مخارج په کارونو کې د آسانتيا راوستلو او تنظيم په موخه د بودجې کوډ بندي او تصنيف 

 لتي مخارجو کوډ بندي په الندې ډول ده:ټول رانغاړي. د افغانستان د دو 

الس ته راوړنې  -۲۷له اجناسو او خدماتو څخه ګټه اخيستنه   -۲۲نقدي معاشونه او اجورې  -۲۰

 کار موندنې. -۲۰اجتامعي مرستې، ګټي او برابروالی  -۲۰

د سازماين واحدونو پر اساس په افغانستان کې د کوډ بندۍ او د مخارجو د تصنيف اصول: د 

ازماين واحدونو پر اساس په افغانستان کې د کوډ بندۍ او د مخارجو د تصنيف اصول، چې د س

 افغانستان بودجه يې له مخې ترتيبېږي، په الندې ډول دي:

د ولسمرش د  -۰۰سرته محکمه  -۰۰د چارو اداره  -۰۲ميل شورا  -۰۰د دولتي رياست دفرت  -۰۱

د ميل دفاع وزارت  -۲۲پارملاين چارو کې د دولت وزارت په   -۲۰د ماليې وزارت  -۲۱محافظت رياست 

د کورنيو چارو وزارت  -۲۳د سوداګرۍ وزارت  -۲۰د حج  او اوقافو وزارت  -۲۰د بهرنيو چارو وزارت  -۲۷

د مخابراتو  -۷۰د کانونو وزارت   -۷۲د کډوالو وزارت  -۲۳د لوړو زده کړو وزارت  -۲۷د پوهنې وزارت  -۲۸

د ښځو چارو  -۷۷د عامې روغتيا وزارت  -۷۸د اطالعاتو او کلتور وزارت  -۷۳تصاد وزارت د اق -۷۰وزارت 

د کليو د بيارغونې  -۰۷د فوايد عامې وزارت  -۰۲د انرژۍ او ابو وزارت  -۰۰د کرهنې وزارت  -۷۳وزارت 

د  -۰۳وزارت د قبايلو چارو او رسحداتو  -۰۳د ترانسپورت او هوايي چارو وزارت  -۰۰او پراختيا وزارت 
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د مخدره موادو پر ضد د مبارزې  -۰۲لويه څارنوايل  -۰۰د عدليې وزارت -۰۱ښاري پرمختګ وزارت 

د ملکې خدماتو او اداري اصالحاتو  -۳۲د علومو اکاډمي -۳۰د ژوند د چاپېريال رياست  -۳۱وزارت 

د کارتوګرايف او  -۳۰د ميل أمنيت عمومې رياست  -۳۰د املپيک ميل کمېټه  -۳۷خپلواک کمېسيون 

د اداري فساد ضد اداره  -۳۷د حوادثو ضد اداره  -۳۸د تفتيش او کنرتول رياست  -۳۳جيودوزي رياست 

د کوچيانو د کارونو د انسجام  -۸۳له هېواده بهر د مهاجرينو مشاوريت  -۸۰د اړيکو د نظم اداره  -۸۱

 رياست.

 نه په دې ډول دي:د افغانستان د ميل انکشاف سرتاتيژيکي او پروژيي کوډو 

 -۷۷معارف -۷۲زېربناء او طبيعي منابع  -۷۰حکومتويل، قانون او د برش حقوق  -۲۰أمنيت  -۰۰

 د خصويص سکتور د اقتصاد پرمختګ. -۷۳ټولنيز مالتړ  -۷۰کرهنه او د کليو پراختيا  -۷۰روغتيا 

 :د دولت په بودجه کې د عايدايت منابعو تصنيف -۰

مختلفو ډولونو رضورت او حقيقت: دولتونه د خپلواجرائيوي چارو د تررسه  الف: د دولت د عوايدو د

کولو لپاره د سازمان او د خصويص خدماتو د توليد او نورو وظايفو لپاره چې په غاړه يې لري عوايدو ته 

رضورت لري. نو بناء د دولت د عوايدو راټولول د دولت دنده ده، چې بايد د ټولني د آرامۍ د زياتېدو 

بب يش. همدارنګه د ټولنې د اړتياوو رفع کول د عمومې وسايلو په توګه د دولت په الس تررسه س

کېږي. د دولتونو د مخارجو د متويل په موخه دولت له مختلفو منابعو څخه ډول ډول عوايد راټولوي او 

 د دولت عوايد کوالی شو په دوه عمده برخو ووېشو:

د متويل يوه مهمه الره د مالياتو را ټولول دي، چې د کاليو او  : د دولت د مخارجوماليايت عوايد -۰

خدماتو د وړاندې کولو د دوام تضمني کوي او د دولت مهمه منبع ده. د مالياتو ورکړه قانوين او اجباري 

اړخ لري او د شتمنۍ د زياتوايل بديله الره ده يا په بله وينا دغې منبع ته د پرتلې په کتنه مهم مايل 

له نورو مايل منابعو رسه کوالی شو ووايو چې هر څومره د مالياتو ونډه د دولت د مخارجو په  متويل

 متويل کې زياته يش نو نامطلوب اقتصادي تأثريات کمېږي.

په پرمختللو هېوادونو کې د مخ پر ودې هېوادونو پر خالف چې ماليات يې ناچيزه رول لري، تقريباً 

 (۰:۰۰متويلېږي. ) د دولت ټول مخارج له دغې الرې

 ماليات د مختلفو ډولونو لرونکي دي چې په بېل بحث کې به واضح يش.

جدول: د دولت د مخارجو او عوايدو ترمنځ د ناخالص داخيل توليد اړيکه په څو پرمختللو ) ۰ ( 

 (۰:۰۰ز کال کې په ګوته کوي. ) ۲۱۱۱هېوادونو کې په 

 د هېواد نوم
 د کې توليد ناخالص داخيل په

 ونډه مخارجو د دولت

 د کې توليد ناخالص داخيل په

 ونډه مالياتو

۲.۲۱ ۰۰ متحده اياالت  
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 ۷۰ ۸.۰۷ انګلستان

 ۸.۷۸ ۲.۲۷ فرانسه

 ۳.۲۳ ۰۳ آملان

 ۰.۷۷ ۷.۰۷ اېټاليا

 ۷.۰۳ ۳.۰۷ کاناډا

 ۳.۰۳ ۸.۰۳ جاپان

Source: World Bank ۲۱۱۰ 

داخيل ناخالص توليد د مخارجو د سهم او د مالياتو د پورتني جدول ته په کتو د پورتنيو هېوادونو د 

سهم له مقايسې څخه کوالی شو دا نتيجه واخلو چې ددغو هېوادونو ماليايت سيستم د پورتنيو هېوادونو 

مخارجو ته په بشپړه توګه پوښښ ورکړی دی. په داسې حال کې چې دا ډول وضعيت په مخ پر ودې 

 هېوادونو کې  نه ليدل کېږي.

:  هغه عوايد دي چې دولت يې له خپلو اقتصادي فعاليتونو څخه راټولوي. غري ماليايت عوايد -۲

دغه عوايد يا له مختلفو پانګونو څخه الس ته راځي او يا د هغه کار مزد دی چې دولت يې له ډول ډول 

غوی خدماتو څخه الس ته راوي. ددې ډول عوايدو ځانګړتياوې د ماليايت عوايدو پر خالف چې د ه

ورکړه د خلکو له خوا اجباري شکل لري، د هغوی اختياري والی دی يا په بله وينا ددغو مالياتو اندازه د 

اخيستلو او يا نه اخيستلو له مخې معلومېږي. دا هر څه دولت ته د خلکو له خوا ارايه کېږي. پردې 

 کوو: اساس دغه ډول عوايد غري منظم او نامطمنئ دي چې ځينو برخو ته يې اشاره

الف: هغه ګټه چې د دولت له انحصاراتو څخه منځ ته راځي لکه نفت، د وسپنې پټلۍ، برېښنا او 

 ټېلفون.

ب: د ډول ډول خدماتو لپاره د کار اجوره لکه هغه عوارض چې د دولتي مؤسسو په واسطه  وړاندې 

 کېږي.

 اجاره ورکول.ج: له عمومي امالکو څخه الس ته راغلې ګټې لکه د هغوی پلورل او په 

 د: له مؤسساتو، هېوادونو او پيسو لرونکو چارواکو څخه پور اخيستل.

لکه څرنګه چې ماليايت عوايد د دولت د مخارجو د متويل لپاره کفايت نه کوي، نو دولتونه دغه 

تاوان د غري ماليايت ګټو په واسطه تأمينوي، چې ددې ډول غري ماليايت ګټو اقتصادي اغېزه د دولت د 

 يل مخارجو په متويل کې په پوره ډول يو تر بله توپري لري.ما

 :د افغانستان په بودجه کې د عوايدو تصنيف

د عوايدو له مختلفو ډولونو څخه د آسانتيا او ښه تنظيم په خاطر د دولت بودجه کوډ بندي شوې ده. 

دي په الندې شکل رسه په افغانستان کې د وروستيو تغيرياتو په رامنځ ته کېدو رسه د عوايدو کوډ بن
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 تصنيف کېږي:

 :د دولت د عوايدو کوډونه

متفرقه  -۰۰غري ماليايت عوايد  -۰۷ګمرکي محصول او پر وارداتو ماليه  -۰۲ماليايت عوايد  -۰۰

د  -۰۳پور  -۰۷ټولنيزې سهميې  -۰۸د ودانيو او ځمکو له پلورلو څخه الس ته راغيل عوايد  -۰۰عوايد 

 .بهرنيو هېوادونو مرستې

د افغانستان په بودجه کې د عوايدو او مخارجو تصنيف له عميل ستندردونو رسه په مطابقت کې د 

دولت د امکاناتو او رضورتونو په پام کې نيولو رسه تنظيم شوی او د ممکنه آسانتياوو په غرض د بودجې 

 جوړونې په پروسه کې ترې استفاده کېږي.

وجه مايل سيستم، په ځانګړي ډول دولتي بودجې په په افغانستان کې د جګړو او مشکالتو په 

کال نه  ۰۷۷۰مايل ميدان کې ډېرې لوړې او ژورې زغميل دي. تردې چې په تدريجي ډول رسه له 

کړی. د افغانستان بودجه له تېرو وختونو راپه دې خوا په  راوروسته د هېواد د مايل وضعيت بهبود پيدا

وړ ده او د دولت د فعاليتونو ځانګړې ساحې تر پوښښ الندې  عادي او انکشايف بودجې رسه د  توپري

 راويل.

: چې عادي او ا نکشايف بودجه په کې شامله ده، چې د دولت د مراحلو د تطبيق اصيل بودجه -۰

 او اجراء له الرې تررسه کېږي.

a- عادي بودجه: چې د دولت عادي مخارج په کې شامل دي. په عمده ډول عادي مخارج لکه د

لت د کار کوونکو معاشات، د شيانو د برابرولو مخارج او د دولتي ادارو لپاره خدمات په رانغاړي، چې دو 

په اصل کې بايد د داخيل منابعو له الرې متويل يش. خو متأسفانه په افغانستان کې د داخيل جګړو او 

کال  ۰۷۷۳و حتی په کال او تر ننه هم دا امکان نه دی برابر شوی ا ۰۷۷۰ورانيو څخه راوروسته تر 

کال کې  ۰۷۷۸په حدودو  کې عادي مخارج له داخيل منابعو څخه متويل شوي وو او په   ۶۳۱کې د 

 په نښه کوي.  ۷،۳۸دغه رقم ۶ 

b- انکشايف بودجه چې د دولت په انکشايف پروژو پورې اړه لري او په حقيقت انکشايف بودجه :

رخو کې د دولت د پانګونې منعکس کوونکې ده، چې کې په مختلفو فرهنګي، اجتامعي او اقتصادي ب

ترمياميت مسئوليتونه، ودانۍ، بيارغونه  او د رضوري او عام املنفعه پروژو منځ ته راتګ ټول په رانغاړي، 

 چې متأسفانه په افغانستان کې يې متوييل منابع اوس هم بهرنۍ مرستې او پور دي.

 ۰۷۷۸او په   ۲،۰۷د اصيل بودجې په تناسب ۶  کال کې ۰۷۷۳د افغانستان انکشايف بودجه په 

دی.  ۶۰۸او  ۶۷۱رقم جوړوي، چې د ميل بودجې په تناسب دغه رقم په ترتيب رسه   ۰،۰۰کال کې ۶ 

(۷۰:۰۲) 

: په دې بودجه کې په عمده ډول د انکشايف بودجې فعاليتونه او يو څه برخه په بهرنۍ بودجه -۲
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چې په مستقيم ډول د مرستندويو هېوادونو او نړۍ والو  کې د عادي بودجې فعاليتونه شامل دي،

 مؤسساتو له خوا متويل او اجراء کېږي.

د افغانستان دولت په متوييل منابعو او د هغه په مرصيف استقامتونو باندې مستقيم کنرتول نه 

بهرنۍ بودجې لري. البته د ګڼ شمېر نړۍ والو کنفرانسونو په جريان کې د نړۍ والې ټولنې تعهدات د 

متوييل منابع به غاړه اخيستي دي. په مجموع کې اصيل او بهرنۍ بودجه د افغانستان ميل بودجه 

 تشکيلوي، چې په الندې ډول په نښه کېږي.

د افغانستان د دولت عايدايت منابع چې په اصيل بوديجه کې منعکس کېږي. د هېواد عايدايت 

د دولتي شيانو او خدماتو له  -۲ماليايت عوايد   -۰  سيستم جوړوي چې په عمده ډول متشکل دي له

د دولتي ملکيتونو او جايدادونو د خرڅالو څخه  -۰خارجي مرستې او پورونه  -۷عرضه کولو څخه عوايد 

 جرميې، فيسونه او نور عوايد. -۰عوايد 
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 :لنډيز

د قانون د ضميمې د دولت اقتصادي پالن چې د دولت بودجه هم ورته ويلی شو. د دولتي اقتصاد 

او د بودجې د قانون په توګه او هر کال د پارملان لخوا تأييدېږي. دولتي بودجه د پېشبيني شويو مخارجو 

اعظمي حد دی. د هر يوه ثبت شوي هدف او د يوه بودجوي کال لپاره د ټولو متوقعه عوايدو مجموعه 

 ده.

تأثريات( څرګندېږي او د حکومت د ټولو  دولتي بودجه د دولتي فعاليتونو په څېر )د دولتي مخارجو

پروګرامونو استازيتوب کوي. د بودجې په تصويب رسه اداري سيستم په خپلو فعاليتونو باندې پيل  

کوي او بودجه د دولتي دندو او مخارجو د پر مخ وړلو مسئوله ګرځي. په افغانستان کې د لومړي ځل 

کال کې يې قانوين حيثيت  ۰۷۱۰ې رامنځ ته شوه او پهکال ک ۰۲۳۷لپاره د بودجې کلني تر تيبونه په 

پيدا کړ. د بودجې مفهوم او ماهيت کوالی شو چې په ښه ډول د دولتي بودجې له دندو څخه په 

 استفادې تشخيص کړو، چې په الندې ډول دي:

 د دولتي -۷په اقتصادي پروژو او توليد کې د مداخلې دنده  -۲د ميل عايد د مجدد وېش دنده  -۰

 ټولنيزو سياستونو دنده.

د دولت بودجه د حجم او لوی والې له مخې يو لوی مايل سند دی او د اهميت له مخې د ميل 

اقتصاد په کچه يو ډېر مهم او مستقل عامل دی، چې د هېوادونو د اقتصادي او ټولنيز پرمختګ لپاره 

 ترې کار اخيستل کېږي.

د مايل مديريت موضوع تشکيلوي. د دولتي بودجې  له مايل منابعو څخه سمه او مطلوبه استفاده

هدف له جامع مايل منابعو او امکاناتو څخه سمه ګټه اخيستنه ده ترڅو عمومي اهدافو ته ورسېږي. نو 

پردې اساس دولتي بودجه د دولتي مديريت يوه څانګه ده، له معمول رسه سم په عوايدو او مصارفو 

 و ډولونو او بڼو رسه د بودجې په اليحه کې وېشل شوي دي.پورې د پېشبيني وړ اطالعات په مختلف

 د الندې اهدافو له مخې په بودجه کې تصنيف تررسه کېږي:

د مطلوبو منابعو تخصيص او د بيا ورکړې  -۲په برنامه جوړونه او سياست جوړونه کې آسانتيا  -۰

 -۳د مصارفو او عوايدو پرتله کول  -۰د بودجې د کنرتول آسانتيا  -۰د پايلو تحليل او تجزيه  -۷زياتېدنه 

 د مديريت بهبود.

د دولت د مخارجو تصنيف په بودجه کې ډېر پخوانی تصنيف دی، چې په مخارجو باندې دقيق او 

ژور نظارت ممکن ګرځي، چې د دولت د کار کوونکو په خوښه د مخارجو له تررسه کولو څخه مخنيوی 

 خو لرونکي دي، چې په الندې توګه دي.کوي. د دولت د مخارجو تصنيف د ځانګړو مو 

  -۰عمليايت وېش  - ۷د سازماين واحدونو پر اساس وېش  -۲د مرصيف موادو پر اساس وېش  -۰

 اقتصادي وېش.

د مخارجو وېش له پخوا وختونو څخه د افغانستان  په بودجه کې د اداري واحدونو او هم د مرصيف 
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فغانستان د ميل پرمختيايي سرتاتيژۍ پر اساس د برنامو د موادو پر اساس معمول و. نو په پای کې د ا

وېش يا د برنامو پر اساس بودجه، يا پروګرام پر اساس د منونې په ډول په څو وزارتونو کې کار پيل کړ 

او هم د واليتونو پر اساس د بودجې ترتيب  د آزمايښت په شکل پيل شوې. پردې رسبېره د افغانستان 

يژۍ رسه سم د بودجې مصارف په اتو سکتورونو وېشل شوې او د هر سکتور لپاره ميل پرمختيايي سرتات

 په عادي او هم په انکشايف برخه کې مصارف ځانګړي شوي او ترتيب شوي.

دولتونه د دندو د اجراء لپاره، د عمومي کاليو او خدماتو د توليد لپاره عوايدو ته اړتيا لري، چې 

 لپاره مختلفو عوايدو راټولولو ته اړتيا لري.دولتونه د خپلو مخارجو د متويل 

دولتي عوايدو په عمده ډول  په ماليايت او غري ماليايت عوايدو باندې وېشل کېدای يش، د دولت 

عوايد په بودجه کې وېشل شوي او په ځانګړي ډول کوډ بندي شوي دي، چې په بودجه کې د ښه 

 مساعدوي.تنظيم او په ښه شان رسه له عوايدو څخه استفاده 

د افغانستان بودجه چې له پخوا څخه په انکشايف او عادي بودجه باندې وېشل شوې، چې اوس 

بهرنۍ بودجه هم پکې زياته شوې او د افغانستان د ميل بودجې په نوم په مختلفو برخو کې د دولت 

 فعاليتونه تر خپل پوښښ الندې راويل.
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 :پوښتنې

 . بودجه تعريف کړئ ؟۰

 بندي څه مفهوم لري؟. بودجه ۲

 . کلنۍ بودجه جوړونه په افغانستان کې له کوم کال نه راپه دېخوا قانوين اړخ پيداکړی؟ ۷

 . د بودجې مهمې دندې کومې دي؟ ۰

 . مديريت څه مفهوم لري او مايل مديريت د مديرت کومې ساحې تر خپل سيوري الندې راويل؟۰

 . په بودجه کې تصنيف ولې اړين کڼل کېږي؟۳

 . په بودجه کې د ډلبندۍ اهداف کوم دي؟۸

 . په بودجه کې د مصارفو د وېش موخې  څه ډول توضېح کېدای يش؟۷

 . د مصافو د وېش د ډولونو نومونه واخلئ؟۳

 . د اداري واحدونو پر اساس وېش څه مفهوم څرګندوي؟ ۰۱

 . د اقتصادي وېش اصول کوم دي؟ ۰۰

 ونو وېشل کېدای يش؟. د عوايدو د وېش په کومو عمده ګروپ۰۲

 . د دولت غري ماليايت عوايدو کوم دي؟۰۷

 . د افغانستان په بودجه کې عوايدو په کومو کوډونو وېشل شوي دي؟۰۰

 . د افغانستان په بودجه کې د دولت د مصارفو کوډ بندۍ کومې دي ويې ليکئ؟۰۰

 کړئ؟ . د افغانستان ميل بودجه په کومو برخو کې شامله ده هر يو يې ترشېح۰۳

 :مأخذونه

 (. سياست بودجه. مطبعه بهري، کابل. ۰۷۷۰. حقايقی، عبدالله. )۰

 (. تاريخ مخترص افغانستان جلد دوم. مطبعه دولتی، کابل. ۰۷۰۳. حبيبی، عبدالحی. )۲

(. بودجه دولتي و رول ان در هآمهنګی انکشاف اقتصادی. )منت ۰۳۳۰.  رديو نو وه، و. ن. ) ۷

 الی و احصايه، ماسکو. روسی(، نرشيه امور م

 (. چاپ مهر )قم(، تهران.۰( اقتصاد برخه عمومی )۰۷۷۰. صميمی، جعفری. ) ۰

( رول بودجه دولتی و تأثريات آن بر انکشاف اقتصادی. مجله علوم ۰۷۸۰. عارف، عبد القيوم. )۰

 ، کابل  ۰۷۸۰، سال ۷-۲اجتامعی شامره 

 ت فروزش، تهران.( بودجه. انتشارا۰۷۷۰. فرج وند، اسفنديار. )۳

( اصول بودجه بندی رسمايوی. سازمان چاپ و انتشارات ۰۷۷۲.  فدايی، نژاد، محمد اسمعيل. )۸

 وزارت فرهنګ و ارشاد اسالمی، تهران.

 ( مبادی اقتصاد ملی )ترجمه، داکرت شهيدی(. مطبعه والن، کابل. ۰۷۷۲. لووين شتاين. ) ۷
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 يا دولتی. ) ترجمه نبی رفيع(، مطبعه والن، کابل. ( علم ماليات عامه۰۷۷۲. کتلر، ګروسی. ) ۳

 ( اصول تنظيم و کنرتول بودجه  دولتی. چاپ روشن )همدان(، تهران.۰۷۷۰. موسوی، حبيب. )۰۱

 ، کابل.۰۷۷۳( رياست بودجه. بودجه سال ۰۷۷۳. وزارت ماليه. )۰۰

 ، کابل.۰۷۷۸( رياست بودجه سال ۰۷۷۸. وزارت ماليه. )۰۲
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 پنځم څپرکی

 ولت او د عوايدو وېشد

د بازار په اقتصادي نظام کې د ټولنې د وګړو خپل عوايد د هغو منابعو د عرضې په وسيله چې له 

 هغو رسه دي ترالسه کوي، چې دغه منابع په درې ګروپونو وېشل کېږي.

 انساين پانګه (1

 مايل پانګه (2

 فزيکي پانګه (3

مايل پانګه د مال په مقابل کې د ګټې  انساين پانګه د کار په مقابل کې د مزد ترالسه کول دي،

 ترالسه کول او فزيکي پانګه لکه ځمکه يا کور، چې د اجارې يا کرايې په مقابل کې ورکول کېږي.

د هر وګړي عوايد د هغه په منابعو پورې تړاو لري، چې له دغو منابعو څخه عوايد ترالسه کوي. د 

د څو عواملو د تأثري الندې راځي لکه د ژوند په اوږدو توليد د عواملو وېش په فزيکي يا پانګه ييز شکل 

کې د هغوی ذخريه کول او په ظاملانه ډول د ځمکو غصب، د بازار په اقتصادي نظام کې هغه څه دي، 

چې د توليدي عواملو په غري عادالنه وېش باندې يې تأثري کړی. لکه څرنګه چې په انګلستان کې په 

وګړو په  ۶۳۱پانګوالو په الس کې وو او پاته نيم عوامل د  ۶۰۱مل د ز کې د توليد نيم عوا۰۳۳۱کال 

 (۲۱۰: ۰الس کې وو. )

شتمني د انساين پانګې په شکل، يعنې انساين قوه د انسان په قدرت او وړتيا پورې ارتباط لري، 

 چې د ژوند په اوږدو کې ترالسه شوی، چې هم له ذايت او هم له اکتسايب اړخه فرق لري. نړۍ وال

واقعيتونه ښيي، چې فقر او بې عدالتي د اقتصادي انکشاف برعکس په هغو هېوادونو کې، چې د بازار 

اقتصادي نظام لرونکي دي، مخ پر وړاندې روان دي. علت يې دادی، چې د عوايدو  وېش په دې 

ګه( له ډول نظامونو کې له يوه اړخه په هغه شتمنيو او پانګو پورې چې )انساين، مايل او فزيکي پان

خلکو رسه دي، اړه لري او له بلې خوا هغه قېمتونه چې په دغو عواملو باندې وضع کېږي، يعنې هغه 

څوک چې زياتې پيسې لري عوايد يې زيات او له بلې خوا قېمتونه بيا نېستمن او شتمن کسان يو شان 

ه، چې د عوايدو په ورکوي چې د عوايدو د وېش نابرابري زياتوي. ددغو مشکالتو په پام کې نيولو رس 

وېش کې وجود لري او همدارنګه د بازار اقتصاد ورته پاملرنه نه کوي. نو علامء په دې عقيده شول او 

دا رضورت پيدا شو، چې دولت د عوايدو د وېش په برخه کې مداخله وکړي. لکه څرنګه چې ماسګريو 

او د سياست په ټاکولو کې يوه  تأکېد کوي، چې دا ډېره واضح خربه ده، چې د وېش مسايل په سياست

حيايت وسيله ده او وي به، او هېڅ داسې عرصي اقتصاد به پيدا نه يش، چې د عوايدو وېش په مکمل 

 (۰۱:۳۳۷ډول بازار ته پرېږدي. )

د دولت په وظايفو کې د عوايدو عادالنه وېش ځانګړی اهميت لري او د هر سياست له خاصو 
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نه وېش په لوري حرکت يو منصفانه کړنه ده، مګر د انصاف معنا د اهدافو څخه ګنل کېږي او د عادال 

مختلفو علامنو د کيش او کړپ سبب شوې ده. دولت بايد له دين او فلسفې رسه سم د عدالت مفهوم 

 او مطلب روښانه کړي او دا قضاوت وکړي، چې د بازار کړنې په کوم شکل دي.

کېږي،له اقتصادي اړخه د عوايدو په وېش  د عوايدو وېش يو اقتصادي او سيايس هدف شمېرل

کې تغيريات کوالی يش، چې د سپام په نرخ، پانګونه، عرضه او تقاضا او داسې نورو متحولينو باندې 

منفي تأثري وکړي. له سيايس پلوه هم د عوايدو عادالنه وېش د رايې ورکوونکو لپاره ډېر مهمه دی. د 

يانوي يا په بله وينا د يوه هېواد د وګړو ترمنځ د نابرابرۍ  او بې عوايدو وېش د يوه هېواد د وګړو حالت ب

 (۸:۰۰۰عدالتۍ څرګندونه کوي. )

ځکه چې د وېش  ترڅو د بې عدالتۍ کنرتول او مخنيوی وکړي. د دولت له مهمو دندو څخه ده

ترڅو دولت د بې عدالتۍ د کمولو او کنرتول لپاره هر ډول وسايل په کار واچوي او  وظيفه دا حکم کوي

د هغوی مخنيوی لپاره تدابري ونييس. په عامه اقتصاد کې د دولت د عوايدو او مخارجو له اهدافو څخه 

توليد او يو تر ټولو مهم هدف د ټولنې د افرادو، د اقتصاد د مختلفو سکتورونو او مختلفو سيمو ترمنځ په 

د عايد په وېش باندې د دولت د عوايدو او مخارجو تأثري دی. په دې څپرکي کې په لومړي رس کې د 

عوايدو منابع پېژندل شوي، وروسته د غري عادالنه وېش د اندازه ګريۍ امکانات او هغه عوامل چې د 

 بې عدالتۍ سبب ګرځېديل، څېړل شوي دي.

النه وېش له الرې د عايد د عادالنه وېش د امکاناتو لپاره همدارنګه په دې څپرکي کې د غري عاد 

 نظريات او په پای کې د موضوعاتو خالصه، مترينات او مأخذونه واضح شوي دي.

 : د عوايدو منابع -۰

 (۰۳:۰خلک، کورنۍ او ټول حکمي کسان معموالً خپل عوايدو له درېيو الرو څخه ترالسه کوي. )

 .د الس مزدوري 

 داد او ملکيت له الرې.د عوايد د جاي 

 .د دولت له الرې 

: له اريث پلوه خلک د مختلفو استعدادونو او وړتياوو لرونکي دي. هر وګړی د الس مزودري -الف

کوالی يش، چې له خپل استعداد رسه سم خپله پانګه ډېره کړي. د کار او پانګې جوړښت ماهره وګړو 

په کار پورې مثالً د يوې ګل پلورنې په پرتله په کان ته اړتيا لري. د الس په مزدورۍ کې فرق د وګړو 

کې کار کول ممکن زيات عوايد ولري. همدارنګه له ذايت وړتيا پرته پانګه د کار ډول تبعيض، کورنۍ، 

موقعيت، رنګ، نژاد او داسې نور شيان هم کوالی يش، چې د الس په مزدورۍ باندې تأثري ولري 

 ي لري، زيات عوايد ترالسه کوي.همدارنګه هغه کورنۍ، چې زيات وګړ 

: د نابرابرۍ عمده علت دادی، چې ځينې خلک د عوايدو د جايداد او ملکيت له الرې عوايد -ب
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زياتې منابع لري، پرته له دې چې د الس مزدوري کوي او ځينې خلک رصف د الس مزدوري کوي. 

لومړی داچې شتمني لري او يوه کورنۍ چې کوم عوايد ترالسه کوي په څو شيانو پوري تړاو لري. 

دوهم داچې څه ډول شتمني لري. ممکن وګړي خپله شتمني له اوږدمهاله او لنډمهاله پانګونې څخه 

چې په بانک کې يې لري، ترالسه کړي او يا هم ځينې وګړي د شتمنۍ د سهم پر اساس ترالسه کړي 

کړي اويا هم دجايداد  او يا هم ځينې وګړي خپله شتمني د سواګرۍ او صنعت پر اساس ترالسه

اوملکيت له الرې درايي ترالسه کړي اوځينې وګړي چې کوم ډول شتمني ترالسه کوي، د شخيص 

ملکيت پر اساس دي، يعنې ځينې خلک رصف يوکور لري پرته له دې چې اجاره ورکړي د کور د قېمت 

 له لوړېدو څخه هم ګټه ترالسه کوي.

وري انتقايل ورکړې، هغه پيسې دي، چې پرته له دې چې د دولت له ل د دولت له الرې عوايد: -ج

يو کس کوم کار وکړي، د دولت له لوري ورکول کېږي. له دې ډول ورکړو څخه د دولت مرسته له هغه 

کورنيو رسه چې زيان يې ليدلی وي. د دولت ورکړه وزګارو کسانو، معيوبينو او همدارنګه تقاعد شويو 

چې د دوی له سپام څخه ورکول کېږي، دا د تقاعد پيسې د وګړو په  کسانو ته د دولت دومداره ورکړه

 کار، کاري تجربې او رتبې پوري تړاو لري.

 :د عايد غري عادالنه وېش د اندازګريۍ وسايل -۲

د عوايدو وېش د يوه هېواد د وګړو په عايد پوري تړاو لري. بناء يو هېواد د وګړو د عوايدو معلومول  

 ميل عايد پورې تړاو لري او هغه د ميل عايد په وسيله اندازه کېږي. د هامغه هېواد په 

د عايد د غري عادالنه وېش د اندازه کولو لپاره د يو هېواد ټول عايد د هېواد د ټولو وګړو په شمېر 

ګروپونو وېشل  ۶ ۰۱لسو ۰۱ګروپونه او يا هم په  ۶۲۱باندې له وېش څخه عبارت دی. معموالً په پنځو 

هر ګروپ په مقابل کې د هغوی سهم او فيصدي وجود لري، که چېرې ددغو ګروپونو په منځ کېږي. د 

کې فرق پيدا يش، نو دا په دې معنا ده چې  بې عدالتي وجود لري. دغه اندازه ګريي د مهمو معيارونو 

پر اساس تررسه کېږي، چې په دې ډول دي: د لورنس منحني، جيني رضيب او اتکينسون رضيب، 

 ټولو کې لومړی معيار ډېر اهميت لري.چې په 

: دا يوه پخوانۍ طريقه ده، چې د هغه د کشفوونکي، يعنې لورنس په نامه په د لورنس منحني -الف

 (۲۰۱: ۰کال کې مشهوره شوې ده، چې د بې عدالتۍ لپاره ترې استفاده کوي. ) ۰۳۱۰

د وګړو عوايد معلوموي.  د لورنس منحني په حقيقت کې يو هنديس تغيري دی، چې د يوه هېواد 

ددغه منحني د رسمولو لپاره لومړی د يوه هېواد وګړي او د هغوی له عوايدو رسه سم له الندې نه پورته 

 خوا په څو ګروپونو وېشو.

وګړي د هغوی له عوايدو رسه  ۶۲۱ددغو ګروپونو شمېر معموالً پنځه دی، چې په هر ګروپ کې

و د هر ګروپ لپاره د هغوی عوايد په فيصدي رسه ښيي او د سم له ښکته نه پورته خوا مشخص کوي ا



 23//    عامه اقتصاد

 

  yمحور د وګړو فيصدي د xټول ميل عايد پر اساس يې محاسبه کوي. په دغه هنديس شکل کې د 

محور د ميل عايد فيصدي ښکاره کوي. د مثال په ډول، په دې ځای کې د عوايدو د وېش حالت په 

 طه وېش کوو.ز کې د لورنس په واس ۰۳۷۱امريکا کې په 

 (۷۰۱:۰ز کال په امريکا کې د عايد وېش ) ۰۳۷۰( جدول: په ۲) 

د عايد د سهم  د نفوس د افرادو فيصدي

 فيصدي

X  د نفوس

 ټيټه فيصدي

Y  په  ټوليز ډول

 عايد فيصدي

 ۰.۳ ۲۱ ۰۳ )تر ټولو ټيټ( ۶۲۱لومړی 

 ۰۰.۰ ۰۱ ۰۱.۳ ۶۷۱دوهم 

 ۷۲.۰ ۳۱ ۰۳.۳ ۶۲۱درېيم 

 ۰۳.۳ ۷۱ ۲۰.۲  ۶۲۱څلورم 

 ۰۱۱ ۰۱۱ ۷۰.۰ ۶۲۱پنځم 

 د پورته جدول د ارقامو معلومات د لورنس د منحني په وسيله  په الندې ګراف کې ښودل کېږي.  

 شکل: د لورنس منحني (4)

 

 

 

 

 

  

 

 

 

خط د کاملې وېش عوايد راښيي، په داسې حال کې چې په جدول  OAمنحني شکل کې  د  aد 

کم عوايد د هغه وګړو لپاره دي، چې د  ۲۱۶ز کال په امريکا کې  ۰۳۷۰کې معلومېږي، چې په کال 

 له ميل عايد څخه استفاده کوي. ۰،۷۲۶وګړو رصف  ۳۱۶ده او د  ۳،۰۶عوايدو اندازه يې 

خط ته نږدې يش، نو د عايد وېش   OAس منحني دد لوران شکل ته په کتو رسه که هر څومره

 عادالنه دی او هر څومره چې په خط باندې منطبق يش، نو کامالً عادالنه وېش رامنځ ته کېږي.

دغه رضيب د لورنس له منحني څخه ترالسه کېږي، چې د نابرابرۍ يو له  ب( د جيني رضيب:

منحني او کاملې وېش کرښې ترمنځ ټول  مهمو پارامرتونو څخه شمېرل کېږي. دغه رضيب د لورنس د
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دی. په پورته شکل کې د لورنس منحني او کاملې  برابرۍ کرښې ترمنځ   (OAB)مساحت نسبت

 (۰۲:۰رسه ښيو او دغه رضيب داسې ترالسه کوو. ) Qمساحت په 

Qمساحت    

OAB مساحت
  G =

SQ

SOAB
 رضيب  =

په عادي حالت کې دغه رضيب د يوه او صفر تر منځ تغيري کوي. که چېرې د عوايدو وېش کرښه 

درجو باندې منطبق او د جيني رضيب صفر کېږي او که  ۰۰مکمله برابره وي، نو د لورنس منحني په 

نس نو د لور « يعنې ټول عوايد په يوه نفر پورې تعلق ولري»چېرې د عوايدو کامله وېش نابرابره وي 

کرښې پورې تعلق لري او د جيني رضيب له يو رسه مساوي کېږي، نو بناء هر څومره  OABمنحني په 

چې دغه رضيب صفر ته نږدې کېږي، په هامغه اندازه نابرابري له منځه ځي او برعکس هر څومره 

س له چې دغه رضيب يوه ته نږدې کېږي، په هامغه اندازه نابرابري زياتېږي. نو پردې اساس د لورن

منحني رسه د جيني د رضيب پرتله کول په ځانګړي ډول د عوايدو د وېش د نابرابرۍ په انداز کولو کې 

د لورنس د منحني خالف، د جيني رضيب کوالی يش چې د عايد د نابرابرۍ د شدت درجه دقيقه او په 

 يوه شمېره کې په خلص ډول اندازه کړي.

ه يو بل رسه ارتباط لري او کوالی يش د نابرابرۍ پردې اساس دغه رضيب او د لورنس منحني ل

 اندازه معلومه کړي.

اتکينسون کوشش وکړ، چې د ارزښت پر اساس قضاوت وکړي او د  ج( د اتکينسون رضيب:

نابرابرۍ اندازه معلومه کړي. نوموړي ددې مسئلې د حل لپاره د يوې ټولنې رفاه هم ورګډه کړه. د 

ړ دی، چې د يوې ټولنې د رفاه زيان هم په نابرابرۍ باندې تأثري اتکنيسون رضيب په دې باندې وال 

لري. نوموړي اجتامعي رفاه د ټولو وګړو هڅې بويل او وايې، چې دغه هڅې په دوه عواملو پورې تړاو 

 (۰۳۰:۳لري. )

 د وګړو عوايد. (1

 له نابرابرۍ څخه د ټولنې ډډه. (2

ه وي، نو د عوايدو دوهم کيل وېش له که چېرې د عوايدو په برخه کې د نزويل کېدو فرضيه سم

 شتمن څخه فقري ته، نو د ټولنې رفاه زياتېږي.

هغه خپل رضيب په کل يا ټول عايد کې د له السه تليل اندازې  پر اساس، د زياتې برابرۍ د 

ترالسه کولو په موخه محاسبه کړې. دغه رضيب چې په حقيقت کې د معادلې وېش يو معيار دی 

لنه په کومه اندازه حارضه ده چې له خپل ټول عايد څخه د مساوي عوايدو هدف ته داسې ښيي، چې ټو 

 ورسېږي، له السه ورکړي.

و ښيو. کوالی شو د اتکينسون  Yuوښيو او جاري متوسط عايد په  Yeکه چېرې برابره وېش په 

 په داسې ډول وليکو. رضيب
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A=(1-Ye/Yu)x100 

رسه وي نو برابري په  A=0نځ تغيري کوي،  کله  چې د اتکينسون عددي مقدار د صفر او سلو ترم

نو په کامله توګه نابرابري وجود لري.  A=100او که چېرې      Ye = Yuکامل ډول وجود لري. ځکه چې

لوړېږي په هامغه اندازه نا برابري زياتېږي  Aنو په همدې اساس ويلی شو چې هر څومره چې 

ه اندازه چې د اړتياوو اندازه له نابرابرۍ څخه زياته يش، همدارنګه د يوې مشخصې وېش لپاره، په هر 

کې د ټول موجود عايد په  7 .90وي کوالی شو يوازې A= 9.3  ۶لوړېږي. که چېرې Aپه هامغه اندازه 

فعيل  ټولنيزې رفاه په الس ته راوړلو براليس شو. په دې رشط چې ټول خلک ددې عايد مساوي برخه 

 ي.د ځان لپاره ځانګړې کړې و 

 : د عوايدو په نابرابره وېش کې مؤثره عوامل -۷

د هېوادونو له تجربو او تاريخي شواهدو څخه د الس ته راغلې پانګې د نابرابر وېش په هکله 

ښودل شوې چې د الس ته راغلې پانګې په نابرابر وېش کې مختلف عوامل وجود لري، چې مشهور يې 

 دادي:

نابرابر وېش عمده برخه د اقتصادي کړنې پر اساس د بازار، خصوصاً : د پانګې د د بازار شکل -الف

 د توليد او وېش په مرسته پېژندل کېږي.

د کوچنيو اقتصادي نظريو پر اساس د وېش په عمليه کې مهم عامل د بازار په  نظام کې د توليدي 

نابرابري يو بل سرت عامل عواملو نهايئ ارزښت دی. نو د بازار نظام پر اساس بازار او انحصار د وېش د 

 دی، چې په مختلفو هېوادونو کې په مختلفو بڼو څرګندېږي، چې بايد پاملرنه ورته ويش.

د وېش د نابرابرۍ يو بل لوی عامل د الس ته راغلې پانګې د ډول او د ترالسه  د عايد ډول: -ب

سه کول لکه ګټه، د ونډو کولو طريقه ده، چې د وګړو په مرسته ترالسه کېږي. د مختلفو عوايد و ترال 

ګټه، پانانګه ييزه ګټه، يعنې سود، مرياث او نور کوالی يش چې د خلکو په عوايد باندې اغېزه ولري. 

که چېرې نوموړي عوايد په وګړو باندې په مساويانه ډول ووېشل يش بيا به هم يو ډول نابرابري په هغو 

ځکه مختلف خلک د مختلفو رشايطو لرونکي عوايدو کې چې له کار څخه ترالسه کېږي موجوده وي. 

دي لکه د هغوی د کار کولو توان، مهارتونه، د کار ډول، کار ته متايل، خطر منل، د زده کړو کچه او 

 نور کولی يش چې د خلکو د عوايدو په نابرابرۍ کې رول ولري.

د نابرابر وېش يو بل عامل نژادي تبعيض او جنيس بېلوالی دی. تاريخي شواهد  تبعيض: -ج

څرګندوي چې ځينې خلک د نژادي توپري له مخې کار ته نه دي پرېښودل شوي او له عوايدو محروم 

پاته شوي. نو په نتيجه کې هغه مختلف خلک چې اقليت دي د هغوی عوايد ټيټ پاته شوي او 

و مزدونو ورکړه يو بل المل دی چې د نابرابري المل ګرځي د مثال په توګه د همدارنګه ښځو ته د کم

خلکو په رسپرستيو د کورنيو زياتوالی په دې وروستيو دوه لسيزو کې په امريکا کې د عوايدو د وېش د 
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 نابرابرۍ المل ګرځېدلی دی.

ييد کړې ده وضوع  تأ ړنو دا مد نړۍ وال بانک او نورو محققينو څې د اقتصادي انکشاف رشايط: -د

چې د نابرابر وېش موضوع اکرثاً په هغو هېوادونو پورې منحرصه ده چې اقتصادې وده يې د صنعتي 

کېدو په لور روانه  ده يا په بله وينا د التينې امريکا )پريو، پانامې، برازيل او ونزويال( هېوادونو په شدت 

 رسه د وېش له نابرابري رسه الس او ګرېوان دي.

قتصادي ودې په پيل کې نابرابر وېش ډېر زيات وي، چې ورو ورو د اقتصاد له قوي کېدو رسه د ا

 وېش مخلط کېږي او نابرابرۍ يې کمېږي.

مختلف اقتصادي سياستونه لکه مايل او پويل کوالی يش د وېش د  اقتصادي سياستونه: -هـ

بارونو زياتوالی، د دولت د انتقايل  ( مثالً د کمو مزدونو لرونکو کارو ۷۸: ۸نابرابري مخنيوی وکړي )

مرستو کموالی، د سود د نرخ کموالی او په عوايدو باندې د مالياتو کموالی د امريکا په اقتصاد کې  په 

دوه وروستيو لسيزو  کې په عوايدو کې د کم عايد لرونکو خلکو ونډه راکمه کړه او د زيات عايد لرونکو 

 و کلونو کې د عوايدو د وېش د نابرابرۍ المل شوي.سهم يې زيات کړ او دا په دې ورستي

 د ځينو نامناسبو اقتصادي سياستونو خپلولو په ځينو هېوادونو کې د عوايدو د وېش د نابرابرۍ

ته زمينه هواره کړه لکه د کرنيزو محصوالتو او د مرصيف موادو لپاره د قېمت ايښودلو سياست  زياتېدو

تون له قېمت څخه د مالتړ لپاره او بې هدفه سبسايډۍ په پرمختيايي او همدارنګه د مختلفو نظامونو ش

هېوادونو کې، نه يوازې داچې د عوايدو وېش يې متعدل و نه ساته، بلکې په دغو هېوادونو کې يې 

 نابرابري نوره هم زياته کړه.

 : د عايد د عادالنه وېش په اړه نظريات -۰

ريې  وړاندې  شوي  دي يا په بله وينا رسه له دې چې د عايد د عادالنه  وېش  لپاره مختلفې  نظ

ټولو اقتصادپوهانو تل دا هڅه کړې چې د عوايدو د وېش په اړه مختلف نظرونه ورکړي، خو بيا هم نه 

دي براليس شوي چې د عوايدو د وېش په اړه يو مناسب نظر وړاندې کړي. د عوايدو په وېش کې د 

 ظرونو باندې راڅرخي، چې په الندې ډول ترې يادونه کوو.دولت د مداخلې بحث هم په مختلفو ن

: يوه شمېر د عوايدو په مجدد وېش کې د دولت د عدم مداخلې د پلويانو نظريات -الف

اقتصادپوهان په دې عقيده دي چې هر ډول الس ته راغيل عوايد چې له هر ډول عامل څخه وي 

ادالنه عمل دی او د دولت مداخلې ته هېڅ ځای )کار يا پانګې( دا عمل چې په هر بازار کې وي يو ع

پکې نه پاته کېږي. نوموړی نظر دوو نامتو انګلييس پوهانو هر يوه توماس هابر او جان الک په 

اوولسمه پېړۍ کې څرګند کړ. دوی په دې نظر دي چې  د بازار ميکانيزم په خپله يو عادالنه عمل دی 

 کې له خپلو اقتصادي فعاليتونو څخه حاصل ترالسه کړي.او هر څوک  بايد آزاد وي ترڅو په بازار 

د عوايدو په وېش کې د دولت د عدم مداخلې معارص پلويان داسې څرګندوي، چې د مالياتو وضع 
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کول او د مالياتو په شکل د عوايدو انتقال او د سبسايډي ورکول کم عايد لرونکو ته د هغو انګېزو د 

مله رامنځ ته کېږي. د ماليايت عوايدو انتقال فقريانو ته د هغوی د کموايل سبب ګرځي چې د بازار له ا

کار کولو انګېزه هم کموي او په نتيجه کې له دواړو خواوو څخه په ميل توليد کې هم کموالی راويل 

 چې دغه کموالی په خپله د عايد د مجدد وېش لپاره يو ډول تاوان دی.

ي په توګه د نوموړي مکتب اقتصادي اصول د کالرک د امريکا د نيوکالسيک مکتب د مهم غړ 

نوموړي هېواد اقتصادي مجلسونو ته ښودل. کالرک د ويکستيد په  څېر په دې عقيده دی چې که 

چېرې د هر توليدي عامل ميل عايد د هغوی د خپلې نهايئ ګټې په اندازه )نهايئ محصول په اندازه( 

ې )د نهايئ محصول نظريه( د توليد د عواملو عايد د وي په رقابتي او د اوږدمهاله تعادل په رشايطو ک

ټاکنې او وېش څرنګوالی داسې مشخص کوي، چې ټول محصول کاماًل عادالنه وېشل کېږي )د 

 نهايئ محصول نظريه( د کالرک د نظر ا ساس جوړوي.

صاد : د عايد وېش د بازار په اقتد عايد په مجدد وېش کې د دولت د مداخلې د پلويانو نظريات -ب

کې او د توليد د عواملو غري عادالنه وېش  د خلکو ترمنځ په مختلفو ساختامنونو کې يوه داسې نتيجه 

لري چې هلته د خلکو ترمنځ زيات توپري موجود وي په دې معنا چې د خلکو عوايد غري عادالنه وي، 

تو رسه د امکان تر چې دغه تفاوتونه بايد سيايس اقتصادي او په ځانګړي ډول ټولنيز سياست ته په ک

کچې بايد د دولت د مداخلې په وسيله د عايد هغه برخع چې د بازار په نتيجه کې ترالسه شوې له منځه 

 يووړل يش او يا لږ تر لږه راکم کړای يش ترڅو د عوايدو مجدد وېش رامنځ ته يش.

الس ته دولت د نوي عايد د وېش په مرسته او د بودجې په وسيله کوالی يش مختلف اهداف 

راوړي مثاًل د عايد مجدد ېش د مختلفو سيمو ترمنځ د منطقوي انکشاف په خاطر، د خلکو ترمنځ د 

 (۰:۰۷۷عوايدو وېش د اجتامعي سياست د تأمني په موخه تررسه کېږي. )

ز کال څخه تراوسه پورې د عادالنه وېش موضوع د دولتونو او نړۍ والو سازمانونو ترمنځ  ۰۳۳۱له 

محور  ګرځېدلی. د نوموړي بحث اصيل او اوږد مهاله هدف په هره برخه کې د ژوند د  د بحث اسايس

ترڅو هر اړخيزه پراختيا په ژوند کې تر سرتګو يش. لکه څرنګه چې اقتصادپوهان د  سطحې لوړول

پرمختللو هېوادونو لپاره د د عايد عادالنه وېش په اوږد مهال کې د تطبيق وړ بويل خو پرمختيايي 

 هېوادونه  چې همدا اوس له مشکالتو رسه الس او ګرېوان دي نو بايد زياته هڅه ويش.

که څه هم د عايد عادالنه وېش موضوع له ډېر وخت راهيسې د ټولنپېژندنې او اقتصاد د متفکرينو 

او پوهانو له اسايس موضوعاتو څخه يوه ده، خو بيا هم د عايد نابرابر وېش موضوع د نوي نسل په 

ل کې په ټولو هېوادونو کې د يو لوی بحران په توګه او په ځانګړي ډول په پرمختيايي هېوادونو مقاب

کې ګڼل کېږي. رسه له دې چې د عوايدو د وېش موضوع د سيايس نظامونو د سياست جوړونې يوه 

 عمده برخه هم جوړوي او احتامل لري چې دغه موضوع به په راتلونکي  کې هم د هېوادونو او ټولنو

يوه اسايس او جدي موضوع وي، ځکه له يوې خوا داسې انګېرل کېږي چې د عوايدو د نابرابر وېش 
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موضوع اوږد مهال ته اړتيا لري او د يوې داسې ټولنې رامنځ ته کول چې په ډېره کمه اندازه د عوايدو 

ه بلې خوا داسې غري عادالنه وېش پکې موجود وي د خلکو له همېشنيو ارمانونو او فکرونو څخه ده او ل

 ټولنه نه شو موندلی چې هلته دې د عايد د غري عادالنه وېش ويجاړونکي تأثريات موجود نه وي. 

څرنګه چې د وېش له نابرابرۍ رسه مبارزه اوږد مهال ته اړتيا لري، نو نوموړې موضوع د برشي 

کې عامه پوهاوی رامنځته قوې پوهې او مهارت ته هم اړتيا لري ترڅو  اقتصادپوهان په کليو او بانډو 

 کړي چې نوموړې مبارزه د بري په لور ګامونه واخيل.

کله چې د وېش نابرابري موجوده وي نو اجتامعي نابرابري به هم په خپل ځای باقې پاته وي. 

 اوس د وېش د نابرابرۍ موضوع او په ټوله کې اجتامعي نابرابري پېچلی جوړښت ځان ته غوره کړی.

لستان څېړنو ښودلې ده چې په نوموړو هېوادونو کې د فردي عوايدو له ډېرښت رسه د امريکا او انګ

بيا هم د عايد د وېش ستونزه په خپل ځای باقې پاته ده. خو د عايد په وېش کې نوموړې ستونزه په مخ 

مخ پر ودې هېوادونو کې ال ډېره جدي ده، نو ځکه کله کله حکومتونه د خلکو له مظاهرو او اړتياوو رسه 

 کېږي.

د مارکس په نظر د عايد وېش په پانګوال نظام کې غري عادالنه دی. نوموړی په دې عقيده دی 

چې په پانګوال نظام کې د عايد د عادالنه وېش نشتون د اجتامعي عدالت د نشتون په معنا دی او د 

وېش له نابرابرۍ نوموړو ستونزو د حل په موخه بايد مرکزي دولت قوانني او مقررات وضع کړي ترڅو د 

 څخه مخنيوی ويش.

جان ستورات مېل په خپل کتاب )د سيايس اقتصاد اصول( کې نوموړې موضوع څېړلې ده او وايې 

چې )څرنګه چې پانګه وال نظام په فردي اصولو والړ نظام دی، نو ځکه د عايد په عادالنه وېش په 

ترڅو د حل يوه الر ورته پيدا  خله وکړيکې نه تررسه کېږي. بايد دولت د خلکو په چارو کې ډېره مدا

 ترڅو اجتامعي عدالت خوندي يش او ټولنيزه پراختيا رامنځ ته يش. يش

په هره ټولنه کې داسې وګړي شته چې پانګه لري. پر لومړنيو اړتياو رسبېره نور څه هم په واک کې 

لري، خو ډېری بيا داسې خلک دي چې هېڅ نه لري. دا خپله د وېش نابرابري ده چې بايد جدي 

و ته د پاملرنه ورته ويش. نو په داسې حال کې د دولت مداخله ډېره مهمه ده ترڅو له يوې خوا کاريګر 

ترڅو د وېش نابرابري له  کړيکار ساعتونه لږ کړي او مزد ورته ډېر کړي او بله دا چې ښه کارونه پيدا 

 منځه الړه يش او ټولنيز عدالت او ټولنيزه پراختيا دوامداره و ساتل يش.

د عايد په مجدد وېش کې د دولت د مداخلې پلويان داسې استدالل کوي چې د عايد وېش د 

وري د کاريګرو د کار انګېزه نوره هم زياتوي او همدارنګه دغه د عوايدو انتقال په مختلفو دولت له ل

ټولنو کې تررسه کېږي. په هره ټولنې کې داسې خلک هم وي چې د زياتو شتمنيو لرونکي وي او داسې  

خلک هم وي چې په فقر کې ژوند کوي. د هغو اقتصادپوهانو په مقابل کې چې د دولت د عدم 

خلې پلويان دي او وايي چې توليد او د کار کولو انګېزه کمېږي. د بوکنان په نوم يو اقتصادپوه يې مدا
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په مقابل کې داسې وايي، چې فقريانو ته د سبسايډيو انتقال نه يش کوالی چې د کار کولو انګېزه 

يسو په راکمه کړي، بلکې امکان لري چې مهارت ترالسه کړي او له مرستې څخه د ترالسه شويو پ

 واسطه پانګونه وکړي او په دې تشويق رسه کېدای يش د خپل کاري استعدادونه نور هم زيات کړي.

د عوايدو په وېش کې د دولت د مداخلې مثالونه به د عوايدو په وېش کې د نابرابرۍ د تعديل د 

 امکاناتو تر عنوان الندې موضوع کې چې په راتلونکو مخونو کې راځي، څرګند يش.

: د عوايدو له عادالنه وېش څخه د دفاع په عوايدو د بشپړ عادالنه وېش  پلويانو نظريات د -ج

موخه، ډېری نظر ورکوونکي له ځينو محدوديتونو څخه پرته داسې نظر لري چې له قيد او رشط پرته 

بايد عايد ترالسه يش د مثال په توګه ځينې يې داسې نظر لري چې له انحصاراتو څخه ترالسه شوي 

عوايد عادالنه نه ګڼي او په دې نظر دي چې له انحصاراتو څخه ترالسه شوي عوايد بايد تر مالياتو 

الندې رايش او بله ډله بيا له دط هم زيات څه وايي. داسې نظر لري چې له کار څخه او پانګې څخه 

عوايد بايد ترالسه شوي عوايد هم عادالنه نه دي او داسې نظر لري چې له پانګې څخه ترالسه شوي 

تر مرتقي مالياتو الندې رايش او د دوی هغه پوهان چې د عادالنه وېش نظر لري ځينې بيا داسې 

وايي، چې له هر کار څخه ترالسه شوي عوايد هم عادالنه نه دي او د ترکيبي کار اصطالح کاروي )له 

پانګونه شوې توپري  ساده کار څخه ترالسه شوي عوايد او  له ماهر کار څخه چې په دغه کار باندې

لري( په وړيا ډول د زده کړو او مهارتونو او يا کسبي زده کړو لپاره د ټولنې د ټولو خلکو لپاره کوالی يش 

چې دغه نظر يو څه ترالسه يا عميل يش خو په هر حال د داسې رشايطو پيدا کول چې ټول وګړي دې 

 يو شان عوايد ترالسه کړي غري عميل او غري منطقي ښکاري.

: فکري زېربناء او نهايئ مطلوبيت د د نهايئ مطلوبيت له اړخه د عايد د عادالنه وېش نظريه -د

 عايد د عادالنه وېش په اړه په الندې ډول څرګندېږي. 

( يا په بله وينا شتمن ۷۰: ۷د يو فقري په پرتله يو شتمن ته يو  ډالر اضايف عايد کم ارزښت لري. ) 

لوکسو کاليو باندې لګوي د مثال په توګه په هوټل کې د يوه وخت ډوډۍ افراد خپلې اضايف پيسې په 

په داسې حال کې چې فقري خپل اضايف عايد په رضوري کاليو لکه کاليو، خوراک او دوا باندې 

مرصفوي. دغه نظريه د عايد د نهايئ مطلوبيت د فرضيې د نزويل کېدو پر اساس څرګنده شوه، يعنې د 

عايد اضايف واحد مطلوبيت کمېږي. په نتيجه کې له شتمنو څخه فقريانو ته د  عايد په زياتېدو رس د

عايد انتقال د ميل مطلوبيت زياتوالی به له ځانه رسه ولري. د جان ستوارت مېل په څېر پوهانو نظريه د 

پېړۍ په اواخرو کې دغه مسئله څرګندوي. هغوی د نهايئ مطلوبيت پر نزويل فرض کېدو رسبېره د ۰۷

 A( په دې صورت کې که د ۰۰:  ۳بيت د تابع د يو شان کېدو د افرادو لپاره هم اضافه کوي. )مطلو

ته قطعاً د هغه مجموعي  Bڅخه  Aشخص څخه زيات عايد ولري د عايد انتقال د  Bشخص له 

عايد د مطلوبيت واحدونه چې له السه يې  Aمطلوبيت دوه يا ټول ميل مطلوبيت زياتوي. څرنګه چې د 

 شخص يې ترالسه کوي.  B، له هغه څخه کم مطلوبيته دي کوم چې ورکړي
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په اندازه عايد ترې  YH,YHشخص څخه چې زيات عايد لري د  Aپورتنيو شکلونو ته په کتو که له 

 شخص  Aزيات يش، د  ته YLڅخه  YLشخص ته ولېږدو ترڅو عايد يې له  Bکم کړو او دغه عايد 

د شخص په نسبت چې مطلوبيت يې  Bد مساحت په اندازه راکم يش چې د YH,FF,Y به د  مطلوبيت

(YL,EE,YL  په اندازه زيات شوی  دی له )مساحتA .څخه به کم وي  

د عايد په وېش کې د نابرابرۍ د تعديل امکانات: يوه ډله علامء په دې نظر دي چې د بې  -۰

عدالتۍ او اجتامعي تضاد يوازينی عامل اقتصادي نابرابري ده، خو ځينې يې بيا له اقتصادي انګېزو 

دي وده  باندې زيات تأثريات لري، خو په عامه اقتصاد کې د دولت څخه بويل، چې په  توليد او اقتصا

له اجتامعي او اقتصادي دندو څخه د نابرابرۍ له منځه وړل او يا هم کنټرول دی، خو ځينې سياستونه 

چې په دې اړه تررسه شوي کله کله يې سيايس اړخ هم نيولی. په وېش کې د بې عدالتۍ د ختمولو 

 (۰۸۱: ۸پام کې نيول کېږي. )لپاره الندې نقطې په 

. د عايد د وېش نابرابري امکان لري د مختلفو داليلو له مخې رامنځ ته يش. پردې اساس د ۰

دولت د سياستونو بشپړه برريس د عايد په وېش باندې د تأثري کولو لپاره ډېر سخت او پېچلی کار دی يا 

ابري پيدا کوي له منځه يويس، چې ددې په په بله وينا که چېرته دولت وغواړي هغه الملونه چې نابر 

وسيله له هغې حربې څخه )د واقعي عالج له واقع کېدو نه مخکې( د نابرابرۍ د جرړو ويستلو لپاره ګټه 

پورته کړي، چې دغه کار د اقتصادي ودې لپاره له زمينې جوړولو رسه مرسته کوي لکه څرنګه چې د 

نه، د استخدام د سطحې په لوړوايل، د عامه عايد او عامه رفاه له زېربناوو په جوړولو، د پانګونو په زياتو 

لوړولو څخه کوالی شو په دې برخه کې د عايد د عادالنه وېش د اسايس تدابريو په توګه ګټه پورته 

کړو. پردې اساس دغه ډول روش د نابرابرۍ د لرې کولو لپاره زيات مشکالت لري. ممکنه روش او 

 تر الس الندې ونييس هغه وخت دی چې د عايد د وېش له نابرابرۍ سياست چې دولت کوالی يش
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رسه مخ وي يا په بله وينا وروسته د نابرابرۍ له واقع کېدو څخه بايد د تعديل او کنرتول د الرو لپاره 

اقدام وکړي. په دې برخه کې د دولت په مختلفو تګالرو چې باندې کوالی يش په مستقيمه توګه د 

کړي او د عايد د وېش د نابرابرۍ په کموايل کې په  تغيري رسه مرسته وکړي او په لنډ  عايد وېش تغيري

ډول اشاره ورته کېږي. دغه برنامې او مايل سياستونه له ډول ډول ماليايت برنامو رسه، چې له دې 

لت جملې څخه په منفي عايد باندې د مالياتو نظام هم دی. پر مالياتو رسبېره دولتي مصارف او د دو 

بېالبېل انتقايل او رفاهي تاديات هم دي. که چېرې  په سمه توګه عميل يش، کوالی يش چې د عايد 

 وېش په سمونه کې مؤثر واقع يش.

. د نابرابرۍ ختمول او کموالی د لږې مودې کار نه دی، دولت بايد د نابرابرۍ د ختمولو او کمولو ۲

 بيق کړي.لپاره اوږدمهاله پالنونه طرح او پروګرامونه تط

. رسه له دې چې په دې برخه کې د دولت د مالياتو او مصارفو تأثريات د عايد په وېش باندې په ۷

جال ډول تر بحث الندې نيول کېږي. اړينه ده ددغو دوه مايل متغريو د تأثرياتو د ژورې او بشپړې 

ليات د هغو خلکو د برريس لپاره دواړه په هم مهاله ډول په پام کې ونيسو. ځکه چې راټول شوي ما

پېرودنې د قدرت د کموايل سبب ګرځي چې دولت د راټولو شويو مالياتو له الرې په خپلو انتقايل تادياتو 

 رسه، له هغو خلکو چې عوايد يې کم دي زيات کړي.

په نتيجه کې دغه ډول مايل سياستونه له يوې خوا د انتقايل مصارفو رسه د کم عايد لرونکو خلکو 

او له بلې خوا هغه ماليات د هغو افرادو په تاوان دي چې د هغوی په غاړه دي، چې ښه په ګټه دي 

عايد لري. رسه له دې چې له مصارفو څخه يې ترالسه شوي ګڼو او له مالياتو څخه د ترالسه شوی بار 

مل برريس کول يو ساده کار نه دی، خو بايد د دولت د سياست د دقيقه برريس او ارزيايب دغه دوه عوا

 بايد هم مهاله په پام کې ونيسو.

: د عايد په وېش کې د دولت له مهمو سيايس برخو څخه د عايد په وېش کې د مالياتو رول -الف

يو هم ماليات دي. د مالياتو ټول ډولونه د ماليې الس ته راوړولو )عايد( يو ډول دی او په يو نه يو ډول 

ټکی دادی چې د عايد  په وېش باندې د مالياتو د  د خلکو د عايد پر وېش اغېز لري. د اهميت وړ

اغېزو د پايلو يوه برخه د نظري تحليل پر بنسټ والړه ده. په داسې حال چې په اوسنۍ نړۍ کې د 

مالياتو د لېږد، ماليايت تېښتې او نورو ستونزو له امله ليدل شوې عميل پاييل تر ډېره د عايد په وېش 

 (۰۸۲:۸اغېزې رسه توپري لري. )کې نظري پايلې او له تيوريکي 

د عوايدو پر وېش باندې له اغېز لرونکو مالياتو څخه يو چې کوالی يش نابرابری راکمه کړي په 

مرتقي يا تصاعدي عايد ماليات دي. که څه هم دغه ماليات ډېری وخت په هغو کسانو دروند متامېږي 

مښت کې مؤثر دی. که په هره اندازه ددې چې د عايد کچه يې زياته وي، خو د عايد د  نابرابري په ک

ډول مالياتو نرخ ډېر لوړ وي، د عايد په وېش به يې اغېزه زياته وي. خو که د مالياتو نهايئ نرخونه ډېر 

لوړ وي، نو په توليد، د کار په عرضه، سپام او نورو باندې ددې ډول عايد د ناوړه اغېزو له امله کېدای 
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به غوره نه يش، بلکې نابرابري به  نوره هم زياته کړي. ځکه نو اړينه ده يش يوازې داچې د عايد  وېش 

 چې د مالياتو سيستم په تصاعدي يا مرتقي عايد باندې يو معتدل سيستم وي. 

که ماليات د تصاعدي رشکتونو په عايد باندې وضع او بار يې  په سهم لرونکو باندې واچول يش، 

په کمښت کې رول ولوبوي، خو که ددغو مالياتو بار په مرصف  کوالی يش د عايد  د وېش د نابرابرۍ

کوونکو باندې د قېمت په لوړولو رسه واچول يش، په دې صورت کې نزويل ماليات بلل کېږي او د عايد 

په وېش باندې ناوړه اغېز شيندي. په يادو مالياتو رسبېره نور مستقيم ماليات لکه په شتمنۍ ماليات، 

ه ډاليو ماليات، په الس ته راغليو  عوايدو او پانګه ييز ګټو ماليات کوالی يش د په مرياث ماليات، پ

 عايد د نابرابرۍ په کمولو کې مهم رول ولوبوي.

ايټالوي اقتصادپوه ريګنانو د عايد د وېش د غوره کولو لپاره په  مرياث باندې د مالياتو د وضع کولو 

( ددې ۰۸۷:۸کې د ريګنانو د اصل په نوم يادېږي. ) لپاره يو اصل وړاندې کړی، چې په عامه اقتصاد

اصل پر اساس په مرياث باندې د مالياتو اندازه بايد د شتمنۍ د مودې پر اساس )د چې مرياث څو ځله 

له يوه الس نه بل ته تليل دي( تغيري وکړي، يعنې هر څومره چې د شتمنۍ عمر زيات وي، د مالياتو 

کس ته  Bکس څخه  Aال په توګه فرض کړئ چې يوه اندازه شتمني له اندازه هم بايد زياته وي. د مث

په مرياث رسېدلې ده. په دې صورت کې بايد په دغې شتمنۍ د معلوم نرخ له مخې ماليه وضع کړل 

کس لپاره د  Cکس ته لېږدول کېږي، نو بايد د  Cکس له مرګ وروسته  Bيش. کله چې دغه شتمني د 

مدارنګه ددغې شتمنۍ د ماليې نرخ په تدريجي ډول وخت په وخت مالياتو نرخ زيات کړل يش. ه

 زياتېږي ترڅو نورو نسلونو ته لېږدول کېږي.

د عايد په وېش کې غري مستقيم ماليات کم رول لري، ځکه په غالب ډول داسې ماليات تنازيل 

وي. پردې  طبيعت لري. په نتيجه کې ددې ډول مالياتو بار په داسې کسانو بارېږي چې عايد يې لږ

اساس امکان لري چې دا ډول ماليات د عايد په وېش باندې ناوړه اغېز وشيندي. د مثال په توګه په 

عمومي اجناسو باندې ماليات په پام کې ونيسئ. دې ته په پام رسه چې زيات عايد لرونکي کسان د لږ 

که له کوم توپري پرته  عايد لرونکو کسانو په پرتله د خپلې شتمنۍ لږه فيصدي مرصفوي. پردې اساس

په دواړو ډلو يو ډول ماليات وضع يش نو د مالياتو ډېر بار به په هغو کسانو واچول يش چې عايد يې لږ 

دی او د عايد په وېش به ناوړه اغېزه وشيندي، خو بايد پام ويش چې دا ډول ماليات کله هم تنازيل 

ې د اجناسو نوعيت ډېر رول لري. د مثال په ماليات نه يش بلل کېدای، ځکه چې په دې ډول مالياتو ک

توګه زيات ماليات د شتمنو کسانو لخوا په مرصيف توکو ولګول يش او هغه توکي چې د کم عايد 

لرونکو کسانو له خوا کارول کېږي ماليه پرې وضع نه يش او يا لږه ماليه پرې وضع يش. دا ډول 

ړلو کې رول ولوبوي )په زينتي او لوکسو اجناسو د ماليات کوالی يش د عايد د نابرابرۍ په له منځه و

 لوړې ماليې وضع کول(.

: په عامله اقتصاد کې د دولت مخارج په د عايد په وېش کې د دولت د مخارجو د ډولونو رول -ب
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معموالً په دريو ګروپونو وېشل کېږي لکه جاري )مرصيف مخارج(، پانګونه او انتقايل مخارج )بال 

ولت د دوو لومړنيو مخارجو مجموعه چې په اقتصاد کې د دولت پېرودنه ده کوالی عوضه مرستې(. د د

يش په ټوليز ډول د عايد په وېش کې په غري مستقيم ډول اغېز ولري. دا ډول مخارج لکه د ښوونې 

اوروزنې مخارج، د کار زده کړې مخارج، عامه مخارج او د روغتيا او نورو کسانو د عايد د وېش وضعيت 

بازار ته ننوځي، غوره کړي او په ضمني دول فرض کېږي چې د هغو کسانو په عايد  دې چې لهمخکې 

کې زياتوالی چې عايد يې کم دی، په ځانګړي ډول که د دولت دې ډول مخارجو ته پام ويش، د 

نابرابرۍ په له منځه وړلو کې مهم رول ليدل کېدای يش. دغه ټکی ډېر اهميت لري چې په ډېرو پېښو 

چې عايد يې کم دی، د خپل عايد د زياتوايل کومه وړتيا نه لري. ځکه د دولت انتقايل کې هغه کسان 

مخارج چې په حقيقت کې دغو کسانو او لږ عايد لرونکو ته يو اړخيزه ورکړه بلل کېږي، کوالی يش پرته 

س له دې چې د هغوی وړتيا ته پام ويش، په مستقيم ډول د عايد په وېش کې تغيري راويل. پردې اسا

 (۰۸۰:۸د دولت انتقايل مخارج د عايد په وېش کې د پام وړ رول لري. )

د کم عايده کسانو د عايد د جربان او د عايد د نابرابرۍ د له منځه وړلو په موخه د نړۍ په بېالبېلو 

هېوادونو کې د دولت رفاهي او انتقايل پرورګامونه په دې ډول دي: د کم عايده کسانو لپاره د خوراکي 

دو بېالبېل کوپونونه، د زړو او متقاعدو کسانو لپاره د اجتامعي ژوند تأمني، کاري بيمې، ارزان بيه موا

 (۰۳۲:۲کورونه، بېالبېلې بيمې، نقدي او غري نقدي مرستې او نور. )

د اهميت وړ موضوع چې بايد اشاره ورته ويش داده چې په کاري عايد کې د دولت د انتقايل  

کول آسانه کار نه دی. د مثال په توګه حتی نه شو کوالی چې د دولت ټولې  مخارجو د ګټو اندازه

رفاهي او انتقايل ورکړې د کم عايده کسانو په واسطه د ترالسه شوې ګټې معادل وبولو. ځکه ددې 

ډول انتقايل ورکړو يوه برخه د دولت ددغو پروګرامونو اجراء کوونکو کاريګرو ته ورکول کېږي، چې په 

 دغه کار کوونکي د مرستې ترالسه کوونکې ټولنې غړي نه بلل کېږي.حقيقت کې 

: د عايد مرسته او له کم عايده کسانو رسه د مالتړ يو په منفي عايد باندې د مالياتو سيستم -ج

پروګرام چې کوالی يش د عايد په وېش کې مؤثر رول ولوبوي د يوه ټوليز او واحد پروګرام له الرې د 

. د واحدې نقدي مرستې دغه پروګرام په منفي عايد د ماليې په نوم يادېږي. د نقدي مرستې وېش دی

ماليې ددغه سيستم مفهوم ډېر ساده دی. هغه شخص چې نسبتاً لوړ عايد ترالسه کوي، بايد د خپل 

عايد پر اساس دولت ته مثبت ماليات ورکړي او د عايد د زياتوايل پر مهال اړ دي چې دولت ته ال 

ورکړي، خو هغه شخص چې تر يوې معلومې اندازې کم عايد لري، نه يوازې داچې ماليه  زيات ماليات

نه ورکوي، بلکې د خپل عايد د زياتوايل په موخه له دولت څخه يوه اندازه مرسته ترالسه کوي )منفي 

 ( ۰۸۳:۸ماليات(. )

د کموالی دی. د پردې اساس نو د منفي مالياتو د ترالسه کولو رشط تر يوې ټاکلې اندازې د عاي

عايد دغه ټاکلی حد چې کم عايده شخص له دولت څخه پرې منفي ماليات ترالسه کوي او لوړ عايد 
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لرونکی شخص دولت ته مثبت ماليات ورکوي، د رس په رس ټکي او يا د فقر له کرښې رسه برابر وي او 

رس په رس ټکي رسه برابر يا په منفي عايد باندې د مالياتو په سيستم کې، هغه شخص چې عايد يې له 

وي له دولت څخه کوم عايد نه ترالسه کوي او نه دولت ته کوم ماليات ورکوي.  ځکه ددې ډول 

 مالياتو د تشخيص لپاره اړ يو چې دوه ډوله معلومات ولرو:

. د فقر په کرښه کې د عايد معلومول او يا د هغه عايد  معلومول چې په رشايطو برابر کسان له ۰

  منفي ماليات پرې ترالسه کوالی يش. دولت څخه

. په منفي عايد باندې د مالياتو نرخ، چې د افرادو د عايد په بېالبېلو  سطحو باندې د ورکول ۲

کېدونکې مرستې اندازه ټاکي، دغه نرخ ښيي چې که د شخص عايد د فقر له کرښې څخه کم وي، 

رښې دولت يې د عايد د کرس څومره اندازه ورکړي. دولت د افرادو د جاري عايد ټول کرس او د فقر د ک

دي. د مثال په توګه فرض کوو چې  ۶۰۱۱عايد جربان کړي. نو ويل کېږي چې په منفي عايد ماليات 

افغانۍ دی. په دې صورت کې  ۰۲۱۱۱د فقر په کرښه کې د يوې پنځه کسيزه کورنۍ مياشتنی عايد  

 دلی شو:مفني عايد باندې د کورنيو بېالبېل جاري منفي ماليې د الندې جدول په مرسته ښو  ۶۰۱۱په 

 (۰۸۳: ۸( په جاري عايد رسه د پنځه کورنيو د منفي مالياتو وېش )۷)

( دغه پورته ذکر شوی حالت کوالی شو د ۸:۰۸۳مالياتو وېش )( جدول د پنځو کورنيو د منفي ۷)

 ګراف په واسطه هم وښيو.

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوامداره ماليات منفي ماليات له مالياتو وروسته عايد شمېره

۰ ۰۲۱۱۱ ۰۲۱۱۱ ۱ 

۲ ۰۲۱۱۱ ۳۱۱۱ ۳۱۱۱ 

۷ ۰۲۱۱۱ ۰۱۱۱ ۷۱۱۱ 

۰ ۰۲۱۱۱ ۷۱۱۱ ۳۱۱۱ 

۰ ۰۲۱۱۱ ۱ ۰۲۱۱۱ 
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 ( شکل: په پنځو کورنيو کې د منفي مالياتو ارايه۳) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پورته ګراف ته په کتو رسه که نقدي مرستې او يا منفي ماليه شتون ونه لري، نو له مالياتو د مخکې 

کرښه له مالياتو څخه  OAپه حقيقت کې  او وروسته عايد ترمنځ به کوم توپري هم شتون ونه لري.

نرخ په وضع کولو رسه له مالياتو  ۶۰۱۱وړاندې د عايد وضعيت څرګندوي، د منفي مالياتو لپاره د 

ساحه( په  OBAبدلېږي، له ماليو څخه د مخکې او وروسته عايد اندازه )د  BAوروسته د عايد کرښه په 

لپاره چې بېخي عايد ونه لري  حقيقت کې منفي ماليات راښيي، په دې حالت کې د يوه داسط شخص

افغانۍ ورکول کېږي. د  ۰۲۱۱۱)عايد يې صفر وي( د منفي ماليې تر ټولو لوړه اندازه په مياشت کې

عايد په زياتوايل رسه په تدريجي ډول د منفي مالياتو اندازه هم کمېږي. په دې ډول چې شخص ته د 

په اندازه منفي ماليات  ۶۰۱۱ايښودل کېږي. د له افغانيو رسه معادل عايد باندې هېڅ ماليه نه  ۰۲۱۱۱

چې په پوره ډول د فقر کرښه په پوره ډول جربانوي، له شک پرته چې د کار د انګېزې د کمښت المل 

نرخ رسه په هره اندازه چې شخص کم کار کوي، د دولت له خوا  ۶۰۱۱کېږي، ځکه د منفي مالياتو له 

څخه  ۶۰۱۱له دې امله په عمل کې د منفي مالياتو اندازه له ورته په زياته اندازه عايد ورکول کېږي. 

له مخکې وضع يش نو په الندې جدول کې  ۶۰۱کمه ده. په دې مثال کې که د منفي مالياتو نرخ د 

 يې وضعيت ښودل کېږي:

 په صورت کې په منفي عايد باندې د مالياتو نرخ ۶۰۱( جدول: د ۰)

  وړ ترصف د شمېره

 عايد( وروسته مالياتو له)

 خوا له دولت د) ماليات منفي

 (مرسته کېدونکې ورکول

 عايد جاري

 (مخکې مالياتو له)

۰۰۱۱۱ 

۵۴° 

B 

 له مالياتو مخکې عايد

A 

Y 

 د فقر کرښه
نقطهد رس په رس   

 له مالياتو مخکې عايد

منفي 

 ماليات

 د منفي مالياتو

 اندازه

 له مالياتو وروسته عايد

۰۰۱۱۱ 

O 
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۰ ۳۱۱۱ ۳۱۱۱ ۱ 

۲ ۳۱۱۱ ۷۱۱۱ ۳۱۱۱ 

۷ ۰۱۱۱۱ ۲۱۱۱ ۷۱۱۱ 

۰ ۰۱۰۱۱ ۰۰۱۱ ۳۱۱۱ 

۰ ۰۲۱۱۱ ۱ ۰۲۱۱۱ 

 کرس يوازې نيمه برخه جربانوي. ځکه د دولت د مرستې لوړه ۶۰۱پورته جدول ته په کتو دولت د 

افغانۍ ده. د مرستې اندازه د عايد په لوړوايل رسه په تدريجي ډول کمېږي، څکه نو ويلی  ۳۱۱۱اندازه 

 په نرخ رسه يو تناسبي سيستم دی. ۶۰۱شو چې په په منفي عايد باندې د مالياتو سيستم د 

ساده او د په ټوليز ډول بايد وويل يش چې په منفي عايد باندې د مالياتو د وضع کولو سيستم يو 

پوهېدو وړ سيستم دی او کوالی يش چې د کم عايد لرونکو لپاره يو څه عايد وساتل يش او د عايد په 

څخه کم نرخ ته په کتو دغه سيستم نه يش کوالی چې د  ۶۰۱۱وېش کې  نابرابري راکمه کړي. له 

ډېر تأثري الندې راويل  خلکو هغه انګېزه چې د زياتو پيسو د ګټلو لپاره يې لري، چې زيات کار وکړي تر

 او د دولت د نورو رفاهي برنامو په پرتله دغه سيستم ډېر مؤثر او ښه دی.
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 :لنډيز

د عوايدو وېش د دولتونو په کاري دستورونو کې يو مهم اقتصادي او سيايس هدف دی او د دولتونو 

ادو د عوايدو د ونډې د مهمو دندو له جملې څخه شمېرل کېږي. د عوايدو وېش په ميل عايد کې د افر 

 له څرنګوايل څخه بحث کوي.

په ټولنه کې د عوايدو اسايس رسچينې مزد، شتمني، ملکيتونه او دولت وي. د عوايدو نابرابري 

کوالی شو چې د لورنس د منحني، د جيني رضيب او د اتکينسون په وسيله اندازه کړو، چې له دوه 

ږي او له همدې وجې اهميت لري. مختلف الملونه کېدای لومړنيو معيارونو څخه زياته ګټه اخيستل کې

يش چې په عوايدو کې د نابرابرۍ المل وګرځي، چې په عمده ډول د بازار شکل چې په خپله نابرابري 

رامنځ ته کوي، د عايد ډول، جنيس او نژادي ټوپريونه، د اقتصادي پرمختګ رشايط او اقتصادي 

 سياستونه دي.

مختلف نظريات وړاندې شوي دي. يو شمېر اقتصادپوهان د عايد په مجدد  د عوايدو د وېش په اړه

وېش کې د دولت د عدم مداخلې د نظرياتو پلويان دي. يوشمېر بيا د عايد په مجدد وېش کې د دولت 

د مداخلې پلويان دي او يوه ډله بياد عايد په بشپړه ډول د برابرې وېش پلويان دي. په داسې حال کې 

د السه تللو غوښتنو او هغو غوښتنو چې د ټيټ عايد لرونکو او لوړ عايد لرونکو څخه را چې غوښتونکي 

 ايجاد شويو غوښتنو او عمومي غوښتنو ته په کتو او له هغوی رسه په مقايسه خپل  نظر څرګندوي.

 په عامه اقتصاد کې د دولت يوه اقتصادي او ټولنيزه دنده داده چې د عايد نابرابري  کنرتول او د

هغه تعديل شمېرل کېږي. نو پردې اساس د نابرابرۍ د تعديل لپاره دولت له مختلفو امکاناتو څخه 

استفاده کوي. د دولت په الس کې ماليات يوه مهمه وسيله ده ترڅو د عوايدو په وېش کې مهم رول و 

ی، چې د لوبوي. د مالياتو مختلف ډولونه چې عايدايت تأثريات لري د عوايدو په وېش کې مؤثر د

هغوی له جملې څخه يو هم مرتقي ماليات دي چې د هغوی زيات بار په زيات عايد لرونکو باندې وي 

خو د عوايدو د وېش په نابرابرۍ کې مؤثر دی. همدارنګه په شتمنۍ او ثروت، په مرياث ماليات، 

 .ډالۍ، پانګه ييزې ګټې هم د عايد د نابرابري په کموايل کې مهم رول ادا کوالی يش

د دولت د مصارفو مختلف ډولونه لکه جاري مخارج، د دولتي پانګونو مخارج په غري مستقيم ډول د 

عوايدو په وېش کې مؤثر دي. انتقايل مخارج هم له يوې خوا د تادياتو په توګه په ټيټ عايدو لرونکو 

 باندې په مستقيم ډول باندې د عايد په وېش کې مهم رول لري. 

دې د مالياتو سيستم يوه بله وسيله ده، چې دولت کوالی يش ددغې وسيلې په په منفي عوايدو بان

 مرسته هغه خلک چې ټيټ عايد لري، حاميه کړي او د عوايدو د نابرابرۍ د کموايل سبب و ګرځي.
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 :پوښتنې

 . د عايد د وېش او د عايد د عادالنه وېش مفاهيم توضېح کړئ؟۰

 جملې څخه د دولت له الرې کوم عوايد ترالسه کوالی شو؟ . د عايد منابع کومې دي او د دوی له۲

 . د دولت د عوايدو د وېش د نابرابرۍ د اندازه کولو معيارونه کوم دي؟۷

. د لورنس منحني د دولت د عوايدو د وېش د نابرابرۍ د اندازه کولو د يوه معيار په توګه  توضېح ۰

 کړئ؟

 کولو د الملونو نومونه واخلئ؟ . د عوايدو په وېش کې د نابرابرۍ د راپيدا۰

 . د عايد ډول په کوم صورت کې کوالی يش د عوايدو په وېش کې د نابرابرۍ المل وګرځي؟۳

 . د عوايدو په مجدد وېش کې د دولت د عدم مداخلې د پلويانو نظريات په ګوته کړئ؟۸

 . د عوايدو عادالنه وېش د مطلوبيتونو له نظره څه ډول استدالل کېږي؟۷

 کوم ډول ماليه د عوايدو په وېش کې د نابرابرۍ په له منځه وړولو کې زيات رول لري؟. ۳

. غري مستقيم ماليات په کوم صورت کې کوالی يش چې د عوايدو د وېش د نابرابرۍ په کموايل ۰۱

 کې مهم رول ولري؟

ېش کې . د دولت کوم ډول مصارف کوالی يش چې په غري مستقيم ډول د عوايدو په عادالنه و ۰۰

 مؤثر واقع يش؟

. د ولت د مخارجو له ډلې څخه د دولت انتقايل تاديات ولې د عوايدو د وېش د نابرابرۍ په کمولو ۰۲

 کې مهم ګڼل کېږي؟

 . په منفي عوايدو باندې ماليات څه مفهوم لري؟۰۷

 . د منفي مالياتو د دقيق تشخيص لپاره د کوم ډول اطالعاتو لپاره اړتيا ليدل کېږي؟۰۰

 :مأخذونه

 ( ماليه بني املللی. ترجمه محمد علی مانی، نرش نی، تهران.۰۷۷۳. اليارد، دنيس، الفرد فيل. )۰

( علم اقتصاد. ترجمه محمد حسني تيز هوش، انتشارات ۰۷۷۰.  بګ، ديويد، استانلی فيرش. )۲

 جنګل، تهران.

 ( اقتصاد بخش عمومی. نرش جنګل، تهران.۰۷۷۷. پژويان، جمشيد. )۷

 ( بازار، دولت. رشکت چاپ و نرش ليلی، تهران.۰۷۷۱توکلی، احمد. ). ۰

 ( سياست بودجه. مطبعه بهري، کابل.۰۷۷۰. حقايقی، عبد الله. ) ۰

( ماليه عمومی و تعني خط مشی دولت ها. انتشارات مهر انديش، ۰۷۷۰.  خراسانی، حسن. )  ۳

 تهران.

 پ مهر )قم(، تهران.. چا۰( اقتصاد بخش عمومی۰۷۷۰.  صميمی، جعفری. )۸
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 ( زمينه بودجه ريزی. دفرت پژوهش های فرهنګی تهران، تهران.۰۷۷۰.  فرهنګ مهر، حسني. )۷

9 . SAMUELSEN P.A and  W. A Nardhouse . (1989). Economics   6th  -ed . USA . MC 

Graw – Hill .  

10.Frank, R . ( 1997) . Microeconomics and Behaviar  3rd –ed  .USA Irwin MCGraw –

Hill.  
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 شپږم څپرکی

 مايل او ماليايت سيستمونه

مايل سيستم او ماليايت سيستم دوه بېالبېل مفاهيم دي او له يو بل نه تفکيک کېدای يش. لکه 

څرنګه چې مايل سيستم د دولت او ټولنې د اړتياوو د رفع کولو په خاطر د پويل او مايل وسايلو په 

اړوند برخو مجموعه ده، چې له تاريخي اړخه تر وسايلو، پويل او مايل مناسباتو الندې او راټولولو پورې 

د دولت د وظايفو د پرمختګ د اغېزې او اړتياوو الندې منځ ته راغيل او انکشاف يې کړی دی. مګر 

ليايت په ماليايت سيستم کې ټول د مالياتو ډولونه شامل دي چې په يوه هېواد کې الس ته راغيل. د ما

 سياست اهداف ته تنظيم او په معقول ډول يې يو تر بله يې موفقت لرلی وي.

مايل او ماليايت هر يو سيستم د مختلفو اقتصادي نظامونو تر رشايطو الندې چې ځانګري 

خصوصيات لري، د ټولنو د پرمختګونو او تحوالتو تابع دي.  مايل منجمنټ په حقيقت کې د مايل 

 سايلو معقوله رهربۍ او اداره ده، ترڅو خپلو طرحه شويو اهدافو ته ورسېږي.امکاناتو، مناسبو و 

په دې څپرکي کې لومړی د مايل سيستم مفهوم ترشېح شوی، مايل منجمنټ ته په لنډ ډول کتنه 

شوې او وروسته بيا ماليايت سيستم له خپلو ځانګړتياو رسه په مختلفو نظامونو کې له تاريخي لحاظه 

 کتل شوی دی.

 : مفهوم او ماهيت د دولت د مايل سيستم  -۰

مايل سيستم د مختلفو ساحو يا د مايل مناسباتو د کړيو مجموعه ده، چې هريو يې د پويل ذخايرو 

په منځ ته راتګ او استفاده کې د ځانګړو خصوصياتو لرونکی دی او د نوي توليد په پروسه کې جال 

 (۷۱: ۰رول لوبوي. )

 : د دولت مايل سيستم

ټولنې د مايل سيستم يوه  برخه ده چې د عايد د مجدد وېش مسئوليت په غاړه لري. د دولت د  د

مايل سيستم دوهم مهم خصوصيت د يو سازمان ترکيب دی چې د دولت د مايل اختصايص مؤسساتو 

د مجموعې په شکل فعاليت لري او د دولت د عوايدو په راټولو او وېش کې مرصوف دی. د مايل 

سساتو فعاليت د دولتي قوانينو او مقرراتو پر اساس تنظيمېږي، ځکه چې د دولت پرېکړې د دولتي مؤ 

مايل جاري فعاليتونو، يعنې د دولت د مايل وسايلو د حصول او استفادې په برخه کې په يو ټاکيل وخت 

قررات شتون )يو کال( کې تررسه کېږي. همدارنګه د دولت د اوږد مهاله  فعاليتونو په هکله قوانني او م

 لري چې دولتي مايل چارې رهربي کوي.

له دې کبله د دولت مايل سيستم: ټولې هغې برخې دي چې له پويل وسايلو څخه په ګټې  

اخيستنې او راټولو مکلف وي. ددې لپاره چې د ټولنې او دولت اړتياوې رفع يش، البته د دولتي 
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ې په اقتصادي، فرهنګي، سيايس، او رضروتونو لپاره د مشخصو حدودو ټاکل، چې د يوې ټولن

 اجتامعي انکشايف سطحې پورې تړاو لري.

د دولت مايل سيستم د تاريخي ځانګړتياوو لرونکی دی، چې د جنيس او پويل مناسباتو په رشايطو 

کې د وظايفو او اړتياوو تر اغېزې الندې منځ ته راغلی او انکشاف يې کړی. مايل سيستم په ځينو 

 (۲:۲۲ونو کې په عمده ډول له الندې برخو څخه تشکيل شوی. )پرمختللو هېواد

 د دولتي تصديو مايل چارې. -۰ځانګړې دولتي ذخريې  -۷محيل مايل چارې  -۲دولتي بودجه  -۰

د مايل سيستم يوه برخه ده چې له لويو مرکزي پويل ذخايرو څخه چې د دولت په دولتي بودجه:  -۰

ي بودجه کې د ميل عايد مهمه برخه شامله ده، چې د دولت په الس کې دي تشکيل شوې ده. په دولت

الس کې رسه يو ځای شوې ده او د دولت له لوري د هغې د مجدد وېش پر اساس د مايل ميتودونو په 

وسيله  تررسه کېږي. دولتي بودجه په اقتصادي، اجتامعي او سيايس چارو کې د مداخلې په موخه د 

 استفادې وړ ګرځي.مصارفو او عوايدو له الرې د 

د مايل سيستم دوهمه برخه محيل مايل چارې دي چې له اقتصادي او  محيل مايل چارې: -۲

اجتامعي انکشاف رسه يو ځای يې د هغې ونډې په مايل سيستم کې پراختيا موندلې. دغه د مايل 

يکا په متحدو چارو برخه د حکومت په تشکيل او د ادارې په طرز رسه توپري کوي لکه څرنګه چې د امر

دولتي عوايد دغه برخه  ۶۷۱او په انګلستان او ايټالياکې تر  ۰۱۶، په جرمنې کې تر ۶۰۱اياالتو کې 

 تشکيلوي.

: همدرانګه د دولتي تصديو مايل چارې  چې د دولت له فعاليتونو د مايل سيستم مستقله برخه -۷

رخې له دوهمې نړۍ والې جګړې نه  رسه په ورته وخت کې په اقتصادي چارو کې پراختيا مومي. دغې ب

 وروسته انکشاف وکړ. 

: له دولتي بودجې نه جال او مستقلې دي، چې د مرکزې يا محيل دولتي ځانګړي ذخريې -۰

حکومت له خوا اداره کېږي، چې په دې کې عمومې ذخريې، احتياطي ذخريې او نورې شاملې دي؟ د 

 و برخو لرونکی دی: روسيې د دولت مايل سيستم د مناسباتو د الندني

د هغو تصديو او -۰مايل مارکېټ   -۰دولتي کرېډيټونه  -۷غري بودجوي ذخريې  -۲دولتي بودجه  -۰

 مؤسساتو مايل چارې چې د بېالبيلو ملکيتونو لرونکي وي.

 د مايل سيستم پورتنۍ يادې شوې برخي په الندې دوو لويو برخو کې تفکيک کېږي: 

 مجدد توليد تأمينوونکې دي د ميل اقتصاد په سطحه ټوليز شکل دي.. عامه دولتي چارې چې د ۲

. د تصديو مايل چارې چې د مجدد توليد د پروسې د تأمني په موخه د پويل وسايلو په واسطه د ۷

 تصديو او مؤسساتو په سطح رسه جال دي.

 : د مايل سيستم جوړښت -۲
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په ټولو ډولونو کې لومړی هدف د يو هېواد  د مايل سيستم په تعريف کې له ټولو برخو څخه د منابعو

د عايدايت منابعو د ټولو ډولونو راټولنه ده، چې په مختلفو اقتصادي نظامونو کې يې خپل خصوصيات 

لرلی او په شکيل تفاوتونو رسه موجود دي. د دولتونو عايدايت منابع له معمول رسه سم د عوايدو په 

غري منظمو منابعو څخه ماليايت عوايدو او غري ماليايت عوايدو او داخيل او خارجي منابعو، له منظمو او 

هم د پور په منابعو او د مرستې په منابعو رسه بېلوو، چې په ټوله کې د يوه هېواد د عوايدو سيستم 

تشکيلوي. دوهم داچې د پويل وسايلو له ټولو برخو څخه ګټه اخيستنه، له موجوده امکاناتو او اړتياوو 

 مشخصو پالنونو څخه ګټه اخيل او په نتيجه کې د يوه هېواد مرصيف  سيستم جوړوي.رسه سم له 

 :مايل مديريت - ۷

ز کال په شاوخوا کې د يوې خاصې څانګې  ۰۳۱۱مايل مديريت د  د مايل مديريت تاريخچه: -الف

و په لوري په په توګه معريف شو. د پانګې د جوړښت اهميت ته  په کتو يې د مايل مديريت د مسئوليتون

ز کال په لسيزه کې د رشکتونو د لنډ مهاله فعاليت مسئله د مايل مديرانو دوهم ۰۳۷۱ځای خپل کړ. د 

لومړيتوب ګڼل کېده. د لوی اقتصادي بحران پر مهال افالس او د رشکتونو د سازمان تجديد د مايل 

يل تأمني )د شتمنيو او پانګو پر ز کال نه را په دېخوا تر ننه پورې ما۰۳۰۱مديرانو د پام وړ وګرځېد. له 

جوړښت، د مديريت له پلوه( په ځانګړو تصاميمونو پورې يې تړون پيدا کړی دی، چې بايد له شيانو او 

روشونو څخه ګټه وکړي، چې له حقيقي پلوه تحلييل اړخ لري. هغه وسايل چې مايل مديران په اوس 

د اقتصاد علم، د کمپيوټر علم، د څومره  وخت کې ترې ګټه پورته کوي په دې ډول دي: حسابداري،

 وايل تجزيې او تحليلونه او نور.

 د مايل مديريت د بشپړتيا مسري د الندې درېيو مهمو ځانګړتياوو لرونکی دی.

 . مايل مديريت د مديريت د علم نسبتاً يوه نوې څانګه ده.۰

په تحليل او تجزيه کې له  . مايل مديريت  په تصميم نيونه  والړ دی، چې د ارقامو او اعدادو۲

 کمپيوټر، اقتصاد او  فکر څخه ګټه اخيل.

. د هغو د پرمختګونو رسعت چې زېری بخښونکی دی، هغه داچې مايل مديريت نه يوازې مهم رول ۷

 لوبوي، بلکې ددغې رشتې د پرمختګ رسعت به نور هم زيات يش.

ابعو رهربي ده. له مايل سياستونو، : مايل مديريت د مايل مند مايل مديريت مفهوم او حقيقت -ب

ميتودونو، وسايلو او اشخاصو رسه يوځای د رهربۍ تصاميم نييس او د پام وړ اهدافو د تحقق په موخه 

او د مايل ثبات د پرمختګ د تأمني په خاطر يې تطبيقوي. په مايل مديريت کې د ټولو مايل سيستمونو 

وګه د رهربۍ جوړښت د بازار اقتصاد په رشايطو کې کړۍ شاملې دي. د جوړونکې او مهمې برخې په ت

وړاندې کوي. مايل مديريت په ننني اقتصاد کې هغه تدابري دي چې يو تر بله رسه تړيل او د راپيدا 

 شويو ټولنيزو ستونزو حل دی.
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مايل رهربي هغه ده چې د پانګې د منابعو او مصارفو رهربي په داسې ډول وي، چې د برخه 

نۍ په کې لوړ حد ته ورسېږي. مايل مديريت او يا هم مايل رهربي د مايل چارو او اخيستونکو شتم

سوداګرۍ مديريت د بحثونو له ډلې څخه دی چې د اقتصادي مؤسساتو په اداره کې مؤثر رول لوبوي. 

د مايل مديريت علم د پانګې د بازارونو له تحوالتو څخه په پريوي مايل بازارونه او هغه وسايل چې 

 رې تړاو لري د څومره وايل او څرنګوايل له پراختيا څخه شتمن شوي دي.ورپو 

همدارنګه د مديرانو په تصميم نيولو کې د مايل اطالعاتو د څرنګوايل او څومره وايل رول غوړېدل 

ددې سبب شوي چې د مايل مديريت رول د مديريت په تخصيص څانګو کې زيات يش. د سوداګرۍ 

ه پسې تغيريات او تحوالت ددې سبب شوي ترڅو مايل مديريت له کمي او او اقتصاد په ډګر کې پرل

کيفي پلوه پراختيا ومومي. اوس د مايل مديريت قلمرو د مايل مديريت د مؤسساتو له ډګره لوړ او د 

ټولنې په سطح هم مطرح شوی او اجتامعي مسئوليت هم د مايل مديريت په قلمرو کې وارد شوی 

عامو او خاصو وظايفو د تررسه کولو له الرې له منابعو څخه استفاده او مؤثره دی. نو مايل مديريت د 

کارونه ده يا په بله وينا مايل مديريت کوالی شو د اقتصادي مؤسسې يا رشکت د اهدافو د تحقق په 

 خاطر د پانګې او مصارفو د منابعو د مديريت په توګه تعريف کړو.

في )څومره وايل او څرنګوايل( پراختيا په پام کې نيولو د کمي او کي د مايل مديريت اهداف: -ج

رسه د اقتصادي مؤسساتو او رشکتونو په سطح د مايل مديريت په ساحه کې د برخه اخيستونکو له ګټې 

څخه لوړې شوې دي. په دې ډول چې د لوی حد هدف ته رسېديل. د برخه اخيستونکو شتمنۍ د 

وړ ګرځېديل. ځکه چې د انتفاعي واحدونو د فعاليتونو دوام د تصميم نيولو په چوکاټ کې د زياتې ګټې 

سهم لرونکو د شتمنۍ د زياتېدو له الرې تحقق مومي او د ډېرو ګټو په الس ته راوړلو کې يې مخکې 

والی موندلی دی. پردې رسبېره ګټه لنډ مهاله هدف دی او ګټه د پيسو مايل ارزښت په پام کې نه 

صيل هدف د يو رشکت په سطح د برخه اخيستونکو د شتمنۍ ډېرول دي يا نيسې. نو د مايل مديريت ا

په بله وينا د رشکت ارزښت دی. د برخه اخيستونکو د شتمنۍ ډېرول په حقيقت کې د رشکت  د شتمنۍ 

ډېرول دي. د برخه اخيستونکو د ارزښت زياتېدل د رشکت او سهم لرونکو په شتمنۍ باندې مستقيم أثر 

مايل مديريت اساس تشکيلوي چې د مايل منابعو د مؤثرې ګټې اخيستنې د د مايل سياست . لري

 فکتورنو پر بناء په لنډ مهال  او اوږد مهال کې د مايل فعاليتونو د استقامت ټاکونکی دی.

د مايل چارو د رهربۍ سيستم په ننني اقتصاد کې د هغې د  د مايل چارو د رهربۍ سيستم: -د

ظايفو د اجراء په موخه ټاکونکی دی. معارص پرمختللی د بازار اقتصاد نه يش کوالی انکشاف او د و 

چې له مايل رهربۍ پرته له معقول سيستم څخه په بريالۍ توګه فعاليت وکړي. د دولتي مايل رهربۍ 

 سيستم په الندې شکلونو بڼه غوره کوالی يش:

(A تصادي سياست طرحو او ميتودونو د رفع د رهربۍ دغه شکل د پرنسپونو، طرحو، پروګرامونو، اق

کولو په واسطه بڼه غوره کړې ده او د قوانينو وضع، نورماتيفونه او د پويل او مايل سياستونو په مرسته 
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 تطبيقي اړخ پيدا کوي.

B (  مستقيم ميتود:  ېد تصدي اقتصاد مايل رهربي په غري 

 دغه  د رهربي شکل په الندې شکلونو رسه عميل کېدای يش:

 . د تشويقي تدابريو منځ ته راتګ او مالتړ کول او په بازار کې له انحصار نه مخنيوی.۰

 . د قېمتونو د تعني په مرسته رهربي.۲

 . د تړل شويو قراردادي مناسباتو منځ ته راوړل او ساتل.۷

ازون . د قېمتونو د استقرار په موخه له دولتي پانګونو څخه ګټه او د عرضې او تقاضا ترمنځ د تو ۰

 ساتل.

 . د مؤثر ګمرکي محصول په مرسته د بهرين اقتصاد د مايل فعاليتونو رهربي.۰

 . د بيمې د فعاليتونو پرمختګ او مالتړ.۳

 په تصدۍ اقتصاد کې د دولت د مستقيمې مايل رهربۍ شکلونه: -هـ

توليداتو او  . د پانګونې د فعاليتونو لپاره د اليسنس ورکړه، راجسرت او ثبتول او په غري رضروي۰

 فعاليتونو باندې د محدودو ميتودونو رفع کول.

 . د دولتي تصديو رهربي کول او په هغوی باندې د جدي کنرتول وضع کول.۲

 . د ټولنې د اړتيا وړ او خاصو توليداتو رسه مرسته.۷

 . په ځينو توليداتو باندې د دولت د مايل انحصاراتو رفع کول.۰

 يز مالتړ او دفاع کوم چې ټيټ عوايد لري.. له هغو قرشونو څخه ټولن۰

 . د ژوند د چاپېريال ساتنې په موخه د تدابريو نيول.۳

 . ځينو توليداتو ته ماليايت امتيازات ورکول.۸

 . د هغو کسانو جرميه کول چې ماليايت قوانني ماتوي.۷

 : د ماليايت سيستم ځانګړتياوې -۰

ماليات چې په يو هېواد کې الس ته راځي په پام کې د ماليايت سيستم په چوکاټ کې ټول هغه 

نيول کېږي. په دې رشط چې په معقول ډول يو تر بله مطابقت ولري او د ماليايت سياست په چوکاټ 

کې تنظيم شوي وي دا ډول ماليايت سيستم د معقول ماليايت سيستم په نامه يادېږي. د مالياتو 

ډول تأثريات ته په پاملرنې رسه يو مطلوب ماليايت سيستم هغه مختلفو ډولونو ته په کتو او د هغه ډول 

 سيستم دی چې د مساعدو او مطلوبو اقتصادي تأثرياتو لرونکی وي.

څلور عمده اصله د مطلوب ماليايت سيستم د « آدم سمېت»د کالسيک مکتب مشهور اقتصادپوه 

 (۳:۲۲۰) اصولو په توګه بيان کړي دي چې په دې ډول دي.

: له دې اصل رسه سم بايد د مالياتو بار په عادالنه ډول د خلکو ترمنځ ووېشل او برابريعدالت  -۰
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يش او د خلکو د ورکړې توان ته هم وکتل يش. آدم سمېت متناسب ماليات عادالنه ماليات بويل که 

ې څه هم چې په نويو ماليايت اصولو کې ددې لپاره چې وکوالی يش د منابعو د نابرابرۍ په کموايل ک

مهم رول تررسه کړي بايد په تصاعدي شکل وي. ځينې اقتصادپوهان لکه کلدور په دې باور دي چې 

د خلکو د منابعو پر ځای د مالياتو د ورکړې په توانايي کې عدالت ته د رسېدو په موخه ماليات بايد د 

 مصارفو پر اساس اندازه يش.

ماليات بايد په ډقيق ډول رسه د وخت، د : د آدم سمېت له نظره په خلکو وضع شوي معني والی -۲

ماليې د ورکړې له الرې او د مالياتو د اندازې له نظره په دقيق دول ټاکيل او مشخص وي يا په بله 

وينا خلک او په ځانګړي ډول ماليه ورکوونکي بايد په خپلو ماليه ورکولو کې له حريانتيا رسه مخ نه 

 يش.

ه په هغو عوايدو چې له پانګونې څخه پيدا کېږي مشخصه نه اوس لکه څرنګه چې د مالياتو انداز 

 ده. امکان لري پانګونه له کموايل رسه مخ يش.

: د ماليايت سيستم د اجراء له مهمو اصولو څخه د خلکو د نسبي رضايت الس ته راړل او آسانتيا -۷

يې د ورکړې وخت او ډول د مايل د ورکړي لپاره د مختلفو آسانتياوو برابرول دي د مثال په توګه د مال

بايد داسې وي چې په ماليه ورکوونکو فشار او مشکل وارد نه يش. ځکه د ماليې ورکولو د آسانتيا نه 

شتون د ماليايت فرار سبب کېږي. نو د ماليې اخيستل کله د عايد د الس ته راوړلو او کله په قصدي 

 .توګه اخيستل کېږي، ترڅو د ماليه ورکوونکو رضايت راجلب يش

اصولو کې له سپام څخه مطلب دادی چې د مالياتو په راټولو  په ماليايت پارسه )رصفه جويي(: -۰

کې بايد په زياته اندازه پارسه ويش. ددغو اصولو اقتصادي نظر د يوه نظام د ماليايت مسايلو يوه تر ټولو 

موضوع چې د مالياتو د  مهمه غوښتنه ده، چې بايد پاملرنه ورته ويش. په دې وروستيو کلونو کې دغه

راټولولو مرصف  د ماليايت عوايدو په پرتله په ټيټه اندازه کې دی. نو په مختلفو هېوادونو کې دغه 

موضوع د ماليايت سيستم د اصالح لپاره يو مهم دليل ګڼل کېږي. مګر اوس په اقتصاد کې د دولت د 

هېوادونو کې چې مخ په ودې دي او څه رول د زياتېدو او د عمومي برخې په پرمختګ رسه څه په هغو 

په هغه هېوادونو کې چې پرمختليل دي د مطلوب ماليايت سيستم په تنظيم کې نورو نويو اصولو ته هم 

 پاملرنه شوې ده، چې په دې ډول دي:

له دې اصل رسه سم ماليايت سيستم بايد وکوالی يش چې د دولت  د مالياتو بېرته ورکړه: -الف

ايدو زېږوونکي واويس. لکه څرنګه چې دولت په دې برالسی نه وي چې د مالياتو له لپاره د پوره عو 

الرې خپل مرصف تأمني کړي. امکان لري له سياست رسه په يو ځای کېدو په کرسي بودجه مجبور 

 يش، چې دغه کرس له نورو الرو چې د اقتصادي تأثرياتو لرونکی دی تأمني کړي.

يستم له مهمو اصولو نه يو بل مطلوب اصل دادی چې دغه : د ماليايت سانعطاف پذيري -ب

سيستم بايد وکوالی يش د احتاميل تغيرياتو او اصالحاتو له نظره له انعطاف پذيرۍ څخه برخمن وي، 
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يعنې بې له دې چې سخت اقتصادي مشکالت رامنځ ته يش تجديد نظر وکوالی يش، اصالحات 

هم انعطاف پذيري وي، يعنې دغه سيستم وکوالی يش  تررسه يش او په مختلفو اقتصادي رشايطو کې

زيات ماليايت عوايد الس ته راوړي او د اقتصاد د وضعيت په ټيټيدو رسه په خلکو باندې لږ بار تحميل 

 کړي او په خپل شکل داسې کار وکړي ترڅو خپله اندازه له اقتصادي وضعيت رسه سمه کړي.

يستم کې الزمه ده چې ماليات له مختلفو منابعو څخه : په يو مطلوب ماليايت سماليايت تنوع -ج

راټول يش. د مالياتو ډېره تنوع د دولتي ماليايت عوايدو د ثبات او اطمنيان سبب کېږي او دولت کوالی 

يش په زيات قدرت رسه خپلې اقتصادي دندې تررسه کړي د مثال په توګه که چېرې ماليات له ډول 

يوې منبع د عوايدو کمېدل د دولت په ماليايت عوايدو باندې د پام وړ ډول منابعو څخه راټول يش نو د 

تأثري نه لرې، خو که  د دولت د ماليايت عوايدو منابع  کمې او محدودې وي نو په ماليايت منبع کې په 

 لږ بدلون رسه د دولت په عوايدو کې ډېر تغيري راځي.

اصل دادی چې دغه سيستم بايد اقتصادي : د ماليايت سيستم يو بل مطلوب د اضايف بار کمول -د

رضر ليدونکي آثار څومره چې امکان لري راکم کړي، يعنې ماليايت سيستم بايد په اقتصادي تصاميمو 

کې انحرافات او ګډوډۍ راکمې کړي. يو ماليايت سيستم بايد له مختلفو تبعيضاتو څخه مخنيوی 

 ه يش.او پانګونې د کموايل سبب ن« ذخيزه»وکړي او د سپام 

: يو ماليايت سيستم بايد د پام وړ له نورو اقتصادي له نورو اقتصادي اهدافو رسه موافقت -هـ

اهدافو رسه موافق وي د مثال په ډول لکه څرنګه چې اقتصادي ثبات او پرمختګ )د انفالسيون 

و لپاره چې کنرتول او د وزګارتيا له منځه وړل( هدف وي. ماليايت سيستم بايد ددې هدف د ترالسه کول

 له مناسب مايل سياست څخه ګټه اخيستل دي امکان برابر کړي.

: يو ماليايت نظام له اجرائيوي پلوه بايد اجرائيوي ضامنت ولري. په دې معنا اجرائيوي ضامنت -و

چې هغه ماليات چې راټولول يې ممکن نه دي، نه وضع کوي. بله دا چې يو ماليايت سيستم بايد د يوه 

 ي کدر، کارنده او د خلکو د منلو وړ وي.قوي اجرائيو 

 :د اسالمې ماليايت سيستم ځانګړتياوې -۰

په اسالمې اقتصاد کې د خلکو په اقتصادی  :د مالياتو  ورکړه عبادت او وظيفه ګڼل -۰

فعاليتونوباندې د اسالم تأثري ته په پاملرنې رسه د مالياتو ورکړه په هېڅ وجه د نورو نظامونو په څېر نه 

ګڼل کېږي، بلکې د ماليې ورکړه د يوې رشعې وظيفې او عبادت په توګه د انسان د کامل سبب 

 (۳:۲۲۳کېږي. )

: په اقتصاد کې د مالياتو وړ طرحه او مهمه مسئله د مالياتو انتقال دی، انتقالولد مالياتو نه  -۲

چې يو بار ګڼل کېږي او خلک کوشش کوي چې په يوه نه په يوه الر خپل ماليات نورو ته انتقال 

کړي. لېکن په اسالمې اقتصاد کې دې ته په پاملرنې رسه چې د مالياتو ورکړه يوه رشعي دنده ګڼل 



 117//    عامه اقتصاد

 

پېټی، په هېڅ وجه د مالياتو د انتقال مسئله نورو خلکو ته د خلکو په ذهنونو کې ځای نه  کېږي نه

 نييس.

: په اسالمې اقتصاد کې له نورو ماليايت سيستمونو رسه په پرتله د مالياتو د راټولولو کمه اندازه -۷

په مختلفو شتمنيو  خلک په خپله خوښه د ثابتو او د سړي رس مالياتو ورکړه لکه )جزيه او فطريه( او

ماليه ورکول لکه زکات او نور هم شتون لري، چې د مختلفو نصابونو د حد شتون ته په پاملرنې رسه 

 کوالی شو ووايو چې ځينې دغه ماليات هم له نزويل ډول څخه دي.

: د اسالمې اقتصاد د ماليايت سيستم د مايل مصارفو د تأمني له د ټاکلو مصارفو مايل تأمني -۰

د عوارضو رول د نورو سيستمونو په څېر تررسه کوي يا په بله وينا په مختلفو ماليايت سيستمونو  نظره

کې د مالياتو او عوارضو فرق دادی چې ماليات په مجموعي ډلو د دولت د شتمنۍ خزانې ته تحويلېږي 

او دولت له دې الرې خپل مختلف مصارف متويلوي په داسې حال کې چې راټول شوي عوارض 

وازې بايد په ټاکلو ځايونو کې ترې ګټه واخيستل يش. په اسالمې اقتصاد کې هره راټوله شوې ي

 ماليايت منبع په دقيق ډول په خاصو ټاکل شويو ځايونو کې بايد مرصف يش.

: په اسالمي اقتصاد کې په مستقلو مالياتو )لکه خمس او زکات چې مقدار يې ماليايت ظرفيت  -۰

ق ډول مشخص شوی د( رسبېره دولت کوالی يش تابعي ماليات )هغه ماليات چې له وړاندې نه په دقي

 د اقتصادي وضعيت پر اساس ممکن دي( هم وضع کړي.

: په اسالمې ماليايت سيستم کې د نصابونو د حد ټاکل ددې سيستم د عدالت په ماليايت عدالت -۳

 تررسه کولو يو دليل دی.

رسه سم د عوايدو د مالياتو په سيستمونو کې )د واقعي : له معمول تاريخې ماليايت سيستم  -۸

جنس ماليات( په اشخاصو ماليات او شخيص ماليات رسه بېلېږي. په دې وروستيو کې د نويو 

انکشايف  متايالنو پر اساس د مالياتو له يوه سيستم څخه د خرڅالو په دوران او په مرصف باندې د 

ني ماليايت سيستمونه په زياته اندازه مختلط شکلونه په ګوته مالياتو خربې هم کېږي. د هېوادونو اوس

کوي، ځکه چې په دغو سيستمونو کې په مرصف باندې د مالياتو د سيستمونو توکي، د خرڅالو په 

دوران کې ماليات او په خلکو باندې ماليات ډېر اهميت لري. د ماليه ګذارۍ د اساس د منځ ته راتلو 

و باندې د مالياتو يدنياميي کې په عوا همهۍ په دوپېړ ۰۳قدرت رسه سم د  تر وخته د ماليې له وس او

تو سيستم په صورت کې هغه اجناس چې د عوايدو منځ ته راوړونکي و د ماليايدسيستم مسلط و. په عوا

وو لکه ځمکه، کور، پانګه او نور وسايل بې له دې چې شخيص رشايط په پام کې ونييس. د ماليه 

 ځي.ګذارۍ تابع ګر 

دی چې له يوې خوا په شخيص ساحه کې نه داخلېږي او له دا د دا ډول ماليايت سيستم غوره والی

بلې خوا ماليايت مقاومتونو نه په زياته اندازه ډډه کوالی يش. پردې رسبېره داچې د ماليه ګذارۍ وړ 

اتو سيستم په راتلو موضوعات ښکاره او څرګنده دي، نو په خلکو د ماليايت سيستم او په عوايدو د مالي
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 رسه په  تدريجي ډول خپل لومړنی اهميت په زياته اندازه له السه ورکړ.

په ګوښي ملکونو کې پر خلکو د ماليايت سيستم انکشاف په ډېر توپري رسه تررسه شوی دی، په  

خلکو د ماليايت سيستم په صورت کې زماين عايد تثبيت کېږي، چې په ماليې مکلف شخص پورې اړه 

ي. د دا ډول ماليايت سيستم لوی مشکل له يوې خوا د ماليايت عايد په تعريف او له بلې خوا د ماليه لر 

ګذارۍ وړ عايد په تثبيت کې قرار لري. د عايد له منبع رسه سم د ماليې اخيستلو ميتود ماليايت تقلبات 

 مشکل او حتی ناممکن ګرځويل دي.

ساس دولتونو د نورو مالياتو غوښتنه هم وکړه چې پر دې د دولتونو د مايل احتجاج د زياتوايل پر ا

 اساس پر مؤسساتو ماليات منځ ته راغلل.

د يوې تنظيم شوې ماليايت مفکورې  پر اساس يو معقول ماليايت سيستم د معقول ماليايت سيستم:  -۷

د وخت اقتصادي او مايل سياست د اهدافو له مخې بناء شوی دی. لکه څرنګه چې ماليايت مفکورې 

په تېرېدو رسه د تحوالتو تابع ګرځېدلې دي له دې وجې اوس غري معقولو ماليايت سيستمونو ته ډېر 

 انکشاف ورکړل شوی دی.

: د يوه معقول ماليايت سيستم طرحه هغه وخت د يوه معقول ماليايت سيستم نه غوښتنې -الف

و له قناعت بخښونکي شکل په بريالۍ او امکان منونکې وي، چې د ميل اقتصاد د ځانګړو خصوصيات

هغه کې په پام کې ونيول يش. يو ماليايت سيستم د ټاکلو اهدافو له مخې خپل جوړښت تنظيموي چې 

دغه اهداف؛ مايل هدف، د عايد د مجدد وېش هدف، د کانژانکتوري سياست او د عوايدو د هدف 

دافو تنظيم شوی وي. له يوه سياست، دا هر يو ماليايت سيستم کېدای يش په يو يا څو پورتنيو اه

ماليايت سيستم څخه دا غوښتنه کېږي ترڅو هغه تأثريات چې د ماليې يو ډول يې په اقتصاد واردوي 

بايد د مالياتو بل ډول له منځه يو نه وړل يش. پردې رسبېره د يوه ماليايت سيستم منفرد ماليات د 

 ل تأثريات په متقابل شکل بشپړوي.اهدافو د تأمينېدو لپاره يو تر بله مطابقت وکړي او خپ

: د يوه معقول ماليايت سيستم د منځ ته راتګ په غرض په د يوې واحدې ماليې عدم کفايت -ب

مکرر ډول هڅه شوې ترڅو واحده ماليه منځ ته رايش. لکه څرنګه چې فرانسوا کېني ددې دليل پر 

کي د هېواد يوازينۍ توليدونکې طبقه اساس داسې غوښتنه وکړه چې زراعتي اجاره نيوونکي او توليدوون

 ده. نو په دې وجه بايد تر يوې واحدې ماليې الندې ونيول يش.

 ملپي: پر عوايدو ماليات په يوه ماليايت سيستم کې د يوې  ماليې په توګه وړاندې کړل.

د پلکي: د پلورنې په دوران کې د ماليې لپاره د يوې ماليې اهميت ته قايل شو. هغه نظرونه چې 

يوې ماليې پر ضد شتون لري د واحدې ماليې د نواقصو په دليل کې راوړي چې د واحدې ماليې تر 

 ټولو مهم نوقص په دې ډول خالصه کېږي.

. د واحدې ماليې په صورت کې د ماليې فشار ډېر زيات دی. په داسې حال کې چې د ګڼو ماليو په ۰

 اسطه کموي.موجوديت کې خپل فشار په نورو ماليو د وېشلو په و 
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. د واحدې ماليې په شتون کې دا امکان کم وي ترڅود ماليې د مکلفينو چې اوس په  صنعتي ۲

هېوادونو کې په ځانګړي ډول په عوايدو باندې د مالياتو په هکله په پام کې کېږي په نظر کې 

 ونيول يش. 

رشايطو رسه برابر . واحده ماليه په مشکل رسه کوالی يش چې خپل ځان د ډيناميک اقتصاد له ۷

کړي. نو رضور ګڼل کېږي ترڅو د ماليايت اهدافو د لوړولو لپاره په يوه ماليايت سيستم کې ګڼ 

 ماليات ترالسه کړي.

مايل هدف او د مالياتو د مجدد وېش کوونکی  په يوه ماليايت سيستم کې د اهدافو تضاد: -ج

هدف اقالً دوه ډوله تضاد د يادولو دي. د ماليې د شتمنۍ مبلغ چې ماليه وربخښي او همدارنګه پر 

عوايدو د مالياتو درجه بندي چې د مجدد وېش د داليلو له مخې مطلوب ګڼل کېږي، د دولت د 

او په نتيجه کې مايل هدف زيامننوي. نو دلته د ماليايت عوايدو لپاره پام وړ کموايل سبب کېږي 

 اهدافو يو تضاد چې د اجتامعي سياست او مايل هدف ترمنځ راځي واقع کېږي.

همدارنګه د مايل سياست اهدافو او کانژانکتوري سياست ترمنځ هم تضاد راځي د مثال په توګه  

تغيري ورکړل يش نو په دې صورت کله چې د ماليې پايې ته د کانژانکتوري سياست د داليلو له مخې 

کې د تصديو برآورد او تدابري د يوه نه منل کېدونکي اساس له مخې اطمينان تررسه کېږي. د هيله 

مندۍ تر تأثري الندې راځي د مثال په توګه د مالياتو د لوړولو په صورت کې د پانګونې فعاليتونه 

يد باندې ناوړه منفي اغېزې کوي چې وررسه د کمېږي او په نتيجه کې په پانګونه او د تصديو په تول

 دولت عوايد کمېږي.

همدارنګه د کانژانکتوري سياست او د مجدد وېش په اهدافو کې له يو بل رسه لوی توپري منځ ته 

راوړي. دلته داسې په ګوته کېږي چې مجدد وېش د خلکو د حالت په ښه کولو کې چې حالت يې ډېر 

جو او مصارفو په بهبود کې هڅه کوي، په لومړي رس کې له نورو ټيټ وي، مجدد وېش چې د مخار 

ډولونو رسه له توپري څخه رامنځ ته کېږي لکه په کانژانکتوري سياست کې هغه تأثريات چې د 

خصويص مصارفو په مالياتو باندې لګول کېږي، د نورو هغو په پرتله زيات وي د مثال په توګه په 

دې ډول سياست کې منع شوی دی. په داسې حال کې چې دغه يو  شتمنيو او مرياث ماليه لګول په

زيات شمېر پانګې دي چې زيات تخفيف ورته شوی دی، يعنې لوړو کسانو خپلو پانګو کې زيات 

 تخفيف راوستی دی او په دې ترتيب رسه د دوی وېش اهداف په خدمت رسوي.

سايلو د دولتي کولو په نتيجه کې د : د توليد د اکرثو و د مرکزي پالن  اقتصاد ماليايت سيستم -۷

 ېږي.رخه مستقيامً د دولت پورې مربوطټولنې د محصوالتو لويه ب

د ټولنيز محصول وېش د نفوسو لپاره د دولت له لوري په ټاکل شوي عايد رسه تررسه کېږي او 

و د نرخونه په منظم ډول د دولت لخوا تنظمېږي. دولتي فعاليتونه د خپلې اړتيا وړ پويل وسايل

محصوالتو د خرڅالو او د دولت د اقتصادي پالنونو پر اساس الس ته راوړي. د بېلګې په توګه غري 
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کمونيستي هېوادونه ادارې غوندې او مکتبونه، توکي د خرڅالو لپاره نه ټاکي. پردې اساس کمونيستي 

ا د خپلو دولتي هېوادونه اړ دي چې الزم پويل وسايل د خپلو مستخدمينو د معاش ورکولو په موخه ي

مستقيم ډول له  مامورينو د معاش او احتياجاتو د رفع کولو لپاره د خلکو څخه په ماليه اخيستلو او يا په

دولتي مالياتو څخه پوره کړي. په مايل کمونيستي اقتصاد کې مستقيم ماليات له دولتي کار کوونکو 

 (۷۸۰:۳څخه د دولتي عوايدو د مال تري په توګه رامنځ ته کېږي. )

دغه ماليات د دوه کانايل سيستم په بناء را منځ ته کېږي يا په بله وينا ماليات له دوه ځايونو څخه 

 منځ ته راځي، يعنې له دولتي تصديو او خدماتو )سوداګريز، ميل او تياتر( څخه منځ ته راځي.

اخ ډول د ماليې له د ماليې د اساس معلومولو لپاره دولتي صنايع، د دولتي وسايلو توليدونکي په پر 

ورکولو څخه معافېږي. پر دغو دوو ډولونو رسبېره يو بل ډول ماليه، پر ګټو ماليه وضع کول هم د يادولو 

وړ ده. له دې کبله کمونيستي ماليات د دوه کانايل مالياتو په نامه يادېږي. پر ګټو باندې ماليه وضع 

نو او تدابريو په پام کې نيولو رسه  اخيستل کول له ټولې ګټې څخه د ماليې بېلول د اقتصادي پالنو 

کېږي. په داسې حال کې چې خصويص اقتصاد د ګټې اخيستنې د اقتصادي معاملې اساس ګڼي او د 

اقتصادي رهربۍ پر اساس د امکان تر حده د اعظمي ګټې اخيستنې طريقه ښودل کېږي. په 

په مرسته يې دولتي ارګانونه تقويه کمونيستي اقتصاد کې د ګټې اخيستنې غوښتنه يو تقاضا ده چې 

 کېږي. د دولت د ماليې ډېره برخه بايد د دوه کانايل ماليې پر اساس پوره يش.

د ماليې د کمونيستي او غري کمونيستي اقتصاد ترمنځ توپري په دې کې دی، چې په غري کمونيستي 

 (۰:۰۷۳خوا ټاکل کېږي. )اقتصاد کې د خلکو  عوايد د بازار او په کمونيستي اقتصاد کې د دولت ل

هيډ کامپ يادونه کړې. په مايل کمونيستي اقتصاد کې ماليه په قېمتونو   Hed Kampڅرنګه چې 

باندې تأثري نه کوي، بلکې لوړ قېمتونه ماليات معلوموي. د عوايدو د قېمت ټاکل د توليد تر اندازې 

ادونو ماليات په غري اجتامعي ډول پورې ټاکل کېږي. له دې ځايه معلومېږي چې د غري کمونيستي هېو 

تأثري نه کوي، ځکه چې د ماليه ورکوونکو تأثريات د مرصف کوونکو موادو په ټاکلو او د مراعات 

 کېدونکو قېمتونو وضع کول پکې  تررسه کېږي.
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 :لنډيز

يو يې بېل خواص لري، چې د پويل  مايل سيستم د مايل مناسباتو مختلفې ساحې دي چې هر

ذخايرو په رامنځ ته کولو او همدارنګه له پويل ذخايرو څه د استفادې لپاره کار کوي او د مجدد ټولنيز 

توليد په پروسه کې مختلف رول تررسه کوي. په ځينو پرمختللو هېوادونو کې مايل سيستم د دولتي 

دولتي تصديو په مايل چارو کې دخيل وي. د مايل بودجې، محيل مايل چارو، خاصو دولتي ذخايرو او 

سيستم په جوړښت کې اساساً د يوه هېواد د مختلفو عايدايت منابعو راټولونه او د هغوی هېواد عايدايت 

سيستم جوړوي او همدارنګه له دغو پويل وسايلو څخه استفاده او يا د هغوی عايدايت توزېعي يا 

 يوه هېواد کې ښکاره کوي.  مرصيف منابعو پويل وسايلو برخې په

د مايل مديريت د مايل منابعو د رهربۍ سيستم دی او يا هم مايل رهربي د پانګې د منابعو او 

مصارفو رهربي ده لکه په يوه رشکت کې چې د سهم لرونکو سهم زيات يش او يا په يو ټولنه او هېواد 

 کې د ټولنيزې رفاه کچه لوړه کړی يش.

زارونه دي چې هلته د مايل وسايلو عرضه کوونکي، مايل وسايل عرضه کوي. مايل بازارونه هغه با

تأمينوونکي مايل وسايل د مايل وسايلو تقاضا کوونکو ته او مرصف کوونکي د مايل منابعو راکړه ورکړه 

 تررسه کوي.

مايل سيستم چې په يوه هېواد کې په يوه وخت کې د ټولو مالياتو ډولونو ته شامل دی، چې د هر 

اقتصادي نظام په پرتله د ټاکلو ځانګړتياوو لروونکی دی، چې په اسالمي اقتصاد کې جال ځانګړتياوې 

 لري.

تاريخي ماليايت سيستم، معقول ماليايت سيستم او د مرکزي پالن اقتصاد کې ماليايت سيستم کې 

 د بېالبېلو ځانګړتياوو لروونکي دي.
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 :پوښتنې

 . مايل سيستم تعريف کړئ؟۰

 مايل سيستم د کومو دوه خصوصياتو لرونکی دی؟. ۲

 . په پرمختللو هېوادونو کې مايل سيستم د کومو څانګو لرونکی دی؟۷

 . د مايل سيستم جوړښت څرګند کړئ؟۰

 . مايل مديريت توضېح کړئ؟۰

 . د مايل مديريت اهداف کوم دي؟۳

 . د ماليايت سيستم مشخصا ت کوم دي؟۸

 شخصات کوم دي توضېح يې کړئ؟. د اسالمي ماليايت سيستم م۷

 . تاريخي ماليايت سيستم د کوم ډول مالياتو لرونکی دی؟۳

 . معقول ماليايت سيستم څه ډول يو سيستم دی؟۰۱

 . د واحدې ماليې نواقص کوم دي؟۰۰

 .  په مرکزي پالن اقتصادي نظام کې د دوه کاناله ماليايت سيستم څه مفهوم افاده کوي؟۰۲

 :مأخذونه

 ( امور مالی پول وکريدت )منت روسی(. چاپ پروسپکت، ماسکو.۲۱۱۰وت ا. ی. ).  ارخيک۰

( امور مالی رسمايه داری )منت روسی(. چاپ فينانس و ستاتيستيک، ۰۳۳۱. با الديرو، ب. ګ. )۲

 ماسکو.

( مديريت مالی جلد دوم )ترجمه علی جهانخانی(. انتشارات وزارت ۰۷۷۰.  پی رميوند، نوو. )۷

 اد اسالمی، تهران.فرهنګ و ارش

( مديريت مالی جلد اول )ترجمه علی جهانخانی(. دفرت نرش فرهنګ ۰۷۷۰.  پی رميوند، نوو. )۰

 اسالمی، تهران.

 (  تاريخ عقايد اقتصادی. نرش نی، تهران.۰۷۷۰.   تفضلی، فريدون. ) ۰

 ( چاپ مهر )قم(، تهران.۰( اقتصاد بخش عمومی )۰۷۷۰.  صميمی، جعفری. ) ۳

( مديريت مالی )ترجمه حسني عبده تربيزی(. چاپ و ۰۷۷۱فردوستون و يو جني بريګام. ) . ۸

 صحافی ديد آور، تهران.

 ( . کليات مديريت مالی. انتشارات جنګل، تهران.۰۷۷۲. فردين. ) ۷

 ( امور مالی دولت و شاروالی ها )منت روسی( اکونومېست، ماسکو.۲۱۱۸. لوشني. )۳

( تجارت بني املللی و سيستم مالی. مؤسسه چاپ دانشګاه فردوسی، ۰۷۷۰. تااليی، مهدی. ) ۰۱

 تهران.
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 اووم څپرکی

 ماليات

ماليات د دولت د عوايدو اصيل منبع ده چې خپلې دندې د هغې په وسيله تررسه کوي. اقتصادي 

نظريات داسې څرګندوي چې په عامو رشايطو کې د دولت اقتصادي کړنې د اقتصادي مؤثريت د 

سبب ګرځي، ځکه هغه عوايد چې دولت يې له اقتصادي کړنو څخه ترالسه کوي ډېر کم دي او کمېدو 

په ځانګړي ډول د يو څو ډوله خدماتو او اجناسو د توليد سبب ګرځي او بس. ځکه چې د هغو ډلو مالتړ 

 چې لږ عايد لري  دولت نه يش کوالی چې د خپل ټولو عامه اجناسو او خدماتو قېمت وټاکي او خپل

مصارف له دغو استفاده کوونکو څخه ترالسه کړي. په هر حال د  ځينو عمومي کاليو د قېمت ټاکنه هم 

ناممکنه او يا هم په ډېره لوړه بيه تررسه کېږي. نو ځکه د ماليايت عوايدو برخه په مختلفو هېوادو نو 

تصادي سياست د مهمو کې له نورو عوايدو څخه په غالب ګومان زياته ده. لکه څرنګه چې ماليات د اق

وسايلو له ډلې څخه دي او همدارنګه له عمده متغرياتو څخه دي، چې له مالياتو څخه په استفادې نه 

يوازې د لوی اقتصاد په متحولينو لکه اقتصادي ودې، انفالسيون، وزګارتيا او نورو باندې اغېزه کوي، 

 ې هم ډېر عمده تأثري کوي.بلکې ددې تر څنګ د منابعو تخصيص او د عوايدو په وېش باند

له ناخالص ميل توليد څخه د مالياتو ترالسه کولو ونډه هم کوالی يش چې  په اقتصاد کې د 

( په هر حال د مالياتو هر ډول مقدار يا ۰:۰۲ماليايت سياستونو د تأثرياتو يوه برخه ښکاره کړي. )

دي. نو ځکه ماليايت سياست ته د  اساس چې دولت يې په پام کې لري دا ټول د تاديه کوونکو ماليات

 زياتو خلکو پام ور اوښتی دی.

په دې څپرکي کې د مالياتو په اصولو، د ماليايت سيستم په قواعدو، د مالياتو په انتقال، ماليايت 

تعلق او د مالياتو په نرخونو بحث شوی او په دې اړه الزم بحث تررسه شوی او په پای کې د موضوعاتو 

 ې او همدارنګه منابع او مأخذونه ورکړل شوي.لنډيز، د پوښتن

 : د مالياتو مفهوم او ماهيت -۰

 د مالياتو په اړه زيات شمېر تعريفونه وجود لري چې ځينې  يې دلته ذکر کېږي.

ماليات يوه الزمي ورکړه ده چې د دولت د مايل اساس د پياوړتيا او د عامه رفاه د لوړوايل لپاره د 

ررسه کولو پرته يا له حکمي او حقيقي اشخاصو څخه د جنس له ارايې پرته د کوم متقابل خدمت له ت

قانوين حکم له مخې اخيستل کېږي يا ماليات هغه مقدار پيسې دي چې د خلکو لخوا دولت ته ورکول 

کېږي ترڅو دولت د هغې په وسيله خپل کاري چارې متويل کړي يا دولت ته د خلکو د عوايدو د يوې 

 (۰:۷. )برخې انتقال دی

ماليات يو ډول اجباري ونډې دي چې پر اشخاصو، »د اکسفورډ ډيکشرني ماليات داسې راپېژين: 

 «.شتمنيو، عوايدو، اجناسو او نورو شيانو باندې د دولت د مايل مالتړ په خاطر له خلکو اخيستل کېږي
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 : د مالياتو عام تعريف

چې د هغې په مقابل کې خلکو ته يو ماليات يو ډول اجباري ورکړې دي، چې دولت پرته له دې 

خصويص  کار اجراء کړي  د ټاکل شويو نورمونو او مقرراتو پر اساس يې له خلکو څخه ترالسه کوي. نو 

پردې اساس ماليات د دولت د عوايدو اصيل منبع ده ترڅو د هغې په وسيله خپل کارونه تررسه کړي. 

ولتي دندو د مخارجو د جربان په خاطر منل ځکه دغه کالسيکانو ماليات يوازې د هغو عامه کارونو او د

 د دولت دندې او عامه کايل او خدمات د آزاد بازار د شتون او دوام لپاره ډېر اړين وو.

کېنز بيا په خپلو نظرياتو کې په اقتصادي چارو کې د دولت ګډون ترڅو اقتصادي ثبات تأمني يش 

ه وينا د هغه په نظر ماليات نه يوازې داچې د عامه اقتصادي سياست ته زيات  اهميت ورکړ يا په بل

کاليو او خدماتو د مخارجو لپاره زيات اړين دي، بلکې د اقتصادي سياستونو لپاره هم زيات مهم دي. 

په انفالسيوين حاالتو کې کله چې د خلکو پر عوايدو ماليات زيات يش نو د هغوی د ترصف وړ عايد د 

انفالسيوين فشار هم کېدای يش، خو د رکود په حالت کې د مالياتو  کموايل سبب ګرځي، چې وررسه د

 (۷۳: ۲کموالی کوالی يش چې د تقاضا زياتوالی له ځانه رسه ولري. )

ماليات يو ټاکيل مقدار پيسې دي چې د يوې ټاکلې فيصدۍ پر اساس پر عوايدو يا شتمنۍ باندې 

لت يې د خپلو مخارجو د تکافو په خاطر په وضع کېږي يا په بله وينا ماليات هغې ورکړې دي چې دو 

مستقيم او يا غري مستقيم ډول پرته له کوم مقابل کار څخه ترالسه کوي چې دې تعريف ته په کتو 

 (۰۳: ۷ماليات درې ځانګړتياوې لري. )

: چې په دې اړتباط کې ماليات هغه ورکړې دي چې د دولت له لوري وضع کېږي حتمي والی -الف

 لت لرونکي نه دي.او اختياري حا

: دغه ځانګړتيا د دولتي پورونو خالف ده. رسه له دې چې استقراض هم د د ماليې قطعي والی -ب

دولتي منابعو له ډلې څخه يوه مهمه منبع ده، د مالياتو په ډول په ټاکيل وخت کې ورکړل شوې پيسې 

 پور ورکوونکي ته بېرته نه ورکول کېږي.

ې معنا چې رسه له دې چې ماليات دولت ته ګټه رسوي، په مستقيم : دا په دله کوم عوض پرته -ج

 ډول هامغه شخص ته چې ماليه ورکوي هېڅ کوم عوض نه وکول کېږي.

 : د مالياتو اصول -۲

د مالياتو مرصف د مؤثرو اهدافو تررسه کولو، عدالت او اخالقو په برخه کې تررسه کېږي. نو ويلی 

شو چې د مالياتو هغه برخه چې اخيستل کېږي د اهميت لرونکې ده. د مالياتو ډولونه او د هغوی د 

په عمل کې په اخيستلو طريقه د پورته ذکر شويو درې اهدافو د اندازې په څرنګوايل  باندې مؤثر دي. 

هره اندازه ماليات د بېالبېلو طريقو په وسيله د ترالسه کولو وړ دي. د مالياتو د ترالسه کولو طريقې او 

پر توليد، د استخدام پر کچې د عوايدو په نابرابري باندې د هغوی د ونډې بېالبېلې اغېزې لري او 
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يايس فرهنګ هم اغېزمن کوي او په همدارنګه د خلکو په رويه او روش باندې زيات اغېز لري او س

 اقتصادي متغرياتو کې په غري مستقيم ډول دغه تأثريات راڅرګند او منعکس کېږي.

هغه بنسټيز اصول چې پر اساس يې ماليات اخيستل کېږي چې په اسالم کې، اوسني او مخکني 

صول د ګټورتيا سيايس فالسفه، د الرښوونې الزم معلومات په دې برخه کې وړاندې کوي، چې دغه ا

 (۰۳۲: ۷اصل او د ورکړې د  وړتيا اصل دي. )

: د ګټورتيا اصل په دې قضاوت بنا شوی چې هغه مختلف افراد چې له عامه د ګټورتيا اصل -الف

کاليو او خدماتو څخه چې په کومه کچه ګټه پورته کوي بايد په هامغه کچه ماليات هم ورکړي او په 

هغوی دې ته هڅوي چې زيات ماليات ورکړي،  ېدلمرصف زياتخصويص اجناسو باندې د هغوی د 

ځکه په همدغو مرصف شويو اجناسو کې په خپله ماليات شامل دي او که چېرې له عامه کاليو څخه 

زياته استفاده کوي په هامغه کچې بايد زيات تاديات وکړي. مګر هغه منابع چې د دولت له کړنو او 

لفو افرادو لپاره يو شان نه دي او د عامه کاليو ارزښت هم د مختلفو فعاليتونو څخه ترالسه کېږي د مخت

افرادو لپاره مختلف وي. نو په همدې دليل د مالياتو د ارزښت يا مقدار ټاکل چې هر فرد له کومو 

کايل، څخه څومره ګټه اخيستې ډېره ستونزمنه ده او همدارنګه له دولتي کړنو څخه ګټه اخيستنه د 

ې او ځای پورې هم متفاوته ده، په دې معنا چې د دولت له لوري مالياتو ترالسه کوي مالياتو په طريق

او د هغوی بېرته مرصفول هم د خلکو په غوښتنو پورې تړاو لري، يعنې کېدای يش ماليات له ټولو 

 افرادو واخيستل يش خو د يوې سيمې د افرادو اړتيا زياته او د بلې سيمې کمه وي.

ه کولو د ګټورتوب د اصل پر اساس د دولت د مهمو وظايفو له ډلې څخه دي، د مالياتو د ترالس

چې په عني حال کې د خلکو د عوايدو ترمنځ نابرابري کموي او عدالت رامنځ ته کوي. په ډېرو وختونو 

کې د دولتي کاليو او خدماتو عرضه کول د نابرابرۍ د له منځه وړلو په موخه تررسه کېږي لکه تعليم او 

 روغتيا. عامه

: د ورکړې د وړتيا اصل داسې څرګندوي چې په هره اندازه چې څوک د ورکړې د وړتيا اصل -ب

ماليات ورکوي په هامغه اندازه بايد د هغوی شتمنۍ او عايد زيات شوی وي، په دې معنا چې هر 

نړۍ واله  څومره چې عايد لوړېږي نو ماليات هم وررسه لوړېږي. دغه اصل هم د فلسفې له انده، هم په

 توګه او هم د اسالمي  مايل احکامو له مخې  دقيق ښکاري.

اسالم داسې يوه عقيده ده چې عدالت د خلکو فطري حق دی او همدارنګه دولت او خلک دې ته 

هڅوي او مکلفوي يې چې عدالت تأمني کړي او اسالمي احکام او اعتقادات هم همدې لوري ته 

 هدايت کوي.

شان بالقوه حق لرلی، يو شان قدرت يې لرلی، د ځمکې پر رس محدودې  که چېرې ټولو خلکو يو

منابع به هم د دوی ترمنځ يو شان وېشل شوې وای. نو لکه څرنګه چې د دوی وس يو شان نه دی نو 

د هغوی بالفعل ونډه  به هم يو شان نه وي. بايد په ياد ولرو چې د ځمکې منابع محدودې دي که 
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ي ډول محروم او غريب وي نو بله ډله به د خپل وس پر بنسټ د امکان تر چېرې يو ډله خلک په نسب

حده زيات څه ترالسه کوي. همدغه زياته وړتيا د وړتيا لرونکو خلکو لپاره نوي مسئوليتونه راپيدا کوي. 

د ټولنې په اداره کې دغه يوه ګډه ستونزه شتون لري. د خلکو اقتصادي پياوړتيا ترڅو خپل اقتصادي 

ځمکه او نورې  -۰ه موجوده منابعو کې  ترالسه کړي، په درې ډوله شتمنيو باندې والړه ده حقوق پ

مناسب سيايس، ټولنيز،  -۷انساين شتمنۍ لکه د هغوی ځريکتيا او جسمي توان  -۲طبيعي منابع 

فرهنګي او اقتصادي ارګانونه. د خلکو مختلف عوايد د هغوی د مختلفو قدرتونو له امله مختلف دي، 

ه دې معنا چې هر څومره چې د هغوی جسمي او مايل قدرت زيات وي نو په ټولنه کې برخه يې هم په پ

 هامغه اندازه زياته ده او برعکس. اسالمي مايل احکام هم موږ هامغې پايلې ته رهناميي کوي.

ثابت اسالمي ماليات يعنې خمس او زکات، په هغو کسانو وضع کېږي چې له ټاکلې کچې څخه  -۰

 زياته شتمني ولري او د هغوی د شتمنيو په زياتېدو رسه ماليات هم په هامغه کچه زياتېږي.

هغه افراد چې ثروت او عوايد يې د نصاب حد ته ونه رسېږي )په زکات کې( او يا د هغوی عوايد د  -۲

 هغوی د ژوند  کورين  لګښتونه پوره کوالی نه يش )خمس( له مالياتو څخه معاف دي.

ت او خمس مرصيف موارد چې د هغه په وسيله عامه کايل او خدمات تررسه کېږي، په ډاګه د زکا -۷

کوي چې د مالياتو ورکړه د کومې مستقيمې ګټې له انازې رسه مستقيمه رابطه نه لري. لکه څرنګه 

 چې ناکايف عايد لرونکي، له عامه کاليو او خدماتو څخه ګټه پورته کوي، خو ماليات نه ورکوي.

زکات او خمس مخارجو له مهمو برخو څخه د عايد د نابرابرۍ په راکمولو او د طبقاتو ترمنځ د د  -۰

فاصلې راکمولو په خاطر استفاده کېږي، چې په عمل کې له شتمنو څخه غريبو ته د عايد انتقال 

 دی.

د ورکړې د وس اصل د ګټورتوب له اصل څخه په زياته کچه د عدالت په موضوع کې رول لوبوي 

و د عايد د بيا وېش مسئله تر خپل پوښښ الندې راويل. په عني حال کې د ګټورتوب اصل بيا د ا

دولت د مخارجو د سياست تر څنګ ماليات هم  په پام کې نييس او ډېر ګټور او د اتکاء وړ هم دی. 

ږو، ځکه که چېرې د ګټورتيا اصل په بشپړ ډول له پامه و غورځوو نو د ورکړې د وړتيا اصل ته نږدې کې

چې د ټولنيزو نهادونو د عوايدو د زياتوايل يوازينی عامل دی او ددغو نهادونو په سمه توګه د فعاليتونو 

تررسه کول د عوايدو په زياتوايل کې دخيل دی. نو هر څومره چې هغه افراد چې زيات عايد ترالسه 

سه کوي. په همدې اساس کوي دا په حقيقت کې له اجتامعي نهادونو او دولت څخه زياته ګټه ترال 

طبيعي ده چې د توليد په مخارجو کې هم زياته برخه  )د نهادونو کړنې او بقاء(  په خپله غاړه واخيل 

لکه هامغسې چې د بازار په جوړښت کې داسې ويل کېږي، چې په هره کچه ګټه ترالسه کېږي. نو 

 دي.ورکړه هم بايد زياته يش ورکړه او ګټه د يو بل الزم او ملزوم 

 :د مالياتو د ورکړې د وس معيارونه يا د مناسبو ماليايت پايو ماليات -ج
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: د مصارفو پر اساس د مالياتو نظر مخکې له دې چې د مرصف د مالياتو د مناسبې پايې په توګه -۰

پېړۍ کې ۰۸آدم سمېت لخوا د اقتصاد علم معريف يش موجوده و. توماس هابز انګلييس فيلسوف په

ود، چې خلک بايد په هغه اندازه ماليات ورکړي چې دوی يې مرصفوي نه د هغوی د داسې نظر درل

د مصارفو په  ويلی شو چې د ژوند د رفاه زياتېدل عوايدو پر اساس. د هابز د بحث تر څنګ موږ داسې

پېړۍ په لومړۍ نياميي کې داسې څرګندوي چې پر ۲۱زياتوايل پورې اړه لري. همدارنګه فېرش د

 ۷ات يو ډول مضاعف ماليات دي او د پانګې اچونې د انګېزې د کموايل سبب ګرځي. )عوايدو مالي

:۸۸ ) 

: پر عوايدو باندې د مالياتو د نظر پلويان داسې عايد د مناسب ماليايت اساس  په توګه -۲

څرګندوي، چې ماليات بايد د عوايدو د ترالسه کولو پر امکاناتو باندې وضع يش. ددغه ماليايت اساس 

ويان معتقد دي چې پر عوايدو باندې ماليات د عوايدو د نوي او مناسب وېش سبب ګرځي. پل

(۰۱:۰۳۰) 

: ډېری پوهان په دې آند دي چې د اشخاصو مايل توان نه شو شتمني د ماليايت اساس په توګه -۷

چې کوالی چې د هغوی د يوه کال د عايد په توګه  و ټاکو، بلکې د هغوی هغه ټوله شتمنۍ او شته 

دوی يې مالکان دي، د ورکړې د يوه ښه معيار په توګه پېژندلی شو. په بل اړخ کې پر شتمنۍ باندې د 

مالياتو د وضع کولو مخالفني داسې څرګندوي چې شتمنۍ يو ډول پاته شوې سپام ده چې د مالياتو او 

ځکه پر شتمنۍ  مصارفو له ورکړې څخه وروسته باقي پاته کېږي چې ماليات يې پخوا ورکړل شوي. نو

ماليات داسې يوه کړنه ده چې ماليات يې يو ځل ورکړل شوي او د دوهم ځل لپاره بيا ترې وضع 

کېږي. لکه څرنګه چې ويل کېږي چې د مناسبې ماليايت پايې په اړه د نظر اختالف موجود دی. دغه د 

تصادپوهانو د نظر نظر اختالف په اصل کې د سپام او عوايدو د وېش په دوه موضوع ګانو کې د اق

اختالف دی. ښکاره ده چې په هغو  رشايطو کې  چې د يوې ټولنې د سپام اندازه په ټيټه کچه وي او 

مرصف کوونکي د خپل عايد کمه برخه سپام کوي. نو په مرصف ماليات ښه دي. په داسې حالت کې 

و شتمنيو باندې زياتې اړتيا وړ چې هلته د عوايدو او شتمنيو نابرابري موجوده وي نو ماليات پر عوايدو ا

دي. په هر صورت په هغه حالت کې چې سپام زياته پانګه اچونه له ځانه رسه د ميل عايد زياتوالی 

ولري او له ميل عايد رسه د افرادو عوايد هم لوړېږي. په دې وروستيو کلونو کې په مرصف باندې 

 ماليات زيات دود شوي دي.

 : د ماليايت سيستم قواعد -۷

که چېرې د پورته ذکر شويو دوه اصولو پر اساس ماليات وضع او واخيستل يش، نو دا يو ډول د 

مالياتو يو مقدار ترالسه کول دي. د قواعدو رعايت کول ډېر اړين دي ترڅو يو مناسب ماليايت سيستم 

کړي.  رامنځ ته يش. په اصل کې غوره ماليايت مديريت هغه نه دی چې زيات ماليايت عوايد ترالسه
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دغه مسئله ډېره مهمه ده چې دغه عوايد څه ډول بايد ترالسه يش، يعني د هغوی اغيز پر ماليايت 

عدالت، په دولت باندې د هغوی سيايس پايلې او همدارنګه د اقتصادي رفاه پر کچې باندې د مالياتو 

 (۷:۰۳۷اغېزه هم زيات اهميت لري. په دې اړه الندې مهم قواعد تر بحث الندې نيسو. )

د »: عموماً ماليات د دوه معيارونو پر اساس ارزيايب او وضع کېږي ماليايت مؤثريت او عدالت -الف

(. د The equity criterionاو د عدالت يا برابرۍ معيار ) The efficiency criterionمؤثريت معيار

 مؤثريت معيار په الندې ډول څرګندېږي:

منابعو انتقال او هلته ځای پرځای کول مختلف ماليات له خصويص سکتور څخه عامه سکتور ته د 

د بازار په اقتصاد کې مختلف خنډونه پيدا کوي. دغه خنډونه له زيانونوارزښتمن پاريتو څخه له ځان 

 deadweightساتنې څخه ترڅو رفاه په يوه اقتصاد کې ترالسه يش او يا د  له السه وتلو مصارفو )

lossoeله وجې رامنځ ته کېږي ). 

کېدای يش چې له دغه ماليايت سيستم څخه چې يوه تاکيل مقدار عوامل په دولتي سکتور کې 

ځای پرځای کوي او يا هغه مصارف چې په ټولنه کې تررسه شوي راکمول وي. د مؤثريت معيار د 

تررسه شويو مصارفو د نسبت پر اساس چې پر يوه واحد باندې تررسه شوي او څومره ماليات پرې وضع 

ارزيايب کوي. هغه ماليات چې د السه تللو يا ورک شويو مصارفو باندې په يوه اقتصاد کې کم  شوي

 تحميل يش، په اقتصادي مفهوم رسه زيات مؤثريت ولري.

د عدالت معيار بيا داسې دی چې تر مختلفو ماليايت سيستمونو الندې څه ډول کوالی يش چې 

ولنه تررسه کوي څه ډول د ټولنې ترمنځ وېش او تخصيص ماليايت بار کم او همدارنګه هغه توليد چې ټ

ورکړي. دغه فشار او بار د هغو مالياتو له وجې چې وضع شوي له دې رسه رسه او د هغو د انتقال شويو 

منابعو له ارزښت څخه رامنځ ته کېږي. د عدالت دوه ډوله مفاهيم موجود دي چې بايد له يوه بل څخه 

 (Vertical equity( عمودي عدالت ) Horizontal equityتفکيک يش. افقي عدالت )

ماليات هغه وخت د افقي عدالت جنبه لري چې له يو شان خلکو رسه يو شان رفتار ولري. په دې 

معنا چې که چېرې دوه کسان له مالياتو څخه دمخه يو شان رفاه ولري نو د مالياتو له وضع کولو څخه 

دې لپاره چې د افقي عدالت له معيار څخه په هر ماليايت سيستم وروسته هم بايد يو شان رفاه ولري. د

کې کار واخلو، هر شخص بايد ددې وس ولري چې په ښکاره ډول يې مشخص کړي چې په کوم 

دی ترڅو ه وينا له افقي عدالت څخه هدف داوخت کې دوه کسان د رفاه يو شان کچې لري يا په بل

رشايط ولري او عمودي معيار بيا داسې دی چې ماليايت  هغه خلک راپيدا کړو چې يو شان عوايد او

سيستم بايد له هغو خلکو رسه څه ډول رفتار وکړي چې د رفاه مختلفې کچې لري. ددې ارزول چې يو 

ماليايت سيستم تر کومې اندازې پورې عمودي عدالت لرونکی دی، هر شخص بايد په دې پوه يش 

ې کچې لري بايد څه ډول رفتار وکړي يا په بله وينا د خلکو چې له مختلفو خلکو رسه چې د رفاه مختلف

په مطلوبيت کې په نسبي ډول کمښت چې مطلوبيت يې مختلف دی، څومره دی. ددې پوښتنې د 
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ځوابولو لپاره الزمه ده چې د فردي مطلوبيت ترمنځ بايد يو مقايسه رامنځ ته يش او دا يو ډول )د ارزښت 

ودي عدالت د توان پر اساس د تاديې اصل دی. دا په دې معنا چې په قضاوت( دی يا په بله وينا عم

هره اندازه چې د ماليې مودي شتمني زياته وي نو بايد په هامغه اندازه ماليات هم زيات ورکړي چې 

 دغه شکل د ورکړې کېدای يش چې صعودي، ثابت او يا نزويل وي.

لدو قوتونو څخه اخيستل کېږي. هغه کسان : ماليات له مؤ د ماليه ورکوونکو د رضايت راجلبول -ب

چې توليد يې له خپلو اړتياوو څخه لوړ وي او په همدې دليل رسه کوالی يش چې له دغې زياتې برخې 

څخه يوه برخه تاديه کړي )د مالياتو په ډول( ترڅو د دولت او همدارنګه د عمومي کاليو او خدماتو بقاء 

 تضمني کړي.

راجلبول هغه وسيله ده چې د هغې په وسيله کېدای يش چې پر دولت  د ماليه ورکوونکو د رضايت

او ماليايت سازمانونو باندې د هغوی باور زيات يش. دغه اعتامد او اطمينان د مالياتو د تشخيص او 

ترالسه کولو او همدارنګه شکايتونو ته درسېدو لپاره يوه مؤثره الره ده. لکه څنګه چې د مالياتو په ورکړه 

قت ماليات نور هم تحکيموي. د مالياتو تشخيص آسانه کوي او د مالياتو د ترالسه کولو کې صدا

 مصارف هم راکموي. دغه مثبتې نښې کوالی يش چې د ماليايت چارو اداري مصارف هم راکم کړي.

د ماليه ورکوونکو رضايت  مالياتو  ته د هغوی لېوالتيا نوره هم قوي کوي او همدارنګه د مالياتو د 

دازې، يعنې هغه چې ترالسه شوي او هغه ماليات چې د ترالسه کولو امکان يې زيات دی لوړېږي. د ان

ماليايت سيستم د مديريت سموالی د اندازې لوړوالی ښيي او همدارنګه د ماليه ورکوونکو د لېوالتيا د 

 زياتوايل او همدارنګه له مالياتو څخه د تېښتې او لرې وايل د کموايل سبب ګرځي.

 د مديريت سموالی او مؤثريت او ماليايت سازمان: -ج

 ماليايت سيستم پنځه ارکان لري: 

 . ماليه ورکوونکي۰

 . ماليه اخيستونکي ۲

 . ماليايت قوانني او مقررات۷

 . ماليايت مديريت۰

. فرهنګ او هغه عالقه چې ماليه ورکوونکي او حکومت )ماليه اخيستوونکي( چې يو له بل رسه ۰

ه هره اندازه چې ماليايت قوانني ساده او مديريت متعهد، متخصص، حکومت مرشوع او په يې تړي. پ

قانون باندې د خلکو باور ډېر وي، قانون جوړونکي او د هغوی تطبيق کوونکي قوي وي ماليايت 

سيستم به په هامغه کچه مؤثر وي. د ماليايت مديريت اهميت په وروستيو لسيزو کې په زياته کچه 

وی. که چېرې خلک حکومت مرشوع وګڼي، هغه په خدمت کولو کې مؤثر وګڼي يا په بله وينا ښکاره ش

هغه د خلکو او عادالنه وګڼي او همدارنګه په خپله خلک متعهد او متدين وي، زياته لېوالتيا ښکاره 

 کوي او ماليايت لرېوالی او ماليايت تېښته راکموي.
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 :د مالياتو انتقال -۰

: د مالياتو وضع کول په په اصل کې د خصويص منابعو د انتقال مفهوم او اهميتد مالياتو د  -الف

يوې برخې انتقال دی. دولتي سکتور او همدارنګه دولتي بودجې ته چې د ماليايت بار سبب ګرځي چې 

 (.real burden( واقعي بار  )monetary burdenکوالی شو په دوه برخو يې ووېشو؛ پويل بار )

 بار په اصل  کې يوه اندازه پيسې دي چې د يوه مکلف شخص په وسيله د مالياتو پويل بار: پويل

 په ډول ورکول کېږي.

واقعي بار يا د مالياتو نهايئ بار: هغه بار دی چې يو شخص مخکې ورکړی وي نو بيا په هغه باندې 

 نه وضع کېږي.

ويل بار( او د مالياتو نهايئ په اکرثو وختونو کې کېدای يش چې د مالياتو لومړي تاديه کوونکي )پ

تاديه کوونکي )واقعي بار( جال اشخاص وي. په دې حالت کې داسې ويل کېږي چې ماليات انتقال 

شوي دي. نو له دې څخه داسې څرګندېږي چې د مالياتو انتقال په اصل کې د پيسو انتقال په اصل 

 کې  نورو ته د پيسو د انتقال  جريان دی.

ضوع  د ماليايت سياستونو اغېز دی. ټول هغه اشخاص چې د مالياتو نهايئ او يوه تر ټولو مهمه مو 

واقعي ورکوونکي دي بايد تشخيص يش، يعنې نه يوازې داچې لومړين تاديه کوونکي مشخص يش، 

بلکي بايد د مالياتو د انتقال امکانات نورو ته او همدارنګه د احتاميل او واقعي مالياتو ورکوونکي بايد 

. ځکه که چېرې د مالياتو د انتقال موضوع تشخيص نه يش، نو د لومړين تاديه کوونکي او معلوم يش

نهايئ يا واقعي تاديه کوونکي ماليات به يو شان وي او دا عدالت نه دی. د بېلګې په توګه، رشکتونه 

دغه  بايد د قانون پر اساس ماليات ورکړي. دغه قانوين بار د هغوی پر غاړه دی، خو لکه څرنګه چې

رشکتونه حقوقي شخصيتونه دي، نو په همدې اساس هغه اشخاص يا کورنۍ چې ددغو رشکتونو 

خاوندان دي د مالياتو دغه بار چې د رشکت پر عوايدو باندې وضع کېږي، کنه. دغه ماليات به له 

نامساعد اقتصادي حالت رسه مخ يش. همدارنګه که د مالياتو له وضع څخه وروسته رشکتونه مجبور 

يش، چې خپلو سهم لرونکو باندې خپله ګټه د ورکړل شويو مالياتو په اندازه کمه کړي. نو دغه به پر 

سهمدارانو يو دروند بار وي. کله بيا رشکتونه له خپلو مزدورانو څخه دغه ماليات اخيل، يعنې د هغوی له 

د مالياتو له وضع  معاش څخه د مالياتو په کچه پيسې راکموي. نو پر دې اساس په رشکتونو باندې

 کولو څخه چې دغه بار رامنځ ته شوی په اصل کې پر مزدورانو وضع کېږي.

درېيم حالت هم شتون لري. هغه داسې چې رشکتونه کوالی يش چې په هغه اندازه يې چې 

ماليات ورکړي، د خپلو اجناسو او خدماتو قېمتونه لوړ کړي. نو په دې صورت کې اصالً د مالياتو بار په 

ف کوونکو باندې تحميل شوي دي. د عمومي اقتصاد په برخه کې چې کله ماليات د توليد د مرص 

عواملو په خاوندانو لکه کاريګرو، د خامو موادو عرضه کوونکو او نورو ته انتقال يش. داسې ويل کېږي 

توايل چې ماليات مخکنيو عواملو ته انتقال شوي دياو ددې پرعکس کله چې د اجناسو قېمتونه په زيا
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رسه وروستي پړاو او په نهايت کې مرصف کوونکو ته انتقال يش، ويل کېږي چې ماليات وروستيو 

عواملو ته انتقال شوي دي، يعنې د مالياتو يو مخکنی انتقال او بل د مالياتو وروستی انتقال د مالياتو د 

ۍ کې وروستيو تأثرياتو ته انتقال دوه مختلف شکلونه بلل کېږي. که چېرې د مالياتو په تحليل او بررس

پام ونه يش او يوازې يو حالت ته پام ويش، يعنې مخکنيو حاالتو ته پام ويش نو دې ډول بررسۍ ته د 

جزيئ تعادل تحليل ويل کېږي يا په بله وينا په دا ډول تحليل کې يوازې دا تحليل کوي چې ماليات 

کېږي. بايد پام ويش چې د مالياتو نهايئ څه ډول وضع يش او د هغوی وروستيو تأثرياتو ته پام نه 

انعکاس نه شو کوالی چې د جزيئ تعادل د تحليل پر اساس برريس کړو د مثال په توګه لکه څرنګه 

چې د رشکتونو خاوندان د زيات عايد لرونکي دي او کاريګر د کمو عوايدو لرونکي دي. که چېرې 

قال يش نو د عوايدو وېش به په يوه اقتصاد کې تر ماليات د رشکتونو له خاوندانو څخه کاريګرو ته انت

 ډېر تأثري الندې راويل.

همدارنګه دې ته په پام رسه چې زيات عايد لرونکې ډلې، د کم عايد لرونکو ډلو په پرتله مختلف 

کايل پېري. پورتني ماليات ددغه ډول کاليو د توليد او تقاضا په طريقو او نورو مسايلو باندې هم اغېز 

رسبېره پردې د هغو تأثرياتو کامله برريس چې د مالياتو د تغيري او وضع کولو څخه رسچينه اخيل کوي. 

يو مغلق او پيچلی کار دی. د عمومي تعادل په حالت کې د ړومبنيو آثارو رسبېره د مالياتو دوهمو او 

تأثري او د هغه انتقال د اوږد مهاله آثارو ته هم پام کېږي يا په بله وينا په دې ډول تحليل کې د مالياتو 

 عايد پر وېش، د توليد قېمت او نورو باندې تجزيه او تحليل کېږي.

 : د مالياتو د انتقال مؤثر عوامل -ب

د مالياتو انتقال د عامه اقتصاد يو له اړينو موضوعاتو څخه دی. د مالياتو په انتقال کې ډېر زيات 

مشخصاتو ته په پام رسه به متفاوت وي، چې دلته  فکتورونه دخيل دي، چې د نظر وړ ماليايت سيستم

 ددغو فکتورونو يوه برخه تر بحث الندې نيسو.

: هرڅومره چې د مالياتو مقدار زيات وي، د مالياتو د انتقال انګېزه زياتوالی پيدا د مالياتو مقدار -۰

انتقال نسبتاً په لږه کوي او څرنګه چې د مالياتو مقدار يو کوچنی عدد او د پام وړ نه وي د مالياتو 

 اندازه تر پاملرنې الندې نييس.

: د مالياتو او د هغه د انتقال يو له مهمو مسايلو څخه د مالياتو او د هغه د په ماليايت سيستم اعتقاد -۲

اهدافو په تړاو د وګړو عمومي فرهنګ او عقيده ده، چې د اخالقو او ماليايت ذهنيت په نوم هم 

ي د مالياتو پرداخت يوه دنده وبويل او له دغې الرې وغواړي د عمومي يادېږي. څرنګه چې وګړ 

کاليو او خدماتو په مايل تأمني کې چې د دولت له خوا وړاندي کېږي ځان رشيک وبويل. د مالياتو 

د انتقال انګېزه بــه په پام کې ونه نييس. باملقابل په دې چې د مالياتو ورکړه په واقعيت کې يو 

کېږي افراد د نسبتاً کم بار د زغملو په موخه هڅه او هاندکوي چې د امکان په  دروند بار بلل
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 صورت کې خپل ماليات نورو ته انتقال کړي.

: د مالياتو انتقال د مالياتو په ډول پورې تړاو لري د مثال په ډول معموالً د مستقيمو د مالياتو ډول -۷

غريمستقيمو مالياتو لکه د خرڅالو مالياتو او د  مالياتو انتقال )لکه د اشخاصو پر عايد ماليات( د

اضايف ارزښت له مالياتو څخه مشکل دی. ځکه د دالتون په قول قېمت د موتور په حقيقت کې د 

مالياتوانتقال دی. پردې اساس غري مستقيم ماليات د قېمت د زياتوايل د امکان له امله کېدای 

قل يش. په خرڅالو د مالياتو د مثال لپاره په دقيق شـي د توليدونکو له خوا مرصف کوونکو ته منت

ډول په ځانګړي صورت محاسبه کېږي او د کاليو د خرڅالو پر مهال د هغوی د پېرودلو په فکتور 

 باندې مشرتيان اضافه کېږي.

پردې اساس ددې ډول مالياتو انتقال پېرودونکو ته حتمي دی. همدارنګه پر اضايف ارزښت د 

کې مرصف کوونکو هم دغه ماليات  د کاليو او خدماتو د قېمت د يوې برخې په توګه مالياتو په برخه 

بليل دي،د هغه بار پورته کوي. پردې اساس هرکله چې دغه ماليات په ټولو کاليو او خدماتو کې شامل 

يش، په دې صورت کې له يوې خوا نزويل ماليات بلل کېږي، ځکه د کم عايد لرونکې ډلې ونډه له 

لياتو څخه په يوه نسبت زياتېږي. له بلې خوا د مختلفو کاليو او خدماتو د قېمت په لوړېدو رسه دغو ما

ممکن دغه ماليات په ناخالص ميل توليد کې د مرصيف مخارجو د ونډې د زياتوايل او د انفالسيون د 

هغه له ډول پيدا کېدو المل وګرځي. په ټاکيل وضعيت کې له مالياتو څخه پيدا کېدونکي عوارض به د 

او مبنا رسه يوه نژدې اړيکه ولري. د مثال په توګه هغه ډول چې وبه يې وينو د سړي رس مالياتو تأثري د 

توليد په هر واحد باندې، د انتقال له پلوه په سود باندې ماليات،د توليدوونکي لپاره چې د انحصاري 

 وضعيت په فرض کولو رسه فعاليت کوي، متفاوت به وي.

: په مختلفو کاليو باندې د مالياتو د انتقال له ډېرو مهمو عواملو څخه ې او تقاضا ارتجاعيتد عرض -۰

دغو کاليو ته د هغوی د قېمت په پرتله د عرضې او تقاضاد ارتجاعيت مسئله ده. د مثال په توګه 

هامغه ډول چې وبه يې وينو، کله چې د کاليو لپاره تقاضا ارتجاعي وي، په دې صورت کې د 

لياتو کامل انتقال مرصف کوونکو ته ممکن نه دی او که چېرې تقاضا د کاليو لپاره غري ارتجاعي ما

وي توليدوونکي په آسانۍ رسه کوالی يش په دغو کاليو باندې وضع شوي ماليات مرصف کوونکو 

ته انتقال کړي. همدارنګه که چېرې د کاليو عرضه غري ارتجاعي وي، د مالياتو زيات بار د 

وونکو پر اوږو بارېږي او برعکس کله چې د کاليو عرضه ارتجاعي وي، توليدوونکي به د توليد

عرضې د کمولو له الرې د مالياتو له وضع کولو وروسته وتوانېږي چې د مالياتو بار د کاليو د قېمت 

ه په لوړولو رسه مرصف کوونکو ته منتقل کړي. همدارنګه پر حقوقو او مزد باندې د مالياتو په برخ

کې هم بايد پام ويش، نور ارتجاعيتونه لکه د قېمت په نسبت د توليد د عواملو ارتجاعيت، 

همدارنګه د توليد د عواملو قايم مقام ارتجاعيت هم د مالياتو د عوارضو او انتقال په برريس کې 

 ټاکونکی نقش تررسه کوي.
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دي، د کاليو عرضه به هم ثابته  : په دې فرض کولو رسه چې د توليد ځينې عوامل ثابتزماين دوره -۰

وي. په نتيجه کې به د مالياتو د بار انتقال په لنډمهال کې له مشکالتو رسه مخ يش. په مقابل کې 

په اوږدمهال کې په توليد کې د زياتې انعطاف پذيرۍ امکان ته په پام رسه په مختلفو کاليو باندې 

 آسانه تررسه کېږي.د مالياتو انتقال نسبتاً 

: هرکله چې په کاليو باندې ماليات په توليدونکي باندې چې په يوه رقابتي بازار کې د بازار جوړښت -۳

فعاليت کوي وضع يش، قادر نه دی چې لږ تر لږه په لنډمهال کې ماليات مرصف کوونکي ته 

. انتقال کړي. ځکه د تقاضا منحني د ټولو توليدوونکو لپاره په دې بازار کې کامالً ارتجاعي ده

پردې اساس هرکله چې توليدوونکي وغواړي د کاليو قېمت لوړ کړي ترڅو وتوانېږي خپل ماليايت 

بار مرصف کوونکو ته انتقال کړي، ممکن د خپلو توليداتو لپاره د تقاضا له کمښت رسه مخ يش. په 

او نتيجه کې به د پام وړ زيان ګالونکی يش. په داسې حال کې چې په رقابتي بازار کې د عرضې 

تقاضا ارتجاعيت مختلفو رشايطو ته په پام رسه، دا امکان وجود لري چې ماليات په اوږدمهال کې 

مرصف کوونکو ته انتقالېږي. همدارنګه په انحصاري حالت کې، توليدوونکي د خپل توليد او کاليو 

ته  د خرڅالو قېمت په تغيري رسه کوالی يش په آسانۍ رسه د خپلو مالياتو بار مرصف کوونکي

 انتقال کړي.

: هرکله چې ماليات په مختلفو کاليو باندې په يوه محدوده جغرافيايي سيمه کې جغرافيايي سيمه -۸

وضع يش او نورې سيمې په مالياتو کې شاملې نه يش، په دې صورت کې ددې ډول مالياتو د 

لياتو غري انتقال امکان مرصف کوونکو او توليدوونکو ته مشکل دی. ځکه هغه کوالی يش د ما

 شاملو سيمو ته په مراجعه کولو رسه خپل ماليايت بار راکم کړي.

: د دولت مختلف اقتصادي سياستونه لکه د قېمتونو او د الس اجورو د کنرتول اقتصادي سياستونه -۷

سياستونه، او که د دولت مختلف قوانني په برياليتوب رسه تررسه يش، وبه توانېږي چې د پام وړ 

 الياتو له انتقال څخه مخنيوی وکړي.شکل رسه د م

: د ماليايت تعلق مطالعه ددې مطلب د روښانه کولو لپاره يوه هڅه ده چې څوک ماليايت تعلق -۳

ماليات ورکوي. دغه تحليل د ټولو اقتصادي تحليلونو په څېر هڅه کوي ترڅو توضېح کړي چې 

په نه شتون کې د عوايدو وېش او  منابع څه منونه او څه ډول تخصيص پيدا کوي او يا د مالياتو

سوکالی بايد څه ډول وي. د مختلفو مالياتو د تعلق په اړوند تررسه شوې وړاندوينې زياتره پردې 

فرضيې اتکاء لري چې اقتصاد څه ډول عمل کوي. ددې موضوع په اړوند د اقتصادپوهانو ترمنځ 

ه اندازه چې اقتصادي تيوري ګانو اختالف او تضاد وجود لري او د ماليايت تعلق مطالعه په  هغ

پراختيا پيدا کړې ده، پراخوالی موندلی. له هغه ځايه چې د مالياتو وضع په اقتصاد کې نسبي 

قېمتونه متأثره کوي، پردې اساس د ايجاد شويو قواوو د منابعو په تخصيص او قېمتونو کې د 

ي واحد بايد قانوناً ماليات ورکړي. تغيرياتو المل ګرځي. منل شوې ده چې فرد، کورنۍ او يا اقتصاد
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لزوماً داسې فرد نشته چې ماليه ورکوي او د هغه بار ګايل. کېدای يش ماليات د قېمت د تغيري له 

الرې کورنۍ او يا کوم بل اقتصادي واحد ته انتقال يش مثالً رشکت بايد پر عايد ماليات ورکړي، د 

 ماليه د رشکت لخوا ورکول کېږي.مالياتو قانوين تعلق وګايل. په دې توګه ټوله 

هرکله چې دغه رشکت د مالياتو يوه برخه د خپل محصول لپاره په نسبتاً لوړو قېمتونو رسه مرصف 

کوونکو ته انتقال کړي، په دې صورت کې ويل کېږي چې رشکت څومره ماليات د قېمت له الرې 

لق هم پر مرصف کوونکي دی او مرصف کوونکي ته انتقال کړي دي. پردې اساس د مالياتو نهايئ تع

هم پر اقتصادي واحد. کېدای يش چې په هغه وخت کې رشکت په نسبتاً لږې ورکړې رسه يو څه 

 ماليات له نورو عواملو رسه د کار قوې ته انتقال کړي.

د توليد په عواملو يا په کاليو د مالياتو د مشخص تغيري پر اساس ممکن د توليد د عواملو په قېمت 

ېمتونو د کارکرد د سيستم له الرې تغيري راوړي. هغه تحليل چې په هغه کې هڅه کېږي ترڅو کې د ق

پر ټولو قېمتونو د مالياتو د تغيري اغيز وښيي د )کيل تعادل د تحليل( په نوم يادېږي. که چېرې په نورو 

الياتو د تغيري اغېز ځايونو کې د مالياتو تأثري کم وي. غالباً کايف ده يوازې په بازار کې وضع شوي د م

ته پام وکړو. د مالياتو د تغيري د اوليه او کيل اغېز تحليل په مالياتو کې د شاملو کاليو پر بازار د )جزيئ 

 (۰۲۲: ۳تعادل د تحليل( په نوم يادېږي. )

 :د ماليايت تعلق ډولونه -الف

وطلبانه نه ده، بلکې د : د مالياتو ورکړه دا.قانوين تعلق، اقتصادي تعلق او د مالياتو انتقال۰

ماليايت انواعو ورکړه چې قانوناً تصويب شوه ده، اجباري اړخ لري. که څه هم په نهايت کې ماليايت 

قانون د ټولنې د متايل منعکس کوونکی دی،لېکن کله چې تصويب شو د ټولنې وګړي د هغې دنه 

ه په پام رسه چې څوک واقعاً ورکړې او يانورو ته د هغې د انتقال ميالن پيدا کوي. دغې موضوع ت

ماليات ورکوي، بايد د قانوين تعلق نه پرته، يعنې له يوه فرد پرته چې قانوناً ماليات په هغي پورې تعلق 

نييس پام ويش. په هر حال په دې موقع کې بايد دوه نقطو ته پام ويش: لومړی داچې افراد بايد ټول 

اقتصادي واحدونو ماليات ترالسه يش اما په نهايت ماليايت مصارف تحمل کړي، که څه هم ممکن له 

کې افراد بايد ماليايت بار د هغه ظرفيت او موقعيت ته په پام رسه د اقتصادي واحدونو د صاحبانو په 

توګه کار کوونکي او مرصف کوونکي تحمل کړي. دوهم داچې ممکن د مالياتو نهايئ وېش له هغه څه 

اقتصادي واحدونو لپاره په پام کې نيولی دی. پر اقتصادي واحدونو متفاوت وي چې قانون د افرادو او 

 رسبېره افراد د خپل پېر او پلور په تعديل رسه د نورو پر موقعيت اغېز کوي.

ممکن قانون ګذار له دې موضوع څخه خرب وي مثالً پر غري الکويل مرشوباتو باندې د مالياتو د 

وناً ماليات اخيستل کېږي، خو قانون ګذار مصـرف کوونکو وضع کولو پر مهال له توليدوونکو څخه قان

 ته د هغې له  انتقال څخه خرب دی.
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که چېرې د مالياتو د ترالسه کولو موخه په خپله له توليدوونکي څخه وای، قانون ګذار د اقتصادي 

واحد پر ګټو ماليات وضع کول. په هر حال د مالياتو د حصول د سهولت اصل ته په پام رسه 

ليدوونکي د مالياتو د ترالسه کولو لپاره په پام کې دي. پردې اساس د ماليايت فشار د وېش دقيق تو 

تعني د اقتصادي تعديل تحليل ته رضورت لري يا په بله وينا د مالياتو انتقال د مالياتو له  لومړين 

ې ته څوک چې له برخورد څخه هغه څوک چې قانوناً بايد ماليات ورکړي د مالياتو نهايئ برخورد نقط

 اقتصادي پلوه ماليات ورکوي معموالً د مالياتو انتقال وايي.

منل شوې ده چې بايد د مالياتو وېش ته د هغه له انتقال نه وروسته هم پام ويش. که چېرې داسې 

هوډ په منځ کې وي چې قانون ګذار بايد يو داسې فورمول او ميتود چې د ماليايت تعلق رضايت 

منعکس کوونکی وي، ترالس الندې ونييس. قانون ګذار بايد په کيل ډول د عايد په  بخښونکې پايلې

وېش باندې د مالياتو د وضع کولو د أثراتو په مطالعې او بررسۍ رسه د مالياتو اقتصادي تعلق ته په پام 

انو لپاره رسه د مالياتو په تصويب اقدام وکړي. البته د مالياتو د اقتصادي تعلق ټاکل حتی د اقتصادپوه

ساده کار نه دی. که څه هم ممکن قانون ګذار د دولت په واسطه زيات پام د مالياتو د اندازې ترالسه 

کولو ته ولري، خو په کيل ډول مته لري چې د هر ماليايت قانون د تصويب پر وړاندې د مالياتو د وېش 

 پر اړخونو باندې کايف علمي او عميل مطالعه او برريس تررسه يش.

: همدارنګه ممکن د دولت د مخارجو برنامه د خصويص برخې د عايد او رفاه د مخارجو تعلق -۲

توزېع ته تغيري ورکړي. د هغه دليل کېدای يش داسې وي چې د دولتي برخې په بودجه کې ټول 

منعکس شوي دولتي خدمات ممکن د ټولنې د افرادو په منځ کې همغږي او يو شان منافع ايجاد نه 

مېشنۍ زده کړې دبېلګې لپاره زياتو ماشومانو لرونکو کورنيو ته د کمو ماشومانو لرونکو کورنيو کړي. د ه

په نسبت زياته ګټه رسوي. همدارنګه د دولت انتقـايل ورکړې د فقري او بې وسه وګړو د ترصف وړ عايد 

نه شو کوالی د وي. په هر حال دې ته په پام رسه چې زياتد نورو ډلو د عايد د کموايل په مقايسه 

ټولنې ټولو افــرادو ته د دولتي خدماتو مستقيمې منافع اندازه کړو، له دې امله د مستقيم مجدد وېش د 

أثراتو معلومول او مشخص کول له دولتي مخارجو نه ډېر ممکن نه دی. دغه اشکال له دې امر 

چې په ډله ييز شکل  رسچينه اخيل چې دولتي خدمات لکه دولتي مدارس، أمنيت، د پوليسو خدمات

ترې کار اخيستل کېږي، نه شو کوالی اندازه کړو. پردې رسبېره دولتي مخارج هم د مشابه عايد په 

 وېش باندې هغه څه چې په مالياتـو کې مطرح کېږي أثرات لري.

ټول دولتي فعاليتونه خاصتاً په عمومي بودجه کې د توليد پر عواملو خاصه تقاضا لري، چې هغه هم 

پل وار رسه د خصويص برخې د الرسيس وړ توليد عواملو او د کاليو نسبي قېمت ته تغيري ورکړي. په خ

له عمومي بودجې څخه پيدا کېدونکې ځانګړې تقاضا د اقتصاد په قلمرو کې په عرضه او تقاضا باندې 

لت د ميل دوهمي أثرات لري. له دې امله د کاليو د نسبي قېمت د زيات تغيري سبب کېږي مثالً که دو 

دفاع د خدماتو په برخه کې زيات مقدار فوالدو ته اړتيا ولري د فوالدو قېمت زياتېږي او په نتيجه کې 
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توليد شوي کايل د فوالدو په پرتله قېمته متامېږي او د دا ډول محصوالتو مرصف کوونکي په خپل 

 برخې په پرتله د کار واقعي عايد کې د کموايل احساس کوي يا که چېرې دولتي فعاليتونه د خصويص

زياتې قوې ته اړتيا ولري، دولتي مخارج د کار قوې قېمت ته د توليد د نورو عواملو په پرتله زياتوي او د 

 ل به د توليد د نورو عواملو د مالکانو په نسبت له ځان رسه ولري.زياتېدکاريګرو د واقعي عايد 

د کورنيو په منځ کې د رفاه او عايد په وېش کې : اړينه ده چې په اقتصاد کې د تعلق نور مفاهيم -۷

 د دولت د فعاليتونو د رول په هکله سم او دقيق اطالعات ولرو.

له هغه ځايه چې د هرې کورنۍ رفاه د هغې په واقعي عايد پورې اړه لري، ممکن په واقعي عايد 

هاد شويو مالياتو د اټکل کې تغيريات اندازه يش. د عايد په وېش باندې د مخارجو سياستونه او د پېشن

 أثر کوالی يش د دولت د فعاليتونو د ماهيت په اړوند خلکو ته ښه پراخ نظر ورکړي.

د طبيعت، دولتي مخارجو او ماليايت سياستونو کمي اټکل اجازه ورکوي، چې افراد دولت ته د خپلو 

راوړي، له يو بل رسه ورکړو واقعي مخارج او هغه خالصه ګټه چې د دولت له خدماتوڅخه يې الس ته 

مقايسه کړي. په هر حال که څه هم مخارج بايد د عايد د وېش په تعلق کې په پام کې ونيول يش، 

د مالياتو مطلق »خو د عرف پر بناء په تعلق پورې مربوط مسايل، مالياتو ته په پام رسه تررسه کوي. 

تو د تعلق په مسئله کې ورته پام نور مفاهيم دي چې د ماليا« تعلق، تفاضيل تعلق او بودجوي تعلق

 کوي.

: د توزېعي أثر د څېړنې يوه طريقه ده. د دولتي مخارجو په ثابت فرض د مالياتو مطلق تعلق -الف

ل په مخارجو کې د زياتېدکولو رسه د خاصو مالياتو وضع کول دي. په دې معنا چې د ماليايت عايد 

ل په نورو مالياتو کې په پام کې نييس. د توزېعي نتايجو تغيري يا له جرباين تغيري پرته په هم مهاله ډو 

په تعني کې داسې تغيري په مشکل رسه کوالی يش هغه لوی أثرات چې په عمومي تقاضا کې له 

کموايل څخه پيدا کېږي، په پام کې ونيسو. په دې په فرض کولو رسه چې د اقتصادي ثبات په موخه 

کو باندې په ډله ييز شکل هېڅ ډول فشار نه واردېږي، د دولت سياست تررسه يش، په مرصف کوون

 لېکن پوښتنه داده چې څه ډول د اقتصادي ثبات د مختلفو سياستونو توزېعي نتايج متفاوت دي؟

لکه څرنګه چې هېڅ ډول جرباين اقدام نه تررسه کېږي. اقتصادي وضعيت ته په پام رسه ممکن د 

ې په لوړوايل او د انفالسيون د نرخ په کموايل متام يش. مالياتو تغيري په وزګارتيا، د قېمت د سطح

هرکله چې له دغوڅخه نه په  خپلو خاصو توزېعي نتايجو متامېږي او نه شو کوالی هغه نتايج چې په 

خپله د مالياتو له تغيري څخه رسچينه اخلـي ترې جال کړو. له دې امله د مالياتو د مطلق تعلق د 

ه زياتو ځانګړو مالحظاتو ته اړتيا لري او دغه روش په خوښېدونکو مالحظې په اړوند هر ډول هڅ

 نتايجو نه ختمېږي.

: په دې روش کې له دغو اشکالو څخه د مخنيوي په موخه په هغه د مالياتو تفاضيل تعلق -ب

صورت کې چې ټول عايد او مخارج ثابت پاته يش د نورو ځای ناستو مالياتو څخه پيدا کېدونکي 
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ات برريس کوي. د مثلل په توګه ممکن دولت په عوايدو يو مليارد ترالسه شوي عوايد په توزېعي تغيري 

همدې اندازه له مالياتو رسه د سګرټ په مصـرف باندې ځای پرځای کړي. دا ډول يو سياست د 

عمومي برخې د مخارجو په موخه منابع نه انتقالوي. په ماليايت بار پورې مربوطو مسايلو څخه په رصف 

کولو او له دې امله هېڅ ډول فشار په خصويص برخې باندې نه واردوي، لېکن يوازې د کورنيو  نظر

 ترمنځ مجدد وېش پيدا کوي.

هغه کورنۍ چې په عايد باندې يې ماليات کم شوی دی ګټه الس ته راوړي، خو ددې په مقابل 

کارخانې هم تاواين کې هغه کورنۍ چې د سګرټ مرصف کوونکي دي او حتی توليدوونکي او د سګرټ 

کېږي. په دې ترتيب توليدوونکي هغه محصوالت چې له مالياتو څخه د معاف شويو وګړو د عوايدو له 

مالياتو د تفاضيل »الرې پېري ګټه الس ته راوړي. د وېش په موقعيت کې حاصل شوی تغيري د 

 په نوم يادېږي.« تعلق

عايد د زياتېدو او کمېدو متفاوت روشونه مفهوم هم هغه وخت چې د « مالياتو تفاضيل تعلق(»د 

پرتله کوو، په کاروړل کېږي. د مالياتو د تعلق دا ډول نظر عماًل په هغه علت چې معموالً د ماليايت 

 سياست تصاميمو دا ډول مسايل رانغاړي، ګټور دی.

يرياتو د د بودجوي تعلق د مسئلې د تحقيق بله طريقه د مالياتو او مخارجو د تغ بودجوي تعلق: -ج

اغېزو ترکيب ته په پام رسه د کورنيو د موقعيت د تغيرياتو کتل کول دي. د خصويص مخارجو لپاره د 

مشخصې کورنۍ د الرسيس وړ عايد نه يوازې د مالياتو تر اغېزې الندې راځي، بلکې په مالياتو پورې 

خصويص برخې په عـايد  اړوند اقداماتو څخه هم متأثره کېږي. د ورکړو په مسئله کې د عايد وېش د

باندې د هغې د اغېزو له امله تأثري کوي. په ځانګړي ډول د دولت په مټ د همېشنيو خدماتو د وړاندې 

 کولو په حالت کې فقط د بودجې مخارج لکه ماليات چې د افرادو په عايد تأثري کوي.

 د مالياتو نرخونه -۳

يا  ( اوProgressive tax(، متزايد ) Proportional taxد مالياتو نرخ کېدای يش چې متناسب )

 (۳۰: ۸( وي.  ) Regressive taxتنازيل )

: هغه ماليات دي چې په هغه کې د مالياتو نرخ په ټاکلې فيصدۍ رسه د متناسبو مالياتو نرخ -الف

ثابت وي او په هممهاله زياتوايل او کموايل رسه د ماليې د سنجش اساس تغيري نه کوي. د مثا ل ّپ 

ماليه ترې اخيستل کېږي او که  ۰۶افغانۍ وي  ۰۱۱۱۱۱ګه که چېرې د مالياتو د سنجش اساس تو 

ماليه  3افغانيو څخه کم او يا زيات يش بيا هم هامغه ۶ ۰۱۱۱۱۱چېرې د ماليې د سنجش اساس له 

 اخيستل کېږي، د ماليې په فيصدۍ کې کوم تغيري نه واقع کېږي.

کې که څه هم د ماليې فيصدي ثابته وي خو د دولت عوايد په د مالياتو د متناسب نرخ په صورت 

 متناسب ډول د ماليې د سنجش اساس په کموايل او زياتوايل رسه زياتېږي او کمېږي.
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 ( شکل: د متناسبو مالياتو نرخ۸)

: که چېري د ماليې فيصدي يا د ماليې نرخ د ماليې د سنجش د اساس په مالياتو نرخد مرتقي  -ب

 ۰۱۱۱۱۱لوړېدو رسه زيات يش، د مرتقي مالياتو د نرخ په نوم يادېږي. مثالً کله چې د سنجش اساس 

 ۲۱۱۱۱۱ماليات اخيستل کېږي او که چېرې د ماليې د سنجش اساس  ۰۶افغانۍ وي له هغه نه 

ته زياتېږي، چې د مرتقي مالياتو د  ۰۱۶زيات يش، د ماليې نرخ هم  ۰۱۱۶يات يش، يعنې افغانيو ته ز

نرخ خطي ګراف الس ته راځي. البته د ماليې د نرخ فيصدي کېدای يش د ماليې د سنجش اساس له 

زياتوايل څخه په زياته اندازه او يا د ماليې د سنجش اساس له زياتوايل څخه په کمه اندازه زيات يش 

 چې په هغه صورت کې رسيع مرتقي نرخ او بطي مرتقي نرخ ورکوي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( شکل: د مرتقي مالياتو نرخ۷)

 

۰۱۱۱۱۱ ۰۱۱۱۱۱ 

۴۵ 

 د ماليې د سنجش اساس

۰۱۱۱۱۱ ۰۱۱۱۱۱ 

۴۵ 

 د ماليې د سنجش اساس

۰۱۵ 

 د ماليې د نرخ فيصدي

 د ماليايت مرتقي نرخ ګراف

 د ماليې د نرخ فيصدي
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: د نزويل مالياتو د نرخ په صورت کي د ماليې د سنجش اساس په لوړېدو د نزويل مالياتو نرخ -ج

 رسه د ماليې نرخ يا د ماليې فيصدي نزول کوي. له الندې ګراف رسه سم البته د ماليې نزويل نرخ 

 

 ممکن رسيع يا بطي وي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( شکل: د نزويل مالياتو نرخ۳)

: د ماليايت نرخ ترکيب په يوه محاسبايت زمان کې د ذخريه شويو د قېمت ترکيب يا د مالياتو نرخ -د

 مالياتو رابطې او د مالياتو اساس ته وضاحت ورکوي. له يو بل رسه د مالياتو د ارزيابۍ په وخت کې د

اقتصادي اساساتو په څېر لکه عوايد، د مالياتو قېمت د مالياتو له نسبت څخه چې د مختلفو قېمتونو 

 لپاره ياد شوی اساس ورکول کېږي، محاسبه کېږي.

د مالياتو د اساس پر قېمت باندې د ذخريه شويو مالياتو د قېمت  ATR)د متوسطو مالياتو قېمت )

 مجموعه ده.

د مالياتو متوسط قېمت =
ټول  ورکړل شوي ماليات

د ماليې اساس قېمت
= Average Tax Rate(ART) 

اضايف ماليات دي، چې په اضافه شويو مبالغو  MTR)د ماليايت مالياتو حاشيه يي يا نهايئ قېمت )

 باندې د ماليايت اساس د زياتوايل په وخت کې د مالياتو د اساس په قېمت کې وضع کېږي.

د مالياتو حاشيه يي قېمت −
ياتمال Δ ټول ورکړل شوي 

Δ مالياتو د اساس قېمت

=
د ورکړل شويو مالياتو په مجموع کې تغيري

د مالياتو په اساس قېمت کې تغيري 
 

MRT=(Marginal Tax Rate) 

۰۱۱۱۱۱ ۰۱۱۱۱۱ 

۰۰.۴۵ 

 د ماليې د سنجش اساس

۴۵  د ماليايت مرتقي نرخ ګراف 

 د ماليې د نرخ فيصدي
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متوسط ماليايت نرخ د متناسبو مالياتو په صورت کې د نهايئ ماليايت نرخ په صورت کې د مالياتو 

زيات دی او په نزويل نرخ کې، متوسط او نهايئ نرخ د مالياتو د نرخ د متوسطو مالياتو له نرخ څخه 

اساس په اندازه کموالی پيدا کوي او د مالياتو نهايئ نرخ تل د مالياتو له متوسط نرخ څخه کمېږي. د 

مالياتو متناسب نرخونه، د مالياتو تصاعدي او نزويل نرخونه د الندې ځانګړو جدولونو په لړ کې له 

 وضېح کېږي.مثالونو رسه ت

 ) MRT=ATRد متناسبو مالياتو نرخ )  :( جدول۰)

د نرخ 

 ډول

د مالياتو 

 مبلغ

د 

 مالياتواساس

د مالياتو متوسط 

 نرخ

د مالياتو نهايئ 

 نرخ

 تناسب

 متناسب

۰۱۱۱ 

۲۱۱۱ 

۰۱۱۱۱ 

۰۱۱۱۱۱ 

ATR= ۲۶  

ATR= ۲۶  

 

MRT= ۲۶  

 (MTR>ATR) صعودي نرخ :( جدول۳)

نرخ  د

 ډول

 مالياتو د

 مبلغ

 مالياتو د

 اساس

متوسط  مالياتو د

 نرخ

مالياتونهايئ  د

 نرخ

صعود

 ي

صعود

 ي

۰۱۱۱ 

۰۱۱۱ 

۰۱۱۱۱ 

۰۱۱۱۱۱ 

ATR = ۰۶  

ATR = ۰۶  

MRT= ۳۶  

 (MTR<ATRنزويل نرخ ) :( جدول۸)

 

 

نرخ  د

 ډول

 مالياتو د

 مبلغ

 مالياتو د

 اساس

متوسط  مالياتو د

 نرخ

نهايئ  مالياتو د

 نرخ

 نزويل

 نزويل

۰۱۱۱ 

۰۰۱۱ 

۰۱۱۱۱ 

۰۱۱۱۱۱ 

ATR = ۶۲  

ATR = ۰.۰۶  

 

 

MRT = ۰۶  
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 :لنډيز

ماليات هغه بال عوضه او اجباري ورکړه ده چې له دولتي اصولو او مقرراتو رسه سم له حقيقي او 

حقوقي اشخاصو څخه اخيستل کېږي. هغه بنسټيز اصول چې د مالياتو د اخيستلو په وخت کې بايد په 

ورکړې د توان اصل دی چې ددغو اصولو له مخې ماليات  اخيستل پام کې ونيول يش د ګټې او د 

 کېږي.

د مالياتو د ورکړې د وس معيارونه کېدای يش چې مرصف، شتمني او عايد وي. د ماليايت سيستم 

قواعد ماليايت مؤثريت، ماليايت عدالت، د ماليه ورکوونکو د رضايت راجلبول او د مالياتو سمونه، 

 ماندهي دي.مؤثريت مديريت او ساز 

د توليدي عواملو په قېمت د مالياتو مخکنی انتقال او د مالياتو د خرڅالو په قېمت وروستی انتقال 

او توليداتو عميل کېږي. د مالياتو په انتقال کې مؤثر عوامل د مالياتو په سيستم اعتقاد، د مالياتو 

غرافياوي موقعيت او په ډول، د عرضې او تقاضا ارتجاعيت، مهال او وخت، د بازار جوړښت، ج

 اقتصادي سياستونو پورې مر بوط دی.

ماليايت تعلق داسې وضاحت ورکوي چې کوم خلک بايد ماليات ورکړي، چې دغه ډول تحليلونه  

کوالی شو د کيل تعادل او جزوي تعادل په تحليل باندې ونوموو. ماليايت تعلق د قانوين تعلق په 

 ، د مخارجو تعلق او نورو اشکالو پورې تعلق لري.شکل، اقتصادي او د مالياتو انتقال

ماليايت نرخونه کېدای يش چې په عمده ډول په درې ډولونو مطالعه يش، چې متناسب ماليايت 

 نرخونه، مرتقي ماليايت نرخونه او نزويل ماليايت نرخونه دي.
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 :پوښتنې

 . د مالياتو مفهوم او ماهيت توضېح کړئ؟۰

 کومې دي؟. د مالياتواسايس ګټې ۲

 . د مالياتو اسايس اصول کوم دي واضح يې کړئ؟۷

 . د مالياتو د ګټې اصل څه مفهوم لري؟۰

 . د مالياتو د وس اصل توضېح کړئ؟۰

 . د تاديې د وس مناسب معيارونه کوم دي؟۳

 . د ماليايت سيستم قواعد څه ډول کېدای يش؟۸

 . د مالياتو مؤثريت څه مفهوم لري؟۷

 وضېح کړئ؟. ماليايت عدالت ت۳

. سالمت او د مديريت مؤثريت او ماليايت سازمان د ماليايت سيستم د يوې قاعدې په توګه توضېح ۰۱

 کړئ؟

 . د مالياتو انتقال څه مفهوم لري؟۰۰

 . د مالياتو مخکنی او وروستی انتقال څه ډول تررسه کېږي؟۰۲

 . د مالياتو د انتقال مؤثر عوامل کوم دي؟۰۷

 مفهوم څرګند کړئ؟. د ماليايت تعلق ۰۰

 . د ماليايت تعلق ډولونه کوم دي؟۰۰

 . مطلق، بودجوي او تفاضيل تعلق تفکيک کړئ؟ ۰۳

 .  معمول ماليايت نرخونه کوم دي؟۰۸

 :مأخذونه

( انديشه های اقتصادی مېلټن فرېډمن )ترجمه فريدون تفضلی(. نرش نی، ۰۷۸۸.  باتلر، اميون. ) ۰

 تهران.

 ( اقتصاد بخش عمومی )ماليات( انتشارات جنګل، تهران. ۰۷۷۳. پژويان، جمشيد. )۲

( ماليه عمومی. سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنګ و ارشاد اسالمی، ۰۷۷۰. توکلی، احمد. )۷

 تهران.

 ( ماليه عمومی تعني خط مشی دولت ها. انتشارات مهر انديش، تهران. ۰۷۷۰. خراسانی، حسن. )۰

اصول اقتصاد سياسی ماليات ستانی )ترجمه حبيب الله تيموری( چاپ  (۰۷۸۰.  ريکاردو، ديويد. ) ۰

 مهارت، تهران.

 (. چاپ مهر )قم(، تهران.۰( اقتصاد بخش عمومی )۰۷۷۰. صميمی، جعفری. )۳
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( اقتصاد عامه )ترجمه سخی ارشفزی، سميع نور( مؤسسه همکاری های ۰۷۷۰.  فولکرس، کی. )۸

 اکادميک آملان، کابل.

( سري انکشاف حقوق مالی و ماليات عامه در افغانستان. مؤسسه ۰۷۷۰حمد موسی. ). معروفی، م۷

 نرشاتی شوخک، کابل.

 ( اقتصاد بخش عمومی. نرش نی، تهران.۰۷۷۸. مقيم، جواد پور. )۳

 ( حسابداری مالياتی. انتشارات جنګل، تهران.۰۷۷۰. وکيلی، فرد، حميد رضا. )۰۱

 ، کابل.۰۷۷۸ماليات بر عايدات. ( قانون ۰۷۷۸. وزارت عدليه. ) ۰۰
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 اتم څپرکی

 د افغانستان ماليايت سيستم

ماليايت سيستم په يوه زماين محدوده او مقطع کې د يوه هېواد د مالياتو په ټولو مروجو او جاري 

ډولونو کې شامل دی چې په مختلفو هېوادونو کې ممکن ماليايت سيستمونه د دوی د حاکم اقتصادي 

 او اقتصادي، اجتامعي وضعيت او رشايطو رسه په مطابقت کې تفاوت ولري.نظام د فلسفي 

په افغانستان کې ماليايت سيستم په عمده ډول د پورته ذکر شوي تعريف الندې د دوه عمده برخو 

څخه تشکيل شوی دی چې د مستقيمو او غري مستقيمو مالياتو له مختلفو ډولونو څخه دی. ددغه دوه 

قسيم بندي چې اوس يي څه د عميل ليدلوري او څه د نظري ليدلوري زيات اهميت ډوله مالياتو کيل ت

 ترالسه کړی له مختلف نقطه نظره تررسه کېږي.

 :د ماليې د حصول د تخنيک له نقطه نظره: الف

مستقيم ماليات هغه ماليات دي چې په متواتر او دوامداره ډول او د لستونو مطابق ترالسه کېږي  

ليات، په شتمنۍ ماليات، په عوايدو ماليات او داسې نور. غري مستقيم ماليات هغه لکه په ځمکه ما

ماليات دي چې له تفويض او سپارل شويو وقايعواو د تعرفې مطابق حاصلېږي لکه په توليداتو ماليات، 

 په خرڅالو ماليات، ګمرکي محصول او داسې نور.

 :د ماليې د موضوع له نقطه نظره: ب

هغه ماليات دي چې مايل قدرت يا د ماليې مکلف مايل استطاعت مستقيامً درک  مستقيم ماليات 

کېدای يش لکه په عوايدو ماليات او په شتمنۍ ماليات. غري مستقيـم ماليات هغه ماليات دي چې 

مايل استطاعت په غري مستقيم ډول چې د ظاهري مشخصاتو او عالميو له مخې د درک وړ وي لکه 

 په مخارجو ماليات.

 : پرقېمتونو د مالياتو د انتقال د قابليت له نقطه نظره: ج

له دې نقطه نظره مستقيم ماليات هغه ډول ماليات دي چې قانون ګذاز په هغه کې د ماليې 

 ورکوونکی او د ماليې موخه عني شخص پېشبيني کوي يا داچې ماليه د انتقال وړ نه ده.

غري مستقيم ماليات هغه ماليات دي چې په هغه کې قانون ګذار د ماليې ورکوونکی او د ماليې 

موخه عني شخص نه وي پېشبيني کــړی. بناء د انتقال قابليت يې لرلی وي. د پوتنيو توضېحاتو په پام 

پري او تفکيک کې نيولو رسه او د هغو مشکالتو پر بنسټ چې په دغه رابطه ددغه دوه ډوله مالياتو د تو

لپاره موجود دي کوالی شو په دقيق ډول هغې ته په الندې تعريفونو قايل شو: مستقيم ماليات هغه 

ماليات دي چې اکرثه وخت د انتقال وړ نه دي او غري مستقيم ماليات هغه ماليات دي چې اکرثه وخت 

ستقيمو مالياتو ونډه د مـخ د انتقال وړ وي. ددغه دوه ډوله مالياتو تاريخي مالحظه ښيي چې د غري م
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( له نظر Richard Goodeپر ودې هېوادونو په مجموعي عوايدو کې مخ په زياتېدو ده. د ريچارد ګوډ )

( تبادلوي اقتصاد کرثت، د اکرثيت نفـوس بې ۲:۷۸رسه سم په دې ارتباط تر ټولو عمده عوامل: )

 و داسې نور.سوادي، د حسايب چارو نيمګړی کيفيت، منفي ماليايت ذهنيت ا

په دې څپرکي کې لومړی د مستقيمو مالياتو مفهوم او ماهيت توضېح شـوی وروسته د مستقيمو 

کلونو په اوږدو کې برريس او له  ۰۷۸۷-۰۷۷۲مالياتو ډولونه په افغانستان کې د هغې د مجموع رسه د 

اهيت توضېح او ټول غري هغه وروسته د غري مستقيمو مالياتو ډولونو ته د مستقيمو مالياتو مفهوم او م

مستقيم ماليات ارزيايب کېږي. د موضوعاتو د لنډيز په پای کې پوښتنې او مأخذ په پام کې نيول شوي 

 دي.

 :د مستقيمو مالياتو مفهوم او ماهيت -۰

مستقيم ماليات هغه ماليات دي چې اکرثاً په قېمتونو او نورو اقتصادي عاملينو باندې  د انتقال وړ  

مستقيم ماليات هغه ماليات دي چې حقوقي او حقيقي ورکوونکي مشابه اشخاص دي. نه دي يا 

ماليايت مسئوليت نه يش کېدای چې نورو اشخاصو ته منتقل يش. د حقيقي ورکوونکي او ماليې د 

ادارې ترمنځ مستقيمه اړيکه وجودلري يا په بله وينا مستقيم ماليات هغه ماليات دي چې ورکوونکی 

دولت ته ورکوي چې په دې صورت کي د ماليې متحمل او د ماليې تاديه کوونکی عني  هغه مستقيامً 

شخص دی. مستقيم ماليات د انفرادي اشخاصو پر عوايدو باندې ماليات، رشکـتونو، ګټه، د کرايې 

سهم، د اسهامو ګټه، موضوعي، د اجتامعي أمنيت سهميې، ځمکه او تعمريات )حقيقي شتمنۍ(، د 

 رزښت، مرياث، تحايف او د ملکيتونو په انتقال باندې مشتمل دي.امالکو خالص ا

 :د مستقيمو مالياتو ښېګڼې

. مستقيمه ماليه له هغو کسانو څخه اخيستل کېږي چې د هغې د ورکړې وس لري او له دې امله د ۰

 ماليايت عدالت پرنسيپ رعايت پرې په آسانۍ رسه تطبيق کېږي.

ۍ قابليت لري چې دولت ته د هغې د ورکړې چې د عايد په حالت او . مستقيم ماليات د انعطاف پذير ۲

 يا مشخصه شتمنۍ کې د تغيرياتو د واقع کېدو مطابق تغيري منونکي دي.

 . د تاديه کوونکي لپاره د ماليې اندازه په دقيق ډول اټکل او معلومېدای يش.۷

 د مستقيمو مالياتو نيمګړتياوې:

 له تاديې څخه د تېښتې امکانات برابرېږي.. ځينې وخت د مستقيمو مالياتو ۰

. هرکله چې ماليايت ورکړې په يوه وخت کې تررسه کېږي په تاديه کوونکو باندې يو زيات رقم د ۲

 دروندوايل او نفرت سبب کېږي.

 :په افغانستان کې د مستقيمو مالياتو ډولونه -۲

ونيت څخه موخه داده چې په :  د اجتامعي أمنيت د مصئ. د اجتامعي مصؤنيت په موخه سهميې۰
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هر هېواد کې د يوه هېواد أمنيتي خدماتو ته د ورکړې په خاطر يو ډول ماليه تاديه کوي، چې د 

اجتامعي أمنيت د مصئونيت په نوم يادېږي، چې دغه ماليه د اشخاصو د شتمنۍ څخه د محافظت او 

ينې د برابرولو په خاطر اخيستل مراقبت په خاطر او د اشخاصو د اقتصادي فعاليتونو د پرمختګ د زم

کېږي، چې کوالی يش اقتصادي فعاليتونو ته رسعت وروبخښي. له بده مرغه چې تردې مهاله پورې 

دغه ډول ماليه په افغانستان کې وجودنه لري چې اوسمهال په افغانستان کې ددې ډول ماليې شتون 

 کوالی يش زياته ګټورتيا  منځ ته راوړي.

: لکه څرنګه چې له نوم څخه يې معلومېږي، چې د اشخاصو له تحايفو او . مرياث او تحايف۲

مرياث څخه اخيستل کېږي. لکه څرنګه چې مخکې مو په افغانستان کي په مرياث باندې يو ډول 

ماليات لرل لېکن اوس مونږ په افغانستان کې په مرياث باندې په فعيل ماليايت قانون کې هېڅ ډول 

مادې پر تحايفو او مرياث باندې ماليات رد کړي او  ۰۰دو باندې د مالياتو قانون ماليه نه لرو. پر عواي

مادې له دوهم بند رسه سم د منقولې او غري منقولې  ۲۷همدارنګه پر عوايدو باندې د مالياتو د قانون د 

ه شتـمنۍ له انتقال څخه هر ډول ترالسه کېدونکې ګټه چې له مرياث څخه رسچينه اخيل له ماليې څخ

 معاف دی. لېکن په ځينو هېوادونو کې دغه ډول ماليه موجوده ده.

: د ملکيتونو د پېر او پلور په معنا دی، چې د شتمنيو په انتقال يا پلورلو کې . د ملکيتونو انتقال۷

نوی مالک يا د شتمنۍ پېرودونکی د ماليې تابع کېږي. په داسې  حال کې چې پلورونکی شخص د 

نه ګرځي، خو د افغانستان په فعيل ماليايت قانون کې بل ډول دی او هغه داچې  هېڅ ډول ماليې تابع

هغه اشخاص چې خپله شتمني پلوري داچې هغوی کوالی يش زيات عايد الس ته راوړي او يا داچې 

هغوی د مايل پانګې څښنت کېږي او همدارنګه کوالی يش د تريو کلونو په پرتله چې ده شتمنۍ 

په اضافه نرخ رسه وپلوري، چې دا په خپله يو ډول ګټه ده. په دې صورت کې د پېرودلې وه نسبتاً 

ماليې قانون د پلورونکي شخص د شتمنۍ تابع ګڼي چې بايد له هغه څخه ماليه واخيستل يش، چې پر 

عوايدو باندې د افغانستان د ماليې قانون له مخې پېرودونکی شخص د مـاليې تابع نه شمېرل کېږي. 

ونکی شخص په واقعيت کې خپلې روپۍ له السه ورکړې دي او تردې مهاله يې کوم عايد داچې پېرود

الس ته نه دی راوړی، په همدې لحاظ د مـاليې تـابع نه دی، چـې دغه ډول ماليه د مختلفو معيارونو 

 لرونکې ده:

انتقال له : د مرياث له الرې د ملکيت په خرڅالو او د غري منقولو ملکيتونو په انتقال ماليات-

مادې د لومړي بند مطابق د هغه اموالو قېمت چې د خرڅالو د غري  ۷۱عوايدو پرته د ماليې د قانون د

منقولو اموالو د انتقال له  الرې حاصلېږي. په عوايدو د مالياتو پرځای د ملکيت د انتقال په وخت کې 

 د يو فيصد ثابتې ماليې د ورکړي تابع ګرځي.

مادې د دوهم  ۷۲: په عوايدو د ماليې د قانون د ولو ملکيتونو په انتقال مالياتپه خرڅالو او د منق -

بند مطابق هغه اموال چې د خرڅالو يا د منقولو اموالو د انتقال او د نقليه وسايطو د ډولونو له الرې 
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ې تابع الس ته راځي په عوايدو د مالياتو پرځای د ملکيت د انتقال پر مهال د دوه ثابتې ماليې د ورکړ 

 ګرځي.

 :پر  عوايدو ماليات. ۰

: د حقوقي اشخاصو پر عوايدو ماليات لکه د حقوقي )حکمي( اشخاصو پر عوايدو ماليات -الف

رشکتونه چې په هغه کې سهامـي، محدود املسؤليت رشکتونه يا نور حکمي شخصيتونه شامل دي، په 

 د ماليې وړ عوايد دي. ۲۱۶مايل کال کې د هغه 

 ۰۱شخاصو پر عوايدو ماليات د الندې جدول له مخې سنجش او اخيستل کېږي. )د حقيقي ا -ب

 :۳ ) 

 :د ماليې تابع عوايد -ج

 . الندې تر السه عوايد پر عوايدو د مالياتو تابع ګرځي:۰

 معاش، مزد، فيس او کمېشن. ۰.۰

 صنعتي، ساختامين او نورو اقتصادي فعاليتونو عوايد.د ټولو سوداګريزو،  ۰.۲

 د منقول او غري منقول ملکيت له خرڅالو څخه ترالسه شوي عوايد.۷. ۰

 پويل ټېکټ، د سهم ګټه، حق االمتياز، جوايز، مکافات، د قرعې او بخششونو له الرې عوايد. ۰.۰

 د تضامني رشکتونو له عايد د رشيک سهم. ۰. ۰

 پانګي يا اقتصادي فعاليتونو څخه نور ترالسه شوي عوايد.له کار،  ۰.۳

 نور حاالت چې په قانون کې ترصېح شوي دي. ۰.۸

 نور عوايد چې په قانون کې پېشبيني شوي نه دي.  ۰.۷

. د سهم ګټه: د هر ډول عوايدو وېش دی چې د رشکت له خوا د پيسو، شتمنۍ يا د دوی ۲

 رونکو ته تررسه شوي او الندې موارد پکې شامل دي:اسهامو ته هر ډول متناسبو ګټو سهم ل

 هر ډول ملموسې او غري ملموسې شتمنۍ. ۲.۰

 د ماليې وړ عوايد د ماليې مقدار

 پورې افغانيو زره پنځه تر صفره له (معاف)صفر 

 سوه پنځه زره دوولس تر يوڅخه او زره پنځه له ۲۶

 پورې مبلغ افغانيو

 زره سل تر څخه يو او سوه پنځه زره دولس له  رسبېره ۶۰۱ پر مبلغ ثابت افغانيو -۰۰۱ د

 پورې افغانيو

 پورته افغانۍ يوې او زره سل له رسبېره ۶۲۱ پر مبلغ افغانيوثابت ۷۳۱۱د
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 په رشکت کې سهم. ۲.۲

 له رشکت څخه په هر ډول پېرودنه کې تخفيف. ۲.۷

 سهم لرونکو ته پور. ۲.۰

 د يوه رشکت له هر ډول شتمنۍ څخه استفاده.  ۲.۰

مادې  ۷شخص غري مستقله مناينده ګي ددغه قانون د . که چېرې په افغانستان کې د غري مقيم ۷

له مخې غري مقيم شخص يا هر بل شـخص چې په هغه پورې مرتبط وي، يو مبلغ ورکړي يا د هغه له 

 ورکړې رسه مخ  يش يا د مبلغ د سهم د ګټو په توګه ګڼل کېږي.

 : پر ګټې ماليه. ۰

زو يا حقوقي رشکتونو پر ګټو ماليات، پر ګټو ماليه کېدای يش له مختلفو الرو لکه د سوداګري

انفرادي يا حقوقي اشخاصو او نورو څخه الس ته رايش، چې په دې ځای کې مونږ  په انتفاعي ماليه 

 بحث کوو.

اشخاص او حقوقي يا سوداګريز رشکتونه چې فعاليت کوي په هغه صورت کې د هغې له مجموعي 

ه توګه د تصفيې د حاصل د وضع کولو يا د هغه د خرڅالو څخه د مستقيمې ماليې )انتفاعي ماليې( پ

مخارجو وروسته البته د هغه له خالصې ګټې څخه دوه فيصده ماليه اخيستل کېږي، د مستقيمو مالياتو 

له جملې څخه شمېرل کېږي. خو په هغو اشخاصو او نهادونو چې خدمات عرضه کوي لکه هوټلونه 

غوی له مجموعي خرڅالو څخه د حاصل د تصفيې دوضع رستورانتونه، مخابرايت رشکتونه او نور د ه

ماليې تابع کېږي او يا داچې په يوه  ۰۱۶کولو يا د هغه له مخارجو وروسته په خالصو ګټو باندې د 

 ماليه وضع کېږي. ۰۱۶خالص عايد وي په هغه صورت کې  ۰۱۱۱۱۱مياشت کې يې 

 : د کرايې سهم. ۳

خاصواو مشخصو معيارونو لرونکي دي په دې ځای کې د د مستقيمو مالياتو له ډلې څخه ده چې د 

هغو تعمريونو او ساختامنونو چې د سوداګريزو فعاليتونو يا کاري دفاترو په موخه حکمي يا حقيقي 

مادې مطابق ويلی شو. په  ۰۳اشخاصو ته په کرايه ورکول کېږي په عوايدو باندې د ماليې د قانون د

افغانۍ وي. په هغه صورت کې د ماليې له ورکړي  ۰۰۱۱۱کرايه هغه صورت کې چې د تعمري مياشتنۍ 

افغانيو څخه اضافه وي په هغه  ۰۰۱۱۱څخه معاف دی لېکن که چېرې د تعمري مياشتنۍ کرايه له 

 ماليه اخيستل کېږي. ۲۱۶صورت کې د کرايې د ټولو پيسو څخه 

 : د ګټو سهم. ۸

عايد لرونکي دي، چې په عوايدو د  په هغو اشخاصو پورې مربوط ده چې له خپل سهم څخه د

ماليه د هغې  ۲۱۶مادې مطابق د پويل ټيکټ له عوايدو، سهم ګټه او حق االمتياز  ۰۳ماليې د قانون د 

له مجموعي ګټو څخه اخيستل کېږي، چې په اکرثو هېوادونو کې د سهم ګټه لکه ماليه د انفرادي او 
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 يش د مختلفو ماليايت معيارونو لرونکي وي. حقوقي اشخاصو په عوايدو اخيستل کېږي، چې کېدای

 :موضوعي ماليات. ۷

موضوعي ماليه هغه ماليه ده چې په عوايدو باندې د هغه په منبع کي وضع کېږي. دغه قسم ماليه  

د يو درېيمې جناح په واسطه چې د تادياتو د مختلفو نوعو د ماليې د وضع کولو مسئول دي، تررسه 

ه تسليمېږي. له موضوعي مالياتو څخه هدف دادی چې مونږ بايد د ماليې کېږي او د دولت خزانې ت

مـکلف او تاديه کوونکی وپېژنو، يعنې په شخص او د ماليې تاديه کوونکي فرد باندې د ماليې وضع او 

په بل فرد باندې د ماليې مکلفيت دی. لکه د منزلونو او ساختامنونو کرايه چې دلته د ماليې مکلف په 

سېدونکي دي او تاديه کوونکی د ماليې هغه څوک دی چې دکور څښنت دی او يا همدارنګه د کرايه او 

حقوقي رشکتونو په معاشاتو ماليات او نور چې د ماليې مکلف متصدي يا د رشکت څښنت دی او د 

ماليې تـــاديه کوونکي دهامغه رشکت کارکوونکي دي چې دماليې مکلف شخــص بايد د خپلو کار 

معاشاتو څخه د هغه معيار مطابق چې ورکړ شوي ماليه وضع کړي او په دسته جمعي شکل  کوونکو له

هغه پيسې د ماليې اخيستلوارګان ته تحويل کړي. په عمومي ډول دغه ماليه په عايد باندې هغه وخت 

 وضع کېږي د هغه د ترالسه کوونکو څخه د ماليې د تحصيل په برخه کې اطمينان وجود ونه لري.

عاش، ګټه، د سهم ګټه، امتيازات، سوداګريز کرايې او د مشورو فيس د عوايدو منابع دي، مزد، م

چې معموالً د موضوعي ماليې تر تابعيت الندې راځي. موضوعي ماليه کېدای يش مؤقتي يا نهايئ 

وي. هرکله چې موضوعي ماليه مؤقتي وي په هغه صورت کې موضوعي شوي مبلغ د کرېډت  شوي 

د نهايئ ماليايت مسئوليت په وړاندې او له هغـه رسه په مطابقت کې اصالح کېږي.  تاديه کوونکي

 هرکله چې موضوعي ماليه نهايئ وي په هغه صورت کې هېڅ ډول بعدي اصالح نه تررسه کېږي.

 : ثابت ماليات. ۳

ضع د نړۍ په ټولو هېوادونو کې د مالياتو اساس پر عوايدو ماليات دي، چې د مجازو مخارجو له و 

کولو وروسته له ټولو عوايدو څخه وضع او ترالسه کېږي، خو په هغو منابعوکې چې عوايد د ځينې 

مجبوريتـونو پر اساس نه شو کوالی په سم ډول عوايد او مخارج د هغه په واقعي شکل تثبيت کړو 

ثابتې ماليې  ناعالجه يو ثابته ماليه چې يوه اټکيل ماليې ده، د اټکل پر اساس تطبيق او عميل کړو. د

 مفکوره د لومړي ځل لپاره په اېټاليا کې منځ ته راغله او اوس د نړۍ په ټولو هېوادونو کې تطبيقېږي.

 : د ثابتو مالياتو ډولونه

 ثابت ماليات په افغانستان کې پر عوايدو د مالياتو د قانون په مطابقت کې الندې ډولونه لري:

 . د واردايت اموالو ثابته ماليه۰

 صادرايت اموالو ماليه. د ۲

 . د عراده جاتو ماليه۷
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 . قراردادي ماليه۰

 . د ژرندو، پايکوبونو او ځينې نورو ماشينونو ماليه۰

 . د کار او فعاليت د محل )د اصنافو ماليه(.۳

 . د ډاکرتانو ماليه.۸

 . د کار او فعاليت د محل څخه پرته د اشخاصو ماليه.۷

 پرته د منايشاتو ماليه.. د کار او فعاليت له محل څخه ۳

 . د کمېشن کارانو او دالالنو ثابته ماليه.۰۱

 . د واردايت اموالو ثابته ماليه: ۰

د واردايت اموالو ثابته ماليه له هغه ډول مالياتو عبارت دي چې په واردايت اجناسو باندې وضع 

خيستل کېږي، چې کېږي، يعنې کله چې جنس د يوه هېواد په رسحد کې داخل شو دغه ډول ماليه ا

 مادې مطابق اخيستل کېږي: ۸۱دغـه ډول ماليه په الندې کټګوريو پر عوايدو د مالياتو د قانون د 

. هغه اشخاص چې د سوداګريز جواز لرونکي دي او په توريد )د اموالو په واردولو( کې الس لري د ۰

ثابتې ماليې  ۶۲ول د واردايت اموالو د متام شد قېمت پر اساس د هغه د ګمرکي محصول په شم

 تابع کېږي.

. هغه اشخاص چې د سوداګريز جواز د لرلو پرته په توريد او د سوداګريزو اموالو په تجارت کې الس ۲

لري د واردايت اموالو د متام شد قېمت پر اساس پر عوايدو د ماليې په عوض د هغه د ګمرکي 

 ثابتې ماليې تابع ګڼل کېږي. ۶۷محصول په شمول د 

ه اشخاص چې مؤقت سوداګريز جواز لري او په توريد او د سوداګريز اموالو په تجارت کې الس . هغ۷

لري او د کال په اخري کې ماليايت اظهارنامه د ماليې وزارت ته نه ورکوي، د وارد شويو اموالو د 

ثابتې ماليې د  ۶۷متام شد د قېمت پر اساس د هغه د ګمرکي محصول په شمول د درې فيصـده 

 کړې تابع ګرځي.ور 

 :د صادرايت اموالو ثابته ماليه. ۲

دغه ماليه له يوه مملکت څخه بل مملکت ته د يوه جنس په صادراتو باندې وضع کېږي. البته د  

ماده داسې توضېح  ۸۰ګمرکي محصول په شمول لکه څرنګه چې پر عوايدو باندې د مالياتو د قانون 

 کوي:

لرونکي دي او اموال صادروي د ګمرکي محصول په شمول ( هغه اشخاص چې د سوداګريز جواز ۰

ثابتې ماليې تابع دي، چې دغه تاديه شوې ماليه  ۶۲صادرايت اموال د متام شد قېمت پر اساس د 

د دوی پر کلنيو عوايدو باندې د مخکې ورکړل شويو مالياتو په توګه ګڼل شوي او دغه تاديات د 

 ل کې په پام کې نيول کېږي.ذکر شوي شخص د ماليايت مکلفيت په مقاب
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( هغه اشخاص چې د سوداګريز جواز څخه پرته د اموالو په صدور کې الس لري پر عوايدو باندې د ۲

ثابتې ماليې د  ۶۲مالياتو په عوض د ګمرکي محصول په شمول د اموالو په متام شد قېمت د 

 ورکړې تابع دي.

صادروي او ماليايت اظهارنامه د ماليې  ( هغه اشخاص چې مؤقت سوداګريز جواز لري او اموال۷

وزارت ته نه وړاندي کوي. په ګمرکي محصول د متام شدقېمت پر اساس پر عوايدو باندې د 

 ثابتې ماليې تابع دی. ۶۲مالياتو په عوض د 

 

 :د عراده جاتو ثابته ماليه. ۷

انتقال لپاره ورڅخه کار دغه ډول ماليه په هغو نقليه وسايطو باندې چې د اموالو او اشخاصو د  

اخيستل کېږي وضع کېږي چې دغه ډول ماليه معموالً د درې کلونو لپاره اخيستل کېږي، يعنې کله 

چې د وسايطو جواز سري تجديد کوي د جواز سري د نوي کولو څخه وړاندې د ماليې په ورکولو مکلف 

 ماده داسې توضېح کوي: ۸۲ګڼل کېږي په دې مورد کې پر عوايدو باندې د مالياتو د قانون 

هغه اشخاص چې د نقليه وسايطو په ذريعه په سوداګريز فعاليت کې الس لري د اموالو انتقال او د 

اشخاصو حمل و نقل کوي د جواز سري د تجديد وړاندې د کلنۍ ماليې د ورکړې مکلف ګڼل کېږي. 

فو ګروپونو وېيش او له هريوه دغه ډول ماليه په مختلفو معيارونو اخيستل کېږي، يعنې وسايط په مختل

 څخه مختلف ماليات اخيل.

 : قراردادي ثابته ماليه .۰

دغه ډول ماليه معموالً د هغو اشخاصو له عوايدو څخه چې له سوداګريز جواز پرته له يوې مرجع 

څخه اموال او اجناس اخيل او پر يوه دفرت يا رشکت يې پلوري اخيستل کېږي، چې په دې اړه پر 

مه ماده داسې وضاحت ورکوي: هغه اشخاص چې سوداګريز جواز نه لري  ۸۷مالياتو د قانون  عوايدو د

مواد، لوازم، خدمات يا ساختامين چارې له دولتي ادارو رسه منعقد کړي د قرارداد د مجموعي ارزښت 

ته ثابتې ماليې په ورکړي مکلف ګڼل کېږي. ثـاب ۶۸پر اساس پر عوايدو باندې د مالياتو پر ځای د 

مندرجې مادې له  ۸۷ماليه د ماليې د قابليت له مخې وضع کېږي. پر عوايدو باندې د ماليې د قانون د 

مخې ماليه د حقيقي او حکمي اشخاصو له عوايدو چې په افغانستان کې سوداګريز جواز نه لري مواد، 

ساختامين چارې له  لوازم او يا خدمات له قرارداد رسه سم دولت ته تهيه کوي او يا هغه اشخاص چې 

 قرارداد رسه سم تررسه کوي اخيستل کېږي.

همدارنګه اشخاص مکلف دي ترڅو پر عوايدو باندې د مالياتو په پرځای د ذکر شويو فعاليتونو له 

درکه ماليه د قرارداد د تړون په وخت کې او يا د خپلو مبالغو د ترالسه کولو په مهال ورکړي. دغه ډول 

 يو اجناسو د اصيل قېمت پر اساس اخيستل کېږي.ماليه د قرارداد شو
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 :د منايشاتو ثابته ماليه. ۰

مادې د منايشاتو ثابته ماليه داسې ترشېح کوي: حکمي  ۸۰پر عوايدو د مالياتو د قانون د  

اشخاص چې په غري انتفاعي معامالتو باندې د مالياتو د ورکړي تابع نه دي او يا هغه اشخاص چې د 

 ۶۰۱ ګانو، تياتر او داسې نورو اداره ده د ټېکټ د خرڅالو له درکه د دوی عوايد د دوی کسب د سينام

ثابتې ماليې د ورکړي تابع دي چې پر عوايدو باندې د مالياتو پر ځای اخيستل کېږي. د ټېکټ د 

خرڅالو د عوايدو مياشتنۍ ثابته ماليه د راتلونکې مياشتې د شپږمې ورځې وړاندې د مربوط محل د 

ې دفرت ته ورکول کېږي. که د خپلې ماليې ورکړه له شپږمې  ورځې څخه وځنډوي په يوه ورځ کې مالي

جرميه  اخيستل کېږي. د سينامګانو، تياتر، نندارو، جشنونو او نورو  ۱.۰۶د هغه د ماليې له مبلغ څخه 

ام کې ونيول تفريحي ځايونو په اړوند ځينې ټکي وجود لري چې د ماليې د تعني په وخت کې بايد په پ

 يش، په الندې ډول بيانېږي:

الف: هغه اشخاص چې فقط د يوې سيمې مالک دی لېکن هـغه نورو ته په کرايه ورکوي فقط د دوی 

 په شتمنيو باندې د کرايې له درکه پر عوايدو باندې د ماليې تابع دی.

ماده کې يې يادونه  ۸۰ ب: د سيمو او جايدادونو مستأجر چې پر عوايدو باندې د مالياتو د قانون په

 مندرجې مادې له مخې د ماليې تابع دی. ۸۰شوې ده پر عوايدو باندې د مالياتو قانون د 

مندرجې مادې له مخې د سيمو او جايداد  ۸۰ج:  هغه شخص چې پر عوايدو باندې د مالياتو د قانون د 

مادې رسهه سم  ۸۰ مالک دی او په عني حال کې په ذکر شوو سيمو کې په فعاليت بوخت دي له

 د ټېکټونو د خرڅالو له درکه فقط د ثابتې ماليې تابع دي.

 : د ژرندو، پايکوبونو، د تېل کشۍ او حالجي ماشينونو ثابته ماليه. ۳

ډول ماليه معموالً پر غري خالصو عوايدو باندې اټکل او يا داچې پر ماشني آالتو باندې د دغه 

ماده داسې رڼا  ۸۰ې پر عوايدو باندې د مالياتو د قانون ماشني د قدرت پر اساس وضع کېږي، چ

 اچوي:

ثابتې ماليې تابع  ۶۰۱( د ژرندو، پايکوبونو، د تېل کشۍ دستګاوو، ګني حالجي او نورو مالکان د ۰

او د کلنيو غري خالصو اټکيل عوايدو څخه پر عوايدو د مالياتو پرځای سنجش کېږي او د سيمې د 

 کېږي.ماليې دفرت ته ورکول 

( د ژرندو او پايکوبونو مالکان، د تېل کشۍ، حالجي )پنبه وهنې(، ګني او نور چې د برق د قوې، ۲

افغانـيو پر اساس د  ۰۱۱نفـتو او يا نورو  مشابه انرژيو په واسطه کار کوي په کال کې د يف هارس پاور 

يمې د ماليې دفرت ته ورکـول ثابتې ماليې تابع دي چـې پر عوايدو باندې د فعاليـت پرځای د اړوند س

 کېږي. پــه ژرندو او نورو باندې دوه ډوله ثابته ماليـه د تطبيق وړ ده.

ماليه نظر دې ته چې ذکر شوي تأسيسات په کوم ترتيب په کار اچول کېږي، ټاکل کېږي. بناء د 
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باد او حيواناتو  غنمو او وريجو د ژرندو مالکان، د حالجي، ګني او تېل کشۍ ماشينونه د اوبو په قوه،

ماليې په تاديې  ۶۰۱کار کوي. د ذکر شوې شتمنۍ له درکه د غري خالصو کلني، اټکيل عوايدو څخه د 

رسه پر عوايدو باندې د مالياتو پرځای د پورته ذکر شوې شتمني له درکه مکلف دی. پر عوايدو باندې د 

منيو څخه د ترالسه شويو عوايدو له مادې رسه سم ياد شوي اشخاص له دا ډول شت ۰ماليې د قانون له 

درکه پر عوايدو باندې د ماليې د تاديې مکلفيت نه لري. ذکر شوې ماليه د سيمې د ماليې دفرت ته چې 

 پورته ياده شتمنۍ هلته موقعيت لري، ورکول کېږي.

 (:د اصنافو ثابته ماليه)د کار او فعاليت د ځای . ۸

هغه اشخاص چې د کار او فعاليت په ثابت ځای کې د اجناسو او خدماتو په خرڅالو بوخت دي،  

 ۸۸پر عوايدو باندې د مالياتو پرځای د هغو مالياتو تابع دي، چې پر عوايدو باندې د مالياتو د قانون د 

د فعاليت او مادې د حکم پر اساس تثبيت او د مالک او يا مالکانو په واسطه د تجارت او يا کسب 

 سيمې د ماليې دفرت ته ورکول کېږي.

بناء هغه اشخاص چې د کار او فعاليت په ثابتو سيمو او ځايونو کې په فعاليت بوخت دي مجبور او 

مکلف دي چې خپله ماليه په ربعوار شکل تاديه کړي او د هرې ربعې تاديات بايد د راتلونکې ربعې د 

ه  يش او که چېرې له پنځلسمې ورځې څخه زياتېږي، مجبور لومړۍ مياشتې تر پنځلسمې ورځې تررس 

د جرميې په توګه دولت ته ورکړي. ثابته ماليه پر عوايدو  ۱.۰۶دی چې هره ورځ د خپلې ماليې د مبلغ 

 ۸۸باندې د مالياتو پرځای د اجناسو او خدماتو د خرڅالو له درکه پر عوايدو د مالياتو د قانون د 

رکول کېږي. هرکله چې حقيقي شخص چې پر عوايدو باندې د مالياتو د مندرجې مادې پر بنسټ و 

 مادې رسه سم ماليه ورکوي. ۸۸قانون د 

د داسې فعاليتونوله درکه د عايد لرونکی وي چې پر عوايدو د مالياتو پر ځای د ثابتې ماليې الندې 

 ۰باندې د مالياتو قانون د تررسه کېږي. ياد شخص د ماليې د وضع کولو په موخه عوايد بايد په عوايدو 

مادې عوايد، په عوايدو  ۸۸مادې د جدول د معيار مطابق راپور ورکړي. په عوايدو د مالياتو د قانون د 

ماليات او ثابته ماليه چې ددغې مادې مطابق تاديه کېږي په ياد راپور کې ذکر نه يش. سهامي 

څخه د مالتړ په اداره کې په افغانستان يا د رشکتونه، محدود املسؤليت او نور اشخاص چې له پانګونې 

تجارت په وزارت کې ثبت وي، اجناس او خدمات د کار او فعاليت له ثابت محل څخه په خرڅوي. په 

عوايدو د کلنۍ ماليې د تاديې مکلف دي او دغه ډول اشخاص ددغې مادې د حکم مطابق د ثابتې 

 ماليې تابع نه دي.

  :په ډاکرتانو ثابته ماليه. ۷

دغه ماليه په هغو ډاکرتانو چې غواړي په شخيص معاينه خانو کې فعاليت وکړي اخيستل کېږي. 

ماده داسې څرګندوي؛ هغه ډاکرتان چې له دولتي  ۸۷لکه څرنګه چې په عوايدو د مالياتو قانون 
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ماليې په روغتون نه بهر ناروغان معاينه کوي په عوايدو د مالياتو پرځای په الندې ډول د کلنۍ  ثابتې 

 تاديې مکلف دي:

 افغانۍ. -۳۱۱۱( هغه ډاکرتان چې تر لس کلونو د طبابت تجربه ولري ۰

 افغانۍ. -۰۱۱۱۱( هغه ډاکرتان چې له لسو څخه تر شل کلونو تجربه ولري ۲

 افغانۍ. -۰۰۱۱۱( هغه ډاکرتان چې له شل کلونو زياته تجربه ولري ۷

په وخت کې د مايل کال  ابت د اجزاوو د صدور او تجديدددغو مادو مندرجو اجزاوو ثابته ماليه د طب

په اوږدو کې د عامې روغتيا وزارت د مربوطه څانګو له خوا اخيستل کېږي. هرکله چې د تاديه کوونکو 

ډله چې په پورته ډول ترې يادونه وشوه په ټاکلې موده کې مربوطه ماليات تاديه نه کړي، د هغوی 

يايت حسابونو د تصفيې تر وخته د ماليې وزارت د مسئولينو له خوا تړل کلينيک يا معاينه خانه د مال

 کېږي. البته دغه ډول ماليه د هر کال لپاره ده.

 :د کار له سيمې او فعاليت پرته اشخاصو ثابته ماليه. ۳

لکه څرنګه چې وينو چې په هر ښار او د هېواد په اطرافو کې زيات شمېر اشخاص په اقتصادي  

بوخت دي، چې له هغه درکه کوالی يش خپل ژوند ته دوام ورکړي. لېکن دغه اشخاص فعاليتونو 

مشخص او نسبتاً داميي ځای نه لري، چې د هغوی اقتصادي فعاليتونه ارزيايب يش او د هغه په مقابل 

کي ماليه ترې واخيستل يش. په دې چې له اقتصادي اړخه دولت پرې مرصف کړی. له دې امله 

غه څخه يو مقدار پيسې ترالسه کړي، چې د هغوی دغه پيسې د ثابتې ماليې په نوم دولت بايد له ه

افغانۍ دی، يعنې الس پلورونکي، د کراچيو خاوندان بايد هر کال  ۰۲۱۱يادېږي چې د هغوی معيار 

 افغانۍ د ځای د ماليې دفرت ته ورکړي. ۰۲۱۱دولت ته 

د نورو معيارونو له مخې چې په دې قانون  هغه اشخاص چې د کار او فعاليت ثابت محل نه لري او

مادې له حکم رسه سم د ثابتې حرفوي ماليې د ورکړې تابع  21کې اټکل شوي دي، ددغه قانون د 

 ګرځي. حرفوي ماليه د هستوګنځي تر ټولو نږدې ماليايت دفرت ته د ورکړې وړ ده.

 :د کمېشن کارانو او د الالنو ثابته ماليه. ۰۱

کمېشن کارانو او دالالنو د ثابتې ماليې په اړوند معلومات ترالسه کړو دا به  مخکې له دې چې د 

رضور وي چې بايد د کمېشن کار او دالل په اړوند مخترص معلومات ترالسه کړو. کمېشن کار هغه 

څوک دی چې د سوداګرۍ وزارت له خوا د کمېشن کارۍ جواز ترالسه کوي او د پلورونکي او 

نځګړي دنده تررسه کوي او يا داچې کمېشن کار معامله په خپل نوم او د نورو په پېرودونکي ترمنځ د م

ګټه اجراء کوي. د کمېشن کار او دالل تر منځ توپري دادی چې دالل د دولت له خوا د جواز سند 

لرونکی نه وي. هغه اشخاص چې له ثابت محل پرته په داللۍ، کمېشن کارۍ، ليالم  او د هغه په 

بوختياوو مرصوف دي، د هغو معيارونو مطابق چې د ماليې وزارت له خوا ټاکل کېږي، له څېر په نورو 
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هغوی څخه ماليه اخيستل کېږي. د ماليې وزارت په هغو اشخاصو باندې چې د کار او فعاليت ثابت 

 محل نه لري، ثابت ماليات په الندې دوه طريقو وضع کوي:

عيار چې د ماليې وزارت له خوا تاکل شوی په ټولو هغو لومړۍ طريقه داده چې ثابته ماليه په هغه م

اشخاصو باندې چې يو ډول په ځانګړي ډول سوداګري او يا کسب  لري د عوايدو په پام کې نيولو پرته 

 چې ياد اشخاص يې د سوداګرۍ او يا کسب څخه ترالسه کوي، وضع کېږي.

چې د ماليې وزارت له خوا ټاکل شوې  دوهمه طريقه داده چې ثابته ماليه په مختلفو معيارونو رسه

ده په ټولو هغو اشخاصو باندې چې يو ډول  په ځانګړي ډول سوداګري  او يا کسب لري د الندې 

 عواملو په پام کې نيولو رسه وضع کېږي:

 . د جنس نوعيت او خدمات چې عرضه کېږي.۰

 . د کار او فعاليت اټکل شوې اندازه.۲

 . د کار او فعاليت موقعيت.۷

 . ورځني، مياشتني او کلني اټکل شوي خالص عوايد.۰

کلونه
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 کلونو په اوږدو کې د مستقيمو مالياتو مجموعه ښيي. ۰۷۷۸-۰۷۷۲پورته شکل اوجدول د 

ليدل  کېږي چې مستقيم ماليات  په نوموړو کلونو په اوږدو کې صعودي سري لري، لکه څرنګه چې 

 ميلياردو ته پورته شوی دی.۰۷کلونو پورې نږدې  ۰۷۷۸-۰۷۷۲ميليارده افغانيو څخه له  ۸.۱چې له 

 
کال پورې  ۰۷۷۸-۰۷۷۲په هېواد کې د مستقيمو مالياتو د دولت د عايدايت منابعو په جمله کې له 

وو،  ۳.۳۶کال کې د مستقيمو مالياتو له درکه د دولت عوايد  ۰۷۷۲کې ښودل شوي دي. په  په جدول

کال کې دغه رقم  ۰۷۷۰ته زيات شوي وو او په  ۶۰۳.۰۰کال کې  ۷۷په داسې حال کې چې په 

 ۶۷۸.۷کال کې دغه فيصدي  ۰۷۷۳او په  ۶۷۳کال کې تر ټولو لوی رقم، يعنې  ۰۷۷۰په  ۶۰۷.۰۲،

چې تر يوې اندازې پورې د مستقيمو مالياتو له درکه د دولت د عوايدو له صعودي سري ته رسېدلې ده، 

ته  ۶۷۳کال کې د دولت مجموعي عوايدو  ۰۷۷۸څخه مناينده ګي کوي او باآلخره دغه فيصدي په 

 زيات شوې ده.

 :د غري مستقيمو مالياتو مفهوم او ماهيت -۷

وخت په قېمتونو او نورو اقتصادي عاملينو باندې د غري مستقيم ماليات هغه ماليات دي چې اکرثه  

انتقال قابليت ولري. په داسې حال کې چې مستقيم ماليات پر عوايدو او شتمنۍ باندې وضع کېږي. 

غري مستقيم ماليات هغه وخت د تاديې وړ ګرځي، چې د عايد او يا شتمنۍ څښنت هغه مرصفوي د 

بوټونه اخيل، تعمري ودانوي، په رستورانت کې ډوډۍ  ډول هغه وخت چې يو شخص يو جوړهبېلګې په 
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خوري. د الوتکې ټېکټ پېري په ټولو يادو حاالتو کې په حقيقت کې ده ماليه هم ورکړې ده لېکن دغه 

ماليه غري محسوسه ده او يا په بله وينا غري مستقيمه ماليه هغه ماليه ده چې د ماليايت مسئوليت بار 

منتقل يش. د غري مستقيمو مالياتو ورکوونکي مشخص او ټاکلی نه دی کېدای يش نورو اشخاصو ته 

او د هغه تحقق د اقتصادي فعاليتونو او د افرادو د عملياتو په يوه برخه پورې تړاو لري او د هغې د 

انتقال قابليت ډېر زيات دی يا په بله وينا ماليه په غري مستقيم ډول د اشخاصو په مرصيف توکو او 

وضع شوي او د مرصف کـوونکو څخه حاصلېږي. غريمستقيم ماليات هم ښېګڼې او هم  کاليو باندې

 نواقص لري.

 :د غري مستقيمو مالياتو ښېګڼې

( څرنګه چې  غري مستقيم ماليات په يوه وخت کې او د يوه لوی رقم په توګه نه تاديه کېږي، ۰

 تاديه  کوونکی د ورکړې  زحمت نسبتاً کم احساس کوي.

ې غري مستقيمه ماليه د مرصف پر اساس ورکول کېږي، لهذا د ورکوونکي هوډ او ( په دې چ۲

 تصميم نيونه او توانايي اسايس او بنسټيز رول لري.

( ددغه ډول ماليې په پرداخت کې هر مرصف کوونکي د خپل مرصف په تناسب د هغه په ورکړې ۷

 .مکلف دي لهذا ماليايت مساوات او عدالت په هغه کې رعايت کېږي

( په غري مستقيمه ماليه کې د ماليې له ورکړې څخه تېښته تقريباً ناشونې ده چې د هغه جمع ۰

 کوونکي د دولت مناينده نه، بلکې عرضه کوونکي شخص دی.

( غري مستقيمه ماليه يوه ښه او مؤثره وسيله ده چې له دولت رسه د ګټورو اقتصادي او اجتامعي ۰

 بيق کې مرسته او همکاري کوي.تګالرو او پاليسيو په طرح او تط

 :د غري مستقيمو مالياتو نواقص

( په دې چې غري مستقيم ماليات په ټولو مرصف کوونکواو يا په دې صورت کې  مرصف کوونکو ۰

باندي په هم نواخت ډول او د هغوی اقتصادي او مايل حالت له رعايت پرته وضع کېږي. نو نادار 

لی له شتمن څخه زيات په غاړه اخيل، چې په حقيقت کې يو ډول او بېوسه افراد ددغه بار دروندوا

 غري عادالنه ماليه تعبريېږي.

( بهرنيان چې د ډېر لنډمهال مثالً د يوې يا دوه ورځو لپاره په يوه هېواد کې ژوند کوي هم بايد غري ۲

يت مستقيم ماليات او حتی مضاعف ماليات ورکړي، چې دغه امر ځينې وخت د يوه خارجي تابع

 لرونکي په حق کې د انصاف د عدم رعايت المل ګرځي.

 :د غري مستقيمو مالياتو ډولونه -۰

 ګمرکي محصوالت -الف

 پر خرڅالو او انتفاعي او خدمايت معامالتو ماليات -ب
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 پر اضايف ارزښت ماليات -ج

ګمرکي محصول هغه قېمت دی چې په ګمرکي تعرفه کې د مندرجو ګمرکي محصوالت:  -الف

اندازو او طبقه بندۍ مطابق په صادراتو او وارداتو باندې وضع کېږي. ګمرکي محصوالت د غري 

مستقيمو مالياتو په کټګورۍ پورې اړه لري او له يوه سـرحد څخه د شيانو او توکو د انتقال او عبور په 

وستی او له وخت کې تاديه کېږي. په دې چې ګمرکات د يوه هېواد خارجي اقتصاد تر تأثري الندې را

دې امله اوس د بهرنۍ سوداګرۍ د سياست له وسايلو څخه د يوې مهمې وسيلې په توګه په کار وړل 

 کېږي.

ګمرک يوه دولتي اداره ده چې د صادرايت، واردايت او ترانزيټي اموالو، د پرديسيانو او مؤظفينو 

 جراء او کنرتولوي.اموال او پوستي پارسلونو ګمرکي چارې د ګمرکي تقنيني اسنادو مطابق ا

ګمرک د هر هېواد صادراتو، وارداتو او انحصاراتو د کنرتول لپاره د ځمکنيو عوارضو د حصول او 

نظارت دستګاه ده او په بهرنۍ سوداګرۍ کې د نظارت وسيله او د دولت د  عوايدو د منابعو د لړۍ يوه 

 منبع ده.

 د ګمرکي محصول ډولونه -۰

 ي رسه سم:د امتعې د حرکت له لور  -الف

واردايت ګمرکات: په دې کې هغه عوايد شامل دي کوم چې په ځينو اموالو او اجناسو باندې چې 

هېواد ته د استفادې او يا خرڅالو په موخه واردېږي، له وضع شويو ګمرکي محصوالتو څخه الس  ته 

يدو په توګه توضېح راځي. هغه داليل چې په وارداتو ماليات د هېوادونو د تر ټولو مهمو ماليايت عوا

 کوي، په الندې ډول دي:

 .د هېوادونو له کورنيو محصوالتو څخه مالتړ 

 .د تجميل او غري رضوري ټوکو له ورود څخه مخنيوی 

 .د دولت لپاره عايد الس ته راوړل 

 .اداري او اجرايئ مسايل 

اء له الرې د د نظر خاوندان په دې باور دي، هغه هېوادونه چې د وارداتو د تعويض سياست د اجر 

صنعتي کېدو پړاو ته رسېديل دي، غالباً په وارداتو يې ماليات د داخيل محصوالتو د اندېښنې په توګه 

په الره اچويل دي. پر تجميل او غري رضوري ټوکو باندې د ګمرکي مالياتو د وضع کولو دروندوالی، په 

صل تـه زياته پام درلود او له بلې حقيقت کې ددې عدالت اجراء د ماليه ورکوونکو د ورکړې د قدرت ا

خوا دولت ته د عايد د حصول په توګه شمېرل کېږي او ددې ډول مالياتو معقوليت او د نورو ماليايت 

 اقالمو په پرتله د هغې د اجراء سهولت دی.

صادرايت ګمرکونه: په دې کې هغه عوايد راځي چې په ځينو اموالو او اجناسو باندې له وضع شويو 
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 محصوالتو څخه چې د استفادې او يا خرڅالو په موخه صادرېږي الس ته راځي.ګمرکي 

ترانزيټي ګمرکونه: دغه ډول ګمرکي محصوالت د امتعې د انتقال پر مهال د يوه هېواد له رسحد 

څخه ترالسه کېږي. په داسې حال کې چې امتعه د هېواد په داخل کې نه ده پلورل شوې، بلکې نورو 

 ېږي.ماملکو ته انتقال

 د حصول له هدف رسه سم ګمرکونه: -ب

: د مايل ګمرکونو اسايس هدف لکه څرنګه چې له نوم څخه يې څرګنده ده د دولت مايل ګمرکونه

 لپاره د عايدايت منابعو الس ته راوړل دي.

حاميوي ګمرکونه: د حاميوي ګمرکونو اسايس هدف دادی ترڅو د لوړو ګمرکي محصوالتو په وضع 

بهرنيو هېوادونو د مشابه شيانو اخالل کوونکی رقابت له منځه يويس او د هغه په واسطه د کولو رسه د 

 هېواد په داخل کې د مشابه شيانو د توليد تقويت او انکشاف ته زمينه برابره کړي

 :د محصوالتو له ټاکلو او ارزيابۍ رسه سم -ج

محصول د سنجش اسـاس نييس  : دغه ډول ګمرکي محصوالت د امتعې ارزښت د ارزيش ګمرکونه

او د هغه له مخې ګمرکي محصوالت ټاکل کېږي. د هغه ښېګڼه د قېمت صعود او نزول ته زياته 

 انطباق منونکې ده او لوی رضر يې د تقلب او درغلۍ د امکاناتو زياتول دي.

: دغه ډول ګمرکي محصوالت د ارزيش ګمرکونو يو پرمختللی شکل دی نوساين ګمرکي محصوالت

و د ګمرکي محصوالتو اندازه د خارجي قېمتونو د لوړېدو په صورت کې کمېږي. برعکس دغه ډول ا

محصوالت هغه وخت لوړېږي چې د امتعې قېمتونه په خارجي بازارونو کې راولوېږي. له دې ډول 

محصول څخه هدف دادی ترڅو د خارجي شيانو د قېمتونو د لوړېدو او راښکته کېدو څخه مخنيوی 

 ويش.

: دغه ډول ګمرکي محصول د محصول وړ امتعې عاليم او مشخصات خپل تصايص ګمرکونهاخ

اساس ګرځوي او ګمرکي محصوالت د تعداد، وزن، حجم او د امتعې د نورو مشخصاتو پر اساس 

 ترالسه کېږي.

 :د ګمرکونو اهداف -۲

 . د دولت د عوايدو تأمني.۰

 . د کورنيو توليداتو مالتړ.۲

 و کې آسانتياوې.. د سياحت په چار ۷

 . په تجارت کې آسانتياو او پراختيا.۰

 . له مرضه دوا او درملو، نشه يي توکو، فرهنګي محصوالتو او نورو څخه د ټولنې ساتنه.۰

 . د ژوند د چاپېريال ساتنه )تخريبي او کېمياوي توکي(.۳
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 . د خارجي تجارت احصائيه، د اطالعاتو راټولنه او د هغوی تجزيه او تحليل.۸

. د تجارت په عرصه کې په کنوانسيونونو پورې د اړوند مقرراتو او د نړۍ والو موافقتنامو، تړونونو او ۷

 لفظنامو په پام کې نيول.

 د ګمرکي محصوالتو اغېزې -۷

I- په دې چې د ګمرکي د ګمرکي محصوالتو په مجدد وېش باندې د ګمرکي محصوالتو اغېزې :

رکي محصول پايې ته په کتو او له بلې خوا د محصول شوې امتعې محصوالتو اغېزې له يوې خوا د ګم

نوعيت او ډول ته په کتو فرق کوي. پردې اساس لومړی بايد د امتعې د درجه بندۍ ترمنځ تفکيک او 

 توپري ويش.

: چې له توليدي شيانو څخه متشکل دي. د هېواد په داخل کې د توليد وړ پانګه ييز شيان -لومړی

داخل کې د توليد وړ نه، خام او نيم کاره محصوالت )د هېواد په داخل کې د توليد وړ او او د هېواد په 

 د هېواد په داخل کې د توليد وړ نه(.

 استهالکي شيان: -دوهم

 د ژوند د رضورت وړ استهالکي شيان. په داخل کې د توليد وړ او په داخل کې   د توليد وړ نه. -الف

استهالکي شيان يا نيمه تجميل شيان. په داخل کې د توليد وړ او په داخل د ژوند لږ د رضورت وړ  -ب

 کې د توليد وړ نه.

تجميل استهالکي شيان او په داخل کې د توليد وړ او په داخل کې د توليد وړ نه د ژوند د رضورت  -ج

وړ استهالکي توکي په پورته درجه بندۍ کې داسې شيان دي چې هغه اکرثه کم عايد لرونکې 

 طبقې اشخاص پېري او مرصفوي يې.

تجميل استهالکي شيان داسې شيان رانغاړي چې د لوړ عايد لرونکې طبقې او د بهرنيانو له خوا 

مرصفېږي. په يوه اقتصاد کې چې د اقتصاد طرز شخيص مرصف زيات معمول او مروج وي، يعنې 

له رايج وي، د دولت لپاره مشکل توليدوونکي د خپلو محصوالتو زياته برخه مرصفوي او يا طبيعي تباد

ګرځي چې ماليه الس ته راوړي، په دې چې د توليد يوه برخه بازار ته راوړل کېږي. پردې اساس د 

اقتصاد په دې شکل کې داسې نتيجه الس ته راځي چې د نفوس هغه برخه او خاصتاً غريب او کم 

رې رفع کوي د ماليې تر فشار الندې عايده طبقې چې تقريباً خپل ټول احتياجات د شخيص توليد له ال 

نه دي راغيل، بلکې د ماليې ټول فشار هغه کسان ګايل چې د دوی احتياجات د پويل اقتصاد له الرې 

رفع کوي. په دې چې د شخيص مرصف اقتصاد اوس استثنايئ حالت لرلی دی او تقريباً ټول 

شـامل دي. پردې اساس هر څوک د  اقتصادي عاملني په کمه او زياته اندازه په پويل اقتصاد کې

خپل مرصف له سهم  رسه مطابق د ماليې د بار تر فشارالندې راځي. د  مثال په توګه په افغانستان 

کاله پورې څرګندوي چې ددغو  ۰۷۰۱څخه تر ۰۷۰۷کې د ګمرکي محصوالتو جوړښت او ساختامن له 
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د رضورت وړ استهالکي شيانو د وارداتو  په شاوخوا کې ګمرکي عوايد د ژوند ۶۰۱کلونو په اوږدو کې د 

څخه زيات د ژوند د رضوري او نسبتاً لږ رضوري شيانو له الرې الس ته راغيل دي.   ۶۰۰له الرې او له 

په دې چې د ذکر شويو شيانو زياته برخه کم عايده وګړي مرصفوي. پردې اساس ويل کېږي چې په 

ر ټولو زيات فشار کم عايده وګړو ګاله. د ګمرکي پورته ذکر شويو کلونو کې د ګمرکي محصوالتو ت

او د ګمرکي محصول وسطي پايه د استهالکي  ۶۷۱محصوالتو پايه د رضوري شيانو لپاره زياته ده. له 

ده، چې د ګمرکي محصول دوه  ۶۰۱رضوري شيانو لپاره چې د هېواد په داخل کې توليد کېدای نه يش

په داخل کې توليد کېدلی يش، چې د حاميوي ګمرکي  برابره پايه داسې شيان دي، چې د هېواد

( څخه کم سوداګريز واردات په پورته ذکر ۰۱۶سياستونو له پلوه دغه موضوع يو ډول تضاد ښيي. له  )

شويو کلونو کې تجميل شيان دي چې له تفاوت پرته آيا دغه ذکر شوي شيان د هېواد په داخل کې 

ي محصوالت ګڼل کېږي. د پانګه ييزو شيانو لپاره لکه څرنګه تابع ګمرک ۶۳۱توليد کېدای يش که نه؟ 

چې مخکې هم يادونه وشوه د داخيل صنايعو د د مالتړ او تقويې په موخه امتيازات او معافيتونه ورکول 

 کېږي.

II – :د ګمرکي محصول هدف کېدای يش دا وي ترڅو  د ګمرکي تعرفې د سيستم حاميوي تأثريات

د دولت لپاره عوايد برابر کړي او يا داچې خپلې داخيل صنايع تقويه او مالتړ يې وکړي. له دې رسه 

سم ياد ګمرکي محصوالت لومړی مايل او دوهم حاميوي هدف لري. په دې صورت کې د اهدافو 

يوه هدف تعقيب د بل هدف د عدم تحقق المل  ترمنځ د رقابت يو حالت پيداکېږي، په دې معنا چې د

ګرځي. په دې په اړوند چې په کوم حالت او تر کومو رشايطو الندې يو ګمرکي محصول د مايل هدف 

او په کوم حالت کې د حاميوي هدف لپاره په کار وړل کېږي الندې نقطه نظرونه د پاملرنې وړ ګڼل 

 کېږي.

د مايل هدف لپاره خدمت کوي چې ګمرکي يو ګمرکي محصول په عمومي ډول هغه وخت 

محصول له داسې شيانو او امتعې څخه ترالسه کېږي چې د هېواد په داخل کې توليد نه يش. که په 

دې صورت کې د ګمرکي محصوالتو تعرفې هر څومره صعود او نزول وکړي د هغه تأثريات رصف د 

التړ  کوي. دغه استدالل د ګمرکي ددغه نظر م  Manla)دولت په عوايد واردېږي. يوازې مينال )

محصوالتو د تأثرياتو يو ساده شکل ښکاره کوي، خو عويض تأثريات چې محصول شوې امتعه يې 

واردوي له ياده بايس. هر کله چې ګمرکي محصوالت له دغو شيانو او امتعې څخه ترالسه يش، چې د 

صنعتي سياست د يوې وسيلې هېواد په داخل کې توليدېږي. په دې صورت کې ګمرکي محصوالت د 

په توګه په کار اچول  شوي دي او ګمرکي محصوالت د حاميوي هدف لپاره خدمت کوي. د هغه په 

واسطه ګمرکي محصوالت مايل او حاميوي اړخ لريل، خو د عمل په ساحه کې له پورته دوه اهدافو 

 څخه يوه ته د لومړيتوب حق ورکول کېږي.

III-  په دې اړوند چې آيا صادرايت ګمرکي محصوالت د تأثرياتد صادرايت ګمرکي محصول :
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صادراتو حجم او اندازه تر منفي تأثري الندې راويل )د صادراتو د مقدار کمول( او که نه. لومړی دغه 

مسئله د صادر شوې امتعې په وړاندي د بهرين يا واردوونکي هېواد د تقاضا په ارتجاعيت پورې تړاو 

اعيت د تقاضا کوونکو په وړاندې د صادرونکي هېواد د انحصار د درجې لپاره يو لري. د تقاضا دغه ارتج

په دې =∑( 1مقياس دی. په نهايئ حالت کې کله چې د تقاضا ارتجاعيت له صفر رسه مساوي وي )

صورت کې په صادراتو باندې د ګمرکي محصول په زياتوايل رسه نه يوازې د صادراتو حجم کمېږي، 

بهرين هېواد باندې د محصول د تحميلولو له الرې د دولت عوايد زياتېږي. پردې  بلکې همدارنګه په

اساس هر څومره چې د صادرايت امتعې لپاره د بهرين هېواد د تقاضا ارتجاعيت لوړ وي، په هامغه 

پيامنه په خارجي هېواد باندې د ګمرکي محصوالتو د تحميلولو امکان کمېږي. له دې رسه رسه کله 

ړۍ مرحله کې د ګمرکي محصوالتو مايل اړخ ته پاملرنه ويش، د ګمرکي محصوالتو په چې په لوم

نشتوايل باندې د امتعې لپاره د بهرين هېواد د تقاضا ارتجاعيت کوم دليل نه يش کېدای. د مثال په 

توګه، فرض کېږي چې د تقاضا ارتجاعيت په اليتناهي ډول دی او په دې ترتيب صادروونکی هېواد د 

والو بازارونو په قېمتونو باندې تأثري واردولی نه يش.  په دې صورت کې د ګمرکي محصول بار بايد نړۍ 

د داخيل اقتصادي  عاملينوله خوا يووړل يش. ځکه په دې صورت کې د صادرايت امتعې قېمت بايد د 

صول ګمرکي محصول په اندازه نزول وکړي. پردې اساس تر دغو رشايطو الندې صادرايت ګمرکي مح

د صادروونکو د ګټې د کموايل المل ګرځي او په هغه صورت کې چې د دوی ګټه په عمومي ډول له 

منځه الړه نه يش مجبور دي ترڅو ماليه د خپلوګټو له يوې برخې څخه تاديه کړي. خو په هغه صورت 

کي چې ګمرکي محصول د هغوی ګټه په کيل ډول له منځه يويس په دې صورت کې کوشش کوي 

صادرايت شيان په ټيټ قېمت وپېري چې په دې ترتيب د صادرايت موادو په عرضه کوونکو او  ترڅو

 مؤلدينو باندې صادرايت ګمرکي محصول ته مخکنی انتقال  ورکول کېږي.

د انتقال د عدم امکان په صورت کې طبعاً د صادراتو حجم کمېږي )د هغه المل دادی چې په 

 داخل کې وګړي ترې استفاده وکړي(.

IV-  :د افغانستان د ګمرکي عوايدو د په افغانستان کې د ګمرکاتو د عرصي کولو او اصالحاتو اړتيا

راټولولو د ناآراميو، مشکالتو او خنډونو رسه رسه ګمرکي عوايد له هغه رسه د دولت د عوايدو عمده منبع 

ېږي، چې د افغانستان ( په شاوخوا کې د افغانستـان داخيل عوايد له دې الرې ترالسه ک۰۱۶ده، د )

 په پراختيا او بيارغونه کې مهم رول لوبوي.

د افغانستان په ګمرکاتو کې اصالحات او د ګمرکي خدماتو پراختيا عوايد په دقيق او مؤثر ډول 

راټول متام شوي دي. مؤثق او قوي اطالعات  حاصل او ټولنه د غري مجازو موادو او خطرناکو امتعو له 

ږي، چې د هغه نتيجه د زياتو ګمرکي عوايدو ترالسه کول او په هېواد کې د ورود څخه خوندي کې

 ګمرکاتو کارنده او اړين رول تررسه کول دي.

له ګمرکي اصالحاتو څخه هدف او مرام د تجارت او پانګونې لپاره د سهولتونو جمع آوري او د 
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کوونکې فضاء منځ ته راوړل  افغانستان لپاره د يوې ساملې او د اقتصادي او ټولنيز انکشاف تضمني

 دي.

د افغانستان ګمرکات له يوې خوا د افغانستان په تجارت باندې د حاکمو مغلقو قوانينو او مقرراتو 

چې پر کالسيکو او برحالو ميتودونو او روشونو باندې اتکاء لري د اجراء مسئول دي او له بلې خوا په 

کې  WCO)په نړۍ وال سوداګريز سازمان ) او د ګمرکاتو WTO) ) نړۍ وال سوداګريز سازمان

موجودو سياستونو ته په پام رسه په الکرتونيکي شکل د ګمرکي ترشيفاتو او پروسيجرونو د ساده کولو 

په رابطه اړين دی. د ګمرکي اموالو د تصفيې د مراحلو کمپيوټري کول د ګمرکاتو د تجديد او 

ې د ماليې وزارت د اسيکوډا نړۍ وال کمپيوټري اصالحاتو د پروګرام له اسايس عناصـرو څخه دی چ

سيستم تطبيق او نصـب د افغانستان د ګمرکاتو په چوکاټ کې په الره اچول کېږي. د اسيـکوډا د 

سيستم په منځ ته راتلو رسه په ټوله نړۍ کې د ګمرکاتو د اتومات کولو لپاره يو سيستم او يو ځانګړی 

نو پرمختيايي هېوادونو د وړانديز له مخې د تجارت د انکشاف ز کال کې د ځي۰۳۷۰پروګرام نه و. په 

لپاره د ګمرکي چارو د کمپيوټري کولو له امله د ملګرو ملتونو له خوا د اسيکوډا سيستم رامنځ ته شو، 

چې په همدې اساس د سوداګرۍ سازمان او د ملګرو ملتونو انکشاف په غوښتونکو هېوادونو کې د 

هېوادونو  ۷۰کولو مسئوليت په غاړه لري. دغه سيستم تر دې دمه د نړۍ په اسيکوډا سيستم د تطبيق 

 کې د يادې ادارې له خوا تطبيق او کارول شوی دی.

تطبيق او نصب ډا د سيستم د ماليې وزارت د افغانستان د ګمرکاتو د کمپيوټري کولو لپاره د اسيکو

کال راپدېخوا د  ۰۷۷۰احل او پړاوونه له يادې ادارې ته پېشنهاد او د اسـيکوډا د سيستم د تطبيق مر 

افغانستان په ګمرکاتو کې پيل شوی دی. د اسـيکوډا نړۍ وال سيستم د ګمرکي اسنادو له مراحلو 

څخه تېر شوی، چې د بهرنۍ سوداګرۍ ټول پروسيجرونه او طرزالعملونه )صادرات، واردات، ترانزيټ، 

په ګمرکي اظهارنامې پورې مربوطې چارې، ګودامداري او نور( تر پوښښ الندې راويل او هم 

 4ترانزيټ، محاسبه او ماليات د کمپيوټر په ذريعه په سهولت، رسعت او دقت رسه رسته رسوي.

 :د اسيکوډا د سيستم ښېګڼې

 . په ګمرکي چارو کې زيات رسعت، سهولت او دقت.۰

 . د عوايدو له فرار څخه  مخنيوی.۲

 کوونکو د وخت د ضاېع کېدو مخنيوی.. د ګمرک د مراجعينو او کار ۷

 . له استفاده جويۍ، جعل کاري او تذوير څخه مخنيوی.۰

 . په ګمرک کې د اموالو د تصفيې پر مهال د اضايف اوراقو او کاري مراحلو کمښت.۰

 . په دولتي ادارو کې د معلومايت ټکنالوژۍ او کمپيوټر د فرهنګ ترويج.۳

                                                           
4  -www.mof.gov.af/tax 

http://www.mof.gov.af/tax
http://www.mof.gov.af/tax
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 څخه استفاده. (SAD)ه له يوې واحدې اظهارنامې . د ټولو ګمرکي پروسيجرونو لپار ۸

 . د تجارت او داخيل توليداتو د انکشاف لپاره د احصائيې توليد او دقيق سوداګريز ارقام.۷

 . له ټولومشهورو ګمرکونو څخه مرکز ته په چټک او دقيق ډول د مايل راپورونو ارايه او وړانديز.۳

 ي اظهارنامې خانه پُري کول.. د کمپيوټر او انټرنټ له الرې د ګمرک۰۱

. د کمپيوټر له الرې د دولتي ادارو او د نړۍ له نورو هېوادونو رسه د ګمرکي ارقامو او اطالعاتو د ۰۰

 تبادلې امکان.

 :د اسيکوډا د سيستم ګټور خصوصيات

ټري . د ګمرکي پروسيجرونو ټولې چارې لکه صادرات، واردات، ترانزيټ، ګودامداري او نور کمپيو ۰

 کېږي.

 . د ګمرکي اموالو نړۍ وال او داخيل ترانزيټ په هدف او مبداء کې د کمپيوټر په ذريعه کنرتولېږي.۲

 . د هېواد ټول ګمرکات د مصنوعي قمر د شبکې له الرې له يو بل او مرکز سـره وصلېږي.۷

 تهيه او مهياء دي. . ګمرکي تعرفه، د اسعارو قېمت او د تجار او کمېشن کارانو اطالعات او معلومات۰

. له سيستم څخه استفاده ډېره ساده ده. کار کوونکي، د ګمرک د سوداګرو مناينده ګان او کمېشن ۰

 کاران په آسانۍ رسه کوالی يش د سيستم د استفادې په ميتود او طريقه باندې وپوهېږي.

ار کوونکو او کمېشن . د اسيکوډا پروګرام په کمپيوټر کې په پښتو او دري ژبو باندې د ګمرک د ک۳

 کارانو لپاره مهياء دی.

. محصول او ټول وضع شوي ماليات دسيستم له الرې په اتومات ډول په کمپيوټر کې محاسبه ۸

 کېږي.

 .په آينده کې د استفادې لپاره ګمرکي اطالعات او معلومات په کمپيوټر کې ذخريه کېږي.۷

 ډونو او معيارونو څخه په سيستم کې استفاده کېږي..له ټولو کوډونو او نړۍ والو پېژندل شويو سټنډر ۳

 .د کار په دفرت کې د ګمرکي اموالو د اظهار امکان او يا د تجار منزل په سيستم کې وجود لري.۰۱

. د کار له ختمېدو وروسته هره ورځ د يوه او يا ټولو ګمرکونو د عوايدو صورت حساب د ساده مايل ۰۰

 رېږي.راپورونو په شکل مهياء او براب

. د اډوانس يا پېشکي ورکړې په شکل د ګمرکي محصول د ورکړې امکان دبانک له الرې تجار ته ۰۲

 برابرېږي.

. ګمرکي اموال د مراحلو او پړاوونو د طي کولو پر مهال په  اتومات شکل په زرغون، شني، ژېړو او ۰۷

 رسو چينلونو او نښو رسه معريف کېږي.

 :خدمايت معامالتو ماليهپر خرڅالو، انتفاعي او  -ب

مفهوم: ماليات د خرڅالو پر دوران باندې د تصديو او فعاليت ځايونو له شيانو او خدماتو څخه 
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ترالسه کېږي. په دې ځای کې د ماليې مؤدي يا تاديه کوونکی په ټولو مراحلو او اقتصادي عمليو کې 

 خصويص او دولتي تصدي ګانې دي.

کوونکي او مستهلکني دي او په دې ترتيب د ماليې ډول د غري : وروستي مرصف د ماليې حامل

مستقيمو مالياتو له ډلې څخه دی او په مستهلکينو باندې د قېمت له الرې انتقالېږي. په دې چې دغه 

ډول ماليه ټول مرصيف شيان احتواء کوي له دې امله په عمومي مخارجو د مالياتو په نوم هم يادېږي. 

ددغو مالياتو په وړاندې په خاص مرصف ماليات وجود لري، چې يوازې  په عمومي مرصف باندې

 ټاکيل مرصيف شيان د ماليه ګذارۍ تابع ګرځوي.

 :د خرڅالو په دوران د مالياتو ډولونه. ۰

: دغه ډول ماليه د ارزښت زياتېدل د ماليې تابع ګرځوي. د د خالص خرڅالو په دوران ماليات

 ر وړل شويو موادو د قېمت او د خرڅالو د قېمت تفاوت دی.ارزښت د پيدا کېدو هدف د په کا

: په دې ډول مالياتو کې د خرڅالو ټول مقدار تر ماليې د غري خالص خرڅالو په دوران ماليات

 الندې راځي. د غري خالص خرڅالو په دوران ماليات د مرحلو پر اساس په څو ډولونو وېشل شوي دي.

: د هر مرحله يي غري خالص خرڅالو په ه دوران مالياتد هر غري خالص مرحله يي خرڅالو پ

دوران د مالياتو په صورت کې په ټولو توليدي مراحلو کې د شيانو او خدماتو د خرڅالو دوران تر هغه 

وخته پورې چې شيان د مستهلکينو الس ته نه وي رسېديل د ماليه ګذارۍ تابع ګرځي. ماليات چې د 

حلو کې ترالسه کېږي د خرڅالو د دوران  په وروستيو مراحلو کې هم خرڅالو د دوران په مخکنيو مرا

شاملېږي. داچې په دې صورت کې د ماليې بار د خرڅالو په دوران په مکمل ډول انتقالېږي، په 

 قېمتونو باندې د هغه تأثريات هم قوي دي.

او د مالياتو  : د حصول ساده والید هر مرحله يي غري خالص خرڅالو په دوران د مالياتو ښېګڼه

راټولول دي، يعنې د ماليې مکلفني مجبور او مکلف دي ترڅو غري خالص خرڅالو څرګند او د هغه له 

 مخې خپل ماليايت مکلفيت تاديه کړي.

: د ماليې د بار تراکم تأثريات د هر مرحله يي غري خالص خرڅالو په دوران د مالياتو لوی نقص

اتېږي. په دې چې هر مرحله يي غري خالص خرڅالو په دوران د دي چې له يو پړاو څخه بل پړاو ته زي

مالياتو په صورت کې د تصديو داخيل خرڅالو د ماليه ګذارۍ تابع شوي نه دی، بلکې خرڅالو يوازې 

په بازار کې د ماليه ګذارۍ تابع ګرځي. له دې امله د تصديو متايل د تصديو مترکز ته قوي کېږي 

سپام کړي، چې په دې صورت کې هر مرحله يي غري خالص خرڅالو په  ترڅو د هغه په واسطه ماليه

دوران د مالياتو د مترکز له تشويقي تأثرياتو څخه خربې کېږي او په نتيجه کې د کار وېش په ميل 

 اقتصاد کې زيامنن کوي.

څو مرحله يي غري خالص خرڅالو په دوران ماليات: څو مرحله يي غري خالص خرڅالو په دوران 
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ات يوازې ټاکيل اقتصادي مراحل د ماليه ګذارۍ تابع کوي. د مثال په توګه د خرڅالو دوران مالي

يوازې د پرچون او عمده پلورونکې سوداګرۍ د مراحلو پر وړاندې د ماليې تابع ګرځي. په دې صورت 

کې هغه مشکالت چې له تخنيکي پلوه منځ ته راځي دادي چې ځينې وخت د هرو دوه دورو ترمنځ د 

 حد ټاکل مشکالت ايجادوي.رس 

د څو مرحله يي غري خالص خرڅالو په دوران د مالياتو ښېګڼه په دې کې ده چې د ماليې د  -

مکلفينو شمېر محدودېږي، چې په دې صورت کې له ټولو مراحلو څخه ماليه ترالسه شوې نه ده، بلکې 

 له يوه شمېر محدودو اقتصادي مراحلو څخه ماليه ترالسه کېږي.

څو مرحله يي غري خالص خرڅالو په دوران د مالياتو نقص دادی چې د يوه ټاکيل مايل احتياج د  -

 په صورت کې بايد د ماليې پايه هم د هغه مطابق لوړه يش.

يو مرحله يي غري خالص خرڅالو په دوران ماليات: د خرڅالو په دوران د مالياتو په دې شکل کې 

ه د خرڅالو په دوران د ماليې تابع ګرځي. د مثال په توګه د يوازې يوه اقتصادي يا د تـوليد مرحل

خرڅالو په دوران ماليات  يوازې د توليد له مرحلې يا د عمده او پرچون تجارت له مرحلې څخه ترالسه 

کېږي. يو مرحله يي غري خالص خرڅالو په دوران د مالياتو رضر دادی چې د ماليې پايه ډېره لوړه ده، 

ې يوازې  يوه مرحله ماليه ګذاري شوې ده او د هغې مطابق د ماليې پايه هم لوړه ځکه په دې صورت ک

 ده.

. د خرڅالو په دوران د منفردو مالياتو د ډولونو ښېګڼې او نواقص: د هر مرحله يي غري خالص ۲

خرڅالو په دوران د مالياتو يوه ښېګڼه داده چې د ماليې د سنجش د اساس تثبيتول نسبتاً ساده دي. 

ه ښېګڼه يې داده  چې د ماليې راټولونه د نسبتاً کم متام شد مرصف المل شوی ده او په نتيجه کې د بل

ماليې نافعيت لوړوي. باآلخره بله ښېګڼه يې داده چې په اقتصادي مراحلو باندې د ماليې د تقسيم په 

دوي. له اقتصادي اړخه نتيجه کې د ماليې پايه نسبتاً ښکته ده او له رواين اړخه کم منفي تأثريات وار 

يې اسايس نقص  دادی چې د ماليايت مکلفيتونو يا د تصديو د ماليې د بار مرتاکم کېدل ځينې وخت 

 ددې المل کېږي ترڅو د تصدي الحاق منځ ته راوړي.

. د يو مرحلوي خرڅالو پر دوران د مالياتو رضر دادی چې دماليې پايه زښته زياته ده ځکه په دې ۰

ې يوه مرحله ماليه ګذاري شوې ده او د هغې مطابق د ماليې پايه لوړه ټاکل صورت کې يواز 

 کېږي.

. د هغه بل رضر له دادی چې د ماليې د پايې د لوړوايل په نتيجه  کې په نهايئ مرصف کوونکو ۲

 باندې د ماليې د انتقال امکان مشکل دی.

پورته درې ډوله امکانه احتواء  د خرڅالو په دوران باندې د مالياتو ښېګڼه په عمومي ډول چې -

کوي د هغه په نه محسوس وايل کې راځي، چې له دې وجې  دغه ډول ماليه د غري محسوسې ماليې 

په نوم يادېږي. ځکه مستهلکني اصالً په دې په اړه فکر نه کوي چې د استهالکي شيانو په قېمت کې 
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عني حال کې مستهلکني هم دي. له ماليه هم شامله ده. په دې چې ټول عايد ترالسه کوونکي په 

دې امله د خرڅالو په دوران ماليات ټول وګړي تر تأثري الندې راويل او هغه اعرتاض چې د  خرڅالو 

په دوران د مالياتو په اړه د اجتامعي سياست له ليدلوري  واردېدلی يش، هغه دادی چې دغه ډول 

وګړو د هغه وګړو په نسبت چې لوړ عايدلري د  ماليه نامطلوب ټولنيز تأثريات واردوي، ځکه کم عايده

ماليې په  په ورکړه کې زياته ونډه لرلې ده، په دې معنا چې ټيټ عايد لرونکي يوه برخه يا خپل ټول 

عايد د مرصيف اهدافو لپاره په کار اچوي. دغه نقص کېدای يش تر يوې اندازې پورې د ژوند د 

په واسطه له منځه يوړل يش. په واقعيت کې په هغه رسبېره رضوري شيانو لپاره د ماليايت معافيتونو 

ځينې اقتصادي ساحې لکه کرهنه او کوچنۍ توليدي او سوداګريزې تصدۍ د اړتيا په وخت کې د 

ول ماليايت معافيت د رقابت رشايط تر تأثري خرڅالو په دوران له ماليې څخه معافېږي. البته دغه ډ

ځينې معاف شوې تصدۍ د ماليې د لوړوايل په اندازه ګټه الس ته  الندې راويل، يعنې له ماليې څخه

راوړي او په دې ترتيب له نورو تصديو رسه د رقابت په صورت کې ښېګڼې پيدا کوي. همدارنګه اکرثه 

 وخت چې سوداګر او يا توليدونکي يوه حداقل ونه پلورل يش هم د ماليې له ورکړې څخه  معافېږي.

ه دوران ماليات د متناسبو ماليايت تعرفو لرونکي دي، لېکن په ځينو مواردو که څه هم د خرڅالو پ -

کې ماليايت معافيت د شيانو له نوعيت رسه سم په متفاوت ډول تشکيل شوي دي. په دې ترتيب د 

 ژوند د اړتيا وړ شيانو لپاره ماليايت پايه د تجميل شيانو په پرتله لږ ټاکل کېږي.

مالياتو د عمومي خرڅالو په دوران ددغو مالياتو پر وړاندې په خاص په عمومي مخارجو باندې د 

مرصف ماليات وجود لري. په خاص مرصف ماليات يو شمېر ټاکيل مرصيف شيان د ماليې تابع 

ګرځوي. له څو سليزو را پدېخوا او په ځانګړي ډول د آدم سمېت له وخته دغې ماليې ته ډېر پام شوی. 

د وضع کولو دمخه لومړی بايد په دې په هکله تصميم ونيول يش چې آيا  په ځانګړي مرصف د مالياتو

د ماليه ګذارۍ وړ يو شی د ژوند د اړتيا وړ دی او که يو تجميل شی. پردې اساس د يش اړين والی د 

ماليايت مکلفيت لپاره يو قوي استدالل تشکيلوي. دغه استدالل اوس هم تر يوې اندازې پورې خپل 

 پر هغه رسبېره ځينې نور داليل هم په دې اړه وجود لري، چې په الندې ډول دي:اهميت ساتلی او 

. په هغه صورت کې چې د اړتيا وړ شيان کتلوي وي. همدارنګه د اجتامعي صحت د پام وړ نقاط هم ۰

په پام کې نيول کېږي، چې د هغه د الس ته راوړلو لپاره روغتيا ته په مرضو شيانو باندې لوړ 

کېږي. د مثال په توګه په الکويل مرشوباتو، سګرټو او نورو باندې د فوق العاده لوړو ماليات وضع 

 مالياتو وضع کول پر دې دليل والړ دي.

. په خاص مرصف باندې د مالياتو د وضع کولو په واسطه د دولت ماليايت عوايد په زياته پيامنه له ۲

ه دغو خاصو مرصيف شيانو څخه استفاده هغو کسانو څخه ترالسه کېږي، چې لوړ عوايدو ولري او ل

کوي. په اوسني ماليايت سيستم کې په ځانګړي مرصف ماليات په مکمل ډول په عمومي مخارجو 

 باندې ماليات پېژندل کېږي.
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  :په اضايف ارزښت ماليات -ج

: په اضايف ارزښت ماليه د شلمې سليزې د دوهمې نياميي په زيات ارزښت د مالياتو تاريخچه -۰

ټولو مهم نوښت او هم د شلمې سليزې يو ابتکار دی. له نړۍ وال اړخه بايد وويل يش چې دغه  تر

ز کال د "فون زمينس" په وسيله او له نړۍ والې جګړې څخه منشاء اخيستونکو ۰۷۷۰ډول ماليات په 

اد ز کال پورې په رسمي ډول په هېڅ هېو ۰۳۰۰مسايلو باندې د برياليتوب په موخه طراحي شو، خو تر

کې په کار نه دي وړل شوي او په دې کال و چې فرانسې دغه ماليات "د توليد په مرحله کې په 

ز کاله پورې د فرانسې په محدوده کې پاته ۰۳۰۳مرصيف کاليو د مالياتو" په توګه په کار يووړل. تر 

هم د نړۍ ز کال په اضايف ارزښت ماليې په  نړۍ وال کېدو پيل وکړ چې همدا اوس ۰۳۸۱شول او په 

 (۷:۳۱په اکرثو هېوادونو کې اجراء کېږي. )

دې ته په پام رسه چې ماليات د دولت د مايل  . په اضايف ارزښت د مالياتو د اجراء رضورت:۲

سياست د تر ټولو مهمو وسايلو په توګه شمېرل کېږي. نو دولتونه د خپلو مخارجو د تأمني په موخه د 

ماليايت منابعو په پراختيا کې د مناسبو او نويو طريقو او ميتودونو موندلو ته رضورت لري. ددې ډول 

له کمښت رسه، د ماليايت فرار کمښت، د بالقوه او بالفعل ماليايت منابعو پراختيا د محصول د مرصف 

 عوايدو ترمنځ انحراف له منځه وړلو رسه يوځای دی.

په مستقيمو مالياتو کې د يادو اهدافو تحقق د پراختيا په دليل، اداري کاغذ پراين، پر محصول 

ره دولتونه د ماليايت مرصف، د تشخييص چارو پېچلتيا او محصول ممکن نه دی. ددې موخې لپا

سيستم د تحويل له امله د هغه ډول ته په کتو تغيري کړی. په خرڅالو ماليات په ارزښت باندې د 

زياتوونکو مالياتو په نوم يادېږي. له هغه ځايه چې په اضايف ارزښت ماليه فقط د ارزښت په اضافه 

کېدای يش يو ډول نوښت يا کېدو رسه د توليد او وېش د پروسې په هره مرحله کې وضع کېږي. 

ځوابوينه د هغه په خرڅالو ماليات وي. په اضايف ارزښت باندې د ماليې لپاره اساس د هغه ارزښت يا 

قېمت اضافه کول دي چې د اموالو او خدماتو د توليد او وېش په پروسه کې رامنځ ته کېږي )د پېر او 

افغانۍ نرخ پر  ۰۰۱ګه يو سوداګر خام مواد د پلور د قېمت له تفاوت څخه الس ته راځي( د مثال په تو 

اساس له يوه بهرين هېواد څخه د يوه جنس د جوړولو په خاطر واردوي. سوداګر وارد شوي مواد په 

افغانۍ پلوري او مؤلد ياد مواد د اجناسو د جوړولو لپاره په کاروړي. وروسته دغه توليد شوي مواد  ۰۱۱

غانۍ پلوري. عمده پلورونکی دغه متاع په پرچون پلورونکي باندې اف ۰۲۱په عمده پلورونکي باندې په 

 افغانۍ پلوري. ۰۷۱په 

 

 کاله پورې د دولت په مجموعي عوايدو کې د غري مستقيمو مالياتو مجموعه ۰۷۷۸-۰۷۷۷له
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 ( جدول۰۱)

 

 کلونه

 مستقيمو غري د

 مجموعه مالياتو

 په رسه نيولو نه کې پام په مرستو د رسه فيصدۍ په

 ونډه مالياتو مستقيمو غري د کې عوايدو مجموعي

۰۳۶ ۷۰۱۷۲۰۱۲۰۲ ۰۳۶ 

۰۷۷۷ ۸۲۸۳۳۱۰۷۷۲ ۰۳۶ 

۰۷۷۰ ۰۰۰۷۷۲۰۷۰۰۷ ۰۳۶ 

۰۷۷۰ ۰۰۰۳۲۳۷۱۱۷۲ ۲۶.۷۸ 

۰۷۷۳ ۰۰۳۷۰۷۱۷۷۸۲ ۳۶.۰۰ 

۰۷۷۸ ۰۳۲۳۳۱۱۱۱۱۱ ۸۶.۷۳ 

 کلونو په اوږدو کې د غري مستقيمو مالياتو د مجموعې لوری ۰۷۷۸ -۰۷۷۲( شکل: د ۰۲)

 
جدول او پورتني شکل ته په کتو ليدل کېږي چې له داخيل منابعو هم د خارجي مرستو په ګډون له 

داخيل منابعو څخه عوايد د افغانستان د ماليايت عوايدو په اړخ کې غري مستقيم ماليات خاص ځای 

مليارده وو، چې د  ۷.۰کال کې  ۰۷۷۲لري. لکه څرنګه چې د غري مستقيمو مالياتو له درکه عوايد په 

 ۲.۸کال کې د غري مستقيمو مالياتو عوايد  ۰۷۷۷عوايد له داخيل منابعو تشکيلوي. په  ۶۵٪ دولت

مليارده افغانيوته زيات شوی دی چې ۲.۰۳کال کې  ۰۷۷۸مليارده افغانۍ ښودل دی او دغه رقم په 

 کيلوي.عوايد له داخيل منابعو او خارجي مرستو تش ۶۳.۲۷داخيل عوايد او  ۶۸.۷۳

 : په افغانستان کې د ماليايت سيستم اصالح ته رضورت -۰

په افغانستان کې د مالياتو مختلف ډولونه وضع کېږي. په دې چې پر عوايدو ماليات، ګمرکي 

محصول، له سوداګريزو عوايدو څخه ماليات او له جايدادونو او ملکيتونو څخه نور ماليات په اوس 

د وخت کې د مالياتو عمده برخه له ګمرکي محصوالتو څخه تأمينېږي. نور ماليات پر عوايدو باندې 
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مالياتو په ګډون، د مجموعي عايد چې پر عوايدو له مالياتو څخه رسچينه اخيل له درېيمې برخې څخه 

نسبت د نړۍ والو معيارونو په پرتله  GDP)لږه حصه تشکيلوي. د مالياتو او ناخالصو داخيل محصوالتو )

يت سيستم ته جدي ډېر ښکته دیږ دغه ښکته والی د ميل عايد سطح څرګندوي، چې بايدد هېواد ماليا 

پام ويش ترڅو له دې الرې وکوالی يش ماليايت عوايد لوړ کړي او په نړۍ واله سطح انکشاف 

 ورکړي.

:  په دې اړه مخکې له مخکې يو لړ اقدامات تررسه  شوي . د مالياتو د اصالح په اړه ابتکارات۰

نوی سيستم طرح او په کار اچول دي د مثال په توګه د کرايې له عوايدو څخه د مالياتو د وضع کولو يو 

شوی. ددې سيستم له مخې عوايد د کرايه دار په واسطه راټولېدل. په دې سيستم کې ماليه د مالک 

د کلنيو عوايدو په واسطه برابرېدل. په همدې طريقه له سوداګريزو عوايدو څخه د ماليې په وضع کولو 

عاش د وضع شوې ماليې د بيا معريف کولو په کې اصالحات منځ ته راغيل. نور اصالحات په مزد او م

ګډون منځ ته راغيل دي. د وضاحت، شفافيت، ساده کولو او په عوايدو باندې د مالياتو په قانون کې د 

زياتې پراختيا په خاطر منځ ته راغيل دي. د مثال په توګه له فردي عوايدو څخه د ماليې نرخ په معقول 

وضع کېږي او  ۲۱۶او  ۰۱۶له عوايدو څخه ماليه په دوه شکلونو او منطقي شکل ترتيب شوی. د فرد 

 ټاکل شوې ده. ۲۱۶ماليه د رشکت له عوايدو څخه په ثابت نرخ

په عوايدو باندې د ماليې د پراختيا په خاطر، د ماليايت روشونو آسانه کول او اصغري حد ته د تقلب 

عمومي رخصتۍ په ورځو کې په کار او  او السوهنې رسولو تشويقي روش اصالح او تجديد شوی دی. د

عوايدو ماليات بر طرفه شوي دي. پر ځای يي د پانګونې او تجارت د اسانه کولو په خاطر رسيع او 

چټک استهالک معريف شوی دی. په همدې طريقه د خسارې د انتقال يوه مقرره له يوې دورې نه 

ساس يو رشکت په خارجي يا داخيل بلې دورې ته معريف شوې ده. د خساراتو د نوي سيستم پر ا

پانګونه کې چې د قانون له مخې ثبت او راجسرت شوي وي تر هغه وخته انتقالېدای يش ترڅو په 

 مکمل ډول ديون ورکړل شوي نه وي.

: معارص ماليايت اصالحات په اکرثه مخ پر ودې او نورو هېوادونو کې . معارص ماليايت اصالحات۲

مهم او اړين جزء دی. د ماليايت اصالحاتو برنامه  په هرو دوه عرصو؛  د اقتصاد د کيل برنامې يو

اصالحاتو، يعنې ماليايت سيستم او ماليايت مديريت کې شامله ده. د ماليايت سيستم نوي عمده اصول 

 (۰:۰۲۰په الندې ډول دي. )

  (aيايت اصالحاتو يو : د ماليايت اساس پراختيا په ټوله نړۍ کې د نويو مالد ماليايت اساس پراختيا

مهم عنرص دی. د مخصوصو مقرراتو له منځه وړل، د مالياتو له ورکړې څخه معافيت، په ماليايت 

تعطيالتو کې تخفيف او تر ماليايت پوښښ الندې د ټولو معامالتو راوستل د ماليايت سيستم د زيات 

 مؤثريت، تساوي او شفافيت په موخه ډېر پام ورته کېږي.

(b  په رشکت او:)ز ۰۳۷۱د  فرد باندې د مالياتو په نرخ کې کمښت )حقيقي او حقوقي اشخاص
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کلونو له نياميي لسيزې راپدېخوا په رشکتي او فردي عوايدو باندې د مالياتو د نرخ د تخفيف لپاره يوه 

غوښتنه تر سرتګو کېږي. وليدل شو چې په عوايدو باندې د مالياتو لوړو نرخونو د اقتصاد لپاره زيات 

ر درلود، ځکه چې دغه زړه سړونکي نرخونه د کار، سپام او پانګونې په هکله دي او په عني حال رض 

کې د مالياتو نه ورکړه د ماليه ورکوونکو تشويقوونکې ده. ددغې مسئلې په ځواب کې پخوا په ټوله نړۍ 

 کې د مالياتو نرخ کم شوی دی.

 (c ز کلونو تر نياميي لسيزې پورې د ټولنيز  ۰۳۷۱: دپه فردي عوايدو باندې د مالياتو ثابت نورم

عدالت د الس ته راوړلو لپاره په فردي عوايدو باندې د مالياتو د متعددو نرخونو د وضع کولو لپاره يوه 

ز کلونو له نياميي لسيزې څخه تغيري کړی. له  ۰۳۷۱غوښتنه تر سرتګو کېږي. لېکن دغه غوښتنې د

عوايدو باندې د مالياتو د نرخونو شمېر په پرتله ييز ډول کم کړی  هغه وروسته اکرثو هېوادونو په فردي

دی. اوسمهال يو شمېر اقتصاديون حتی په فردي عوايدو باندې د مالياتو يو ثابت نورم او معيار 

پېشنهادوي او يوې ډلې هېوادونو د تاجکستان او جميکا په ګډون په فردي عوايدو باندې د مالياتو يو 

 کړی دی.ثابت نرخ معريف 

 (d( لهVAT:څخه استفاده )  لهVAT  څخه په ټوله نړۍ کې استفاده مخ په زياتېدو ده. دغه ماليات

ز کال د لومړي ځل لپاره د فرانسې لخوا معريف شول. له هغه ځايه چې دغه ماليات بې ۰۳۰۰په 

نړۍ کې د پراختيا طرفه، شفاف او په ټوليز شکل يې موضوعات رانغاړل، د منلو وړ ګرځېديل او په ټوله 

څخه په زياتو هېوادونو کې د تطبيق وړ دي او په نورو  ۰۷۱په حال کې دي. دغه ماليات اوس له 

 هېوادونو کې هم مطالعه شوي دي.

(e له هغه ځايه چې د ګمرکي مالياتو تنظيم آسانه دی او په څو د ګمرکي مالياتو د جرړې کموالی :

صادي پلوه د ګټې اخيستو وړ نه دی. په نتيجه کې په هغه مرکزي نقطو کې راټول شوی دی. له اقت

ځای کې چې له نورو کارېدونکو مالياتو څخه د عوايدو د توليد امکانات وجود ولري، هېوادونه په دغو 

مالياتو باندې لږه تکيه لري. پردې رسبېره دغه ماليات د منطقوي اقتصادي اتحاديو د تأسيس او 

 ز سازمان او نړۍ وال کېدو پر مهال ناڅيز اهميت لري.انکشاف، د نړۍ وال سوداګري

(f په وروستيو کلونو کې شفافيت ته خاص پام شوی. د يوه شفاف ماليايت سيستم په پام شفافيت :

کې نيولو رسه ماليات زياتېږي او د ځورولو او فساد کړۍ  تنګوي. نوي ماليايت اصالحات د ماليايت 

 ه ګرځولو باندې تأکيد کوي.سيستم د عملکرد او جوړښت په ساد

 (g يو مخ په زياتيدو متايل د نوي ماليايت سيستم الندې د ځان ارزولو روش په ځان ارزولو تأکېد :

د وضع کولو لپاره تر سرتګو کېږي. د ځان تر ارزونې الندې ماليه ورکوونکی د مالياتو په ارزيايب د 

ماليايت پور په ورکولو باندې مکلف دی. د ماليه ورکوونکو ماليايت اظهارنامې په وړاندې کولو او د خپل 

حسابونه او اظهارنامې په هغه صورت کې چې مغايريت ماليات د ماليايت حسابرسۍ په جريان کې 

 کشف نه کړي په اسمي ارزښت رسه منل کېږي.
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 (h د هغه ارزيايب  : د ماليايت سيستم د ساده ګرځولو او شفافولو لپاره هڅه اوپه اجتناب کولو تأکيد

د ځان ارزيايب تر نظام الندې په جريان کې ده، خو د اجتناب کولو د تدابريو د معريف کولو لپاره د 

يوې ډلې بې پروا ماليات ورکوونکو په واسـطه  له آزاد ماليايت سيستم څخه د استفادې له پلوه د 

 مخنيوي په موخه يو متايل تر سرتګو کېږي.
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 :لنډيز

ماليايت سيستم له مستقيمو او غري مستقيمو مالياتو څخه رامنځ ته شوی. مستقيم د افغانستان 

ماليات چې اکرثاً د انتقال وړتيا نه لري لکه د ټولنيز أمنيت ونډې، مرياث او تحفې او د ملکيتونو په 

 انتقال، عوايدو، ګټې، د کرايې په ونډه، د ګټې په اندازه، موضوعي، ثابت ماليات او نور.

ستقيم ماليات چې اکرثاً د انتقال وړتيا لري، ګمرکي ماليات، په خرڅالو انتفاعي معامالتو، غري م

په خدماتو ماليات او په اضايف ارزښت ماليات. البته د نورو غري مستقيمو مالياتو په پرتله د ګمرکي 

يمو مالياتو په محصوالتو برخه کې په داخيل عوايدو کې زيات دی. د غري مستقيمو مالياتو ونډه د مستق

پرتله صعودي شکل لري او د  مستقيمو مالياتو په پرتله  غري مستقيم ماليات په داخيل عوايدو کې لويه 

 برخه لري.
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 :پوښتنې

.  ماليايت سيستم تعريف او د افغانستان په ماليايت سيستم کې څو ډوله عمده ماليات شامل دي ۰

 توضېح يې کړئ؟

 د هغوی نواقص او ګټې په ګوته کړئ؟ .  مستقيم ماليات تعريف او۲

 .  غري مستقيم ماليات تعريف او د هغوی نواقص او ګټې څرګندې کړئ؟۷

 . د مالياتو د موضوع د نوعيت له نظره د مستقيمو او غري مستقيمو مالياتو توپري ښکاره کړئ؟۰

 لونه په ګوته کړئ؟. په پرمختيايي هېوادونو کې د غري مستقيمو مالياتو د اندازې د زياتېدو الم۰

 . د غري مستقيمو مالياتو د ډولونو نومونه واخلئ؟۳

 . د حقيقي او حقوقي اشخاصو په عوايدو ماليات تفکيک کړئ؟۸

 . د ثابتو مالياتو نومونه واخلئ؟۷

. په مجموعي داخيل عوايدو کې د مستقيمو او غري مستقيمو مالياتو ونډه په درېيو کلونو کې را ۳

 وښيئ؟ 

 امتعې د حرکت د لوري له مخې  ګمرکي محصوالت توضېح کړئ؟. د ۰۱

 . په مجدد وېش باندې د ګمرکي محصوالتو اغېز څرګند کړئ؟ ۰۰

 . د خرڅالو په دوران باندې د مالياتو نواقص او ګټې واضح کړئ؟۰۲

 . په اضافه شوي ارزښت ماليات څه ډول ماليات دي؟۰۷

 تقيمو مالياتو ونډه په درېيو کلونو کې څرګنده کړئ؟. په مجموعي داخيل عوايدو کې د غري مس۰۰

 :مأخذونه

( انکشاف تاريخی ماليات و زمينه پيدايش آن در افغانستان. مجله ۰۷۷۷.  ټينګار، سيد محمد. )۰

 . ۰۷۷۷علوم اجتامعی شامره اول سال 

 ( مبادی علم مالی، مطبعه خصوصی متيم، کابل.۰۷۷۸. عارف، عبدالقيوم. )۲

 . چاپ مهر )قم(، تهران.۰( اقتصاد بخش عمومی ۰۷۰۷عفری. ) . صميمی ج۷

( سري انکشاف حقوق مالی و ماليه عامه در افغانستان، مرکز ۰۷۷۰. معروفی، محمد موسی. )۰

 نرشاتی شوخک، کابل.

 ، کابل.۰۷۷۰قانون ماليات بر عايدات  ۷۳۸( جريده رسمی شامره ۰۷۷۰. وزارت عدليه. )۰

 ، کابل.۰۷۷۸( معلومات رياست عوايد. ۰۷۷۸. وزارت ماليه. )۳

 ، کابل.۰۷۷۰( بودجه سال ۰۷۷۰. وزارت ماليه. ) ۸

 کابل.  ۰۷۷۳( بودجه سال ۰۷۷۳. وزارت ماليه. )۷

 ، کابل.۰۷۷۰د ګمرکاتو قانون سال  ۷۰۸( جريده رسمی شامره۰۷۷۰. وزارت عدليه. )۳
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 ، کابل.۰۷۷۸يات بر عايدات سال قانون مال ۳۸۳( جريده رسمی شامره ۰۷۷۸. وزارت عدليه. ) ۰۱

  



 177//    عامه اقتصاد

 

 نهم څپرکی

 ماليايت عوايد او د دولت پورونه ېغري 

غري ماليايت عوايد هغه عوايد دي چې دولت يې له اقتصادي فعاليتونو او په خپل واک کې له 

موجودو منابعو څخه الس ته راوړي. دغه عوايد له مختلفو پانګونو د منشاء اخيستونکو عوايدو په شکل 

چې په قسمي ډول د دولت د تشبثايت عوايدو نتيجه ورکوي يا د هغو عوايدو ترالسه کول دي چې دي 

د دولت د ډول ډول شيانو او خدماتو له عرضې څخه دولت ته په الس ورځي. د ماليايت عوايدو 

ا د پرخالف ددې ډول عوايدو ځانګړنې د هغه اختياري والی دی يا په بله وينا دغه عوايد د دولت له خو 

وړاندې شويو مختلفو توليداتو او خدماتو او د وګړو له پېرودنې او نه پېرودنې رسه تړاو لري. پردې اسا 

 دغه عوايد نامنظم او تر يوې اندازې پورې نامطمني دي.

 ځينې دغه عوايد په الندې ډول دي:

 الف: د دولت د انحصاراتو سود لکه برېښنا، ګاز، نفت او نور.

 وپه واسطه د ډول ډول خدماتو له عرضې څخه د خدماتو بدله. ب: د دولتي  ادار

 ج: له عامه ملکيتونو رسه د عامه امالکو عوايد، خرڅالو يا اجاره.

 د: د دولتي تشبثاتو عوايد.

 هـ: پورونه او داخيل او خارجي مرستې.

وي الزمه ده په هغه صورت کې چې ماليايت عوايد د دولت د مايل مخارجو د تأمني لپاره کايف نه  

ترڅود غري ماليايت عوايدو له الرې دغه کرس تأمني کړي. البته غري ماليايت عوايدو مختلفو ډولونو 

 اقتصادي تأثريات د دولت د مايل مخارجو په تأمني کې له يو بل رسه کامالً متفاوت دي.

 ۸۸۷.۷۰کال کې په مجموعي ډول  ۰۷۷۳بايد يادونه ويش چې د افغانستان داخيل عوايد په 

مليارده افغانۍ او په هغه کې د غري ۳.۲۸مليارده افغانۍ وو. له هغه جملې د هېواد ماليايت عوايد 

او د  ۶۷.۲۲مليارده افغانۍ وه، چې په حقيقت کې د غري ماليايت عوايدو ونډه  ۷ماليايت عوايدو ونډه 

 وه. ۶۸۸.۸غريماليايت عوايدو ونډه په هغه کال په مجموعي داخيل عوايدو کې 

 : خصويص کول ېبرخدغې  دولتي تشبثايت عوايد او د. ۰

د دولت تشبثايت عوايد له هغه عوايدو تشکيل شوي دي، چې په دولتي او په مختلطو تصديو کې د 

دولت له اشرتاکاتو څخه الس ته راځي. دولت پردې رسبېره چې د دولتي تصديو او دولتي اشرتاکاتو 

ينوي، د داخيل توليداتو د حجم په لوړولو، د برشي ځواک لپاره د څخه يوه برخه مايل احتياجات تأم

کار د محل چمتو کول، د مشابه خارجي امتعې د وارداتو محدودول ، له خصويص تشبثاتو رسه د رقابت 

 (۰:۰۳۲له الرې د قېمتونو په استقرار او ثبات کې عمده رول لريل. )

صورت کې استفاده د مالياتو له الرې د مؤلدو  د متويل د يوه بديل په توګه د عامه تشبثاتو په
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منابعو د استفادې د مؤثريت د بهبود باعث شوی او د ټولنې د ماليايت بار يا مکلفيتونو د کموايل المل 

کېږي. د دولت تشبثايت عوايد د دولت لپاره د يوې مناسبي عايدايت منبع په توګه شمېرل کېږي. البته 

 تفاوتو اقتصادي نظامونو کې له يو بله توپريلري.ددغې عايدايت منبع سهم په م

په افغانستان کې د اقتصادي فعاليتونو په تېرو نظامونو کې دولتي تصديو د دولت تر کنرتول الندې 

قرار درلود او له دغه ساالنه مدرک څخه تشبثايت عوايدد دولت لپاره عايد ګرځېدل. د دولت فعاليت او 

اقتصادي چارو کې وجود درلود. د مؤقت حکومت له ايجاد وروسته په  مداخلې په مختلفو عرصو کې په

کال کې او له هغه وروسته د دولت پالييس خصوصاً د افغانستان د اساسـي قانون له لسـمې  ۰۷۷۰

مادې رسه په مطابقت کې وخت تغيري شوی. د خصويص سکتور تقويه او وده او په نهايت کې د بازار 

طرفداري کېږي. بناًء د افغانستان اسالمي جمهوري دولت د ناڅيزه  اقتصادي نظام ايجاد جداً 

اقتصـادي مؤثريت پر بنا د دولتي تصديو په فعاليت کې په پام کې لري ترڅو دولتي  تصدۍ چې تر 

دې مهاله د دولت د اقتصادي واحدونو په توګه د ماليې وزارت په چوکاټ کې په مختلفو عرصو کې په 

قانوين شکل هغه د خصويص سکتور ولکې ته سپارل شوي او د خصويص  فعاليت بوختې دي په

 سکتور د تقويې په خـاطر الزم تدابري نييس.

: خصويص کول او د دولت له تسلط څخه د دولتي تشبثاتو د خصويص کولو مفهوم او ماهيت -الف

ي او د رهربۍ د وظايفو عدم تنظيم هغه امکانات دي چې د هغه په واسطه کېدای يش د دولت رهنامي

طاقت د توليدکوونکو له توليدي وسايلو څخه په استفادې محدود کړي. د شتمنۍ او ملکيتونو 

خصويص کول له يوې خوا او له بلې خوا د توليدوونکو د توليدي وسايلو دولتي کول دوه مخالف قطبونه 

دولت په پېرودنه تشکيلوي، چې د دوی حرکت په دوه مخالفو جهتو دی. د دولتي کولو په صورت کې 

يا د پانګه ييزو شيانو په ترالسه کولو رسه واضح وي، چې په څومره پيامنه په اقتصاد کې د دولت نفوذ 

ته رضورت دی او په څومره پيامنه يوه  ميل اقتصاد ته د مؤلدې پانګې تأثري د دولت په واسطه د 

کې يې له خصويص کولو څخه په خصويص توليدي ملکيتونو په اخيستلو رسه ارتقاء کوي. په مقابل 

مطلـق ډول هغه وخت خربې کېږي، چې دولت يوه دولتي تصـدي او يا د يوې تصدۍ برخې په 

انفرادي اشخاصو او يا خصويص تصديو  خرڅوي او يا داچې د خصويص کولو له الرې د توليد عمده 

کولو له دندې څخه  برخې کموي. د توليدي تصدي له ادارې څخه پرهيز او په دې ترتيب د توليد

 ۰رصف نظر وکړي او د ډله ييزو شيانو تدارک د هغه په اخيستلو رسه له آزاد بازار څخه  رفع کوي. )

:۷۸) 

له خصويص کولو څخه په قسمي ډول هغه وخت خربې کېږي، چې د يوه ميل  اقتصاد په مؤلده 

 زه کمه يش.پانګه کې د دولت سهم او يا په دولتي تصديو کې د دولتي  پانګې اندا

د خصويص کولو يو بل شکل په شکيل او يا حقوقي ډول بڼه بدلول د يوې  دولتي تصدۍ د 

انفرادي حقوقو په شکل دی. په دې صورت کې د پانګې کوم ډول انتقال د دولت او اشخاصو او يا 
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يوه  دانفرادي تصديو ترمنځ نه دی تررسه شوی، بلکې يوه دولتي تصدۍ له عامه قانوين شکل څخه په

 خصويص قانوين شکل، اکرثاً د سهامي او مختلط رشکت په شکل تغيري کوي.

د دولتي مؤسساتو د خصويص کولو متايل په هغو ساحاتو کې وجود لري چې  په دغو ساحو کې 

دولت بريالی نه يش ترڅو له مساعدو مخارجو رسه  مخصوصاً ضمني مخارج، د توليدي طريقو همغږي 

 او د مؤلدې پانګې له انسجام څخه استفاده وکړي.  کول )توليدي مؤلديت( 

: ټول  هغه وظايف چې  دولت يې په غاړه لري په هېڅ وجه يوه ثابته د خصويص کولو الملونه -ب

او تغيري منونکې اندازه نه ښيي، بلکې د وخت په تېرېدو رسه نوې ساحې نور فعاليت بازار يا خصويص 

ته د دولت د مربوطو وظايفو دغه ډول انتقال د خصويص  سکتور ته تسليمولی يش. خصويص سکتور

کولو په نوم يادېږي )د دولت د محدودولو حاالت(. د انتقال دا ډول پروسو لپاره کېدای يش مختلف 

 الملونه وجود ولري:

لومړی داچې په تېرو وختونو کې دولتي تصدۍ د عامه برخې په واسطه د اضايف عوايدو د ايجاد 

شوي وي. په دې چې دولتي تصدۍ اکرثه  فعاليتونه له متوسط حد څخه ښکته په خاطر تأسيس 

 تررسه کوي، بايد خصويص يش.

دوهم داچې تخنيکي پرمختګ ددې المل کېږي چې د ټاکلو دندو د تررسه کولو لپاره د دولتي 

ت فعاليت بله مشخصه د عامه شتمنۍ په توګه مطابقت ونه لري او هم د يوه طبيعي انحصار د ثبو 

 وړاندې کولو ګنجايش نه لري.

درېيم بايد يادونه ويش چې د عامه ملکيت طرح د مالحظه کوونکو ترمنځ يو تفاهم الزموي، چې آيا 

 خصويص ملکيت رسه توپري لري که نه! يوهپه يوه ټاکيل فعاليت کې د يوه عامه ملکيت خصلت له 

کېږي، چې د هغه په نتيجه کې  خصويص سکتور ددې ډول فعاليتونو په منلو کې هغه وخت لېوال

د دوی د شتمنۍ په عوايدو کې د مالحظې وړ وده رامنځ ته يش. له بلې خوا په انتقال پورې د توليد 

مربوط فکتورونه )خصويص کول( کېدای يش په کاربرو او ګټه راوړونکو امکاناتو بدل يش. په 

 توقع کېږي:خصويص کولو پورې مربوطو تأثرياتو کې د الندې درې خصوصياتو 

لومړی داچې تردې مهاله پالن شوی دولتي فعاليت په زيان اړوونکي شکل له کاره غورځېدلی او 

 دغه جنس خصويص سکتور ته د انتقال په ترڅ کې وساتلی يش.

دوهم داچې د خصويص سکتور د فعاليت په ترڅ کې له يوه زيان اړوونکي فعاليت څخه يوه ګټه 

 انکشاف وکړي.راوړونکې معاماليت ساحه 

درېيم داچې دولتي فعاليتونه تردې مهاله ګټه راوړونکي دي. د خصويص کولو په واسطه کېدای 

 يش د ګتې له ډېر زياتوايل څخه برخمن يش.

 ج: په افغانستان کې د دولتي تشبثاتو د خصويص کولو پالييس: 

صويص کولو او د هغې د د افغانستان د اسالمي جمهوري دولت د وزيرانو شورا الندې پالييس د خ
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 حاميت په رابطه منظوره کړې ده:

د افغانستان دولت د خصويص سکتور د انکشاف په هڅه کې دی، چې د هېواد د اقتصادي ودې 

لپاره د ماشني په څېر ګڼل شوی او په اوږدمهال کې د افغانستان د پرمختګ او د فقر د کمولو يو مهم 

سکتور ته د دولت د جايدادونو د انتقال له الرې د ياد سکتور جزء تشکيلوي. د افغانستان دولت ياد 

انکشاف ته په مؤثر ډول او د وخت له تقاضا رسه سم متعهد دی. دغه ډول انتقال په خالص، مناسب 

عوايدو او شفاف ډول تررسه کېږي، چې ددغې برنامې د اهدافو مطابق د دوی له خرڅالو څخه د د 

 يفو ساتل، د پانګوالو تشويق، پرمختګ او د ټکنالوژۍ عرصي کول دي.ل، د کار کوونکو د وظازياتېد

د ماليې وزارت خپل فعاليت د مجدد ساختار لپاره د پېشنهادونو تهيه کولو، انحالل او د دولتي 

تصديو د خصويص کولو په موخه پيل کړی دی. ددغې پروسې يوه برخه د دولتي  تصديو شتمنۍ او 

کال د حمل په مياشت کې پيل شوه او د همدې  ۰۷۷۷ي مطالعه وه، چې د فعاليت ته بيا کتنه او جد

کال د عقرب په مياشت کې ختمه شوه او ټولې دولتي تصدۍ په الندې دوه کټګوريو ګروپ بندي 

 شوي دي:

: دغه ګروپ . هغه تصديګانې چې د دولت تر ادارې الندې په تلوار رسه پېشنهاد شوي دي۰

عامه ترانسپورت، د اوبو تهيه، د انرژي توليد او وېش، تاديبي او تصدۍ مهم عامه خدمات لکه 

رهاييش خدمات او نور تررسه کوي. ځينې نورې دولتي تصدۍ د قانون له مخې د دولت تر ادارې 

 الندې پاته يش.

: په دې ګروپ کې هغه تصدۍ هغه تصديګانې چې د خصويص کولو لپاره پېشنهاد شوي دي.۲

، کنرتول او ملکيت څخه به خصويص سکتور ته ګټه يويس او هغه تصدۍ شاملې دي چې له انتقال

چې محدود اقتصادي قابليت او يا هېڅ نه لري او د دولت په عوايدو باندې د اوږو بار وي، دغه تصدۍ 

بايد د دولت له لوري خصويص يش. په هغو تصديو کې چې د خصويص کولو لپاره پېشنهاد شوي دي، 

تي تصديو د انتقال لپاره د مختلفو طريقو او ميتودونو ارزيايب لکه د شتمنيو خصويص سکتور ته د دول

انتقال، په رشکتونو کې د اسهامو خرڅالو، د اجارې اوږدمهاله قراردادونه او يا له کار کوونکو رسه  

قراردادونه تررسه کېږي، چې باآلخره د خصويص کولو ډول چې د هرې تصدۍ لپاره انتخابېږي، خاصتاً 

 هغې تصدي په وضعيت او خصوصيت پورې  مربوط دی.د 

د افغانستان د اسالمي جمهوريت د وزيرانو شورا د پورته پاليسۍ په منظورولو رسبېره د دولتي 

تصديو په قانون کې الزم تعديالت د مختلفو ميتودونو د تطبيق په خاطر چې د خصويص کولو په 

ولنيز مصؤنيت پروګرام د خصويص کولو د برنامي په پاليسۍ کې هغي ته اشاره وشوه تصويب کړل. د ټ

 اوږدو کې چې له بېځايه شويو کار کوونکو څخه د حاميت لپاره ترتيب شوی، هم تصويب شو.

د دولت د شتمنيو يوه برخه  د پانګه ييزو شتمنيو د خرڅالو او له طبيعي شتمنيو څخه عوايد: -۲

ذخاير تشکيلوي. د يعي پانګې لکه ځمکه او معدين فزيکي پانګې لکه ساختامن او ماشني آالت يا طب
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دولت د اقداماتو يوه برخه ددغو پانګو راکړه ورکړه ده. د پراختيا د طرحو تررسه ايجاد، د اقتصادي 

زېربناوو ايجاد يا د خصويص برخې د عملياتو د تکميلولو لپاره د توليدي رشکتونو تأسيس د دولت له 

 د دولت پانګه ييزې شتمنۍ زياتوي. وظايفو څخه دي. دغه اقدامات

ددغو شتمنيو د متلک لپاره د الزمو منابعو تأمني کېدای يش د دولت له عوايدو تأمني يش يا د 

موجودو پانګو په خرڅالو او يا د هغه تبديل په زېږونکو پانګو  تررسه يش. معدين ذخاير شنډه پانګه ده 

رخانو، د برق انرژي او جادو تبديلې يش له اقتصادي چې که چېرې په زېږونکو پانګو لکه بندونو، کا

پلوه د دفاع وړ دي. خام نفت يا نور معدين ذخاير د دوی په ټولو تسهيالتو پورې تعلق لري. د هغه 

خرڅالو او مايل تأمني، د خالصو ګټو طرحې لرونکي دي او د نن او سبا ورځې نسل په دوامداره ډول 

شغل او بوختيا ايجادوي اود آينده لپاره د دولت ماليايت عوايد لوړوي برخمن کوي، يعنې ثروت زياتوي، 

او په دې ترتيب د دولت د پانګه ييزې شتمنۍ له زياتېدو رسه په عني حال کې د دولت دوامدارو 

عوايدو ته هم وده ورکوي او له دې الرې هم د دولت ثروت زياتوي. په افغانستان کې ددې برخې 

 ې الندې شکل لري:کال ک ۰۷۷۷عوايدو په 

. د افغانستان د دولت د شتمنيو د خرڅالو له درکه عوايد چې د غري منظمو عوايدو په  ډله کې ۰

( افغانيو ته رسېديل دي، چې دغه مبلغ د ۳۰۷۲۷۰۳۱۷/۰کال کې ) ۰۷۷۷شمېرل کېږي، چې په 

 تشکيلوي. ۶۰۰دولت د مجموعي عوايدو 

( افغانيو ته رسېديل ۷۷۷۳۰۰/۰۳کال کې ) ۰۷۷۷ايد په . همدارنګه د طبيعي منابعو د خرڅالو عو ۲

 مجموعي عوايد جوړوي. ۶۷۳.۱دي چې د دولت 

 (۷۷۷۷۸۰۰۲۳کال کې ) ۰۷۷۷. له دولتي ملکيتونو څخه د استفادې عوايد په ۷

 تشکيلوي. ۶۳۰/۲افغانۍ وو، چې د مجموعي عوايدو 

 ( افغانۍ.۸۳۲۷۲۷/۸. د منقولو شتمنيو د کرايې عوايد )۰

 ( افغانۍ وو.۰۳۰۰۸۰/۲۲۲په ياد کال کې د دولت د غري منقولو شتمنيو د کرايې عوايد ). ۰

کال  ۰۷۷۷. له محصول او د ځمکې او ساختامن د خرڅالو له مالياتو څخه ترالسه شوي عوايد په ۳

 ( افغانۍ وو.۷۳۷۰۲۸/۰۰کې )

 :دولتي پورونه د دولت د مخارجو د متويل د يوې منبع په توګه. ۷

: کله چې د دولت عوايد د مخارجو کم وي، ممکن  د پورونو د ميل پورونو اهميت او رضورتالف( 

ترالسه کولو  رسه د خپلو عوايدو کرس تأمني کړي. پردې اساس د ميل يا عمومي پور ټول دولتي پورونه 

يو هېوادونو له مرکزي بانک، سوداګريزو بانکونو او سازمانونو او د هېواد له وګړو او همدارنګه له بهرن

څخه ترالسه کېدونکي پورونه دي. پردې اساس کېدای يش د هېواد پورونه په کيل ډول په داخيل او 

خارجي پورونو ووېشل يش يا په بله وينا هامغه ډول چې د خصويص برخه په اقتصاد کې افراد او 
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رخه کې مجبورېږي چې رشکتونه د مايل تأمني لپاره د خپلو مخارجو يوه برخه بالخصوص د پانګونې په ب

له بانکونو څخه پور ترالسه کړي. کله کله دولت هم د خپلو مخارجو د مايل تأمني لپاره ممکن له نورو 

الرو څخه د استفادې پرځای د پورونو )داخيل يا خارجي( له الرې د خپلو منابعو کمبود جربان کړي. 

ونه )د عمومي برخې پور( له  البته دغه خصويص پورونه )د خصويص برخې پور( او عمومي پور 

اقتصادي نقطه نظره هم تفاوتونه وجود لري، د تاريخ په اوږدو کې د هېوادونو د ميل پورونو په زياتوايل 

 کې مختلفو عواملو نقش لرلی، چې له هغې  جملې نه کوالی شو الندې عواملو ته اشاره کړو:

 .جګړه او نظامي مخارج.۰

 ل..د ټولنيزو تعهداتو تررسه کو ۲

. د اقتصادي ثبات ايجاد د وزګارتيا کموالی او د قېمتونو ثبات د داخيل يا خارجي منابعو د تجهيز له ۷

 الرې.

 . د بودجې د کرس تأمني.۰

 (.۲۰۷: ۰. اقتصادي وده او انکـشاف )۰

پردې اساس د ميل پور د اقتصادي آثارو ارزيايب ددغو پورونو ايجاد په علتونو او د هغه پرتله  د 

لت د مخارجو د مايل تأمني له نورو الرو رسه تړاو لري يا په بله وينا که چېرې دولت وتوانېږي د دو 

پورونو له الرې راټولې شوې پيسې، بالخصوص راکدې پييس په سم ډول په مؤلده پانګونه کې په  کار 

مني کړي. په واچوي د پورونو اصل او فرع د ايجاد شويو پورونو له الرې د پانګونې  په طرح کې تأ 

اوږدمهال کې د توليد د زياتوايل او د اقتصادي ودې المل کېږي. خو که چېرې پورونه د غري مؤلدو 

مخارجو لکه د مرصيف او غري توليدي مخارجو د مايل تأمني په موخه وي نامساعد اقتصادي تأثريات 

، بلکې د ګټې ورکړې ايجادوي، يعنې په دې ډول مخارجو کې نه يوازې عوايد نه يش ترالسه کوالی

ته په پام رسه د پور پاڼو لرونکو ته د پور د خدماتو له الرې د پور اصل او د هغه ګټه په ټولنه باندې د 

بار په ډول تحميل کېږي، معموالً د جګړې په کلونو کې پورونو د پام وړ ډول رسه په هېوادونو کې 

نو عمده رقم داخيل پورونه دي. په داسې حال زيات  شوي دي. البته په پرمختللو هېوادونو کې د پورو 

کې چې  مخ پر ودې هېوادونو کې، په اکرثاً خارجي پورونه دي. د مثال په توګه په امريکا کې له 

کال کې  ۰۳۷۲زياتوايل رسه رسه د هېواد ټول ميل پورونه د وخت په اوږدو کې )د مثال په ډول په 

خارجي پورونه دي. د هغه باقيامنده  ۶۰۱چې يوازې د هغهمليارده  ډالرو ته رسېدلی(  ۰۲۱۱دغه رقم 

لسيزو په  ۰۳۷۱د دولت پورونه )داخيل پورونه( دي. البته ددې هېواد د خارجي پورونو رقم د ۶۳۱

 ۰۳۷۱آواخرو کې د پام وړ زياتوالی موندلی دی. لکه څرنګه چې اقتصادپوهانو پېشبيني کړي وو چې د

مليارده ډالرو ته رسېدل. په مخ پر ودې هېوادونو کې  ۸۰۱جي قروضلسيزو په آخر کې ددې هېواد خار 

په خارجي پورونو پورې مربوط رقم د پام وړ  دی. د مثال په توګه د مخ پر ودې هېوادونو ټول خارجي 

مليارد ډالرو معادل رقم ته رسېده، چې دغه رقم ددغو  ۰۷۲۱کال په پای کې د  ۰۳۷۷پورونه د 
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ميل توليد نياميي برخه تشکيلوله، ددغو هېوادونو د خارجي پورونو ټول رقم په  هېوادونو د ټول ناخالص

معادل د  ۶۰۰کال په پرتله د  ۰۳۷۳مليارده ډالرو ته رسېدلی دی چې دغه رقم د  ۰۲۷۰کال کې  ۰۳۷۸

 (۲: ۷ودې نرخ لرلی دی. )

برخې په عمومي استقراض يا پورونه په حقيقت کې د مرکزي دولت او خصويص پور د خصويص 

اقتصاد کې د حقيقي او حقوقي افرادو د پور اندازه  ده. د لوی اقتصاد په سطح د خصويص پور اندازه 

له عمومي پورونو څخه زياته ده، خو ډېر لږ تر سرتګو کېږي چې وګړي د خصويص پور پر وړاندې 

 غربګون وښيي. د خصويص او عامه اقتصاد ترمنځ زيات تفاوتونه وجود لري.

او عمومي برخو د پورونو ترمنځ له زياتو شباهتونو رسه رسه د هغو دوه اقتصادي تأثريات  د خصويص

له يو بل رسه کامالً متفاوت دي. د خصويص برخې په اقتصاد کې د مخارجو د متويل له مهمو الرو 

 څخه يوه د خصويص رشکتونو پانګونه، له بانکي  سيستم څخه پور، يعنې د پور ترالسه کول دي، خو 

بايد پام ويش هغه څه چې د يوه فرد يا يوه رشکت لپاره په خصويص برخه کې د مثال په ډول د بودجې 

کرس مناسب يا نامناسب تشخيص يش لزوماً نه يش کېدای د عمومي  برخې او يا لوی اقتصاد لپاره 

منځ له دغه ډول وي. پردې اساس د عامه اقتصاد او خصويص برخې اقتصاد د وظـايفو او اهدافو تر 

تفاوتونو رسه رسه د پور موجوديت، اهداف، اهميت او د هغه اقتصادي تأثريات به د عمومي او 

 خصويص برخې په اقتصاد کې له يو بل رسه متفاوت وي.

 له بهرنيو  منابعو څخه د ګټې اخيستنې اړوند نظريات:  -ب

 وجود لري:ډول له خارجي منابعو څخه د استفادې په اړوند درې نظرونه په کيل 

: په هغو نظرياتو کې شامله ده چې خارجي منابع د اقتصادي ودې او پرمختيا په لومړۍ نظريه

موخه مهمې بويل. ددغې نظريې مطابق پرمختيايي هېوادونه د پانګې له اړخه د لږې سپام او د کمې 

ېوادونو په پانګونې له اړخه په فقريو اقتصادونو مشهور دي، په داسې حال کې چې د پرمختللو ه

پورې رسېږي او په پرمختيايي هېوادونو کې د  ۰۰-۶۲۱ناخالص ميل توليد کې ناخالصه پانګونه د  

پورې وي. نو دغه هېوادونه ډېر په مشکل رسه کوالی يش چې د  ۳-۶۰ناخالصې پانګونې نرخ د 

يايي استهالک مصارف يا د موجوده پانګه ييز کاليو تعويض حفظ کړي. پردې رسبېره د پرمخت

هېوادونو علمي کمزوري ددې المل ګرځي چې حتی له موجوده منابعو څخه هم په سم ډول استفاده نه 

يش کوالی. همدارنګه له دې رسه رسه پرمختيايي هېوادونه د پانګونې د کموايل له امله د اجتامعي 

په دليل د پروژو په برخه کې تر فشار الندې دي. لېکن خصويص برخه د اوږدمهاله بېرته ورکړې 

 پانګونې په برخه کې او ددغو موجوده طرحو او غري مستقيمو منافعو په برخه کې ډېرې مهمې نه دي.

د دوهمې ډلې د نظرياتو مطابق بهرين مايل جريانونه د پرمختګ او ودې له عواملو څخه جال 

ادي او کېدونکي نه دي. کله چې د انکشاف لپاره دغه ډول الزم عويض رشايط موجود وي، اقتص

اجتامعي پروژې تررسه شوې وي، نو په دې صورت کې پرمختګ او وده له بهرنيو مايل منابعو څخه 
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پرته امکان لري او که چېرته پورته رشايط موجود نه وي نو اقتصادي پرمختګ د بهرنيو مايل منابعو په 

 موجوديت کې هم امکان نه لري او دغه منابع بېځايه ضاېع کېږي.

نظريات د هغې ډلې په نظرياتو کې شامل دي، چې په هغه کې بهرنۍ مايل منابع د د درېيمې ډلې 

اقتصادي ودې لپاره کايف رشط نه دی. لېکن د سم مديريت په صورت کې ددغو منابعو مرصف 

اقتصادي وده او پرمختګ ممکن ګرځوي. په دې مديريت کې د هغو پورونو ځانګړي کول شامل دي 

ليد لپاره اخيستل کېږي خصوصاً د صنعت په برخه کېد ترالسه شويو مرستو له چې د صادرايت کاليو د تو 

ائتالف څخه مخنيوی او نور شامل دي. بايد يادونه وکړو چې د عواملو څلور ګروپونه د بهرنيو مرستو د 

 توازون په ټاکلو کې مؤثر دي.

 بع.: په عرضه کوونکو هېوادونو کې د پانګې د مازاد د توازون منلومړی عامل

: د حاصلوونکو هېوادونو په واسطه د بهرنيو مايل منابعو د جذب ظرفيت. په دې برخه دوهم عامل

کې د ترميم او انکشاف نړۍ وال بانک په خپل څوارلسم کلن راپور کې ليکيل، چې په پرمختيايي 

بلکې د  هېوادونو کې په عمراين پروژو کې د محدوديت مهم المل د پيسو او مايل ذخايرو کمبود نه،

ء لپاره د مناسبو پروژو عدم موجوديت دی. په حقيقت کې په کايف مقدار رسه د اجتامعي او هغو د اجرا

 اقتصادي سهولتونو عدم موجوديت هم د ظرفيت په جذب باندې د محدوديت او فشار المل دی.

 : د طبيعي او انساين منابعو عدم موجوديت دی.درېيم عامل

 تونکو هېوادونو د بيا ورکړې ظرفيت دی.: د پور اخيسڅلورم عامل

 : (kerth Griffin) نظريه بولز ګرېفېن د

ز کال کې د احصائيوي بررسيو په تررسه کولو رسه دې نتيجې ته ورسېده، چې ۰۳۸۱ګرېفېن په

بهرين پورونه  ۸۰۶بهرين پورونه يوازې د ودې په اړونده چارو کې مرصف شوي دي يا په بله وينا  ۲۰۶

مرصيف مخارجو ته ځانګړي شوي دي. دده مطالعاتو وښودله چې په پرمختيايي هېوادونو کې د يوازې 

بهرنيو مرستو جريان ددې پرځای چې مکمل داخيل منابع وي هغوی د ځای ناستي په ډول عمل 

 کوي.

دغه کړنۍ په دواړو برخو، يعنې په عامه او خصويص برخو کې ليدل کېږي. د دولت په برخه کې د 

 و مرستو په زياتېدو رسه عماًل اوسني او راتلونکي مخارج زياتېږي.بهرني

ز کال کې په خپله مقاله کې )په لږ پرمختللو هېوادونو ۰۳۷۸: پاول بولز په (paul boles)پاول بولز 

کې بهرنۍ مرستې او کورنۍ سپاموې( تر عنوان الندې وښودله چې د بهرنيو مرستو په موجوديت کې 

بڼې ته اصالح يش،  G=S+a/vرسه مساوي دی دې ډول  G=s/vلومړنی ماډل چې له  بايد د رود دومار

پکې توليد ته د بهرنيو مرستو نسبت دی، چې دغه نظريه د توليد په ليونتيف تابع باندې اتکاء  aچې 

،د (g)د کار د قوې وده  gد پانګې او توليد نسبت او  vد سپام ثابت نرخ او  sلري، چې په هغه کې د 
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G=s/v  په صورت کې يو متعادل رشط ارايه کوي او کله چېs,g اوv  ثابت وي نو د متعادلې ودې

په نوم مشهور دی. نو  (Knife-edge)احتامل ډېر لږ وي. نو په همدې دليل دغه رشط د چاقو د څنډې 

په دې د عدم تعادل په صورت کې تعادل ته د بيا ورتلو په موخه هېڅ کار او فعاليت وجود نه لري. نو 

ترتيب کله چې د بهرنيو مرستو د زياتوايل په صورت کې سپام کمه نه يش نو خارجي مرستې به په 

( نظريه کله چې د بهرنيو مرستو او Bolesاقتصادي وده مثبت تأثري وکړي. نو په دې ډول لکه د بولز )

 مکان موجودېږي.سپام رابطه مثبته وي نو په اقتصادي وده باندې د خارجي مرستو د مثبت تأثري ا

يوه ډله عقيده لري، که چېرې دولت په راتلونکې کې د پورونو د ورکړې په موخه ماليات لوړ کړي، 

نو د افرادو د پېرودنې قدرت به دولت ته انتقال يش، چې په نتيجه کې په لوی اقتصاد کې کوم خالص 

يې په وخت کې رامنځ ته نه يش. بار او هېڅ ډول تغيري به د خصويص برخې په  توليد، البته د بيا تاد

 ددې ډلې په  نظر، پورونه به په راتلونکي کې په خالص ډول هېڅ ډول بار وارد نه کړي.

(: د امريکا يو نامتو اقتصادپوه چې د نوبل جايزې ګټونکی James M .Buchanan) جيمز بوکنان

کېدای يش چې راتلونکي  ز کال کې يې داسې استدالل کاوه، چې د ميل پورونو بار ۰۳۷۳هم دی په 

نسل ته ولېږدول يش. د بوکنان د نظر پر بنسټ، له دولت څخه د پورونو د ترالسه کولو په وخت کې 

هېڅوک د پور تر بار الندې نه راځي، ځکه هغه خلک چې دولتي پور پاڼې ترالسه کوي دغه عمل په 

په وجه چې ترڅو دغه مخارج په داوطلبانه ډول تررسه کوي او په همدې دليل د خپلو مصارفو د ځنډ 

راتلونکي کې تررسه کړي، نو له دولت څخه د سود په ډول پيسې يا عوض هم ترالسه کوي او يا په بله 

وينا د پور پاڼو لرونکي دې ته ترجېح ورکوي چې  په اوس وخت کې د مرصف پرځای دولتي پور پاڼې 

دې نه راځي او ګټه هم  نه ترالسه کوي. له ځان رسه وسايت. په پای کې دغه اشخاص د کوم بار الن

 (۳:۰۲) 

دې ته په پام رسه چې د پور پاڼو لرونکي کومه ګټه نه ترالسه کوي، خو ماليه ورکوونکي له زيان 

رسه مخ کېږي. نو دلته کوالی شو په کيل ډول ووايو چې دولتي پورونه کوالی يش په راتلونکو نسلونو 

ميل پورونه کېدای يش د عوايدو او شتمنيو د نابرابرۍ سبب باندې خالص بار وي. نو پردې اساس 

 وګرځي.

 د پورونو او نورو طريقو له مخې د دولت د مصارفو پوره کول: -ج

د عمومي اقتصاد په برخه کې کله چې د دولت عوايد له مصارفو څخه کم وي، نو دولت کوالی  

 ې پوره کړي.يش چې د بودجې کرس او د عوايدو کمښت د الندې طريقو له مخ

 ل.عمومي عوايدو زياتېدالف: د مالياتو او د دولت د 

 ب: له خلکو څخه پور اخيستل.

 ج: له بانکي سيستم او مرکزي بانک څخه پور اخيستل.

د: بهرين پورونه يا په بله وينا دولت کوالی يش چې د مالياتو يا پورونو )کورنيو او بهرنيو( له الرې د 



   عامه اقتصاد//   122

 کړي. خپلو عوايدو کمښت جربان

د مالياتو او پورونو ترمنځ يو اسايس توپري دادی چې د مالياتو له الرې د عوايدو د کمښت پوره کول 

په حقيقت کې يو خالص مايل سياست دی يا په بله وينا کله چې دولت د بودجې کرس د مالياتو له 

الی نه راځي. په الرې متويل کړي نو د دوراين پيسو د سياليت په درجه او حجم کې هېڅ ډول زياتو 

داسې حال کې که چېرې د بودجې کرس د پورونو له الرې متويل يش له دې پرته چې د پورونو ډول په 

پام کې ونيول يش د دوارين پيسو په حجم کې تغيري )معموالً زياتوالی( ليدل کېږي. نو له دې امله د 

 يش اطالق کېدلی.بودجې د کرس متويل د پورونو له الرې په يو خالص مايل سياست نه 

 د ميل پورونو دندې او له هغوی څخه د استفادې اهداف:  -د

 په اسايس ډول پورونه د متويل په موخه کوالی يش الندې دندې تررسه کړي.

 . په لنډ مهال کې د عوايدو د نوساناتو د مساواتو دنده )د دولتي کسې د تقويي لپاره پورونه(.۰

 قويې دنده )د لويو پانګه ييزو پروژو د پرمخ بيولو په موخه(.. په منځ مهال کې د بودجې د ت۲

. ځانګړې دنده لکه د فوق العاده مصارفو د پوره کولو لپاره پورونه او يا خصوصاً هغه پورونه چې له ۷

 يوې نه اټکل شوې واقعې لپاره تررسه کېږي.

دو کموايل ته د يو منظم . د اقتصادي نوسان په حالت کې تشويقي دنده، اضايف مصارف او د عواي۰

سياست په واسطه تعادل وربخښي او په دې ډول يو بد اقتصادي حالت د يو بهرت اقتصادي حالت 

 په لوري رهناميئ کوي.

. د مختلفو اجتامعي طبقو ترمنځ د عدالت د راوستلو دنده مثالً د ځوان او زوړ نسل ترمنځ د رفاه ۰

 نه(.تعادل )د ټولنيز بار د تغيري لپاره پورو 

 له ميل پورونو څخه ممکن د دوه اهدافو لپاره استفاده ويش:

 د دولتي عوايدو د کمښت د متويل او د نورو مايل احتياجاتو لپاره. -الف

 د مايل او پويل سياست د تررسه کولو لپاره. -ب

ې د عوايدو د کمښت د متويل لپاره له پورونو څخه استفاده ممکن د جاري مصارفو، د پانګون -الف

د مصارفو او باآلخره د فوق العاده مصارفو لپاره تررسه کېږي، چې له دغو مواردو څخه هريو په لنډ ډول 

 تر څېړنې الندې نيسو:

Aيو کيل اصل چې په عمومي ډول د . د جاري مصارفو د ورکړې لپاره له پورونو څخه استفاده :

زې د دولتونو لخوا، بلکې د افرادو لخوا اقتصادپوهانو ترمنځ د موافقې وړ دی، د هغې پيل کول نه يوا

هم الزم او حتمي دی. هغه داچې له پورونو څخه بايد په هېڅ ډول د احتياجاتو د رفع کولو او جاري 

اړتياوو د پوره کولو، خصوصاً په عادي اقتصادي رشايطو کې استفاده ونه يش. لېکن په مختلفو 

ه کتو او د دولتونو د حصول په اندازه کې د کامل اقتصادي رشايطو کې عمومي د عوايدو ماهيت ته پ

نظم نه موجوديت ته پام رسه د مؤقتي مايل ضعف د رفع کولو په موخه له پورونو څخه استفاده، چې په 
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عوايدو او مصارفو کې د نه اټکل شويو تغيرياتو له امله او يا د مالياتو له حصول څخه وړاندې د عوايدو 

از لري. له پورونو څخه په دې برخه کې استفاده بايد لنډ مهاله وي. البته د کمښت د جربان لپاره مج

امکان لري ځينې دولتونه له دې چې د پور پاڼې نرش کړي دغه ډول مؤقتي اړتيا له بانکي نظام څخه د 

 اعتبار پر اساس رفع کړي.

Bپانګونې کوالی شو : دولتي . د عمراين مخارجو )پانګونو( د ورکړې لپاره له پورونو څخه استفاده

په دوه برخو ووېشو. لومړی په هغو پروژو کې چې ډېره سوداګريزه بڼه لري او ترالسه کېدونکي عوايد 

يې د پانګونې د مخارجو يوه برخه يا ټول د استهالک په موده کې پوره کوي. که چېرته په دې برخه 

ستفاده مجاز ده. په دې برخه کې کې د دولت له مداخلې څخه رصف نظر ويش، نو بيا له پورونو څخه ا

د عوايدو حداکرث او هغه زمان چې له دغې پانګونې څخه پکې عوايد حاصلېږي بايد د ځانګړې پاملرنې 

وړ وګرځي او د پورونو د استهالک موده بايد له دې حد څخه کمه وي. په دې برخه کې له پورونو څخه 

لفون د تأسيساتو د ايجاد په موخه له هغوی څخه د استفادې تر ټولو ښه مثال د اوبو، برېښنا او ټې

استفاده ده. له پورونو څخه استفاده په هغو پروژو کې چې عوايد ونه لري د پروژې د پراخوايل له امله 

يې د مخارجو تاديه د بودجې له جاري عوايدو څخه امکان نه لري او د اقتصادي مصلحتونو خالف کار 

ک او داسې نور چې بايد د نويو مالياتو د ترالسه کولو پر اساس يې دی لکه دولتي ودانۍ، عمومي پار 

 مخارج تاديه يش.

C .د غري مرتقبه : د غري مرتقبه پېښو او جګړې د مصارفو د ورکړې په موخه له پورونو څخه استفاده

اسې پېښو په موخه له پورونو څخه استفاده لکه د ساري ناروغيو خپرېدل، سيالب، سوځېدل، زلزله او د

نور چې دې ډول عوايدو ته اړتيا فردي بڼه هم لري، مجاز ګڼل شوي دي. د جنګ مصارف هم په 

ځانګړي ډول د جګړې په رشوع کې په بېړين لحاظ لکه غري مرتقبه پېښې چې هېڅ ماليايت سيستم په 

ره دې قادر نه دی چې په دومره کم وخت کې د دولت مايل اړتياوې او د نظامي عملياتو مصارف پو 

 کړي.

 د مايل سياست د اجراء په موخه له پورونو څخه استفاده: -ب

له پورونو څخه استفاده په اقتصادي رشايطو باندې د تأثري په موخه په ځانګړي ډول د نړۍ په  

ز کې له پورونو څخه استفاده د دولتونو زياته پام وړ وګرځېده. ميل ۰۳۲۳-۰۳۷۷لوی اقتصادي بحران 

. مثالً که دولت پورونه د مايل سياست د اجراء لپاره د دولتونو د تر ټولو مهمو وسايلو له جملې څخه دي

و غواړي د پورونو له الرې د بودجې کرس متويلولی يش چې د نويو پيسو د نرش په نسبت به کم 

 انبساطي تأثريات ولري.

 د افغانستان په اقتصاد کې د ميل پورونو او مرستو ونډه: -هـ

کال، يعنې د لومړين  ۰۷۷۰افغانستان هم د يو مخ پر ودې هېواد په توګه په ځانګړي ډول د  

اقتصادي پالن په پيل کې له بهرنيو مرستو څخه په زياته اندازه استفاده کړې ده، چې د لومړين پنځه 
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کان نه کلن پالن تطبيق د زياتو مايل وسايلو غوښتنه کوله چې له داخيل منابعو څخه يې متويل ام

ميليارده افغانيو ته ۰۱.۳درلود. څرنګه چې په لومړين پنځه کلن پالن کې د دولتي پانګونې مجموعه 

يې له داخيل منابعو  ۶۲۰يې له بهرنيو هېوادونو څخه د پور او مرستې په بڼه او يوازې  ۸۰۶رسېده چې 

ميليارده افغانۍ وه،  ۲۰څخه متويل شوې ده. په دوهم پنځه کلن پالن کې د دولت مجموعي پانګونه 

د بهرنيو مرستو له الرې متويل شوې ده. په درېيم پنځه کلن پالن کې د دولت مجموعي  ۸۰۶چې 

ميليارده افغانۍ وه، چې په متويل کې يې د بهرنيو مرستو اندازه د لومړي او دوهم پنځه  ۲۱پانګونه 

ت دا و چې د وخت په تېرېدو رسه کلن پالن په پرتله کمه وه. د بهرنيو مرستو د کموايل اسايس عل

بهرنيو مرستو خپل شکل او ماهيت له السه ورکړ او د پور ورکونکو هېوادونو لپاره يې سوداګريزه بڼه 

 غوره کړه.

کلونو په  ۲۷کلونو، يعنې د   ۰۷۷۱-۰۷۰۸څرنګه چې افغانستان د داخيل جګړو په نتيجه کې چې تر

 دي چې مختلفې اقتصادي، اجتامعي او فرهنګي دوران کې ډېرې مادي او معنوي خسارې ګاليل

برخې يې نوې جوړولو ته اړتيا  درلوده. نړۍ والې ټولنې په سيمه کې د أمنيت د تأمني اهميت ته په 

کتو او د سولې او دميوکراسۍ ثبات او له نړۍ څخه د تروريزم او نارکوټېزم )نشه يي توکو( د خطرونو د 

کال کې يې د  ۰۷۷۰انستان حکومت ته د همکارۍ الس ورکړ. په له منځه وړلو په موخه يې د افغ

انتقايل حکومت په ايجاد رسه د افغانستان د خلکو د مشکالتو په حل کې عمده رول ولوبوه. څرنګه 

د ۳۰.۲۶کال بودجه  ۰۷۷۲ته رسېده او د  ۷۲.۸۶کال په بودجه کې د بهرنيو مرستو ونډه  ۰۷۷۰چې د 

په شاوخوا کې له بهرنيو منابعو  ۰۱۶کال بودجه د  ۰۷۷۷ل شوې وه. د بهرنيو مرستو پر اساس متوي

په حدودو کې د بهرنيو مرستو پر اساس متويل شوې ده، په  ۷۲.۲۶کال بودجه د  ۰۷۷۰څخه او د 

کال کې يې  ۰۷۷۳او په  ۸۸۶کال په بودجه کې د بهرنيو مرستو ونډه  ۰۷۷۰داسې حال کې چې د 

ته رسېده، چې  ۳۳.۲۶کال په بودجه کې د بهرنيو مرستو ونډه  ۰۷۷۸و د په پام کې نيول شوی و ا ۸۲۶

او يا  ۲۱۱۷، پاريس ۲۱۱۳، لندن۲۱۱۰، برلني ۲۱۱۲په کيل ډول په نړۍ والو کنفرانسونو لکه د ټوکيو 

 ۳۲.۱۷۰پورې له افغانستان رسه  ۲۱۱۲ -۲۱۱۳هم په منفرد ډول ويلی شو، چې نړۍ والې ټولنې د 

ميليارده ډالر يې افغانستان ته ورکړي دي. )  ۷۰.۰۰منه کړې وه، چې له هغې جملې ميليارده ډالرو ژ 

۰۲:۰۰) 

د پورته ذکر شويو مرستو زياته برخه بالعوضه مرستې تشکيلوي او يوه کمه اندازه يې پورونه دي 

 چې ددغو پورونو رشايط په الندې ډول دي:

 پور ورکړی. $611911203جموعي ډول : په يو زيات شمېر پروژو کې يې په منړۍ وال بانک. ۰

کاله او د  ۰۱د بيا ورکړې د وخت پيل   ۷۶.۱، د تعهد شوي سود  ۸۰۶.۱: د پور سود  د پور رشايط

 کاله دی. ۰۱ختم وخت يې

پور  $787295552: په يو زيات شمېر پروژو کې يې په مجموعي ډول د آسيا پرمختيايي بانک.۲
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 ورکړی.

کاله او د  ۰۱د بيا ورکړې د وخت پيل  ۱۶، د تعهداتو سود يې ۰۶يې  : د پور سودد پور رشايط يې

 کاله دی. ۰۱ختم وخت يې 

 ډالره پور ورکړی. $29783600: په دوه پروژو کې يې په مجموعي ډول اسالمي پرمختيايي بانک. ۷

کاله  ۷۱کاله او د ختم وخت يې  ۷او د بيا ورکړې د وخت پيل  ۱۶: د پور سود يې  د پور رشايط يې

 دی.

 پور ورکړی دی. $51998700: مجموعاً د سعودي پرمختيايي صندوق. ۰

  ۲۰کاله او د مودې ختم يې  ۸او د بيا ورکړې د مودې پيل يې  ۶۱د پور سود يې  د پور رشايط يې:

 کاله دی.

د قوس تر پايه پورې ورکړل شوي دي، چې له  ۰۷۷۰څخه د  ۰۷۷۰پورته څلور ډوله پورونه له 

 (۰۷: ۰۱رسه مساوي دي. ) 1480989055$

-۰۷۷۰د افغانستان دولت له داخيل او خارجي منابعو څخه ترالسه شويو عوايدو د بدلون  په  . ۰

د عوايدو شتون او د عايدايت منابعو موجوديت د دولتونو د شتون اساس او د هغې د  کلونو کې: ۰۷۷۸

بقاء او دوامداره فعاليت لپاره موقع مساعدوي. د دولتونو د مخ په زياتېدونکو دندو اجراء او په مختلفو 

ولتونه په برخو کې د ټولنو د اقتصادي، اجتامعي او فرهنګي اړتياوو پوره کول ددې غوښتنه کوي ترڅو د

منظم ډول مرصف کړي او په هره اندازه چې د دولتونو د مخارجو سطحه لوړېږي نو ټولنې ته د ډېر 

ل دولتونه دولت دندې او د مخارجو زياتېدفعاليت او خدماتو د عرضه کولو مفهوم افاده کوي، نو د 

 عوايدو ته مجبوروي.

ت ته نه جربانونکې صدمه رسولې، نو له بده مرغه څرنګه چې دوه لسيزو جګړو د افغانستان دول

کال څخه تر اوسه د مؤقتې  ۰۷۷۰عايدايت منابع يې هم له منځه تليل او يا يې کموالی موندلی. نو له 

ادارې ايجاد او بيا د انتخايب حکومت جوړښت، دولت د هېواد د مايل وضعيت په برخه کې د نړۍ والې 

عيت د بهرتوايل او د نويو عايدايت منابعو کشف او ټولنې همکاري جلب کړه او د هېواد د مايل وض

باآلخره د اقتصادي او اجتامعي چارو د بيا جوړولو په برخه کې يې د نړۍ والې ټولنې مرستې جلب او په 

-۰۷۷۰تدريج رسه يې د هېواد د مايل وضعيت د بهبود لپاره موقع مساعده کړه، چې دغه موضوع تر 

 دو او ارقامو د مالحظې پر اساس برريس کړل.کاله پورې د بوديجوي اعدا ۰۷۷۸

کلونو کې )مبلغ په  ۰۷۷۸-۰۷۷۰د افغانستان د دولت د مجموعي داخيل عوايد مسري په الف: 

 افغانيو(:
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 (جدول۰۰)

 عوايد مجموعي دولت د پرته څخه مرستو له کلونه

1381 6,641,356,311 

1382 10,351,725,263 

1383 12,811,259,592 

1384 22,645,588,853.87 

1385 25,220,000,000 

1386 35,773,000,000 

1387 44,375,000,000 

 کاله پورې د دولت د داخيل منابعو مجموعي عوايد.۰۷۷۸ -۰۷۷۰( شکل: له ۰۷)

 
کاله پورې ښکاره کوي  ۰۷۷۸-۰۷۷۰د تېرې صفحې جدول او شکل د هېواد د عوايدو مسري له 

ميليارده  ۳.۳دې موده کې د افغانستان د داخيل عوايدو مقدار له  چې صعودي مسري لري، چې په

 ته پورته شوی دی. ۰۷۷۸ميليارده افغانيو  ۰۰.۷۸( څخه ۰۷۷۰افغانيو )

کاله پورې د دولتي مصارفو د پوره کولو  ۰۷۷۸ -۰۷۷۰په داخيل عوايدو کې د مالياتو ونډه لهب: 

ماليات د دولت د دندو او مسئوليتونو د اجراء لپاره د مهم او معمول روش د مالياتو د ترالسه کول دي. 

خلکو اجباري او قانوين تاديات دي. البته ماليات له اقتصادي منابعو څخه د استفادې په برخه کې د 

افرادو قدرت چې د خصويص مصارفو لپاره يې په اختيار کې لري، کموي. له ماليايت عوايدو څخه د 

لو لپاره، د عامه اجناسو او خدماتو د عرضه کولو او يا د خلکو ترمنځ د الزمو توليدي عواملو د اخيست

 (۸۷: ۰پېرودنې قدرت د وېش لپاره  استفاده کېږي. ) 

په افغانستان کې هم ماليات د پخوا وختونو څخه رواج لري، چې د وخت د حکومتونو لخوا له 

ميل عقايدو له مخې دغه اجتامعي  خلکو څخه راټولېدل او د هېواد خلکو هم د خپلو ديني، مذهبي او

 (۷:۰۸يې وجود درلود تاديه کړې ده. )وجيبه په جنيس يا نقدي، يعنې په هر شکل چې 
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په اوسنيو رشايطو کې د افغانستان ماليايت سيستم له دوه عمده برخو څخه تشکيل شوی دی، چې 

تفکيک وړ دي او په مستقيم او غري مستقيم ماليات دي، چې هريو يې د ډول او شکل له مخې د 

کلني ډول دولت د مالياتو له درکه د عوايدو يو لوی رقم حاصلوي چې د خاص اهميت لرونکي دي. 

کلونو مستندو اعدادو او ارقامو  ۰۷۷۸-۰۷۷۰دلته په داخيل عوايدو کې د مالياتو د ونډې د وېش لپاره د 

 ته مراجعه کوو.

  :پورې ۰۷۷۰-۰۷۷۲مستقيمو مالياتو رول د د دولت په مجموعي عوايدو کې د مستقيمو او غري 

 د الندې شکل لرونکې ده. په مجموعي داخيل عوايدو کې د مستقيمو او غري مستقيمو مالياتو ونډه

کاله پورې د مستقيمو او غري مستقيمو مالياتو د مجموعي سهم  ۰۷۷۸-۰۷۷۲( شکل له ۰۰)

 ښودونکی دی.

 

 

 
 

  ملريز کلونو کې په اصيل بودجه کې د بهرنيو مرستو ونډه:۰۷۷۷ -۰۷۷۰ج: په

ملريز کاله پورې ښکاره ۰۷۷۷ -۰۷۷۰( جدول: په اصيل بودجه کې د بهرنيو مرستو ونډه له ۰۲)

 کوي.

۰۷۷۰ ۰۷۷۲ ۰۷۷۷ ۰۷۷۰ ۰۷۷۰ ۰۷۷۳ ۰۷۷۸ ۰۷۷۷ 

۷۲.۸۶ ۳۰.۲۶ ۰۱۶ ۷۲.۲۶ ۷۲۶ ۸۲۶ ۳۳.۲۶ ۰۲.۲۷۶ 

 کاله پورې ښکاره کوي. ۰۷۷۷ -۰۷۷۰( شکل په اصيل بودجه کې د بهرنيو مرستو ونډه د۰۰)
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کلونو په اوږدو کې د مرستو له پام کې نيولو پرته په ټولو داخيل عوايدو کې د  ۰۷۷۸-۰۷۷۲( شکل: د ۰۰)

 ونډهمستقيمو او غري مستقميو مالياتو 
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ملريز کلونو کې په ترتيب رسه ۰۷۷۲او۰۷۷۰د هېواد په اصيل بودجه کې د بهرنيو مرستو ونډه په 

ته راټيټه شوې ده، خو په  ۰۱۶ملريز کال کې يې نزول کړی چې  ۰۷۷۷وه او په  ۳۰.۲۶او  ۲۷.۸۶

ملريز کلونو کې په منظم ډول نزويل مسري لري. نو بناء بهرنۍ مرستې په وروستيو پنځو  ۰۷۷۷ -۰۷۷۰

 کلونو کې په تدريجي ډول کمې شوې دي.
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 :لنډيز

غري ماليايت عوايد هغه عوايد دي چې دولت يې له اقتصادي فعاليتونو او ځينو نورو منابعو څخه چې 

دولت يې په الس کې لري د پانګې اچونې له الرې او يا هم هغه اجناس او خدمات چې په اختياري 

ختلف ډول يې په الس کې لري ترالسه کوي. دغه ډول عوايد کېدای يش په مختلفو هېوادونو کې م

وي، له دا ډول عوايدو څخه په هغه وخت کې ګټه اخيستل کېږي چې له مالياتو څخه السته راغيل 

عوايد د بودجې د کرس د له منځه وړلو لپاره بسنه ونه کړي او په داسې حاالتو کې د بودجې کرس پرې 

 تأمينوي.

و. د دولت  ۶۷،۲۲ملريز کال کې د دولت غري ماليايت عوايد د داخيل ميل عوايدو  ۰۷۷۳په 

تشبثايت عوايد ددې ډول عوايدو يو ډول دی چې د دولتي تصديو او همدارنګه هغه اشرتاکات چې 

دولت يې په مختلطو دولتي تصديو کې لري، ترالسه کوي چې د هېواد د توليداتو د حجم په لوړوايل، 

دارنګه د قېمتو په ثبات د استخدام کچې، د مشابه واردايت اموالو د وارداتو اندازې محدودول او هم

 کې مهم رول لوبوي.

د پانګه ييزو شتمنيو خرڅالو او همدارنګه د طبيعي زېرمو خرڅالو هم د غري ماليايت عوايدو يو ډول 

دی، چې په اوس وخت کې د افغانستان په داخيل عوايدو کې ډېره کمه ونډه لري لکه څرنګه چې په 

وړوله. داسې مته کېږي چې په راتلونکي کې ددې ډول يې ج ۱.۷۳۶کال کې د داخيل عوايدو   ۰۷۷۷

عوايدو کچه به پرمختګ وکړي او د هېواد له دغو رسشاره طبيعي منابعو څخه د ګټې اخيستنې لپاره 

داسې آسانتياوې برابرې يش ترڅو د ټولنې هغه ټولې اړتياوې چې موجودې دي ددغو عوايدو په وسيله 

 رفع يش.

په ګډون د زياتو پرمختيايي هېوادونو د مخارجو د متويل يوه مهمه منبع  پور اخيستنه  د افغانستان

ده. له معمول رسه سم د تاريخ په اوږدو کې زيات هېوادونه د پور ښکار شول، چې الملونه يې په دې 

ډول دي: جګړه او نظامي مخارج، د ټولنيزو تعهداتو تررسه کول، د اقتصادي ثبات ترالسه کول، د 

تأمني، اقتصادي وده، د خارجي پورونو او مرستو د ترالسه کولو د څرنګوايل په اړه  بودجې د کرس 

مختلف نظرونه وجود لري. د بودجې کرس کېدای يش د الندې الرو په مرسته متويل يش. د مالياتو 

و ل او د دولت د نورو عمومي عوايدو د زياتوايل له الرې، له خلکو څخه پورونه، له مرکزي بانک ازياتېد

خصويص بانکونو او همدارنګه له خارجي بانکونو څخه پورونه. له ميل پورونو څخه د دوه موخو لپاره 

ګټه اخيستل کېږي: په عوايدو کې د کموايل پوره کول او د دولت نورې مايل اړتياوې او د پويل او 

 مايل سياست د تررسه کولو لپاره.
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 :پوښتنې

 څخه ترالسه کېږي او له ماليايت عوايدو رسه څه توپري لري؟ .  غري ماليايت عوايد له کومې الرې۰

 . د عمده غريې ماليايت عوايدو نومونه واخلئ؟۲

 . په افغانستان کې غري ماليايت عوايد د داخيل عمومي عوادو څو فيصده جوړوي؟۷

 . دولت تشبثايت عوايد څه ډول ترالسه کوي؟۰

خرڅالو څخه ترالسه شوي عوايد د کومو عوايدو يو ډول  . د پانګه ييزو شتمنيو او د طبيعي منابعو د۰

 دی؟

کال کې  ترالسه شويو عوايدو څو فيصده د عمومي  ۰۷۷۷. د طبيعي منابعو د خرڅالو څخه په ۳

 عوايدو جوړول؟

 . د تاريخ په اوږدو کې د هېوادونو د پورنو د زياتوايل الملونه کوم دي؟۸

 کولو مؤثر المونه کوم دي؟. د خارجي مرستو د اندازه ترالسه ۷

 . د استقراض په اړه د جيمز بوچنان نظر توضېح کړئ؟۳

 . د بودجې کرس يا د عوايدو کموالی د کومې الرې څخه تأمينېږي؟۰۱

 . په ځانګړي ډول د کومو اهدافو لپاره له قرضې څخه استفاده کېږي؟۰۰

کاله پورې څومره او په کومو  ۰۷۷۸- ۰۷۷۰. د افغانستان په بودجه کې د بهرنيو مرستو کچه له ۰۲

 فيصديو وې؟

 کال څخه وروسته بهرنيو مرستو د  ورکړې وعده په کوم کنفرانس کې وشوه؟  ۲۱۱۰. له ۰۷

 کاله وروسته کومو مؤسساتو او هېوادونو په ټوليز ډول څومره روپۍ افغانستان ته ورکړې؟ ۰۰.۲۱۱۰

 په عوايدو کو څو سلنه وو؟کال کې د دولت  ۰۷۷۸. غري مستقيم ماليات په ۰۰

 کلونو کې مستقيمو مالياتو څه ډول لوری لري؟ ۷۸- ۷۰. د ۰۳

 پورې څه ډول لوری لري؟ ۷۸-۷۰. غري مستقيمو مالياتو د ۰۸

 پورې څه ډول لوری لرلی دی؟ ۰۷۷۸-۰۷۷۲و له نه. بهرنيو مرست۰۷

  :ماخذونه

 ابل. ( سياست بوديجه، مطبعه بهري، ک۰۷۷۰. حقايقی، عبدالله. )۰

( فرهنګ اقتصاد بازار با اصول اجتامعی. ترجمه دکتور ۰۷۷۳. رولف هاسه. هريمن شنايدر. )۲

 حميدالله نور عباد و دوکتور بهبود، کابل.

( رضورت قرضه و کمک ها به حيث يک منبع عايد. مجله علمی ۰۷۷۸. عارف، عبدالقيوم. )۷

 .۰۷۷۸پوهنتون کابل، شامره دوم سال 

 ( چاپ مهر )قم(، تهران.۰( اقتصاد بخش عمومی )۰۷۷۰.). صميمی، جعفری۰
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، مطبعه والن، ۰۷۷۲( علم ماليات عامه يا دولتی. ترجمه محمد نبی رفيع ۰۷۷۲. کلرت، ګروسی. ) ۰

 کابل.

 ( مبانی علم اقتصاد  ترجمه حميد رضا ارباب، نرش نی، تهران ۰۷۷۸. منکيو، ګريګوری. )۳

 د بخش عمومی، نرش نی، تهران.( اقتصا۰۷۷۸. مقيم، جواد پور. )۸

 ، کابل.۰۷۷۷( رياست بودجه، بودجه ملی افغانستان سال ۰۷۷۷. وزارت ماليه. )۷

 ، کابل.۰۷۷۰( رياست بودجه، بودجه ملی افغانستان سال ۰۷۷۰. وزارت ماليه. )۳

 ، کابل.۰۷۷۰( رياست بودجه، بودجه ملی افغانستان سال ۰۷۷۳. وزارت ماليه. )۰۱

 .۰۷۷۷سال.   ANDS( معلومات رياست ۰۷۷۷قتصاد. ). وزارت ا۰۰

 ، کابل.۰۷۷۷( بودجه سال  ۰۷۷۷. وزارت ماليه. ) ۰۲

 ، کابل.۰۷۷۸( رياست بودجه. بودجه ملی افغانستان سال ۰۷۷۸. وزارت ماليه. )۰۷
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 لسم څپرکی

 د دولت مخارج

کوونکي دي يا په بله د دولت مخارج د دولت د اجتامعي، اقتصادي او فرهنګي سياستونو منعکس 

وينا د عامه مخارجو څخه د عامه دندو د تررسه کولو په موخه استفاده کېږي. ددې لپاره تصميم نيونه 

چې کوم اجناس او خدمات، په کوم مقدار او کيفيت او د چا لپاره توليد يش د دولت د مصارفو د هغو 

راء لپاره تررسه کېږي، روښانه کېږي. صورت حسابونو له الرې چې د مختلفو دندو او سياستونو د اج

ددې ډول مصارفو تررسه کول يو لړ منابع متأثره کوي او هم د عوايدو وېش ته تغيري ورکوي. په 

اقتصادي سيستم باندې د دولتي تصاميمو د تأثري مفهوم په کايف اندازه پراخ دی، چې دغه موضوع په 

 (۰:۲۸۰له يو بل څخه د تفکيک وړ ده. ) دوه برخو کې

هغه تصاميم چې د اجناسو او خدماتو د برابرولو لپاره د مخارجو په تررسه کولو او يا د عوايدو  -الف

په انتقال باندې متامېږي، چې دغه د مصارفو د لويو اقالمو له جملې څخه شمېرل کېږي او د دولت په 

ورت حساب په برخه بودجه کې په انفرادي يا جمعي ډول څرګندېږي، يعنې هغه ارقام چې د عمومي ص

 کې درج کېږي.

دولتونه د اقتصادي، سيايس او فرهنګي چارو د نظارت او ادارې لپاره قوانني او مقررات وضع  -ب

کوي چې د عامه اقتصاد لپاره د پام وړ مخارج نه لري لکه په مختلفو برخو کې د دولت د سياستونو 

 برخه باندې عمده او د پام وړ تأثريات ( خو دغه تصاميم په خصويص۲:۷۳۳تطبيق او قانونګذاري. )

لري. د مثال په توګه دولت کوالی يش چې د مقرراتو په وضع کولو رسه مېلمستونونه او د خوراکي 

موادو د تهيې او خرڅالو ځايونه د چاپېريال ساتنې لپاره د يو ټاکيل حد په رعايتولو مؤظف کوي، چې 

نه لري، خو په پورته ذکر شويو برخو باندې د پام وړ مخارج دغه تصاميم د دولت لپاره د پام وړ مخارج 

 قبلوي، چې دغه مخارج به د خصويص برخې د منابعو په تخصيص او د عوايدو په وېش تأثري ولري.

 : په تاريخي لحاظ دولتي مخارجو ته کتنه. ۰

کې د  مايل علم زيات وخت د دولت مخارج په ضمني ډول څېړيل، چې د هغې په کتنو او څېړنو

وسايلو د تهيې )د دولت عوايد( ډېر مسايل شامل دي او په دې ترتيب د دولت د مايل اقتصاد په 

چوکاټ کې ماليايت نظرياتو ته پام شوی دی. څرنګه چې د دولت د مخارجو تأثريات پخوا هم موجود 

جو تأثريات په وو او د وخت په تېرېدو رسه دغه موضوع ډېره د پام وړ وګرځېده او اوس د دولتي مخار 

 فردي او مجموعي اقتصاد باندې د مايل علم يو مهم بحث تشکيلوي.

د مرکانتلستانو يا سوداګرو مکتب په دې نظر و چې دولتي مخارج د اقتصادي مؤلديت په لوړولو 

کې ډېره ونډه لري. له همدې امله و چې مرکانتلستان په اقتصادي چارو کې د دولت د قوي او هر 

 ې طرفدار وو.اړخيزې مداخل
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کالسيکو اقتصادپوهانو په ځانګړي ډول ريکارډو هم د دولت د مخارجو په هکله نظريات وړاندې 

کړي دي، چې د دوی نظريات د مرکانتلستانو پر خالف دي. دوی د دولت مخارج استهالکي او غري 

اد کې رفاه مؤلد )په مستقيم ډول( ګڼي او په دې عقيده دي چې د دولت استهالکي مخارج په اقتص

محدودوي. په دې برخه کې د دوی استدالل دادی چې مايل او پويل وسايل بايد د مؤلدو کارونو لپاره 

په اقتصاد کې په کار واچول يش. نو کله چې دولت په اقتصاد کې خپل مخارج لوړ کړي نو دولت 

خه ترالسه کړي. نو څرنګه مجبور دی چې د اړتيا وړ مايل او پويل وسايل د مالياتو له الرې له افرادو څ

چې افراد د ذکر شويو وسايلو په پکار اچولو رسه په اقتصاد کې د توليد په لوړوايل کې ونډه لري، په 

داسې حال کې چې دولت يې د استهالکي چارو لپاره په کار اچوي. نو په دې ډول د اجتامعي 

د محدوېدو سبب ګرځي. نو  محصول د کموايل سبب ګرځي او په نتيجه کې په اقتصاد کې د رفاه

پردې اساس کالسيکانو د دولت دندې ډېرې محدودې او په ځانګړي ډول يې د هېواد په نظامي او 

أمنيتي چارو پورې محدودې ګڼيل. اوس د کالسيکانو دغه نظريات رد شوی دی. ځکه چې د دولت 

ثالً په دولتي تصديو او مصارف يوازې استهالکي او غري مؤلده بڼه نه لري، بلکې په مستقيم ډول م

رشکتونو کې د اجناسو او خدماتو توليد مستقيامً د اجناسو او خدماتو د توليد د لوړوايل سبب ګرځي او يا 

په غري مستقيم ډول مثاًل په زېربنايئ چارو کې د دولت مخارج. دغه مخارج مؤلده بڼه لري. نو پردې 

 ګرځي.اساس د هېواد په داخل کې د رفاه د لوړوايل سبب 

پېړۍ کې د کالسيکو علاموو د نظرياتو يو اړخيزوايل يو زيات شمېر مؤلفني دېته وهڅول  ۰۳په 

 چې د دولتي اقتصاد او د بازار د تبادلوي اقتصاد ترمنځ رابطه تر څېړنې الندې ونييس.

لورنس فون شتني او شيفيل د هغو کسانو له جملې څخه دي، چې د دولتي مصارفو مؤلدوالی 

کاله پورې دوام درلود او کومل هڅه وکړه چې د دولت د مصارفو هغه  ۰۳۲۱ي. دې ډول څېړنو ترتاييدو 

تأثريات تر څېړنې الندې ونييس، چې په اقتصاد باندې يې لري. په دې برخه کې د آنګلوساکسون 

ز کال په شاوخوا او همدارنګه د کېنز ۰۳۷۱منابع د نړۍ د اقتصادي بحران د تأثرياتو الندې د

تصادي نظريات منځته راغلل، چې د هغه پر اساس د دولتي مصارفو تأثريات د استخدام په سطحه اق

باندې وو. د وخت په تېرېدو رسه د اقتصادي ودې د نويو تيوريګانو ترمنځ ورځ تر بلې د روابطو د 

د دولتي زياتوايل پر اساس او د دولتي پانګونو عايدايت او ظرفيتي تأثريات د پام وړ وګرځېدل  او 

 مصارفو اهميت په رسعت رسه زيات شو.

 : د دولت د مخارجو ماهيت او مشخصات. ۲

دولت د خپلو مرصيف فعاليتونو په واسطه خپل عوايد ټاکلو اهدافو ته سوق کوي. څرنګه چې دولت 

ددغو فعاليتونو په واسطه د اجتامعي محصول يوه برخه د ټاکلو او مشخصو اهدافو د تحقق لپاره په 

ر اچوي. نو بايد دغه مخارج په ميل اقتصاد کې ګټورتوب هم منځ ته راوړي. د دولت مخارج هغه کا
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وخت جواز لري چې په اقتصاد کې د مجدد مؤلديت د تأثرياتو لرونکی وي، په دې معنا چې په ميل 

اره موقع اقتصاد کې د توليدي قدرت د لوړوايل پر اساس بايد د دولت د بعدي عوايدو د منځ ته راتلو لپ

مساعده يش. څرنګه چې د دولت د مخارجو يوه د پام وړ برخه د غري مادي شيانو )د معنوي اړتياوو پوره 

کول( د توليد لپاره په کار اچول کېږي. نو د مجدد مؤلديت د مقدار او کميت په اړه قضاوت ستونزمن 

ديت د دولت د مخارجو د دی. نو له دې امله په عمومي ډول د دولت د مخارجو پر اساس مجدد مؤل

تررسه کولو لپاره د يو دليل په توګه په پام کې نه نيول کېږي مثالً په عمل کي ډېره ستونزمنه ده ترڅو 

د دولت د مخارجو مجدد مؤلديت په عميل او تخقيقايت چارو کې مخکې له مخکې په مقداري ډول 

هېڅ شک نشته. نو په عمومي ډول پېشبيني او وټاکو لېکن ددغه عمل يا مخارجو په ګټورتوب کې 

ويلی شو چې دغه ډول مخارج په اقتصاد کې د توليد په لوړولو کې مهمه ونډه لري او په دې ترتيب 

مجدد توليدونکي تأثريات هم واردوي. په لومړۍ مرحله کې د دولت د مصارفو موخه داده ترڅو د هغه 

، چې د دولتي يا عامه اجناسو په نوم يادېږي په واسطه د اړتيا وړ اجناس او خدمات توليد او تهيه يش

او د خصويص اجناسو په مقابل کې قرار لري. دلته په خصويص اجناسو کې هغه اجناس شامل دي 

چې د بازار اقتصاد په نظام کې د بازار له الرې د يو قېمت په مقابل کې الس ته راځي. په داسې حال 

ابليت نه لري او له قېمت څخه پرته ټولو خلکو ته د کې چې عامه اجناس په بازار کې د معاملې ق

استفادي په عرض وړاندې کېږي. ددې ډول تأسيساتو مثال چې د خلکو دغه ډول اړتياوې د قېمت له 

تاديې پرته پوره کوي، دولتي عام املنفعه مؤسسات دي. څرنګه چې د دولتي او خصويص اجناسو په 

ړو چې ددغو دوه کتګوريو اجناسو ترمنځ د توپري کوم هکله مو خربې وکړې نو دا بايد تشخيص ک

اسايس عاليم موجود دي. په دولتي او خصويص شيانو باندې د اجناسو وېش د هغوی په ماهيت پورې 

اړه نه لري، بلکې د اجناسو د استعامل په ډول او طرز پورې اړه لري يا په دې معنا که چېرې يو شی په 

و يوې عام املنفعه مؤسسې ته ورکړل يش، نو په دې صورت کې تر يوه دولتي تصدۍ کې توليد يش ا

هغه وخته پورې چې له يادو اجناسو څخه ټول خلک د يو ډول استفادې حق ولري، نو يو دولتي شی 

دی او که چېر ته ذکر شوی شی د باراز له الرې  خرڅېږي او خصويص اشخاص ترې استفاده وکړي 

 ی.نو په دې صورت کې ياد شی خصويص د

هغه اجناس او خدمات چې دولت يې په مقابل کې پيسې اخيل مثالً روغتيايي خدمات چې په 

افغانستان کې ځينې د فيس په مقابل کې تررسه کېږي، چې دولتي هم دي خو له خصويص اجناسو او 

 خدماتو رسه يې توپري دادی چې ددغو خدماتو فيس ډېر ناچېز دی، چې د بازار له قېمت رسه يو معادل

قېمت نه دی او له هغه څخه د استفادې موخه داده چې ټول خلک له هغه څخه د استفادې حق ولري 

او همدارنګه يو شی په داميي ډول دولتي يا خصويص نه وي، بلکې له هغې څخه د استفادې موخه د 

و هغه دولتي والی يا خصويص والی ټاکي، چې له خصويص څخه يې دولتي ته د انتقال امکان شته. ن

له پورته مثال څخه څرګندېږي، چې يو شی ذاتاً او ماهيتاً يو دولتي يا خصويص شی نه يش کېدای 
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چې د تل لپاره يو شی خصويص يا دولتي پاته يش، بلکې د استعامل د ډول په اړه يې د نړۍ مختلفو 

ررسه کول او د هېوادونو ته يو نظر اچوو. ليدل کېږي چې يو ټاکلی احتياج مثاًل د روغتيايي خدماتو ت

ښوونې او روزنې خدمات په يوه مملکت کې په وړيا ډول وي چې د دولت له لوري نورو ماملکو ته او 

خصوصاً په پرمختللو صنعتي هېوادونو د ښوونې او روزنې او روغتيايي چارو يوه برخه په خصويص 

لو په مقابل کې د اشخاصو يا مؤسساتو پورې اړه لري او د دولت له لوري د محصول د ترالسه کو 

 خصويص اشخاصو په واک کې ورکول کېږي.

اوس ددې موضوع په اړه چې کومه پوښتنه مطرح کېږي، هغه داده چې ولې يو لړ ټاکيل او 

مشخص عامه احتياجات چې د اجناسو او خدماتو په واسطه رفع کېږي يوازې په دولت پورې محدود او 

نه يش لکه د نظامي خدماتو تررسه کول، د  منحرص دي او خصويص اشخاصو ته سپارل کېدای

 اقتصادي زېربناوو جوړول او داسې نور د نړۍ په ټولو هېوادونو کې د دولت په انحصار کې قرار لري.

 (۰:۰۱۲ددې پوښتنې د ځواب لپاره ډېر داليل وجود لري چې مهم يې په دې ډول دي: )

a حارضېږي ترڅو د خصويص اشخاصو يا . اصالً د  حقوقي او سيايس اصولو پر اساس دولت نه

مؤسساتو تشبثاتو ته په دې ډول ساحه کې اجازه ورکړي چې په واسطه يې د هېواد أمنيتي وضع له 

 خطر رسه مخ يش، چې دغه مثال د أمنيتي او نظامي خدماتو لپاره صدق کوي.

b قه مندي ښيي . خصويص اشخاص او مؤسسات د هغو فعاليتونو يا اهدافو په تعقيب کې زياته عال

 چې شخيص ګتې يې پکې تأمني يش.

c څرنګه چې اکرثه عام املنفعه مؤسسات دغه ډول مزيت نه لري نو له دې امله خصويص اشخاص او .

مؤسسات اصالً دېته نه حارضېږي چې په دغو ساحو کې تشبث او پانګونه وکړي چې په اقتصادي 

ل مامنعت وجود نه لري، خو خصويص زېربناوو کې په پانګونه باندې د دولت لخوا هېڅ ډو 

 اشخاص او مؤسسات پخپله په دغو ساحو کي پانګونه نه کوي.

d يو بل عمده او اسايس دليل يې دادی چې عامه يا دولتي اجناس د وېش وړ نه دي، په دې معنا .

چې له دغو اجناسو او خدماتو څخه ټول خلک يو شان د استفادې حق لري په داسې حال کې که 

د پوليسو د دستګاه يوه برخه خصويص افرادو ته ورکړل يش نو په دې صورت کې به  چېرته

خصويص افراد د هغو کسانو لپاره أمنيتي خدمات تررسه کوي، چې په مقابل کې يې پيسې ورکوي 

او کوم اشخاص چې پيسې نه تاديه کوي نو له دغو خدماتو له استفادې څخه به محرومېږي له 

ته نه حارضېږي چې ددې ډول أمنيتي خدماتو په مقابل پيسې ورکړي. ځکه بلې خوا افراد هم دې

چې دغه دنده د دولت لخوا ورته په وړيا ډول وړاندې کېږي. نو ددې ډول مخارجو د نه متويل پر 

اساس خصويص اشخاص او مؤسسات دغه ډول خدمات نه يش تررسه کوالی. ځکه دولت کوالی 

ه په استفادې متويل کړي او له خلکو څخه په اجباري يش دغه ډول مخارج له خپل قدرت څخ

ډول ماليات ترالسه کړي. په داسې حال کې چې خصويص اشخاص او مؤسسات دا ډول قدرت نه 
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لري. نو له دې امله خصويص اشخاص او مؤسسات هېڅکله نه حارضېږي ترڅو دغه ډول دندې 

احتياجاتو پوره کول د يو دولت لومړنۍ او خدمات تررسه کړي. له همدې امله د هر ډول ټاکلو عامه 

او اسايس دنده ګڼل کېږي. حتی کالسيک او لېربال اقتصادپوهان چې په اقتصادي چارو کې يې 

د دولت مداخله مرضه بلله، خو د أمنيتي او نظامي خدماتو تررسه کول يې د دولت دندې شمېرلې، 

دولت د فعاليت لپاره اجازه ورکړي، چې وروسته مجبور شول د اقتصادي زېربناوو په چارو کې د 

ځکه چې له اقتصادي زېربناوو څخه پرته په يوه هېواد کې اقتصادي پرمختګ ممکن نه دی او 

خصويص اشخاص هم د پورته يادو شويو رشايطو پر اساس په دې ساحه کې پانګونه نه يش 

 کوالی. نو دولت مجبور دی ترڅو خپلې دندې تررسه کړي.

 : جوړښت د عامه مخارجو. ۷

د عامه اقتصاد په عمومي مصارفو کې په مختلفو سطحو کې د دولت ټول مصارف او فعاليتونه شامل 

دي. په عامه اقتصاد کې د عمومي مصارفو وېشنې په بېالبېلو طريقو تررسه شوی دي، چې ددغو 

ه ييز روشونو له جملې څخه د يو روش پر اساس په درې ګروپونو وېشل کېږي: جاري مخارج، پانګ

 (۰:۰۱مخارج او انتقايل مخارج. )

د دولت د جاري او پانګه ييزو مخارجو مجموعه په اصطالح کې د دولت د جاري مخارج:  -الف

پېرودنې په نوم يادېږي. د دولت جاري مخارج په حقيقت کې هغه مخارج دي چې په کيل ډول په 

ونکې وخت کې ګټورتوب نه جاري وخت کې ګټورتوب ايجادوي. ددې ډول مخارجو ګټې په راتل

ايجادوي. ددې ډول مخارجو ګټې په راتلونکي وخت پورې اړه نه لري او کوالی شو د دولت 

مرصيف مخارج ورته ووايو. ددې ډول مخارجو له جملې څخه د دولتي کار کوونکو مزد او معاش 

ام وړ رول تاديه کېږي، چې کوالی يش د دولت د دندو په خصوصياتو او اقتصادي ثبات کې د پ

ولوبوي يا په بله وينا د جاري مخارجو هدف د عادي او ورځنيو کارونو تررسه کول، له موجوده 

امکاناتو او ظرفيتونو څخه ګټه اخيستنه او د هغوی ساتنه او څارنه او د سازمان اداره کول دي. 

 (۰۰۳: ۳ددغو مخارجو هدف پانګونه او د ثابتې شتمنۍ ايجاد نه دی. )

ج د وخت په لحاظ په دومداره توګه وجود لري، يعنې ترڅو چې سازمان وجود ولري او جاري مخار  

فعاليت تررسه کوي نو دغه مخارج به موجود وي. له همدې امله جاري مخارج په پرسونيل او غري 

پرسونيل مخارجو وېشل شوي دي، چې پرسونيل مخارج د سازمان د عادي کارونو د تررسه کولو لپاره د 

نکو حقوق او مزاياوې دي او د اوبو، برېښنا، د سوځېدو مخارج د کار کوونکو د حقوقو او مزاياوو کار کوو 

لپاره د دستګاه د جاري چارو د تررسه کولو لپاره د اداري ودانيو ساتنه او جوړول، غري پرسونيل مخارج 

 دي.

راتلونکي کې د عايد د  : په حقيقت کې هغه مخارج دي چې پهپانګه ييز مخارج يا د دولت پانګونې -ب
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ايجاد سبب ګرځي يا په بله وينا د دولت لپاره الزمه ده، ترڅو د اقتصادي دندو او مسئوليتونو د 

تررسه کولو لپاره په پانګونه باندې ډول ډول مصارف وکړي، البته په هغه ډول چې په راتلونکي کې 

انګونو کې ماشني آالت، ودانۍ، ترې په مستقيم يا غري مستقيم ډول عايد ترالسه يش. په دغو پ

تحقيقي پروژې او مختلفې عمراين طرحې او داسې نور شامل دي چې له ډېرو څخه په راتلونکي 

 کې ګټه ترالسه کېږي.

پانګه ييز تاديات د ثابتو شتمنيو د ايجاد لپاره تررسه کېږي. دغه ډول تاديات بايد د جاري چارو 

ه ډول تاديات دوامداره نه وي، بلکې د پانګونې په پيل رسه پيل لپاره تررسه نه يش. په زماين لحاظ دغ

 او ختمېدو رسه يې ختمېږي.

: هغه مخارج دي چې د کاليو د توليد او يا د خدماتو له عرضه کولو رسه ارتباط نه انتقايل مخارج -ج

عوضه لري، بلکې په يو اړخيز ډول د دولت لخوا مختلفو افرادو او واحدونو ته تاديه کېږي. بال 

مرستې او ډول ډول سبسايډي ګانې په دې ډله کې شاملې دي. دغه مصارف په ناخالص ميل 

توليد کې نه شمېرل کېږي خو د ترصف وړ عايد په محاسبه کې شمېرل کېږي. نو له همدې امله 

کله چې دغه مخارج زيات يش نو يو بېړنی تأثري يې د ټولنې د مصارفو زياتوالی دی. انتقايل مخارج 

و په هغې پورې مربوط مختلف سياستونه کوالی يش چې له دولت رسه د عوايد د وېش په دنده ا

 (۰۱:۷۱کې مرسته وکړي. )

د پورته يادو شويو خصوصياتو په پام کې نيولو رسه بايد يادونه وکړو، چې د اقتصادي تأثرياتو له 

زياتوالی په بېړين ډول د نظره د دولت مختلف مخارج يو شان نه وي، چې د دولت د جاري مخارجو 

ټولنې د مجموعي تقاضا د زياتوايل سبب ګرځي. له دې پرته چې په عرضه باندې تأثري وکړي. له بلې 

ل مجموعي تقاضا زياتوي او په راتلونکي کې عايد ترې الس ته راتلی و زياتېدخوا د پانګه ييزو مخارج

 يش او د مجموعي عرضې په تغيري کې به هم مؤثر واقع يش.

 :د عامه مخارجو د طبقه بندۍ ډولونه. ۰

: آدم سمېت عمومي مخارج د دولت د وظايفو پر اساس د دولت د دندو پر اساس طبقه بندي -الف

داسې طبقه بندي کوي. نوموړی په دې عقيده و، چې دولت بايد څلور مهمې دندې تررسه کړي چې په 

 الندې ډول دي:

 . د قانون او نظم تطبيق۰

 . عدالت۲

 د عمومي سهولتونو ايجاد .۷

 . حاکميت۰

نو په دې ډول عمومي مصارف بايد ددغو مختلفو دندو پر اساس طبقه بندي يش. ددې ډول طبقه 
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بندي يوه ښېګڼه داده چې کوالی شو په مختلفو هېوادونو کې عمومي مصارف له يو بل رسه مقايسه 

چې د آدم سمېت له نظره يې د مخارجو  کړو. اوس د دولتونو لپاره يو زيات شمېر دندې اټکل شوي دي

 طبقه بندي ډېره مشکله ده.

کال څخه وروسته د عمومي مخارجو ددغې طبقه بندي په پام  ۰۷۷۷په افغانستان کې وروسته له 

سکتورنه وټاکل شول  ۷کې نيولو او د افغانستان له ميل پرمختيايی سرتاتيژۍ رسه په مطابقت کې اته 

 چې په الندې ډول دي:

 أمنيت .۰

 . حکومتويل، د قانون حاکميت او د برش حقوق۲

 . طبيعي منابع او زېربناء۷

 . معارف۰

 . روغتيا۰

 . کرهنه او د کليو پراختيا۳

 . ټولنيز مصئونيت۸

 . اقتصادي مديريت او د خصويص سکتور پراختيا۷

ولو مسئوليت په دولت د مختلفو سازمانونو د اداره ک د مختلفو سازمانونو پر اساس طبقه بندي: -ب

غاړه لري. د کرهنې، دفاع، کورنيو چارو، ماليې او اقتصاد وزارت او داسې نور د سازمانونو له جملې 

څخه دي. د مخارجو ددغې طبقه بندۍ پر اساس په هر سازمان پورې مربوط مصارف په جال توګه 

سابقه لري او هر وزارت  برريس کېږي. په افغانستان کې د دولت د مخارجو دغه ډول طبقه بندي اوږده

 د مستقلې بودجې لرونکی دی.

دغه ډول طبقه بندي د مخارجو د طبيعت د  د اجباري او اختياري مخارجو پر اساس طبقه بندي: -ج

)اجباري وايل يا اختياري وايل( پر بنسټ والړه ده. د مثال په توګه د دفاعي چارو، محاکمو، قانون 

اجباري دي، خو د اجتامعي سيستم په تأمني پورې مربوط مخارج ګذارۍ سيستم او د پوليسو مخارج 

لکه تقاعد، روغتيايي چارې او داسې نور اختياري دي او د طبقه بندۍ دغې تګالرې ته د عمومي 

مخارجو لومړنۍ او ثانوي طبقه بندي هم وايي. د پام وړ تکی دادی چې اوس د اختياري مخارجو يوه 

د اجباري مخارجو له ډولونو څخه شمېرل کېږي لکه له ړندو، د پاخه عمر برخه د هغې د اهميت له امله 

کسانو، معلولو او داسې نورو افرادو رسه مايل مرسته چې په اجتامعي سيستم پورې اړه لري خو د 

 اجباري مخارجو يوه برخه ده.

اس طبقه : پيګو عمومي مخارج پردې اسد انتقال او نه انتقال پر اساس د مخارجو طبقه بندي -د

بندي کړي، چې آيا له دغو مخارجو څخه د کاليو او خدماتو لپاره استفاده کېدای يش که نه؟ کوم وخت 

چې عمومي مخارج د کاليو او خدماتو په اخيستلو پورې تړاو ولري نو غري انتقايل مخارج ورته وايي او 
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يل مخارجو په نوم يادېږي. د خامو کله چې د کاليو او خدماتو په اخيستلو پورې تړاو ونه لري نو د انتقا

موادو د اخيستلو لپاره تاديات، دفاعي مخارج، د کار کوونکو مزد او حقوق، ښوونه او روزنه او داسې نور 

د غري انتقايل مخارجو له ډلې څخه دي. په داسې حال کې چې بيمه، د تقاعد حقوق، مختلفې 

يل مخارجو په نوم يادېږي. همدارنګه د دولت روغتيايي سبسايډي ګانې او داسې نور مخارج د انتقا

 عمومي مخارج د راتلونکو ساختامنونو په بڼه څرګندېږي.

a د دولت د مخارجو يوه برخه په هر هېواد کې د اجناسو او خدماتو د توليد لپاره کارول کېږي او دولت .

ته په واک کې  توليد شوي اجناس او خدمات د راتلونکي استفادې په موخه افرادو او مؤسساتو

 ورکوي.

. دولت توليد شوي اجناس او خدمات د يو قېمت د ترالسه کولو او د محصول په مقابل کې عرضه ۰

کوي. د هغو اجناسو او خدماتو د خرڅالو له جملې څخه چې دولت يې د خپلو تصديو په واسطه 

 محصول ترالسه کوي. توليد او برابروي او ټاکلې اداري شعبې د ټاکلو چارو د تررسه کولو لپاره

. هغه اجناس او خدمات چې دولت يې توليدوي چې هغه د استفاده کوونکو لپاره په وړيا ډول وړاندې ۲

 کېږي او دغه اجناس او خدمات په هر هېواد کې له يو بل رسه توپري لري.

 . دولت د توليد شويو اجناسو يوه برخه د خپل شخيص مرصف لپاره سايت.۷

Bو يوه بله برخه د خپلو مکلفيتونو لپاره بهر ته تاديه کوي. په دغو مخارجو کې له . دولت د مخارج

 بهرنيو هېوادونو او نړۍ والو مؤسساتو څخه/ته پورونه شامل دي.

C د دولت د مخارجو يو بله برخه له متقابلو اقتصادي خدماتو څخه پرته د ميل اقتصاد په داخل کې .

چې اوسمهال کومه پوښتنه رامنځ ته کېږي هغه داده چې د  مرصفېږي. د تعاوين مخارجو په اړه

 پورتنيو مخارجو له جملې څخه کوم يو د ميل قتصاد لپاره د حقيقي مصارفو بڼه لري.

مصارف په حقيقي مخارجو کې راځي.  b( او a-۷د پورتنيو مخارجو له جملې څخه دوه ډوله يې د )

عي محصول يوه برخه په خپله مرصفوي او د ميل ځکه چې دولت ددې ډول مخارجو په واسطه د اجتام

عايد يوه برخه بهرنيو هېوادونو ته انتقالوي لکه بهرنيو هېوادونو او مؤسساتو ته د سود ورکړه او بال 

کې  (a-1)عوضه مرستې د پورتنيو مصارفو پاته اقالم يا توليدي مصارف مثالً هغه مصارف چې په 

خه نورو اشخاصو ته د اجناسو او خدماتو انتقال ښيي او په دې شامل دي او يا له يو شمېر اشخاصو څ

ډول د ميل اقتصاد په داخل کې د اجناسو او عوايدو مجدد وېش ښکاره کوي. ددې ډول مخارجو 

کې شامل دي. حقيقي مخارج د استهالکي مخارجو په  cاو  (a-2)مثالونه هغه مخارج دي کوم چې په 

م رسه توليدی مخارج مرصف نه دی او د پانګونې او تصديو له نوم هم يادېږي. په اقتصادي مفهو 

مخارجو رسه نږدېوالی ښيي، ځکه په دې صورت کې د دولت پانګه ييز وسايل داسې بڼه بدلوي چې په 

 راتلونکي کې په يو نه يو شکل دولت ته د پانګې په بڼه جريان پيدا کړي.
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 : د دولت د مخارجو انکشاف. ۰

د يو دولت د مايل اقتصاد ساحه په عمومي ډول د هغې د مختلفو مصارفو د حجم او اندازې له 

مخې مشخص کېږي. په يوه هېواد کې د دولت د نسبي فعاليتونو اندازه هغه وخت څرګندېدلی يش چې 

جو د دولت د مخارجو اندازه د ميل اقتصاد له مجموعي کميتونو رسه مقايسه يش مثالً د دولت د مخار 

او د ميل عايد ترمنځ نسبت او يا د دولت د مخارجو او د نفوسو د شمېر ترمنځ  د لومړي صورت په پرتله، 

يعنې کله چې د دولت مخارجو ته له ميل عايد رسه نسبت ورکړل يش. نو له دې څخه څرګندېږي چې د 

ې د دولت د دولت مصارف د ميل عايد څو فيصده تشکيلوي. له دوهمې مقايسې څخه څرګندېږي، چ

مخارجو مقدار يف نفر ته څو روپۍ دی. هر کله چې د دولت د مصارفو د پراختيا لپاره دغه ډول طرز 

تطبيق يش نو د دولت د مخارجو د نسبي پراختيا خربې کېږي. د دولت د مخارجو د نسبي پراختيا په 

ل د وخت له نظره زياتېدمقابل کې د دولت د مخارجو مطلقه پراختيا وجود لري، چې د دولت د مخارجو 

 په اسمي ډول، يعنې واحدونو ته د هر هېواد پيسې ورښودل کېږي او د زياتوايل علت يې لټوي.

تقريباً د مجموعي اقتصاد د توليداتو او خدماتو تهيه د دولت په اختيار کې وي  چې په يو هېواد کې

ه مساوي وي. نو ځکه په دې نو تقريباً د دولت د مصارفو مقدار د اجتامعي محصول له مقدار رس 

اقتصادي سيستم کي ځانګړی ملکيت په توليدي وسايلو کې موجود نه دی. نو په دې ډول د دولت 

په دې صورت کې طبعاً د دولت  چېټول اقتصادي پالنونه د دولت د بودجې پر اساس متويلېږي، 

زي پالن په اقتصاد کې مصارف له ميل عايد رسه مساوي وي. د دولت دغه ډول مايل اقتصاد د مرک

موجود دی او کله چې په يوه هېواد کې د عامه سکتور ترڅنګ خصويص سکتور هم موجود وي او د 

په دې ډول اقتصاد کې  چې دولتي سکتور په پرتله د اجتامعي محصول په توليد کې مهم رول ولري،

الً د آزاد بازار په د دولت مايل اقتصاد يوازې د اجتامعي محصول يوه ټاکلې برخه تشکيلوي مث

اقتصادي سيستم کې تراوسه پورې د اجتامعي محصول په توليد کې د دولت په پرتله د خصويص 

 اقتصاد ونډه زياته ده.

څرنګه چې تجربوي څېړنې او احصائيوي ارقام څرګندوي چې د دولت د فعاليتونه او مصارفو په 

وستيو پېړيو کې په مختلفو هېوادونو کې په نتيجه کې يوه مطلقه او نسبي پراختيا خصوصاً په دې ور 

مختلفه اندازه ښودل کېږي. کله چې د دولت د فعاليتونو په زياتوايل خربې کېږي نو له دې څخه بايد 

د  لري چې داسې مفهوم وانخيستل يش چې ګواکې دولت هر وخت ډېرې پيسې لګوي، بلکې دا معنا

ياته شوې ده چې د نړۍ په لويو صنعتي هېوادونو لکه مجموعي اقتصاد په فعاليتونو کې د دولت ونډه ز

امريکا، انګلستان او آملان کې د دولت مصارف د وروستۍ پېړۍ په نياميي کې ددې څرګندونه کوي 

چې د دولت مصارف تل او په دوامداره ډول نه دي شوي او ځينې وخت په خپل حال پاته شوي او 

ه رسعت رسه زيات شوي هم دي. د دولتونو د ځينې وخت حتی کم شوي هم دي او ځينې وخت پ

مصارفو د زياتوايل او يا کموايل علت د يو هېواد په داخل کې د وخت او زمان د اقتصادي او اجتامعي 
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رشايطو تابع دی مثالً د دولت مصارف د چټکې اقتصادي پرمختيا په دورو کې، يعنې له دوهم نړۍ 

صادي بحران او رکود د دورو په پرتله ورو ورو زيات والې جګړې څخه وروسته د دولت مصارف د اقت

شوي دي. ځکه چې په عادي حالت او د اقتصادي رونق په حاالتو کې د خصويص پانګونې چانس ډېر 

وي او په دې ډول د دولت دندې او مخارج کمېږي لکه د پانګونې او استخدام مخارج چې د اقتصادي 

 زياتېږي. رونق په حالت کم او د بحران په حالت کې

د دولت د مخارجو له جملې څخه  د استخدام او دولتي پانګونې لپاره د دولت مخارج چې د 

اقتصادي بحران او رکود په حالت کې زياتېږي او په نتيجه کې د دولت د مخارجو د زياتوايل سبب 

ړنې الندې ګرځي. د دولت د مخارجو د مطلقې او نسبي پراختيا موضوع د ادولف واګرن له وخته تر څې

ده. اوس د دولت د مصارفو د مطلق او نسبي انکشاف موضوع د وضاحت لپاره په غريب صنعتي 

 هېوادونو د دولت مخارجو ته کتنه کوو او ورپسې  په افغانستان کې دغه انکشاف  ته پام اړول کېږي.

 په آملان کې د دولت د مخارجو پراختيا ښکاره کوي. ۰۳۰۷-۰۳۳۷( جدول: له ۰۷) 

 نهکلو 
 مصارف خالص دولت د

 مارک ميليارد په

 دولتي نفر يف د

  مارک په مصارف

 په عايد ميل

 مارک ميليارد

 دولتي خالص

 ميل د مصارف

 فيصدي په عايد

1913 7.2 122 45.7 15.7 

1925 14.5 232 60 24.1 

1926 17.2 274 61.7 27.4 

1927 18.8 297 70.8 26.6 

1931 17 263 57.9 29.5 

1932 14.5 224 45.2 32.2 

1936 22.1 223 65.8 33.6 

1939 61.2 704 98.3 62.3 

1952 39 816 102.8 87.2 

1955 49.3 1003 137.5 35.9 

1958 69.2 1354 80.1 38.4 

1961 98.5 1754 251.6 39.2 

1963 122.10 2120 288 42.4 

لکه څرنګه چې د پورته جدول ارقام يې ښکاره کوي چې د دولت د مخارجو پراختيا همېش د 

صعودي ميالن نه لري، بلکې په ځينو کلونو کې د دولت خالصو مخارجو په مطلق ډول نزول کړی. 
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ز کلونو کې په مخترص ډول د پورته جدول له ارقامو څخه داسې نتيجه ۰۳۰۲او  ۰۳۷۰,-۰۳۷۲مثالً په 

کلونو په دوران کې  ۰۱ز پورې، يعنې د  ۰۳۰۷-۰۳۳۷تل کېږي، چې د دولت مجموعي مخارج له اخيس

ز مارکو ته لوړ شوی يا په بله وينا په اسمي ډول د  ۲۰۲۱مارکو څخه  ۰۲۲د يف نفر نفوس لپاره له 

ز کال کې د دولت ونډه په اجتامعي ۰۳۰۷چنده زيات شوي. په  ۰۳دولت مخارج د يف نفر لپاره 

ته لوړه  ۰۲.۲۶ز کال کې  ۰۳۳۷ته رسېده په داسې حال کې چې دغه ونډه په  ۰۰.۸۶صول کې مح

شوې وه. نو پردې اساس پورته ارقام د دولت په مصارفو کې يو مطلق او نسبي زياتوالی ښکاره کوي. 

تو کې همدارنګه احصائيوي ارقام د دولت د مخارجو د پراختيا يو مشابه مثال د امريکا په متحده اياال 

ز کال کې د فدرايل حکومت مخارجو په متحده اياالتو کې د ميل عايد ۰۳۲۳هم ښکاره کوي، يعنې په 

کلونو  ۰۰ته  رسېده او په دې وروستيو  ۲۱۶ز کال کې ۰۳۳۷تشکيلوله په داسې حال کې چې په  ۶۷.۷

 څخه زياته پراختيا کړې ده. ۰۱۶کې يې 

-۲۱۱۱امريکا د متحده اياالتو د دولت مخارجو له  د وروستيو کلونو احصائيې ښکاره کوي چې د

 پورې مخارجو وده کړې ده. ۳.۱۳۶-۷۱ز کاله پورې په ناخالص اجتامعي توليد باندې له ۰۳۲۳

فرانسه، بلجيم، کاناډا، ايټاليا او جرمني هغه هېوادونه دي چې په ناخالص اجتامعي توليد باندې 

او په ډمنارک او سويډن کې په ناخالص اجتامعي توليد  زيات دولتي دولتي مخارج تررسه کوي ۰۱۶له 

( له همدې امله شلمه پېړۍ په نړۍ کې ۸:۰۸څخه زيات دولتي مخارج تررسه کېږي. ) ۰۱۶باندې له 

 د دولتونو د ودې پېړۍ په نامه يادېږي.

 ز کال پورې په امريکا کې د دولت د مخارجو پراختيا ښکاره کوي. ۰۳۲۳-۰۳۳۷( جدول: له ۰۰)

 ډالر په مصارف نفر يف د مصارف په ميليون ډالر کلونه
 عايد ميل د مصارف دولتي

 فيصدي په

1929 3369.6 26.6 3.8 

1933 5658.4 45.0 14.0 

1939 8960.3 68.4 12.3 

1944 96737 696 52.9 

1945 79431 585.4 43.81 

1961 85294 464 20 

1963 96122 507 20 

څرنګه چې پورته ارقام ښکاره کوي چې د دولت مخارج په متحدو اياالتو کې هم صعودي او نزويل 

ز څخه مخکې د  ۰۳۰۷د څرګندونو پر اساس له  Hichksمسري لري. په انګلستان کې هم د هکس 

تشکيلوله. په داسې حال کې چې دغه رقم د دوه نړۍ والو  ۰۰۶دولت د مخارجو ونډې د ميل عايد 
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تشکيلوله. اوس د  ۰۱۶ته او له دوهمې نړۍ والې جګړې وروسته يې د ميل عايد  ۷۱۶ترمنځ جګړو 

 افغانستان د دولت د مخارجو پراختيا برريس کوو.

په افغانستان کې د دولتي مخارجو پراختيا: څرنګه چې احصائيوي ارقام په ځانګړي ډول د دولت  -

تېرېدو رسه خصوصاً د لومړين پنځه کلن پالن  مخارج يې ښکاره کوي، چې دولتي مخارجو د وخت په

 له پيل  راهيسې په پراخه کچه پراختيا موندلې ده.

 کاله پورې د افغانستان  دولت د مخارجو پراختيا ښکاره کوي. ۰۷۰۰-۰۲۳۷( جدول: له ۰۰)
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 ۷۲کال کې ۰۲۳۷څرنګه چې پورته ارقام ښکاره کوي چې په افغانستان کې د دولت مخارج په 

ميليارده افغانيو ته لوړ شوی  ۲۰کال کې ۰۷۰۰ميليونه افغانۍ وو، په داسې حال کې چې دغه رقم په 

برابرو څخه زياته  ۸۱۱کې په اسمي ډول د دولت په مخارجو کې د کلونو په دوارن  ۰۸دی چې د 

پراختيا ښکاره کوي. هغه مهم عوامل چې د دولت د مخارجو په پراختيا کې يې ونډه لرله، کوالی شو 

 په الندې ډول خالصه کړو.

چې  . د اوږدمهال له پلوه د انفالسيوين متايالتو په ترڅ کې د افغانيو د ارزښت کموالی، څرنګه۰

افغانيو ته رسېده. په  ۰۰کال د يف من غنمو قېمت  ۰۷۱۱احصائيوي ارقام ښکاره کوي، چې په 

افغانۍ دی. نو د قېمتونو ددغه  ۳۱داسې حال کې چې اوس په وسطي ډول د يف من غنمو قېمت 

صعودي ميالن له امله د اوږدمهال له پلوه د وخت په تېرېدو رسه افغانۍ خپل ارزښت له السه 

ی. نو ددې لپاره چې دولت همدغه اړتياوې پوره کړی يش نو مجبور دی چې د قېمتونو د ورکړ 

لوړوايل په تناسب مخارج هم لوړ کړي، چې په دې ترتيب د انفالسيون له امله د دولت مخارج هم 

 لوړېږي.

 . د داخيل منابعو خصوصاً د مالياتو له الرې د دولت د عوايدو لوړول.۲

 نو او نړۍ والو مؤسساتو څخه د بالعوضه مرستو د ترالسه کولو له الرې.. له همکارو هېوادو ۷

 . د کورنيو او بهرنيو پورونو ترالسه کول.۰

 . د انکشايف پروژو د متويل لپاره مخارج.۰

همدارنګه بايد يادونه وکړو چې وروستني دري ياد عوامل يو پر بل متقابل تأثريات واردوي، په دې 
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کې چې د انکشايف پروژو متويل له داخيل منابعو څخه ممکن نه وي. نو د معنا چې په هغه صورت 

حکومت لپاره ددې سبب ګرځي چې د متويل بهرنۍ منابع ولټوي. نو کله چې بهرنۍ منابع د حکومت 

په الس کي ولوېږي نو د دولت د مخارجو د زياتوايل سبب ګرځي، چې دا په خپل ذات کې د بهرنيو 

 عوضه مرستې( او د دولت د مخارجو د زياتوايل متقابل اثرأت ښکاره کوي.مرستو )استقراض او بال 

 : د دولتونو د مخارجو د پراختيا علتونه. ۳

يو زيات شمېر علاموو د دولت د مخارجو د پراختيا په هکله څېړنې کړي دي، چې ډېرې مشهورې 

ګرن په واسطه پراختيا ورکړل يې د دولتونو د مخ پر زياتېدونکو فعاليتونو قانون دی، چې د ادولف وا

شوې ده. نوموړي په خپل قانون کې د دولت د مخارجو يا فعاليتونو دوه کتګوري له يو بل څخه تفريق 

 کوي.

: د دولت فعاليتونه د حقوقي او سيايس موخو لپاره لکه ټولنيز عدالت، د أمنيت او لومړۍ کتګوري

ت د فعاليتونو پراختيا او اهدافو د تحقق لپاره د دولدفاعي خدماتو تررسه کول او ډيپلومايس. نو ددغو 

 يوه اړينه چاره ګڼل کېږي. زياتېدو

: د دولت فعاليتونه د کلتوري او ټولنيزي رفاه د موخو لپاره لکه روغتيايي خدمات، دوهمه کتګوري

د مخارجو د ښوونه او روزنه، مناقالت او ټولنيز خدمات. د واګرن د عقايدو مطابق پورته علتونه د دولت 

تجربوي څېړنو په مختلفو هېوادونو کې ښودلې ده، چې هغه ټولنې د  څرنګه چېپراختيا سبب ګرځي. 

 ټاکلو نفوسو لرونکي دي په مطلق او هم يي نسبي ډول د مخارجو پراختيا لوړه ښکاره کېږي.

کړی دی. : دغه حقيقت د مرتقي مخارجو د توازن قانون او د نفوسو تراکم په توګه تعريف برشت

ددغه قانون مطابق هر څومره چې نفوس او په عني وخت کې اقتصادي فعاليتونه په محيل لحاظ 

متمرکز وي په هامغه اندازه عامه مخارج ډېر وي او يا برعکس، يعنې هر څومره چې غري متمرکز وي 

نفوس نو په هامغه اندازه به د دولت مخارج کم وي. اسايس علت يې دادی چې په ښارونو کې د 

تراکم د دولت لپاره يو لړ مخارج منځ ته راوړي لکه روغتيايي مخارج، د ښوونې او روزنې مخارج، 

 مناقاليت مخارج او داسې نور.

په خپلو نظرياتو کې ډېره سوسيولوژيکي بڼه (Peachok) او پيکوک   (Wiesman) د واميسن

د ماليايت عوايدو تابع دي. نو پردې  رعايت کړې ده. ددغو نظرياتو مطابق د يو هېواد مخارج اساساً 

اساس حکومتونه بايد د ماليايت سياست د تدابريو د وضع کولو پر وخت د خلکو عقايد د دولت په 

 (۰:۲۷۰مخارجو کې په پام کې ونييس. )

په عمومي ډول په نورمال او عادي اقتصادي حالت کې پرته له دې چې په مالياتو کې تغيري رايش 

کې هيله کېږي چې د دولت مخارج هم عادي مسري ولري او د دولت د مخارجو او نو په دې حالت 

مالياتو د لوړوايل لپاره کوم خاص دليل وجود نه لري. د جګړې او بحران په دورو کې خلک د ماليې يو 
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لوړ بار مني، ځکه دوی پوهېږي چې د جګړې او بحران په دورو کې د دولت مايل مکلفيتونه يا د دولت 

 زياتېږي. مخارج

  Teem ل په مطلق ډول او ميل عايد په نسبت رسه و زياتېدپه خپلو تيوريګانو کې د دولت د مخارج

واضح کوي. نو په دې ډول ټيم د واګرن قانون ددې په واسطه تکميلوي چې د دولت مخارج نه يوازې 

لوړېږي لکه ښوونه او د صنعتي کېدو په نتيجه کې لوړېږي، بلکې د يف نفر د صعودي عايد له امله هم 

روزنه، روغتيايي خدمات او هغه خدمات چې ډېره اجتامعي تقاضا ولري. ټيم په دې صورت کې له 

عايل اجناسو او خدماتو څخه خربې کوي. دغه خدمات له دې امله د عايل خدماتو په نوم يادوي چې 

رسه کېږي. هغه عمده عوامل د هغو رفع کول د ژوند د لومړنيو احتياجاتو د رفع کولو څخه وروسته تر 

 چې د دولت د مخارجو د زياتېدو سبب کېږي چې په الندې ډول دي:

. د هغو عواملو له جملې څخه يو چې په مطلق ډول د دولتونو د مخارجو د لوړېدو سبب شوی دی په ۰

اوږمهال ډول د پيسو د ارزښت کمېدل دي. نو کله چې د پيسو ارزښت کم يش نو ددې لپاره چې 

ت هغه اجناس او خدمات چې مخکې يې د پيسو د ارزښت له کمېدو څخه ترالسه کول، که دول

چېرته وغواړي چې اوس يې هم ترالسه کړي نو مجبور دی چې خپل مخارج هم په مطلق ډول لوړ 

کړي يا په بله وينا که چېرته د پيسو ارزښت کم يش نو حتی که د دولت د واقعي مخارجو لوړېدل په 

 پاته يش نو بيا به هم دولت د پيسو د ارزښت له کمېدو رسه سم خپل مخارج لوړوي.خپل حال هم 

. د اقتصادي او تخنيکي پرمختيا له امله له يوې خوا د دولت لپاره د اجتامعي خدماتو مشکالت وجود ۲

لري او له بلې خوا د مؤلديت په نتيجه کې د خلکو عايد لوړېږي، چې دغه کار په خپل وار د دولتي 

دماتو لپاره د خلکو تقاضا لوړوي چې ددغو اړتياوو پوره کول د دولت دنده ده او په نتيجه کې يې خ

 د دولت مخارج لوړېږي.

. دميوکرايس او په دې پورې اړونده آزادي، حکومتونه دېته هڅوي ترڅو د عايدو د مجدد وېش لپاره ۷

د لري خپلو مخارجو ته پراختيا تصاميم ونييس او د هغو طبقاتو د بهرتوايل لپاره چې ټيټ عاي

 ورکړي.

. ايډيالوژيکي بدلونونه، يعنې د کالسيکانو د فردي اصولو له منځه تلل او په اقتصادي چارو کې د ۰

دولت  قوي او مخ پر زياتېدونکې مداخلې د دولت د مخارجو د زياتېدو سبب شوی. مثالً د 

دولت دندې هم د دولت د مخارجو له  کالسيکانو په وخت کې دولت د مداخلې حق نه درولود. د

امله ناچيزه بڼه درولوده لېکن د مداخلوي مفکورو په منځ ته راتلو رسه چې اوس په ټولو پانګوالو 

هېوادونه کې موجود دي د دولت دندې او په نتيجه کې د هغوی مخارج ډېر زيات شوي دي، چې 

الی د دولتي تشبثاتو او رشکتونو په بڼه خصوصاً په اقتصادي او توليدي حاالتو کې د مخارجو زياتو 

 ليدل کېږي.

. په صنعتي ټولنو کې د نفوسو مترکز او په اقتصادي زېربنايئ ساحو کې د دولتونو مخارج په هامغه ۰
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 اندازه لوړ کړي.

. د اقتصادي بحرانونو او ناقص استخدام منځ ته راتلل او خصوصاً په پرمختيايي هېوادونو کې د ۳

سياست کې د دولت مداخله چې د پراختيا سبب يې شوی دی او په نتيجه کې د استخدام په 

 دولتونو د مخارجو د زياتوايل سبب ګرځېدلی.

. د اداري تخنيک او ماليه ګذارۍ په مخارجو کې د اصالحاتو راوستلو هم د دولت مخارج لوړ کړي ۸

 دي.

برخه تشکيلوي، چې که څه هم دغه  . څرنګه چې حريب او نظامي مخارج د دولت د مخارجو د پام وړ۷

مخارج په عمومي مخارجو کې د ونډې له نظره د هر هېواد د سيايس رشايطو تابع وي، خو په 

 عمومي ډول صعودي مسري ښکاره کوي.

. باآلخره په جګړو کې مادي او ځاين خسارات او د جګړو له مترضرو او معيوبينو رسه د دولت مرستې ۳

 زياتوايل سبب ګرځي.د دولتونو د مخارجو د 

له پورته ذکر شويو عواملو څخه پرته چې ځينې يې د پرمختيايي هېوادونو په برخه کې هم صدق 

کوي او په پرمختيايي هېوادونو کې د دولت د مخارجو د زياتېدو تر ټولو څخه عمده عوامل د انکشايف 

د پورونو او مرستو زياتېدل دي او په پروژو متويل او همدارنګه د بهرنيو هېوادونو او نړۍ والو مؤسساتو 

لنډ ډول کوالی شو چې ووايو چې په پرمختللو او صنعتي هېوادونو کې د دولت د مخارجو د زياتوايل او 

پراختيا علتونه اقتصادي او تخنيکي پرمختګ دی. په داسې حال کې چې په پرمختيايي هېوادونو کې 

 رمختګ لپاره د موقع مساعدول دي.د دولت د مخارجو د پراختيا عامل د اقتصادي پ

 : د دولتي مخارجو د مناسبې اندازې د ټاکلو په اړه نظرونه -۸

تر اوسه پورې  د دولت د مخارجو په نسبي او مطلق زياتېدو باندې بحث وشو، مګر په دې بحث 

معنا چې دغه ونه شو چې دغه د دولت زياتېدونکي فعاليتونه د يوه اقتصاد لپاره ګټور دي او کنه په دې 

د دولت زياتېدونکي فعاليتونه د مجموعي اقتصادي مؤلديت او په نتيجه کې د مجموعي اقتصادي رفاه 

 کوالی يش لوړ کړي او کنه؟

د مرکزي پالن په اقتصادي نظام کې اصالً دغه پوښتنه نه مطرح کېږي، ځکه هلته د فعاليتونو د 

اندازه دولتي فعاليتونه زيات يش په هامغه کچه پرمختګ يوازينی حامل دولت دی. هلته چې په هره 

په اقتصاد باندې ښه اغېزه لرلی يش. په يوه پانګوال اقتصادي نظام کې چې د دولتي فعاليتونو تر 

څنګ خصويص سکتور هم د اقتصاد د پرمختګ لپاره يو مهم عامل ګڼل کېږي، بايد دغې پوښتنې ته 

دولت مساعده ونډه چې اقتصاد يو ښه حالت ته ځواب ورکړل يش چې په مجموعي اقتصاد کې د 

بوځي بايد موجوده وي کېدای يش: دلته مونږ کوالی شو چې هر څومره په اقتصادي نظام )پانګوال( 

کې د دولت مختلفو فعاليتونو ته پراختيا او زياتوالی ورکړو. په هامغه اندازه له امکاناتو نه استفاده او يا 
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صويص ساحه کې کم يش او برعکس هغه هم د دولت د فعاليتونو د د توليد له عواملو څخه په خ

کمېدو په ساحه کې يې فعاليت په خصويص اقتصاد کې پراختيا پيداکوي، چې دغه موضوع د شکل له 

 نظره په الندې ډول ښودل شوې ده:

د ګراف افقي کرښه د هغو شيانو توليد راښيي چې خصويص افراد يې توليدوي. د ګراف عمودي 

 ه د هغو شيانو توليد راښيي چې په دولتي سکتور کې توليدېږي.کرښ

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

د تېرې صفحې په ګراف کې ليدل کېږي چې هر څومره د خدمت وړ شيان د دولت له الرې ډېر 

مستقيم  tتوليد يش هامغه اندازه د توليد د امکاناتو يا د توليد عوامل خصويص افرادو ته کمېږي. د 

دي خط يا د مجموعي توليt خط د ګراف په مخ باندې د مجموعي توليدي اقتصاد امکانات راښيي دا د 

اقتصاد امکانات کوالی يش چې محدب يا مقعر شکل اختيار کړي. په منحني يا محدب شکل کې 

ليدل کېږي چې په ابتداء کې دغه زياتوالی د توليداتو په واسطه د دولت له نظره د اقتصاد لپاره ګټور 

يانو د ګټې ګڼلی شو، ځکه د توليد شويو شيانو د ګټې زياتېدل د دولت له نظره د هغو توليد شويو ش

 کموالی کوم يې چې شخيص افراد توليدوي لوی وي.

 

 

 

 

 

 

T  ۵۴۵  

 د خصويص سکتور توليد

 د دولتي سکتور توليد

باندې د مجموعي اقتصادي مه کرښه مستقي په ( شکل:۶۱) 

 توليد امکانات
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د پورتنيو عواملو له درکه د دولت توليد شوي شيان د خصويص افرادو د توليد په پرتله زيات 

په اندازه رصف نظر کوي په داسې حال  x1 توليدوي مثالً خصويص سکتور د توليد له مقدار څخه د 

. نو په له مقدار څخه زيات وي توليدويx1 په اندازه چې د  y1کې چې د دولت د توليد له مقدار څخه د 

دې خاطر ډېره ګټه الس ته راوړي نو د دولت په واسطه ددغو توليد شويو شيانو د ګټې د زياتوايل تر 

op  نقطې پورې، يعنې تر ټولو مساعده نقطه زياتېږي. له دې نقطې څخه په تجاوز چې په ګراف کې

د هغې پر ځای د په اندازه رصف نظر کوي او  x2يې ګورئ، خصويص سکتور د توليد له مقدارڅخه د 

y2  په اندازه چې لهx2  څخه کم يې توليدوي نو ځکه دولت د هغو عواملو د کم توليد له مخې چې

خصويص اقتصاد يې توليدوي توليد کړی. نو په نتيجه کې به مجموعي توليد او مجموعي ګټه په 

او مناسبه کڼل  اقتصاد کې کمېږي. نو له دې وجې د مجموعي اقتصاد توليد او د عامه ګټه معقوله

په نقطه کې بند کړي او وړاندې op کېږي چې په پورتني حالت کې به دولت خپل توليدي فعاليتونه د 

له هغې به خپلو توليدي فعاليتونو ته پراختيا ورکړي ځکه چې په دې صورت کې د ميل اقتصاد په زيان 

نقطې څخه پورته خصويص له  opدی چې د دامتامېږي او اجتامعي محصول کمېږي او د هغې دليل 

افراد د توليد له زيات مقدار رسه د ګټې له ايجاد څخه رصف نظر کوي په داسې حال کې چې دولت 

 به د توليد په کم مقدار رسه په کمه ګټه په اقتصاد کې نتيجه ورکوي.

په مقعر منحني کې موضوع د پورته حالت برعکس ده. هغه داچې د دولتي او خصويص توليداتو 

ځ د يوې معلومې نقطې ټاکل رصف يو ګرافيکي اهميت لري او د يوې مناسبې نقطې په منځ کې ترمن

په منحني باندې د يوې نقطې ټاکل تقريباً ناممکن دي، ځکه چې د تثبيت لپاره اسايس علتونه د 

OP  

Y1  

 خصويص توليد

 دولتي توليد

 يتوليد موعي اقتصادد مجپه محدب منحني کې  :( شکل۶۱)

 امکانات

Y2  

X1  X2  O  
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ارزښت له ګټې څخه د دولت لپاره او نه د خصويص توليد لپاره موجود دی. دليل يې دادی چې د 

په لومړيو مراحلو کې د دولت په واسطه د توليد شويو شيانو ګټه د خصويص افرادو د توليدي ګراف 

 ګټې په پرتله کمه شوې ده.

 

 په مقعر منحني شکل کې د مجموعي اقتصاد توليدي امکانات :( شکل۰۷)

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

څخه رصف نظر کوي او دولتي سکتور په هامغه اندازه  x مثالً خصويص سکتور د توليد له مقدار 

له توليد څخه چې له هامغه مقدار څخه کم دی توليدوي يې او د هغې په تعقيب خصويص سکتور y د 

مقدار څخه چې له هغې څخه لږ دی  y1له توليد څخه رصف نظر کوي او دولتي سکتور له  x1د 

 توليدوي.

په نقطه کې د توليد مقدار د دولت او خصويص سکتور په عني عواملو رسه تقريباً يو شان دی  kد 

يد څخه رصف نظر کوي او د دولتي سکتور د تول x3په دې معنا چې خصويص سکتور د توليد د مقدار 

له لوړې نقطې څخه په عني عواملو رسه د دولت توليد د  kرسه مساوي دی، توليدوي. د  y3مقدار له 

مقدار څخه رصف نظر کوي او  x4خصويص اقتصاد په پرتله ډېر توليدوي، يعنې خصويص اقتصاد له 

ي کې مقدار توليدوي چې له دې څخه دې پردې اساس په منحن y4دولتي توليد په عني عواملو رسه 

مقعر حالت وغوښتل يش، چې په دې وسيله تر ټولو موزونه نقطه تثبيت او معلومه يش او په مجموعي 

اقتصاد کې کموالی پيداکوي. د منحني په محدب حالت کې چې مخکې يې هم يادونه وشوه تر ټولو 

چې د خط کوم  tمساعده نقطه په هغه ځای کې موقعيت لري چې بال رجحانه اجتامعي منحني چې د 

 په نقطه کې واقع دي. Sميل اقتصاد د توليداتو امکانات راښيي، د 

 دولتي توليد

K  

Y3  

 خصويص توليد

Y4  

X3  X4  

Y1  

Y2  

X1  X2  O  



   عامه اقتصاد//   214

 

 

 ( شکل: په محدب او مقعر شکل  کې د مجموعي اقتصاد توليدي امکانات۰۳)

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 منحني ګانې او نورې بال رجحانه اجتامعي منحني ګانې راښيي. ۰او ۷، ۲، ۰په پورتني شکل کې  

بال رجحانه منحني ګانې: هغه هنديس محل دی چې د دوه شيانو د مقدار له ترکيب څخه چې د 

ټولنې اجتامعي ګټه رامنځ ته کوي. هر څومره چې بالرجحانه منحني ګانې له محور څخه لرې وي په 

غه اندازه ډېره زياته اجتامعي ګټه لري، ځکه چې کومې منحني ګانې چې له مرکز څخه لرې واقع هام

کېږي په هامغه اندازه ډېر ترکيبات جوړوي. نو په دې خاطر ګټه يې هم ډېره وي مثالً د پورتني شکل 

منحني په  ۰په پرتله ډېر دی لېکن د  ۲او  ۰ بالر جحانه منحني ګټورتوب د ۷په منحني ګانو کې د 

منحني د مجموعي اقتصاد توليدي امکانات راښيي.  TRپرتله کم ګټورتوب لري. په پورتني شکل کې د 

پورتنۍ منحني ګانې د دولت او خصويص افرادو د توليد امکانات راښيي )د توليد د عواملو په عني 

رکيب او د کمو حالت کې( د فعاليت منحني د توليد هغه مساعده نقطه راښيي چې د يوه مساعد ت

مخارجو لرونکی وي. نو په دې خاطر له علمي پلوه ددې تثبيتول چې کوم ترکيب له ډېرو امکاناتو 

 څخه د متام شد مرصف له کومو څخه جوړېږي. نو دا ډېر مشکل او حتی ناممکن دی.

و په ايټالوي عاملانو )مازوال او پنتيليون( کوشش وکړ چې هغه ګټه چې دولت يې د خپلو فعاليتون

نتيجه کې الس ته راوړي د هغه ګټورتوب رسه پرتله کړي چې خلک يې د مالياتو د ورکړي په مقابل 

 (۰۰: ۰کې له السه ورکوي. )

ليندال چې له دې ګروپ رسه تړاو لري کوشش يې وکړ ترڅو د دولت په مخارجو باندې د پاريتو تر 

عاليت په هغه وخت کې ګټور او معقول ټولو مساعد حالت تطبيق کړي. د نوموړي له نظره د دولت ف

T 

 خصويص توليد

  دولتي توليد

R  

S 

2 

1 

3 
4 
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ګڼلی شو چې هغه ګټور توب چې دولت يې يو شخص ته رسوي بايد د بل شخص ګټورتوب مترضر نه 

کړي. د نوموړي په وينا د يوه شخص د رفاه کچه د يوه بل شخص د مرصف په وسيله لوړولی شو. 

ځ مقايسه تررسه کړو. په داسې حال ددغې ستونزې د حل لپاره کوالی شو چې د افرادو د ګټورتوب ترمن

کې چې دغه کار ناممکن دی خو چې دا د يوه شخص خپله ګټه ده )موضوع ده( نو په دې خاطر ددې 

موضوع لپاره قوي معيارونه په پام کې نه دي نيول شوي او له بلې خوا )پاريتو( په خپله تيوري کې د 

داچې دولتي تدابري يوازې د دوه وګړو لپاره اړخ توضېح شوي سياست اړخ بلکل له پامه غورځولی او بله 

نه لري، بلکې ډېر وګړي ترې استفاده کوي او په دې ترتيب د ګټې توزېع د دولت لخوا تررسه کېږي او 

په هغه پورې ارتباط نييس، په دې معنا چې د يوه شخص د ګټې له منځه تلل د نورو ډېرو افرادو د 

استفاده کوي برخمن دي. نو په دې ترتيب د دولت لخوا  توزېع  ګټې لپاره چې له دولتي خدماتو څخه

 شوې ګټه تررسه کېږي.

د ماسګريف د نظريې په تطبيق رسه څنګه چې د عامو خلکو د اړتياوو د پوره کولو لپاره دولتي شيان 

و د لکه خصويص شيان چې د بازار په مرسته نه رفع کېږي نو په دې خاطر بايد د عامو افرادو اړتياوې ا

 دولت د مصارفو ټاکل هم د يوه سيايس تصميم په نيولو رسه ټاکلی يش.

نتيجه اخيستلی شو چې دا په سرتګو ليدلی شو چې تر ننه پورې هم تو څخه دا توضېحا تنيوپورله 

په سم ډول نه دی حل شوی. نو په دې خاطر د عمل په ساحه کې بايد سيايس تصميم ونيول يش 

اقتصاد په فعاليتونو کې مؤثره ونډه ولري. البته په دغو موضوعاتو کې په چې دولت بايد د مجموعي 

 ټولو اقتصادي او غري اقتصادي عواملو باندې تصميم نيول، مايل سياست تر تأثري الندې راويل.

 :د دولت د مخارجو ډولونه -۷

ه لنډ د دولت د مخارجو ډېر ډولونه موجود دي چې دلته يې هغه چې علمي اهميت لري، چې پ 

 ډول ترې يادونه کوو.

 . د ترتيب له نظره وايي چې د منظمو او غري منظمو مخارجو ترمنځ بايد تفکيک ويش.۰

: هغه مخارج دي چې په هره مايل او بودجوي دوره کې په منظم ډول راګرځي او د منظم مخارج

مخارجو مثالونه د هغه پر بناء حجم او اندازه يې له مخکې څخه د اټکل او محاسبې وړ وي. ددغو 

دولت د مامورينو معاشونه او د دولت د استخدام شويو افرادو مخارج، د ربحې لپاره دولتي پور او د 

 دولت د ترميم  مخارج او نور.

: د پورته عبارت معکوس له څو ډوله مخارجو څخه دي چې په غري مرتب او غري غري منظم مخارج

په غري مرتقبه  ډول د اجراء وړ ګنل کېږي لکه د جګړې مخارج منظم ډول او په خاصو داليلو او اکرثاً 

او يا هغه مخارج کوم چې دولت يې له اقتصادي بحران رسه د مقابلې په خاطر مرصفوي او يا هغه 

 مخارج چې دولت يې د طبيعي پېښو د مخارجو لپاره مرصفوي او نور.
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ې وجود لري، په دې معنا چې د دولت د بېلتون يوه بله نښه چې د مخارجو د نوعيت په تکميلولو ک

منظم مخارج هغه مخارج دي چې په عمومي حالت رسه د دولت د ماليايت وسايلو او د دولت د نورو 

منظمو عوايدو له الرې متويل شوي دي. همدارنګه د منظمو او غري منظمو مخارجو ترمنځ اسايس 

ده، يعنې مخارج د يوې شخيص  جالوالی د هغې دوام او هغه ساحه چې استفاده ترې کېږي هم

موضوع لپاره کوالی شو چې په يوه مملکت کې په منظمو مخارجو او په بل مملکت کې په غري منظمو 

مخارجو رسه استعامل يش. د مثال په توګه هغه مخارج چې د پلونو د جوړولو او د سيالبونو د الرې 

په منظمو مخارجو کې شامل يش او په لپاره په يوه مملکت کې د ډېرو سيالبونو لپاره کوالی يش 

داسې حال کې چې په بل مملکت کې چې سيالبونه راځي کېدای يش چې په غري منظمو مخارجو کې 

شامل وي. د منظمو او غري منظمو مخارجو د نامعلوم علت په واسطه د بودجې د پالنونو د هغو حاالت 

 په ځينې مملکتونو کې د مخارجو دا ډول وېش نه قبلوي.

رنګه چې غري منظم مخارج چې يادونه يې وشوه په پورونو وسايلو باندې متويلېږي. نو پردې څ

اساس دولت ته ددې امکان برابرېږي، چې دا ډول مخارج په راتلونکي نسل باندې ووېيش، ځکه چې 

پور يې په راتلونکي کې ادا کېږي چې د هغو په متويل کې راتلونکي نسلونه د هغوی د مالياتو په 

رکړې رسه په هغوی کې شامل وي. د پورونو نهايئ وېش په دې دليل رسه په راتلونکو نسلونو باندې و 

دادی چې متويل شوې پروژې د پور د ګټې له الرې نه يوازې د موجوده نسلونو، بلکې راتلونکو نسلونو 

اوسنيو پروژو  لپاره هم موجود دی. نو پردې اساس په عادالنه ډول رسه ښکاري چې راتلونکي نسلونه د

 له ګټې څخه برخمن کېږي نو د مخارجو په متويل کې هم بايد ونډه ورکړل يش.

: ګټور مخارج څو ډوله . د ګټورتوب  له نظره بايد د ګټورو او غري ګټورو مخارجو ترمنځ توپري ويش۲

م مخارج دي چې له هغوڅخه الس ته راغيل عوايد اقالً د دولت مرصف شوې پانګونې ته په مستقي

ډول کايف وي لکه د دولت هغه مخارج کوم چې د دولت د توليدي پروژو مثالً دولتي تصدۍ او دولتي 

رشکتونه چې په دې صورت کې دولت خپل شيان او خدمات په مستقيم ډول د پيسو په مقابل کې 

غه له خلکو ته وړاندې کوي او د ده الس ته راغيل عوايد د پروژو له مخارجو رسه پرتله کېږي او د ه

 مخې د پروژې ګټه تثبيت کېږي.

غري ګټور مخارج د پورته وينا برعکس له څو ډوله مخارجو څخه دي چې له هغو څخه الس ته 

راغلې ګټه د دولت له پانګونه څخه په مستقيمه توګه بسنه نه يش کوالی او يا داچې اصالً د مستقيم 

يئ پروژو څخه الس ته راځي چې په دې عايد وړ نه وي لکه د دولت هغه مخارج کوم چې له زېربنا 

حالت کې دولت کوم مستقيم عايد الس ته نه يش راوړلی. ددې موضوع په ارتباط د نافعيت او مؤلديت 

ترمنځ جالوالی راځي،  په دې معنا چې د دولت نافع مخارج ځينې وخت کېدای يش چې غري مؤلد هم 

ې د مرستې پر اساس له دولت رسه وي او د يش مثالً د دولت هغه پانګونه چې په دولتي تصديو ک

تقاضا پر اساس له واقعي بازار رسه او له مرستې پرته د دولت خپل موجوديت نه يش ساتلی او دغه 
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حالت په خاص ډول رسه هغه وخت ليدل کېږي چې دولت د خپل رضورت وړ شيان د بازار له قېمت 

ه دې حالت کې دولت خپل غري فعاله تصدۍ څخه په لوړه پيامنه له دولتي تصديو څخه واخيل چې پ

تقويه کوي او د هغې په مقابل کې ممکن د خصويص اقتصاد فعاله تصدي له ماتې رسه مخ يش، 

ځکه چې په ميل اقتصاد کې د هغې مؤلديت کموالی مومي نو ځکه هم د هغې مخارج د غري مؤلدو 

حاالتو کې کوالی يش چې د دولت  مخارجو په ډله کې حسابېږي. پورتنی معکوس حالت په ډېرو هغو

غري نافع مخارج د ميل اقتصاد له پلوه وي لکه د زېربنايئ پروژو مخارج چې د کم وخت له مخې دولت 

ته کوم عوايد او يا مستقيم منفعت نه لري خو د اوږد وخت له مخې د مؤلد اقتصاد په لوړوايل کې ډېر 

لت مخارج د کار قدرت او توامنندي پورته بيايي او د مهم رول لري مثالً په روغتيايي حاالتو کې د دو 

تعليمي مخارجو له الرې دولت ته تکړه فني او قابل پرسونل الس ته ورځي، چې د هغوی له کار څخه 

په راتلونکي کې استفاده کېږي. همدارنګه ټولې هغه پروژې لکه زېربناېي، اوبو لګلولو، مواصاليت 

ې نورو جوړونه په مربوطه او خاصو حاالتو کې توليدي اقتصاد لوړوي او )بندونو، ويالو، سړکونو( او داس

 په نتيجه کې په توليدي اقتصاد باندې خپل تأثريات اچوي.

د مخارجو په منځ  : د کتنې او تعقيب له مخې هغه اهداف او وظيفې چې په مختلفو ساحو کې۷

مخارج، په تحقيقايت چارو کې کې دي بايد جالوالی پکې رايش لکه په دفاعي چارو کې د دولت 

مخارج ، په کرهڼه کې د دولت مخارج، په مناقاليت چارو کې د دولت مخارج او په اجتامعي چارو کې 

 د دولت مخارج او داسې نور.

د پورتنيو ټولو مخارجو لپاره معلوم او مشخص حدود چې د هرې وظيفې لپاره معلوم وي موجود نه 

ت د وظيفې په ساحه کې مشکالت ليدل کېږي مثالً ډېره مشکله ده دي، يعنې په دې خاطر اکرثه وخ

چې د علمي او تحقيقايت وظيفو ترمنځ معلوم او مشخص حدود وټاکل يش. په دې حالت کې دوه ذکر 

شوې ساحې له يو بل رسه ګډې شوي دي يا د مثال په توګه که چېرې دولت وغواړي چې فرعي 

بهرت انتقال لپاره جوړ کړي. نو دغه وظايف کېدای يش چې د  سړکونه د زارعتي پيداوار د آسانه او

زراعت او مواصالتو ترمنځ مشرتک رول ولري، چې په دې حالت کې هم د ساحو مختل والی منځ ته 

راځي. نو په دې خاطر ددې ډول مخارج وېش ته معلوم حدود نه شو تعينولی او د هغې نتيجه داده چې 

ت کې نه تررسه کېږي. په هغو هېوادونو کې چې هلته بيوروکرايس ځينې وخت د مخارج په مناسب وخ

 موجوده ده په هغو هېوادونو کې د مخارجو تررسه کېدل په مکمل ډول رسه منع دي.

د تأثرياتو له نظره دولتي مخارج کوالی شو د مؤثرو شتمنيو او د غري مؤثرو شتمنيو په مخارجو . ۰

ډوله مخارج دي چې د دولت د شتمنۍ په تشکيل کې شامل : د شتمنۍ مؤثر مخارج څو رسه بېل کړو

وي لکه زېربنايئ اقتصادي مخارج چې د دولت په شتمنۍ کې تأثري نه لري، بلکې په يوه حسايب دوره 

کې له منځه ځي لکه استهالکي مخارج، د محروقاتو مخارج، هغه مخارج چې دولت يې د خپلو سامان 

 لري، د تنوير، پالن ګذارۍ او ګدام مخارج او نور. آالتو او وسايلو لپاره ورته رضورت
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د استفادې له نقطه نظره د دولت مخارجو په منځ د تثبيت شويو او غري تثبيت شويو مخارجو په . ۰

. د تثبيت وړ مخارج هغه مخارج دي چې د هغوی استفاده کوونکي معلوم وي لکه شکل جالوالی راځي

و کې مقدار د مريضانو تثبيت کېږي يا په ښوونځيو کې او يا په په دولتي شفاخانو کې مخارج چې په هغ

پوهنتونونو کې چې د شاګردانو او محصلينو شمېر تثبيت کېږي او نه تثبيت کېدونکي مخارج هغه 

مخارج دي چې د هغوی استفاده کوونکي تثبيت او معلومېدلی نه يش مثالً په دې باندې نه پوهېږو 

پارک څخه چې هريو يې دولت ته خاص مخارج لري هره ورځ څومره  چې له يوه سړک، پله، باغ او

 خلک له هغو څخه استفاده کوي.

د تأثرياتو له الرې مخارج په عايد او استخدام باندې د دولت د مخارجو په منځ کې د دولت د . ۳

دنې د شيانو او د انتقايل تادياتو له الرې بايد جال يش. د دولت مخارج د پېرو  خدماتو د پېرودنې شيان

او خدمتونو لپاره يا د دولت د جاري مخارجو په موخه او يا د پانګونې په خاطر تررسه کېږي. په هر 

حالت کې د دولت د شيانو تقاضا کوونکي او خدمت کوونکي ښکاره کېږي. څنګه چې دا ډول مخارج د 

 ي.توليداتو د لوړوايل باعث ګرځي، نو په دې خاطر د عوايدو توليد هم لوړېږ

همدارنګه دولت يو ډول مخارج د شيانو لپاره وجود لري، چې د عوايدو د لوړوايل باعث نه ګرځي 

مثالً کله چې دولت يو ټوټه ځمکه يا تعمري د خپلو رضورتونو د رفع کولو لپاره له خلکو څخه اخيل چې 

محصول کوم نوی په دې حالت کې رصف د شتمنۍ د ملکيت تغيري منځ ته راځي او په دې دوره کې د 

 توليد منځ ته نه راځي.

انتقايل تاديې هم د مرسته شوي شخص عايد لوړوي خو هغه عايد چې د اقتصادي فعاليتونو څخه 

رسچينه اخيل نه لوړوي، چې په دې حالت کې دولت د پيسو وسايل له مقابل خدمت پرته مرسته 

افرادو، معيوبينو، ماشومانو او د پاخه عمر  کوونکو ته انتقالوي. د انتقايل تادياتو مثالونه له وزګارو

کسانو رسه مرسته او داسې نور. په پورته ذکر شويو حاالتو کې اضايف عايد نه پيل کېږي لېکن دولت د 

 پيسوساتل له ماليه ورکوونکو څخه په ماليه پيدا کوونکو باندې د انتقايل تادياتوله الرې توزېع کېږي.

له مخې په منځ د وزاريت او واقعي پرنسيپ مخارج بايد جال  د اداري او وظيفوي صالحيت. ۸

. د وزاريت پرنسيپ له الرې پوهېږو چې انفرادي، اداري حوزې يا د کورنيو چارو وزارت څرنګه يش

مخارج تررسه کوي له دې نقطې نظره دلته د مسئوليت د مطرح کېدو سوال پيدا کېږي، په دې معنا 

ه کېږي چې خپلو لوړو مقاماتو ته مسئوليت ولري. هرکله چې د چې مخارج له کوم مقام څخه تررس 

دولت ترتيب شوي مخارج د وزاريت پرنسيپ له مخې ډېر اهميت ولري، يعنې هغه مخارج چې د دارنګه 

اهدافو لپاره تررسه کېږي، نو په دې حالت کې له واقعي پرنسيپونو څخه بحث کېږي چې دغه واقعي 

په نوم هم يادېږي. په افعانستان کې د دولت بودجه د وزاريت پرنسيپ له  پرنسيپونه د وظيفوي پرنسيپ

الرې ترتيبېږي او پردې رسبېره د وزارت په داخل کې د عادي مخارجو او د دولت د انکشايف مخارجو 

 ترمنځ بايد تفکيک ويش.
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 عادي مخارج هغه مخارج دي چې د دولت له ورځنيواو جاري مخارجو څخه بحث کوي. انکشايف

مخارج  په انکشايف پروژو پورې تړاو لري او په خپل وار رسه د زېربنايئ اقتصاد )هغه مخارج چې د 

سړکونو د جوړولو لپاره وي، د کانونو او صنايعو مخارج، د روغتيا مخارج او داسې نور( او په تحقيقايت او 

 کې شامل کېږي.پالن ګذاري مخارجو وېشل شوي دي، چې هريو يې په پای کې د بودجې په وېش 

د راتلونکو  Calm. کلم . د ارتباط له نظره د دولت مخارج له اقتصادي بازار رسه يوځای وي۷

 مخارجو ترمنځ يو ډول جالوالی وړاندې کړی دی.

a هغه مخارج کوم چې د دولت د موجودۍ، ساتنې او مواظبت لپاره چې د دندو له تر ټولو مهمو ډولونو .

خارج جوړوي، دغه ډول مخارج له اقتصادي بازار رسه مستقيم ارتباط نه او په نتيجه کې د دولت م

لري. دا ډول مخارج د هر اقتصادي نظام لپاره رضوري وي او د يوه اقتصادي نظام لپاره ځانګړي 

 نه وي.

b هغه مخارج چې د توليدي عواملو په توګه د اقتصادي بازار د پراختيا لپاره رضوري وي يا په عمومي .

ټولو تصديو د ګټو لپاره او يا د عامو خدماتو په توګه د معلومو ګروپونو د ګټې په شکل متام  توګه د

يش. لومړی ډول مخارج چې په عمومي ډول د ټولو تصديو د ګټې لپاره متامېږي د مثال په توګه د 

ملکيت د تأمني له حقوقو څخه، دوهم ډول مخارج لکه چې د معلومو ګروپونو د ګټې لپاره 

ېږي، سهامي حقوق دي چې د معلومو تصديو کريډټي قدرت، يعنې د سهامي  رشکتونه متام

 لوړوي.

C هغه مخارج کوم چې له اقتصادي بازار رسه د رقابت په حال کې وي لکه په تعليمي برخه کې د .

دولت فعاليتونه، مناقالت او نور چې دغه دواړه ذکر شوي فعاليتونه کوالی يش د رقيب په توګه او 

 په مکمل ډول د اقتصادي بازار په فعاليتونو کې برخه واخيل. يا

D د هغو مخارجو ډولونه د کوم په واسطه چې دولت د اقتصادي بازار عمليې ته تغيري ورکوي او په .

الزمه موقع کې د نامطلوب اقتصاد له پراختيا څخه مخنيوی وکړي لکه هغه مخارج کوم چې د 

اره په هغه وخت کې چې اقتصاد له بحران او وروسته وايل رسه مخ تشويق او د پانګونې د تقويې لپ

 وي.

کلونو پورې  ۰۷۷۷ -۰۷۷۲د افغانستان اسالمي جمهوريت د دولتي مخارجو د پرمختګ سري له  -۰۱

 )ارقام په مليون ډالر(

 ( جدول۰۳)

 ۰۷۷۲ ۰۷۷۷ ۰۷۷۰ ۰۷۷۰ ۰۷۷۳ ۰۷۷۸ ۰۷۷۷ 

د عادي بودجې 

 مخارج

۰۰۷ ۳۱۷ ۳۸۷ ۷۷ .۷۷۰ ۰۱۸۲ ۰۷۱۸.۰۳ ۰۳۱۳.۷۱ 
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د انکشايف بودجې 

 مخارج

۰۷۳ ۸۸۱ ۰۲۱۳ ۰۷۸۰.۸۳ ۰۰۰۱.۰۳ ۰۷۷۷.۰۳ ۰۰۰۸.۲۷ 

د اصيل بودجې 

 مجموعي مخارج

۳۰۸ ۰۷۸۷ ۰۷۷۰ ۲۲۱۰.۳۰ ۲۳۰۲.۰۳ ۲۳۳۰.۷۰ ۲۳۲۰.۱۷ 

د بهرنۍ 

)انکشايف( بودجې 

 مخارج

۲۰۷۲ ۷۰۰۰.۷ ۷۰۷۱ ۲۳۰۳.۰۲ ۲۰۰۰.۷۰ ۰۷۰۳.۰۰ ۷۷۳۳.۳۲ 

د ميل بودجې 

 مجموعي مخارج

۲۷۲۳ ۰۷۷۲ .

۷ 

۰۱۳۰ ۰۰۰۰.۱۳ ۰۱۰۸.۰۰ ۸۰۰۰.۰۱ ۳۲۳۷.۳۰ 

 کاله پورې بودجه ۰۷۷۷ - ۰۷۷۲مأخذ : له 

 

 کاله پورې ۰۷۷۷- ۰۷۷۲( شکل: د افغانستان دولتي مخارجو سري له ۲۱) 

 کاله پورې ۰۷۷۷- ۰۷۷۲د افغانستان د دولتي مطلقو مصارفو د انکشاف سري له 
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مليونه ډالره زيات شوي دي چې د دولت د عادي بودجې په مخارجو کې صعودي حالت راښيي. 

انکشايف بودجه هم يو ډول انکشايف حالت نه لري چې په عام ډول د بهرنيو په مرستو چې د نړۍ والو 

 مؤسسو او هېوادونو لخوا تررسه کېږي، تابع ده. لېکن په مکمل ډول د مملکت د اصيل بودجې مخارج

کال کې اضافه والی ۰۷۷۷مليونه ډالرو او په  ۲۳۲۰.۱۷مليون ډالرو څخه  ۳۰۸کال څخه له  ۰۷۷۲له 

 وشو او يو صعودي حالت دی.

افعانستان  د .د خارجي بودجې مخارج په دغو کلونو کې  مختلف او په خارجي مرستو پورې تړيل وو

او  ۰۷۷۰سرتاتيژي پر اساس په تېرو  نستان د ميل پرمختياييافعا اسالمي جمهوري دولت مخارج د د

 کلونو کې په مليون ډالر(. ۰۷۷۷

 ( جدول  په عادي بودجه کې د سکتورنو مخارج۰۸. )۰

 ۰۷۷۷ ۰۷۷۸ ۰۷۷۳ ۰۷۷۰ ۰۷۷۰ سکتورونه

 ۸۸۱.۷۲ ۷۲۰۷.۸ ۷۰۱۷.۷ ۰۲۱.۸۷ ۷۳۷.۳۱ أمنيت

حکومتويل، د قانون 

 حاکميت او د برش حقوق

۷۲.۰۸ ۰۱۸.۷۱ ۷۰۰.۰ ۷۸۰ ۰۰۰.۰۷ 

 ۰۰۷.۲۳ ۰۸۷۱.۳ ۰۷۰۰ ۰۳۳.۱۰ ۰۱۰.۷۷ زېباء او طبيعي منابع

 ۰۳۰،۷۰ ۸۰۰.۷ ۰۲۳.۰ ۲۷۰.۰۷ ۲۷۱.۷۰ معارف

 ۰۷۸.۳۰ ۷۲۰.۷ ۷۷۱.۳ ۳۷.۰۰ ۰۳.۳۰ روغتيا

 ۲۳۲.۳۱ ۷۲۷.۳ ۰۰۷۲.۷ ۰۰۷.۲۷ ۷۱۳.۸۱ کرهڼه او د کليو پراختيا

 ۰۸.۰۱ ۰۳۰.۳ ۰۳۳.۲ ۰۱.۲۰ ۰.۱۰ ټولنيز مالتړ

د د اقتصاد اداره او 

 خصوصی سکتور انکشاف

۸۷.۰۲ ۰۱۰.۳۷ ۰۳۳۳ ۲۷۸.۰ ۰۲۲.۳۷ 

 ۰۳.۷۰ ۲۱۰ ۰۰۰.۲ ۰۷۷.۱۸ ۰۰۸.۷۷ نور کوډونه

 ۲۰۳۰.۱۲ ۸۳۱.۷ ۰۷۰۰۰ ۲۲۱۰.۷۳ ۰۸۰۷.۱۲ مجموعه

 کاله پورې په عادي بودجه کې د سکتورونو مخارج  ۰۷۷۷- ۰۷۷۲( شکل:  له ۲۰)
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 انکشايف بودجې د سکتورونو مخارج( جدول د ۰۷) - ۲

 ۰۷۷۷ ۰۷۷۸ ۰۷۷۳ ۰۷۷۰ ۰۷۷۰ سکتورونه

 ۰ ۰۰.۳ ۰۸.۳ ۰۰.۷۰ ۲۸.۷ أمنيت

حکومتويل، د قانون 

 حاکميت او برش حقوق

۷۰.۷۰ ۰۲.۲۳ ۰۷.۷ ۰۰.۰ ۲۲.۷۰۲ 

 ۰۲۲.۷۷۰ ۲۳۱.۰ ۰۸۰.۰ ۳۱.۰۰ ۰۷۲.۷۱ معارف

 ۰۰۱.۸۱۰ ۳۰.۳ ۰۱۷.۰ ۸۲ ۷۲.۳۲ روغتيا

 ۲۳۰.۰۳۳ ۷۳۲ ۰۳۰.۳ ۷۳۳.۷۱ ۲۳۰.۰۳ پراختياکرهنه او د کليو 

د اقتصاد اداره او د 

 خصويص سکتور پراختيا

۰۳.۰۰ ۷۰.۰۳ ۰۷.۷ ۰۲۰.۰ ۰۰.۱۳ 

 ۳۷.۱۸۱ ۰ ۲۲.۰ ۲۱.۷۳ ۰ ټولنيز مالتړ

 ۰۳.۷۰ ۰۰۸ ۳۲.۷   نور کوډونه

 ۰۰۰۸.۲۷ ۰۰۳۷ ۰۸۳۸ ۰۷۲۱.۳ ۰۱۰۰.۲۱ مجموعه

 

 سکتورونو مخارج( شکل: په انکشايف بودجه کې د ۲۲)
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 ( جدول په اصيل بودجه کې د سکتورونو مخارج۰۳) – ۷

 ۰۷۷۷ ۰۷۷۸ ۰۷۷۳ ۰۷۷۰ ۰۷۷۰ سکتورونه

 ۸۸۱.۷۲ ۷۲۰۷.۸ ۷۰۱۷.۷ ۰۲۱.۸۷ ۷۳۷.۳۱ أمنيت

حکومتويل، د قانون 

 حاکميت او برش حقوق

۷۲.۰۸ ۰۱۸.۷۱ ۷۰۰.۰ ۷۸۰ ۰۰۰.۰۷ 

 ۰۰۷.۱۲۳ ۰۸۷۱.۳ ۰۷۰۰ ۰۳۳.۱۰ ۲۷۱.۷۰ معارف

 ۰۳۰.۷۰ ۸۰۰.۷ ۰۲۳.۰ ۲۷۰.۰۷ ۰۳.۳۰ روغتيا

 ۰۷۸.۳۰ ۷۲۰.۷ ۷۷۱.۳ ۳۷.۰۰ ۷۱۳.۸۱ کرهنه او د کليو پراختيا

 ۲۳۲.۳۱ ۷۲۷.۳ ۰۰۷۲.۷ ۰۰۷.۲۷ ۰.۱۰ ټولنيز مالتړ

د اقتصاد اداره او د 

 خصويص سکتور پراختيا

۸۷.۰۲ ۰۱.۲۰ ۰۳۳.۳ ۲۷۸.۰ ۰۸.۰۱ 

 ۰۲۲.۳۷ ۲۱۰ ۰۰۰.۲ ۰۷۷.۱۸ ۰۰۸.۷۰ نور کوډونه

 ۲۰۳۰.۱۲ ۸۳۱۷ ۰۸۳۸ ۰۷۰۰۰ ۰۸۰۷.۱۲ مجموعه

 

 ( شکل: په اصيل بودجه کې د سکتورنو مخارج۲۷) 
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 :لنډيز

پخوا به عامه اقتصاد د دولت مخار په ضمني ډول د څيړنې الندې نيول ، د دولت د مايل وسايلو) د 

مسايل د ځينو علمي او اسايس څيړنو الندې وو  چې په دې تر تيب د دولت دولت عوايد(  د تهيې 

مايل اقتصاد ماهيت په ماليايت نظرياتو کې تر کتنې الندې ؤ او د دولت د مصارفو د تأثرياتو په اړه 

محدود نظرونه موجود وو چې د وخت په ترييدو رسه دغو نظرياتو اهميت پيدا کړ، او په اوس وخت کې 

مصارفو تأثرياتو رول په کوچني او عمومي اقتصاد باندې د عامه اقتصاد يو مهم بحث  د دولت د

 تشکيلوي.

د دولت مصارفو ته په هغه وخت کې اجازه ورکول کېږي چې په اقتصاد کې  په موليديت باندې 

نوي تأثريات  ولري . په اقتصاد کې د دولت مصارف په مختلفو برخو باندې وېشل شوي دي  او د 

د طريقو څخه يوه طريقه د دولت مخارج جاري مصارف، پانګه ييز مصارف او انتقايل مصارفو  دوي

 باندې وېشل شوي.

د دولت د فعاليتونو نسبي اندازه په يوه هېواد کې هغه وخت واضح کېږي چې د دولت د مصارفو 

رجو او ميل عايد اندازه د ميل اقتصاد د مجموعي کميتونو پر اساس مقايسه يش. مثالً د دولت د مخا

ترمنځ نسبت او يا د دولت د مخارجو او د نفوسو تعداد. د دولت مخارج د تاريخ په اوږدو کې پورته 

تليل، يعنې صعودي سري لري هم په نسبي ډول او هم په مطلق ډول تدريجې انکشاف لري. لکه 

د مخارجو د  څرنګه چې په افغانستان کې هم د دولت مخارجو صعودي لوري غوره کړی. د دولت

 زياتوايل عمده علتونه په الندې ډول دي:

 د دولتونو د پيسو د ارزښتونو کموالی د افغانستان په ګډون. -۰

 د دولت د اقتصادي او تخنيکي پرمختګ له امله د دولت د مخارجو زياتوالی. -۲ 

 د دميوکراسۍ پرمختګ. -۷

 ايډيالوژيکي بدلونونه. -۰

 په نفوسو مترکز. -۰

 صادي بحرانونو رامنځ ته کېدل.د اقت -۳

 په اداري تخنيک کې د اصالحاتو راوستل. -۸

 د نظامي مخارجو زياتوالی. -۷

 د لومړۍ او دوهمې نړۍ والې جګړې له امله د زيانونو رامنځ ته کېدل. -۳

 د دولت د مخارجو ډولونه کوالی شو په الندې ډول هم له يو بل څخه بېل کړو:

 خارج.منظم  او غري منظم م -۰

 نافع او غري نافع مخارج.  -۲

 د فعاليت د ساحو له مخې. -۷
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 د شتمنيو مؤثر او غري مؤثر مخارج. -۰

 د تثبيت وړ او هغه مخارج چې د تثبيت وړتيا نه لري. -۰

 د انتقايل  تادياتو او د خدماتو او کاليو د پېرودنې مخارج. -۳

 د دولت د مخارجو وزاريت او واقعي پرنسيپ. -۸

 دولت د ساتلو او قوي کولو مصارف. د -۷

 :پوښتنې

 د دولت تصاميمو د تأثرياتو ساحې رسه بېلې او توضېح کړئ؟ -۰

 د دولت د مخارجو په اړه د ريکارډو نظريات څرګند کړئ؟ -۲

 کومل د دولت مخارج څه ډول ارزيايب کړي دي؟ -۷

صو ته ددغو مشخصو کړنو اجازه ولې ځينې عامه اړتياوې دولت په خپله پوره کوي او خصويص اشخا -۰

 نه ورکوي؟

 د دولت جاري، پانګه ييز او انتقايل مخارج يو له بل څخه بېل کړئ؟ -۰

 د دولت د مخارجو وېش د دولت د دندو پر اساس څه مفهوم وړاندې کوي؟ -۳

 د افغانستان د ميل پرمختګ د سرتاتيژۍ مطابق د دولت مخارج په کومو سکتورونو وېشل شوي؟ -۸

 د دولت د مخارجو وېش په انتقايل او غري انتقايل مخارجو باندې توضېح کړئ؟ -۷

 د دولت د مطلقو او نسبي مخارجو پرمختګ څه مفهوم لري؟ -۳

 د اقتصادي رونق او بحران په حالت کې د دولت مخارج رسه پرتله کړئ؟ -۰۱

 دي؟د دولت د مخارجو د زياتوايل عمده الملونه په افغانستان کې کوم  -۰۰

 په نړۍ کې د دولت د مخارجو د زياتوايل الملونه کوم دي؟ -۰۲

 د دولت د مخارجو د اندازه کولو لپاره تر ټولو ښه حد څه ډول ټاکل کېږي؟ -۰۷

 د د ولت د مخارجو لپاره د مساعد حد د ټاکلو په اړه د ليندال نظر څرګند کړئ؟ -۰۰

 د دولت منظم او غري منظم مخارج رسه بېل کړئ؟ -۰۰

 نافع او غري نافع مخارج څه ډول توضېح کېدای يش؟  -۰۳

 د شتمنۍ مؤثر او غري مؤثر مخارج رسه بېل او توضېح کړئ؟ -۰۸

 :مأخذونه

 ( اقتصاد بخش های عمومی. چاپ سوم نرش جنګل، تهران.۰۷۷۷. پژويان، جمشيد. ) ۰

 ( بازار، دولت. رشکت چاپ و نرش ليلی، تهران.۰۷۷۱.  توکلی، احمد. ) ۲

 ( سياست بودجه . مطبعه بهري، کابل.۰۷۷۱. حقايقی، عبد الله. ) ۷

 ( چاپ مهر )قم(، تهران.۰( . اقتصاد بخش عمومی )۰۷۷۰. صميمی، جعفری. )۰
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 ( . مبادی علم مالی. مطبعه خصوصی متيم، کابل.۰۷۷۸. عارف، عبدالقيوم. )۰

 های فرهنګی، تهران. ( زمينه بودجه ايران. دفرت پژوهش۰۷۷۰. فرهنګ مهر، حسني. ) ۳

( اقتصاد عامه. )ترجمه محمد نعيم اسد و عبدالسميع نور(. مؤسسه ۰۷۷۰.  فولکرسی، کی. )۸

 همکاری های اکادميک آملان، کابل.

 ، کابل.۰۷۷۰( رياست بودجه. بودجه سال ۰۷۷۰. وزارت ماليه. ) ۷

 ، کابل.۰۷۷۷( رياست بودجه. بودجه سال ۰۷۷۷. وزارت ماليه. ) ۳

( ۷۳۰( د مايل چارو او عامه لګښتونو د اداره کولو قانون. رسمي جريده )۰۷۷۰وزارت عدليه. ) . ۰۱

 کال. ۰۷۷۰ګڼه، 
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 د مفاهميو او اصطالحاتو ترشېح

(: اقتصاد هغه علم دی چې په هغه کې د انسان د نامحدوده اړتياوو د رفع کولو Economy) اقتصاد

معدودو امکاناتو او له هغې څخه د استفادې د الرې  الرې چارې مطالعه او لټول شوې وي، چې د

 تحقيق له کمو منابعو څخه د انسانانو د نامحدوده خواهشاتو له جواب څخه بحث کوي.

(: عامه اقتصاد هغه علم دی چې  له تهيې، ادارې او د دولت د Public Economy) عامه اقتصاد

عامه اقتصاد داقتصاد د علم هغه څانګه ده چې په مايل او پويل وسايلو په کار اچولو څخه بحث کوي. 

هغه کې د دولت له فعاليتونو او د دولت له متويل کوونکو منابعو، مخارجو او په ټوله کې په اقتصاد کې 

 د دولت له رول څخه بحث کوي.

(: هغه اقتصاد دی چې په هغه کې ټول کايل او د خلکو د Market Economy ) د بازار اقتصاد

 ،ړ خدمات په داوطلبانه ډول د پيسو په مقابل کې او د بازار په رايج قېمت رسه تررسه کېږيرضورت و

 چې په هغه کې نظامي ګټې د موجودې ټولنې له ذخايرو پرته د دولت له مداخلې څخه تررسه کېږي.

ځينې د  (: يو اقتصادي نظام دی چې په هغه کې د پانګوال اوMixed Economy ) مختلط اقتصاد

کنټرول  د مرکزي دولت مقررات او چې په هغې کې يوه اندازه د ،وجود ولري اکي نظام خواصاشرت 

 او اسنجامريئ يا مختلط اقتصاد د اقتصاد هغه ډول دی چې په هغه کې د دولت  وليدل يش او ابريتد

 ولوي.کنرت او  نظارتوړاندې کوي او خصويص اقتصاد  اتخدم

(: يوه نظري اقتصادي سيستم دی چې اسايس هدف يې د Welfare Economics) رفاهي اقتصاد

 پرعامه  رفاه د اعظمي حد تأمينول دي، چې ددغو مسايلو پر اساس اقتصادي فعاليتونه د هغه  سهم 

تحليلوي.  حد د رفاه اعظميد ټولنې د افرادو لپاره  هدافو د ترالسه کولو په موخهيعنې ددغو ا ،اساس

 ره د يوه انګلييس اقتصادپوه پيګو په وسيله مطرح شو.رفاهي اقتصاد د لومړي ځل لپا

(: د اقتصادي بازار Market Economy on Social Basis) د بازار اقتصاد له اجتامعي اصولو رسه

پرنسيپونه له اجتامعي اصولو تر هرڅه دمخه آزادي، ډميوکرايس، رقابت، د پيسو د ثابتوايل ارزښت، 

الی رامنځ ته کوي. د بازار اقتصاد له اجتامعي اصولو رسه د هغه سبسايډي، خصويص ملکيتونه او يوو 

څخه يې د رشقي آملان د  ۰۳۰۷له خاص مفهوم اقتصادي سيايس طرحې رسه ارتباط لري چې له 

اقتصادي سياست اساس کېښود او په عام ډول يې د آملان د فدرايل نظام اقتصاد په مادي او رسمي 

ز ۰۳۳۱دواړو هېوادونو ترمنځ د يووايل باعث شو. د پيسو يووايل په  ز کې د۰۳۳۱ډول بيان کړ، چې په 

کال کې په دې توګه د اقتصادي نظام د دواړو خواوو ترمنځ قرار داد السليک شو. د بازار اقتصادي 

نظام له معارشيت اصولورسه په مادي توګه له ځانګړو خصوصياتو رسه له خصويص ملکيت رسه د 

نو آزاد جوړښت او په اصويل ډول د کار مکمله آزادي، پانګه او خدمات مشخص رقابت توانايي، د قېمتو 

 شوي دي.
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د ټولنې نظم د اقتصاد په دغو طريقو پورې هم د معارشې د تأميناتو يوسيستم چې د عدالت د 

اصولو توامنندي او ټولنيز  توازن ولري،  تشکيلوي. د بازار اقتصاد  له اجتامعي اصولو رسه له يوې خوا 

د يوه آزاد  الټرناټيف د طرح شوي اقتصاد په مقابل کې او له بلې خوا د ټولنيز بديل په توګه د خالص 

اقتصادي بازار لپاره مطرح شوی دی، چې دې ډول اقتصاد خپل سهم د پراخوايل په تأمينولو کې د 

 معارشې په رفاه او سيايس ثبات کې رول ادا کړی دی.

(: د اقتصاد د عمومي څانګې موضوع د دولت Public sector Economicsد عامه سکتور اقتصاد )

د ستاينې، تحليلونو او فعاليتونه دي. د عمومي اقتصاد څانګه د دولت مخارجو او عوايدو د د اهدافو په 

 پام کې نيولو رسه د منابعو د تخصيص  د عوايدو وېش او د اقتصادي ثبات برريس کوي.

وي اقتصاد اصطالح کوم واضح تعريف نه لري. دغه اصطالح (: د نNew Economy) نوی اقتصاد

ځينې وخت په دې مفاهيمو رسه لکه انټرنټ اکونومي، نيټورک اکونومي، ډيجيټل اکونومي، سوداګريز 

اقتصاد يا د اطالعاتو اقتصاد پوري ربط ورکړل شوي دي.ددې ټولوتعريفونومشرتکه وجه نوې 

ومواصالتو اوهمدارنګه نوې پوهه اوانساين پانګه )پانګه( ټکنالوجي اوپه خاص ډول رسه اطالعاتو ا

 جوړوي.هغه څه چې په نوي اقتصاد کې دي، په الندې ډول دي:

 ۰( .I.T) ټي(په توګه د  نوې ټيکنا لوژي. -)اي 

 . اطالعات   د يوه مهم زياتوونکې  محصول په توګه.۲

 نې دغه پورته يو دوه.يع ،اساس موادو پر ۲او ۰د . د توليداتو زياتوالی او ترقي۷

(: د اقتصاد د علم هغه څانګې چې فعاليتونه او  Normative Economies) دستوري اقتصاد

 طريقو چې بايد څنګه وي مطالعه کوي.  هغواقتصادي سياسيتونه له 

(: هغه اقتصاد دی چې د خلکو په عرضه او تقاضا   والړ وي او د Free Economies) ازاد اقتصاد

 ول ميکانېزم قېمت دی.هغوی د کنرت 

(: هغه اقتصاد دی چې په نظم باندې والړ وي او Controlled Economyکنټرول شوی اقتصاد ) 

 دولت پرې نظارت کوي.

(: د اقتصادي مسلوڅيړنه او مطالعه بدون له  مداخلې دی Positive Economies) مثبت اقتصاد

 وي.شخيص ارزښتونو او پرته د محقق د سليقوي پرېکړو څخه 

د اقتصادي  پېښو، ميل  په لويه کچه(: په کيل ډول رسه Macro Economies) لوی اقتصاد

توليداتو، ميل مصارفو، ميل الس ته راوړنو، د ميل سپام، ميل پانګونې او داسې نورو څېړل. لوی 

 اقتصاد ټول تغيري خوړوونکي روابط په ميل اقتصاد کې مطالعه کوي.

(: د وړو اقتصادي واحدونو څېړنه ده لکه د کورنيو او تصديو د Micro Economies) کوچنی اقتصاد

 اقتصادي رويې څېړل.

(: هغه اقتصاد چې په اقتصادي فعاليتونو کې د دولت د ونډې زياتوالی ډېر Statism)دولتي اقتصاد
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 مؤثر وي.

 وي.(: هغه اقتصاد چې د تجارت له محدوديتونو څخه فارغ Open Economies) پرانستی اقتصاد

(: هغه اقتصا د چې پيسې پکې نه استعاملېږي او په هغه کې Natural Economy) طبيعي اقتصاد

 په عام ډول کايل پر کاليو تبديلېږي.

(: هغه اقتصاد چې په هغه کې له منابعو څخه استفاده د Planned Economy) پالن شوی اقتصاد

په دې ډول اقتصاد کې دولت په اقتصادي  يوې اليحې له الرې او د دولت په جواز رسه تررسه کېږي.

 سيستم باندې په مستقيم ډول مداخله او نظارت کوي.

ز کلونو په منځ کې په برتانيه کې د  ۰۷۳۱او ۰۸۳۱(: دIndustrial Revolation) صنعتي انقالب

ځای توليداتو د طريقې د تغيري په ترڅ کې د اقتصادي نظام پرځای کوم چې په کوچنيو صنايعو والړ و 

يې د فابريکو نظام ونيوه. په مجموع کې ټول اقتصادي رشايط او تحوالت، معارشيت او تخنيکي 

تحوالت چې په هغه وخت کې ددغو تغيرياتو په نتيجه کې منځ ته راغلل د صنعتي انقالب په نامه 

 يادېږي.

 (:Economic Development and Economic Growth) اقتصادي پرمختيا او اقتصادي وده

ددغو دواړو اصطالح ګانو عمده او لوی فرق په دې کې دی چې هره اقتصادي پرمختيا په اقتصادي 

ودې پورې اړه لري، خو هره اقتصادي وده په اقتصادي پرمختيا پورې حتام اړه نه لري. ځکه چې 

ې ( کGDP( او ناخالص داخيل توليد )GNPاقتصادي وده يو جهت لري او هغه په ناخالص ميل توليد )

د کلنۍ فيصدي زياتوالی دی. په داسې حال کې چې اقتصادي پرمختيا پر تغيرياتو رسبېره د اقتصادي 

مؤسساتو اهداف، اصول او معارشيت او سيايس جوړښت هم پکې شامل دی. نو ځکه اقتصادي 

 پرمختيا له اقتصادي ودې پرته منځ ته نه راځي.

اليو داسې توليد چې السونه پکې بلکل ونډه (: د ماشني په واسطه د کAutomation) اتوماسيون

وانخيل. په خپله د ماشني په واسطه توليد داميي کنټرول او يا تقريباً داميي کنټرول د کار له پيل څخه  

د توليد د کار تر ختمېدو پورې اړه لري او د مخکينيو اصولو له مخې له ما شني څخه استفاده فرق 

 لري.

(: د توليد شويو کاليو او خدماتو او د توليد په جريان کې د Value added) زياتېدونکی ارزښت

مرصف شويو کاليو او خدماتو د ارزښت تفاوت دی. زياتېدونکی ارزښت په هر اقتصادي فعاليت کې د 

 توليد د عواملو د عوايدو په ګډون په دې فعاليت کې الس ته راځي.

ور قېمتي اوراق له يو بازار څخه واخيل او (: هرکله چې څوک اسعار او يانArbitrage) اربيرتاژ

 سمدستي يې په بل بازار کې په نرخ د تفاوت په هدف وپلوري.

(: که چېرته د يو يش يا محصول عرضه د يوه عرضه کوونکي په  کنټرول کې Monopoly) انحصار

 وي. په داسې ډول چې د عرضه کوونکي لپاره لوړ قېمت الس ته  رايش.
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(: خصويص شيان هغه شيان دي، Private and Public Goods) شيان خصويص شيان او عام

چې د بازار په اقتصاد کې د بازار له الرې د يوه اختياري قېمت د ورکړې په مقابل کې الس ته رايش 

او عام شيان هغه شيان دي چې د بازار قابليت ونه لري، بلکې له قېمت څخه پرته د ټولو خلکو د 

 .استفادې وړ ګرځېدای يش

(: هغه انحصار چې د طبيعي رشايطو له مخې منځ ته راځي Natural Monopoly) طبيعي انحصار

 لکه هغه خاصې ناحيې چې په هغوی کې خاص محصول توليدېږي.

(: هغه وضعيت چې په هغې کې بازار د يوه واحد سازما ن لخوا Monopoly) د خرڅالو انحصار

 کنټرولېږي.

(: هغه انحصار ته ويل کېږي، چې قانون يوه شخص ته د هغه Legal Monopoly) قانوين انحصار

 د توليد او عرضې اجازه ورکړې وي لکه د الکوزی رشکت نوشابې.

(: هغه څوارلس الرښوونې دي چې د هرني فايول Principles of management) د مديريت اصول

 لخوا د مديرانو لپاره ليکل شوي، چې په الندې ډول دي.

خپلو سازماين ګټو ته  -۳يووالی -۰واحده قومانده  -۰کنرتول  -۷صالحيت  -۲ ار تقسيمولد ک -۰

د  -۰۲عدالت  -۰۰اصول -۰۱په وار رسه تررسه کول -۳ مرکزي کول -۷تاديات  -۸لومړيتوب ورکول 

 ډله ييزه روحيه. -۰۰مبتکر اوسېدل -۰۷وظيفې ثابتوالی 

 د مدير اووه دندې:

Planning, Organizing, Staffing, Directing, coordinating, Reporting, and Budgeting. 

(: هغه ځای چې خلک پکې په منظم ډول امتعه عرضه کوي او افراد يې تقاضا Market) بازار

کوي يا په بله وينا، عرضه کوونکی او تقاضا کوونکی خپله امتعه او حقوق له يو بل رسه ګوري او د 

وي. د کاليو او خدماتو قېمت په بازار کې ټاکل کېږي. دا ممکنه ده چې معاملې په شکل يې وړاندې ک

خرڅوونکی او اخيستوونکی په مستقيم ډول له يو بل رسه مالقات ونه کړي او د امتعې اخيستل او 

خرڅول د ټېلفون او يا نورو الرو څخه ويش، چې په دې حالت کې هم بازار منځ ته راځي لکه د 

 توليد شويو شيانو بازار او داسې نور.مرصيف کاليو بازار، د 

(: د اوږد مهاله اعتبار بازار، د پانګې بازار د مختلفو بازارونو لرونکی Capital Market) د پانګې بازار

 دی. د پانګې په بازار کې بانکونه او اعتباري ادارې دي.

 ازار. (: په يو اقتصاد کې د پيسو بازار او مايل بFinancial Market) مايل بازار

(: هغه بازار چې په هغه کې اخيستونکی او خرڅوونکي په آزاد ډول له کوم Free Market) آزاد بازار

قيد و رشط پرته د شيانو په قېمت او اندازه کې پېر و پلور وکړي او په هغه کې اجباري خرڅول او 

 اخيستل نه وي.

دولت قانوين وظايف چې په (: ټول هغه فعاليتونه او د Government Sector) دولتي سکتور
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اقتصادي، معارشيت او اداري برخو کې تررسه کېږي او همدارنګه هغه سکتور چې په دې پورې مربوط 

وي يا په بله وينا دغه سکتور د قانون په چوکاټ کې د دولت ټول اقدامات پکې شاملوي او په 

ور په اقتصادي برخه کې مهم رول اقتصادي برخه کې د دنيا په ټولو پرمختللو هېوادونو کې دولتي سکت

 لري.

(: هغه سازمانونه، رشکتونه او صنايع، د دولت په ملکيت کې Public Sector) عمومي سکتور

 مرکزي حکومت چې ټول ميل شوي وي، صنايع، محيل مقامات او دولتي رشکتونه.

ه او اقدامات (: د دولتي سکتور برعکس دی او ټول هغه فعاليتونPrivate Sector) خصويص سکتور

دي چې د يوه او يا ډېرو وګړو او يا د يوه بنياد او ډلې په ډول چې اقتصادي، معارشيت او جزايئ برخه 

 کې د هامغه بنسټ په ګټه باندې تررسه کېږي.

(: په رسمي بڼه د يوه معلوم وخت او راتلونکي لپاره د مصارفو او عوايدو تخمينول Budget) بودجه

 دي.

(: هغه بودجه چې د يوې دورې عوايد د هامغې دورې له Balanced Budget) متوازنه بودجه 

 مصارفورسه مساوي وي.

(: هغه بودجه چې په هغه کې د يوه کال سنجش شوي Unbalanced Budget) غري متوازنه بودجه

 مصارف د عوايدو په پرتله ډېر يش.

جې جوړونې يو ډول دی چې په (: د بود Program Budgeting) د پروګرام پر اساس بودجه جوړونه

هغه کې د سازمان اوږد مهاله اهدافو او فعاليتونو ته پام کېږي او هغوی په ځانګړې پروګرام جوړونه 

 کې په قالب کې اچوي او تنظيموي.

(: د بودجې جوړونې يو ډول دی چې  په هغه کې مصارف د Operating Budget) عمليايت بودجه

و پر اساس ترتيبېږي او په بودجه کې ښودل شوي اقالم هغه فعاليتونه دي توليد د نوعيت او يا عمليات

 چې بايد تررسه يش.

(: د يوه دولت مايل کړنالره ده چې د يوه مايل Main Budget of Country)  د هېواد ټوله بودجه

د عملياتو د ترڅو اعتبار يې تأمني او  کال لپاره برابرېږي او  عوايد او نور منابع يې د پېشبيني وړ دي

 اجراء لپاره يې د مصارفو برآورد تررسه يش چې د دولتي اهدافو د ترالسه کولو سبب ګرځي.

(: د يوه مملکت د ټولو صادراتو او وارداتو د ارزښت مقايسه Balance of trade) د تجارت بيالنس

 ده.

ادونو ته د يوه هېواد (: په يوه معلوم وخت کې بهرنيو هېو Balance of payments) د تادياتو بيالنس

ټول تاديات او دغه هېواد ته د بهرانيو هېوادونو ټول تاديات يا په بله وينا د پېر او پلور پراخ جريان  دی 

 چې له بهرنيو هېوادونو رسه د پيسو په واسطه  تررسه کېږي.

د (: هرکله چې په يو معلوم وخت کې Favorable balance of trade)  د تجارت مثبت بيالنس
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 صاراتو ټول ارزښت د وارداتو له ټول ارزښت څخه زيات وي.

(: په يو معلوم وخت کې د يوه هېواد Unfavorable balance of trade) د تجارت منفي بيالنس

 هغه بهرنۍ سوداګري چې د وارداتو ټول ارزښت يې د صادراتو له ټول ارزښت څخه ډېر وي.

ؤسسو له مختلفو ډولونو رسه د امانتدارۍ، تنزيل، (: يوه عمومي اصطالح ده چې د مBank) بانک

 پانګونې، د پور د ورکړې، د بانکنوټونو د خپرولو او د نورو مايل خدمتونو دنده په غاړه لري.

(: هغه بانک چې په اسايس ډول د عامو مايل مقاصدو لپاره جوړ Central Bank)  مرکزي بانک

نظيم وي. دا ډول بانک  او يا ځينې څانګې يې د شوی وي او اسايس وظيفه يې د پيسو د سياست ت

حکومت په واسطه کنرتولېږي. د مرکزي بانکونو دندې په ټولو هېوادونو کې يو ډول نه وي يا په بله 

وينا هغه بانک چې د پيسو د سياست د تنظيم او د بانکي تنظيم دنده په غاړه ولري او په نورو بانکونو 

 باندې نظارت ولري.

(: يو ډول کاغذي روپۍ دي چې بانک د معلومو پيسو غوښتونکي ته د Bank note) بانکنوټونه

 ورکړې وعده ورکوي.

(: هغه ځای چې په هغه کې ارزښت لرونکې پاڼې او اسهام اخيستل او پېرودل Bourse) بورس

 کېږي.

البيمې يا (: د خطراتو په مقابل کې يو ډول خونديتوب او حاميت دی، چې د حق Insurance) بيمه

يو ټاکيل مقدار پيسو په مقابل کې تررسه کېږي. د بيمه ورکوونکي او بيمه اخيستونکي، دواړو ترمنځ د 

واسطې قرارداد په ډول دی چې له بيمه اخيستونکي نه د پيسو يا حق البيمې دا وعده کوي چې د 

 کومې واقعې په رامنځ ته کېدورسه به د هغوی د نواقصو عوض ورکوي.

(: د يوې اقتصادي اتحاديې عنوان دی چې د بلژيک، هالنډ او لوکزامبورګ له Benelux) بنلوکس

 هېوادونو څخه تشکيل شوی او هدف يې د اقتصادي اتحاديې جوړول دي.

(: هر هغه شی چې په يوه معلومه ساحه کې د نورو شيانو په مقابل کې په عمومي Money) پيسې

دلې  يوه وسيله ده چې ټولو ته د منلو وړ وي او يا پيسې د تادياتو ډول منل شوی وي يا په بله وينا د تبا

يوه وسيله ده چې ټولو ته د منلو وړ وي  او همدارنګه په عني وخت کې په اقتصاد کې د شمېرلو واحد 

 هم دی. په اقتصادي سيستم کې د پيسو دندې کوالی شو په الندې ډول وشمېرو.

 يار په توګه چې ارزښتونه پرې اندازه يش.. پيسې ارزښتونو د مقايسې د يو مع۰

 . پيسې د کار د وېش د تحقق يوه وسيله ده.۲

 . پيسې د پانګونې د اعتبار د تأمني امکان برابروي.۷

 . پيسې د ورکړو قابليت ډېروي.۰

 . پيسې د دولتونو ترمنځ په نړۍ واله سطح د ورکړې د وسيلې په توګه په کاروړل کېږي.۰ 

(: هغه هېواد چې د هغه د مالياتو قوانني ساده وي او د مالياتو Tax Haven) ماليايت پټنځای
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حاملني په خپل هېواد کې د مالياتو د نه ورکولو په خاطر دغه هېواد ته چې ماليايت قوانني يې آسان 

 دي  مهاجرت کوي.

 رېږدي.(: هغه سړی چې د مالياتو د نه ورکړې لپاره هېواد پTax Exile) ماليايت پناه غوښتنه

(: د يو کال په اوږدو کې د مختلفو توليدي عواملو په واسطه د يوه National Product) ميل توليد

 هېواد د ټولو نهايئ کاليو او خدماتو توليدېدل دي.

(: په يو هېواد کې د موجودو ساکنو Gross Domestic Product G.D.P) ناخالص داخيل توليد

شويو کاليو او خدمات توليدي ارزښت دی. ځکه ناخالص ارزښت دي افرادو لخوا د ټولو نهايئ توليد 

چې په دې کې د ماشينونو فرسايشات او هغه پانګه چې د توليد په پروسه کې مرصف شوې د هغوی 

 سود ترې نه دی تفريق شوی. کله چې هغه ترې وايستل يش نو خالص داخيل توليد الس ته راځي.

(: په يوه کال کې د يو هېواد په اقتصاد Gross National Product G.N.P)  ناخالص ميل توليد

 کې د ټولو نهايئ کاليو او خدماتو ارزښت دی.

(: د اقتصاد په اصطالح پېژندنه کې د قېمتونو په عمومي سطح کې د Inflation) انفالسيون

او خدماتو  لوړوايل په معنا دی. په هغه صورت کې چې په دوران کې د پيسو حجم په پازار کې د کاليو

 په پرتله زيات وي د انفالسيون باعث ګرځي.

(: د توليدي عواملو په منځ کې د ټولنې د ټولو عوايدو وېش )وظيفوي وېش( Distribution) وېش

 او د يوې ټولنې د افرادو په منځ کې د ټولو عوايدو وېش )شخيص وېش( دی.

يوه برات کوونکي څخه د ورکړې په پرتله (: هغه مبلغ چې له يوه قراضدار او يا Discount) تنزيل

په عاجله توګه وضع کېږي او يا هغه مبلغ چې د يوه تجارت سند له يوه اندازه پيسو لکه حجت او د هغه 

 په څېر نور چې له مخکنۍ وعدې څخه انتقالېږي، په تنزيل اخيستل کېږي.

ندې وي او په خپل ذات (: ټول اجناس او خدمات چې د انسان له وجود څخه د باWealth) ثروت

کې ګټور، د ترصف وړ او نسبتاً کميابه وي. ځينو اقتصادپوهانو پيسې له دې نظره چې د ترصف وړ 

دي. کميابه او په غري مستقيم ډول )د تبادلې يوه ذريعه ده( ګټوره ده، د ثروت په مفهوم کې ګدې 

تعاملېږي، پيسې د ملکيتونو له کړي. څرنګه چې ثروت د خپل ورځني کسب او کار په چاپېريال کې اس

درکه او په عام ډول هر هغه شی چې د پيسو ارزښت ولري په دې کې شامل دي. د ثروت مفهوم ډېر 

پراخ دی ځکه د انسان پر صفتونو او مهارتونو رسبېره د يوه مملکت ښايسته منظرې او اقليم هم پکې 

 شامل دی.

قتصادي او مادي ارزښت د پيسو له مجموعي (: د ټولو مالونو اNational Wealth) ميل ثروت

 ارزښت رسه چې په يوه ټاکيل وخت کې د يوه مملکت د افرادو په ترصف کې وي.

(: هغه نقدې پيسې چې په يوه معلوم وخت کې د يوه رشکت په Cash Flowد پيسو نقد جريان )

 داخل کې دوران کوي.
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چې د کار له نړۍ وال  وېش څخه بحث  (: نړۍ والتوب يوه پديده دهGlobalism) نړۍ وال کېدل

ز وروسته ايجاد شوی او د کار دغه وېش د الندې نظرياتو په وسيله ټاکل ۰۳۸۱کوي. د کار وېش له 

 کېږي.

 . د اجناسو او خدماتو لپاره په لوړه درجه د بازارونو آزاد پاته کېدل.۰

 . د توليداتو نړۍ وال کېدل.۲

 بازارنو نږدې کېدل.. په نړۍ واله سطح د مايل ۷

 . په نړۍ واله کچه د مهاجرتونو ډېرېدل.۰

 د نړۍ وال کېدو مهم داليل په دې ډول دي:

. د اجناسو او خدماتو د سوداګرۍ آزادول او له دوهمې نړۍ والې جګړې وروسته د عمومي ۰

 (.WTO, GATTګمرکي تعرفې او سوداګرۍ په وسيله د پانګې انتقال )

چې د ټکنالوژي په وسيله د معلوماتو د لېږد رالېږد لګښت په دې څو  . ټکنالوژۍ پرمختګ:۲

 وروستيو لسيزو کې په نسبي ډول کم شوی دی.

د نړۍ والتوب پايلې د يادولو وړ دي، اقتصادي ساحه يې  پراخېږي، د هغه مثبت تأثريات په 

ه  او همدارنګه ارزانه مرصف کوونکو، په ځانګړي ډول باکيفيته اجناسو او خدماتو ته د الرسيس په اړ 

هم دی او مؤلدين کوالی يش چې ژر بازارونو ته الرسسی پيدا کړي او په دې برخه کې د فقريو او 

غني هېوادونو ترمنځ د تفاوتونو د زياتوايل د ايجاد  په اړه هم اندېښنې موجودې دي او يا له مايل 

 بازارونو څخه په دې برخه کې وېره موجوده ده.

يوه تحريري حواله ده چې معمواًل د بانک له يوه امانت ايښودونکي څخه  (:Cheque) چک

صادرېږي او بانک ته ددې اجازه ورکوي چې د پيسو يوه معلومه اندازه دغه شخص ته چې په حواله 

 کې يې نوم ليکل شوی دی، ورکړي.

د اسايس (: د هغو ټولو حسابونو مجموعه ده چې د ټولنې financial account) مايل حسابونه

اقتصادي کړنو لکه توليد، مرصف اجناسو او خدماتو څخه د شتمنيو ايجاد او تشکيل او د يوه کال په 

موده کې د يوه ملت د پانګې ډېروالی ښکاره کوي او په واقعيت کې د يوې ټولنې د راکړو ورکړو او 

د اقتصادي فعاليتو نو شيانو د تحرک ښکارندوينه کوي. په څو اقتصادي کميتونو باندې د يوه مملکت 

 تبديلېدل.

(: خصويص سکتور ته په مکمل يا جزيئ ډول د دولتي برخې د Privatization) خصويص کول

 فعاليتونو تسليمول او يا خصويص سکتور ته د دولتي سازمانونو د ملکيتونو تسليمول.

مېدل، د د خصويص کېدو ځينې اهداف د دولت د مايل بار کمېدل، د انساين قوې د پړسوب ک

رقابت تشويقول، د عمومي فعاليتونو په برخه کې د خصويص پانګونې د پراختيا لپاره د پانګونې راجلبول 

 دي.
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(: هغه اقتصاد چې په هغه کې د دولت کړنالرې  او کړنې په ټولنيزو  Welfare  state)  د رفاه دولت

ند يو معيار ساتل، د اموالو توليد او مرستو باندې تأکيد کوي. د دا ډول دولت عمده اهداف  حداقل د ژو 

ټولنيز خدمات او د اقتصاد رهربي د ټولنيزې رفاه په خاطر وي. د صحي بيمو رامنځ ته کول، د وزګارتيا 

 بيمه، ميل روغتيايي خدمات او د نورو ټولنيزو اړتياو رفع کول چې د دولت مهم فعاليتونه ګڼل کېږي.

دی او د سيايس توافقاتو حاصل ګڼل کېږي. هغه توافقات (:د انساين ټولنې تکامل State) دولت

چې د ټولنې د اړتياوو د رفع کولو لپاره تررسه کېږي، چې ددغو ټولنو په رس کې يو ډول نظم او أمنيت 

 موجود وي.

(: په دوه يا څو بازارونو کې د تبعييض قېمتونو ټاکل دي چې د صادرايت کاليو Dumping) ډمپېنګ

ېږي. پردې  اساس د کاليو توليدوونکي خپل کايل په خارجي بازارونو کې د داخيل په اړوند تررسه ک

 بازارونو په پرتله ارزانه خرڅوي. په عام ډول ډمپېنګ په درې برخو وېشل شوی دی: 

. ډمپېنګ ددې لپاره چې خپل رقيبان له بازاره خارج کړي. په دې ډول ډمپېنګ کې توليدوونکی په ۰

د خپلو کاليو د پلورنې قېمت ټيټوي، خو کله چې يې رقيبان له بازاره خارج  لومړيو کې په بهر کې

 کړل، بيا نو د خپلو کاليو قېمت لوړوي.

. اتفاقي يا تصاديف ډمپېنګ: کله چې توليدوونکی په مختلفو داليلو له ډېرې عرضې رسه مخامخ ۲

ې موجوده کايل يې وي. کله چې دا ډول ډمپېنګ موجود وي، توليدونکی تر هغه وخته پورې چ

 خرڅ يش ډمپېنګ ته دوام ورکوي.

: تلپاتې ډمپېنګ: هغه وخت تحقق مومي چې توليدوونکي خپل کايل د تل لپاره په خارجي بازارونو ۷

 کې ارزانه وپلوري دا ډول ډمپېنګ لږ لږ پيدا کېږي.

ايدو، (: د اقتصادي ودې مطلب په اوږد مهال کې د ميل عو Economic Growth) اقتصادي وده

غري خالص ميل محصول او د ميل توليداتو زياتېدل دي. اقتصادي وده ځينې وخت له اقتصادي 

پرمختيا رسه يو ډول وي خو دواړه مفاهيم له يو بل څخه جال دي، يعنې اقتصادي وده د اندازې وړ ده 

نوي شيانو د په داسې حال کې چې د اقتصادي پرمختيا مفهوم د مادي شيانو په زياتوايل رسبېره د مع

تغيري، د فکرونو تغيري او د اجتامعي مؤسساتو تغيري چې د اقتصادي ودې لپاره  الره هواروي يا په بله 

وينا په اقتصادي روبناوو کې تغيري ته اقتصادي پرمختګ وايي. په دې توګه د پرمختيا مفهوم کمي او 

الی دی يا اقتصادي وده په يوه کيفي تغيري ته ويل کېږي او اقتصادي وده رصف په کميت کې زياتو 

کال کې او يايوه بله معلومه دوره کې د اقتصادي توليداتو زياتېدل دي چې معموالً په فيصدۍ ښودل 

 کېږي.

(: هغه دوره چې په هغه کې اقتصادي فعاليتونه لکه توليد او Recession) اقتصادي رکود

ه ميالن ډېر لږ وي او رشکتونه خپل سوداګري لږه او يا بند يش. د رکود په وخت کې پانګونې ت

 فعاليتونو راکموي. همدارنګه کېدای يش د استخدام سطح د توليد د عقالين کېدنې له امله کمه يش.
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(: هغې دورې ته ويل کېږي چې په اقتصادي مسري کې رسيع وده ښکاره يش د Boom) رونق

 استخدام  اندازه لوړېږي او د ژوند سطح ارتقاء کوي.

(: رقابت دا معنا ورکوي چې خلک د يو يش په اړوند د مبارزې په حال کې Competition) رقابت 

وي. اقتصادي رقابت په معاماليت حسابونو کې له يو بل رسه سيايل کولو ته وايي. عرضه کوونکي او 

تقاضا کوونکی مجبور دي چې د خپلو معاملو په خوا د معامالتو مناسبه رشايط وړاندې کړي، چې په 

ار کې کامياب واويس، چې دلته په مساوي ډول د يو يش مناسب قېمت، د کيفيت لوړوالی او باز 

 همدارنګه د خرڅولو د ګټې او وېش له الرې او همدارنګه مناسب اشتهارات هم پکې مهم رول لري.

(: کامل رقابت په هغه بازار حاکم دی چې  په هغه کې Perfect Competition) کامل رقابت

 ط موجود وي.الندې رشاي

 . د مشابه کاليو شتون.۰

 . د توليدوونکو شمېر ډېر وي.۲

 . د مرصف کوونکو شمېر زيات وي.۷

 . د توليد  عوامل بايد سيال وي.۰

 . د بازار شفافيت.۰

 . حداکرث ګټه او حداکرث مطلوبيت.۳

 . د جوړ جاړي نه موجوديت. ۸

ساختامنونه او آسانتياوې دي چې د اقتصادي (: هغه اسايس او اړين Infrastructure) زېربنآء

پرمختګ لپاره رضوري دي. لکه سړکونه، بندونه، بانکونه او بېالبېل ګټه رسوونکي تأسيسات او داسې 

 نور.

(: مايل سياست د دولت د اقتصادي سياست مهمه څانګه ده، چې Fiscal Policy) مايل سياست

سايلو ته د استفادې او الس ته راوړنې په خاطر د ټولو هغو تدابريو ته چې له دولت څخه مايل و 

مسئوليت د اجراء کولو او د دندې د تررسه کولو لپاره رسته رسول کېږي او يا د دولتي بودجې له الرې د 

دولتي اقتصادي جريان د مايل سياست ګومارنې او الرښوونې دي يا په بله وينا مشخصو اهدافو ته د 

 يل اقتصادي وسايلو په کار اچول.رسېدنې په خاطر د مناسبو ما

(: مناسب او الزم  تدابري چې په دوران کې د داخلو پيسو د حجم Monetary Policy) پويل سياست

 د کنټرول او اداره کولو لپاره تررسه کېږي. پويل سياست د مرکزي بانک له دندوڅخه دی.

په متوسط ډول په يوه   (:  د پويل واحد هغه دفعات دي چېVelocity of money) پويل رسعت

 ټاکيل وخت کې )يوه کال ( کې مرصفېږي.

(: تاديايت آمادګي يا د يوې تصدۍ د تادياتو توان دی چې تصدي د هغې په Liquidity) سياليت

 وسيله اجباري تاديايت  تعهدات په نامحدود ډول تررسه کړي.
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نکی دا وعده ورکوي چې په (: يو سوداګريز سند دی  چې  په هغه  باندې امضاء کوو Bill) بېل

معلومه وعده يا د غوښتني په وخت کې يو  معلوم شخص او يا د هغه شخص په حواله کولو رسه يو 

 مقدار پيسې ورکوي. بل نوم يې د طلب فته ده )سفته يا لنډمهاله برات(

 (: د يوه رشکت د پانګې برخې  ته وايي.Share) سهم

د اقتصاد په اصطالح کې د بانکدارۍ سيستم د يو (: Banking System) د بانکدارۍ سيستم

 هېواد د بانکونو د عمومي تشکيالتو او عملياتو خصوصيات دي.

(: هغه  تګالره ده چې هر حکومت او مؤسسه يې د خپلو Economic Policy) اقتصادي سياست

ته د رسېد و اقتصادي چارو د تنظيم او له ځينو وسايلو او تدابريو څخه په استفادې اقتصادي هدف 

 لپاره طرح او تطبيقوي.

(: د ژوند سطح په معمول ډول په هغو معيارونو لکه کلني Standards of Living) د ژوند معيارونه

عايد او يا د کاليو هغه مقدار چې د هر کاري ساعت پر وړاندې يې ارزونه کېږي، خو د ژوند د سطحې د 

و عوايدو اکتفا وکړو، بلکې له هغه رسه په څنګ کې ارزونې لپاره نه شو کوالی چې په سړي رس کلني

داچې د افرادو عوايد بايد د دوی ترمنځ څه ډول ووېشل يش هم په پام کې نيول کېږي او يا له 

اجتامعي، اقتصادي او کلتوري څرنګوايل څخه چې سړی کوالی يش د خپل ژوند رضورتونه د ټولنې د 

 . حاکم نظام په ارزښتونو رسه الس ته راوړي

(: هغه واحد مديريت چې په يو سوداګريز نوم باندې کار کوي او د اقتصادي Firm) رشکت

فعاليتونو لپاره رامنځ ته  شوی وي، چې کېدای يش خصويص، دولتي او يا له دې دواړو څخه ترکيب 

 شوی وي چې په مختلفو شکلونو منځ ته راځي.

ا څو متحولينو کې نظر وخت، (: د احصائيې هغه مقياس دی چې په يوه يIndex) شاخص

جغرافيايي موقعيت او يا نورو خصوصياتو لکه عايد، مرصف او داسې نورو ته تغيريات څرګندوي. له 

مشهورو شاخصونو څخه کوالی شو د ژوند د سطحې شاخص، د قېمتونو شاخص، د عوايدو شاخص او 

 داسې نورو نومونه واخلو.

کت چې د دولت لخوا د عامه چارو ادارې ته د (: هغه رش Public corporation) عامه رشکت

 سهولت لپاره تشکيل شوی وي.

(: يو ډول سوداګريز رشکت دی چې خاص حقوقي Joint Stack Company) سهامي رشکت

شخصيت لري. په دې رشکت کې سهم لرونکي رصف د رشکت د پانګې په اندازه خپلو دائنينو ته 

 مسئوليت لري.

(: هغه لوی رشکتونه دي چې معموالً د هغوی سهم Multinational Company) څو مليتي رشکتونه

لرونکي او رشيکان له بېالبېلو هېوادونو څخه وي او په نورو هېوادونو کې د خپلې مناينده ګۍ له لوري 

خپلو اقتصادي فعاليتونو ته الرسسی لري. په مختلفو هېوادونو کې د فعاليت رسته رسولو له وجې دغه 
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دې براليس کېږي، چې د هامغو هېوادونو له مناسبو سيايس او اقتصادي حاالتو څخه ګټه رشکتونه په 

پورته کړي. دغه رشکتونه ډېر مجهز وي. له هغو ډېرو امکاناتو چې د دوی په واک کې دي د مربوطه 

 هېوادونو په سيايس او اقتصادي څانګو کې مداخله کوي. د څو ملتي رشکتونو د مناينده ګيو او څانګو

 جوړونه په نورو هېوادونو کې په الندې ډول ده:

 . په خپل هېواد کې له مالياتو له ورکړې څخه تېښته.۰

 . له انساين ځواک څخه آسانه ګټه اخيستنه.۲

 . له ارزانه انرژي څخه ګټه اخيستنه.۷

 . د کوربه هېواد د ګمرکي محصول له ورکړې څخه تېښته.۰

 د پيسو ګټه. . د خارجي بازار الس ته راوړنه او۰

(: هغه ماليات چې له بهرنيو هېوادو څخه د کاليو په راوړلو او يا Custom Duty)  ګمرکي عوارض

بهر ته د کاليو په وړلو او يا د کاليو په ترانزيټ باندې د مربوطه  هېواد له لوري وضع کېږي. ګمرکي 

 عوارض په معموالً د مايل او يا حاميوي اهدافو لپاره اخيستل کېږي.

(: هر هغه عمل او يا کړنه چې په ټولو مالونو او خدماتو باندې د Uneconomic) غري اقتصادي

ګټې يو شی نه اضافه کوي يا که چېرته مالونه او خدمات توليدوي نو دغه  توليد په ټيټ کيفيت او ډېر 

 مرصف رسه له هغه څه نه چې د موجوده فني معلوماتو په واسطه ممکن وي توليدوي.

(: د هغو اموالو اخيستل او خرڅول او يا صادرول او واردول چې دولت ته پکې Smuggling) قاچاق

 حقوق )ماليات( نه تاديه کېږي، چې دا يوه غري قانوين عمل او د مجازاتو وړ دی.

(: په اوس وخت کې د لږو شيانو او خدماتو ورکړه او په راتلونکي کې د ډېرې Credit) کريډيټ

 ګټې ترالسه کول.

(: کايل د برشي ټولنې د غوښتنو د پوره کولو يوه وسيله ده. دا مفهوم کوالی شو په Goods) ايلک

 مکمل ډول په عمومي خدماتو کې هم حساب کړو.

(: د آزادو اقتصادي مؤسسو د اتحاد يو قرارداد ته وايي، چې په يوه او يا ډېرو Cartel) کارټل

د غړو په واسطه د پېرودنې، توليد او د کاليو د  هېوادونو کې موقعيت ولري او هدف يې د اتحاد

خرڅالو منظمول دي. ددې ډول  اتحاديې غړي خپل حقوقي موقف له السه نه ورکوي، خو د خپلو 

مشرتکو اهدافو د حصول لپاره په متحد ډول حرکت کوي او يا د مشابه فعاليتونو د تررسه کولو لپاره د 

 له منځه يويس. اقتصادي واحدونو اتحاد دی ترڅو رقابت

 (: د استعامل شويو او ترالسه شويو شياتو ترمنځ رابطې ته وايي.Efficiency) مؤثريت

(: عام اجناس هغه کايل دي چې په عني وخت کې  د دوه يا څو تنو Public goods) عامه اجناس

ای د استفادې وړ وګرځي. داچې هر شخص له عامه اجناسو څخه څومره ګټه پورته کوي تفکيک کېد

 نه يش او په الس ته راوړنه کې هم د رقابت وړ نه دي. د عامه اجناسو توليد د دولت دنده ده.
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(: هغه کايل او خدمات چې په مستقيم ډول د برشي Consumption goods) مرصيف کايل

 غوښتنو لپاره ترې کار اخيستل کېږي.

د برش لپاره  په ځمکه کې  (: هغه شتمنۍ چې په قدريت ډولNatural Resources)  طبيعي منابع

 موجودې وي لکه معدين مواد د ځمکې حاصالت، لرګي، کبان او د ځنګل ژوي او ځناور او نور.

(: د برشي غوښتنو او مجبوريتونو د تأمني  لپاره د يو يش قدرت ته وايي. Utility) افاده يا مطلوبيت

رې اړه لري او په هر شخص پورې اړوند کوم مقياس او واحد نه لري او ارزونه يې د هر چا په خوښې پو 

 شی په موضوع پورې مربوط دی. مطلوبيت کېدای يش ځای، وخت، مجموعې او هغه ته ورته وي.

(: هغو اجناسو او خدماتو ته ويل کېږي، چې د حکومت لخوا په وړيا Public goods) عام اجناس

و پوهنتونونه، روغتيايي خدمات او ډول د خلکو په خدمت کې وي لکه عمومي باغونه، دولتي ښوونځي ا

 داسې نور.

(: کله چې يوه مؤسسه د دولت په الس کې وي او د خلکو په Public ownership) عام ملکيتونه

 ګټه اجناس خدمات عرضه کوي او اداره يې هم د دولت لخوا تررسه کېږي.

ترمن د مرتاکمې  (: يو ګرافيکي تدبري دی چې د دوه متغرياتوLorenz Curveد لورنس منحني )

فيصدۍ ارتباط څېړي. معموالً له دې ګراف څخه په هغو ځايونو کې استفاده کېږي، چې د اندازې 

 برابري او يا نه برابري  په يوه اقتصاد کې د  پويل عايد په  وېش کې د بحث وړ وي.

(: په يوه شخيص رشکت باندې هغه وخت ميل رشکت اطالق Nationalization) ميل کېدل

ي، چې د دولت لخوا پېرودل شوی وي مثال د افغانستان بانکونه د داوود خان په وخت کې ميل کېږ

 شوي وو.

(: د هغو شتمنيو مخلوط چې په  يوه کس پورې اړه ولري Portfolio) د ارزښت لرونکو پاڼو مجموعه

 د مايل وسايلو مجموعه ده لکه د اسهامو تأمينات، بانډونه، رسه زر او نقدې پيسې.

 :مالياتو اصطالحاتد 

(: هغه اجباري تاديات دي چې دولت يې له کوم خاص خدمت پرته د معلومو نورمونو او Tax) ماليه

 مقرراتو له مخې له خلکو اخيل.

(: هغه ماليه ده چې اکرثه وخت په قېمتونو او ټولو اقتصادي عاملينو د Direct Tax) مستقيمه ماليه

 پر ګټې، عوايدو او ځمکې ماليه او داسې نور. انتقال وړتيا نه لري لکه د افرادو

(: هغه ماليه ده چې اکرثه وخت په قېمتونو او نورو اقتصادي Indirect Tax) غري مستقيمه ماليه

 عاملينو د انتقال وړتيا ولري لکه ګمرکي محصول، پر خرڅالو او استهالکي موادو ماليه  او داسې نور.

 خص دی چې عمالً ماليه ورکوي.(: هغه شTax Payer) ماليه ورکوونکی

: هغه څه چې د قانون په حکم د ماليې تابع ګرځي مثالً که چېرته د ماليې موضوع د ماليې موضوع
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عايد وي نو ماليه يې پر عوايدو ماليه ده او که چېرته د ماليې موضوع شتمني وي نو د هغې ماليه په 

 شتمنۍ ماليات دي او داسې نور.

(: د ماليې د ټاکلو لپاره يو تثبيت شوی معيار دی مثالً د تعمرياتو د مالياتو Tax Bases) ماليايت پايه

په هکله د ماليې پايه، د تعمري ارزښت يا د تعمري کرايې او د ځمکې د مالياتو پايه کوالی يش چې په 

 جريب او په هکتار او يا په کرنيزو محصوالتو وضع يش.

دی چې باآلخره د ماليې مکلفيت يا د ماليې د پيسو بار  (: هغه څوکTax Burden) ماليه ورکوونکی

 په غاړه اخيل يا په بله وينا د ماليې ورکړه دده عايد او شتمنۍ کموي.

 : هغه شخص دی چې بايد د قانون جوړوونکي په عمل رسه ماليه ورکړي.د مالياتو موخه

کېږي، چې ماليه  د ماليې جربان يا تاليف: د ماليې له عوض او ډول څخه هغه وخت خربه

ورکوونکی په دې بريالی يش چې هغه پيسې يې چې د ماليې په توګه ورکړي د خپل عايد په لوړولو او 

 يا د خپلو مصارفو په راټيټولو رسه خپل توليد جربان کړي.

(: په اقتصاد باندې د مالياتو د پورته وايل او ښکته والی تأثري Financial Ratio) د مالياتو رضيب

 وايي.ته 

(: د ماليې د سنجش د اساس او د ماليې مبلغ ترمنځ يوه نسبي رابطه ده، چې Tariff) ماليايت تعرفه

په فيصدۍ ښودل کېږي او درې ډوله ده: متناسبه ماليايت تعرفه، مرتقي ماليايت تعرفه او نزويل 

 ماليايت تعرفه.

ماليه ده چې په هغه کې د  (: شخيص ماليه هغهPrivate and Real Tax) شخيص او واقعي ماليه

ماليه ورکوونکي شخيص رشايط لکه مدين حالت، د کورنۍ د غړو شمېر، د عوايدو لوړوالی، د عوايدو 

نوعيت او داسې نور په پام کې نيول کېږي. واقعي ماليه هغه ده چې په هغې کې يوازې د ماليې د 

 ات نسبتاً عادالنه دي.مکلف موضوع  په پام کې نيول کېږي. نو ويلی شو چې شخيص مالي

(: د مالياتو يو سيستم دی چې نرخ  يې د عايد او يا د ماليې Progressive Taxation)  مرتقي ماليه

د سنجش د اساس په زياتوايل رسه زياتېږي مثاًل که چېرته له لس زره افغانيوڅخه دوه فيصده ماليه 

 داسې نور. واخيستل يش نو له شل زره پويل واحدو څخه  څلور فيصده او

(: د مالياتو د نه ورکولو په خاطر غري قانوين کوششونو ته ويل کېږي Tax Evasion) ماليايت تېښته

لکه د عوايدو په هکله د معلوماتو نه ورکول او هغه ملکيتونه چې په مالياتو کې شامل دي، اړوند 

 چارواکو ته په دې اړه د معلومات نه ورکولو دي.

(: په واقعي ډول له يو شخص نه بل شخص ته د Shafting of Taxation) لولد مالياتو د بار انتقا

مالياتو د انتقال د تعلق ليږدول دي. دغه انتقال د ماليې له تابع شخص نه بل شخص ته د عادي 

 معامالتو پر اساس تررسه کېږي.

هغه په  عمودي   (: په منصفانه ډول د ماليې د بار وېشلو ته وايي. کهTax Equity) ماليايت  عدالت
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ډول وي، يعنې د عوايدو مختلفې سويې په يوه څانګه کې راويل او يا په افقي ډول، يعنې د يو شان 

 عوايدو لرونکي په مختلفو حاالتو کې راونغاړي.

(: هغه ماليه چې له يوه مالک څخه بل مالک ته Stock Transfer Tax)  د اسهامو پر انتقال ماليه

اخيستل کېږي. کېدای يش چې دغه اسهام اخيستل شوي وي او که په تحفه کې د اسهامو پر انتقال 

وي ماليات ترې اخيستل کېږي، په دې معنا چې په هر ډول چې وي د ماليې يو اساس دی چې 

 ماليات پرې وضع کېږي.

(: د دولت له بودجې څخه هغه امداد دی چې په Negative Income tax) په منفي عوايدو ماليه

 ډولونو د افرادو عمر، وظيفې او د ژوند مصارفو ته په کتو ورکول کېږي.مختلفو 

(: هغه ماليه  چې په ډېرو لږو او ناچيزه عوايدو Naissance Taxځوروونکې او خواشينوونکې ماليه )

 وضع کېږي، چې په دې توګه د ماليه ورکوونکو د ځورولو باعث يش.

له ټولو بالغو نارينه او ځينې وخت له ښځينه وو نه هم (: هغه ماليه ده چې Poll tax) سړي رس ماليه

د يوه فرد له مخې اخيستل کېږي، چې له دې وجې د سړي رس ماليې په نامه  يادېږي. ځينې وخت د 

(Head tax.په نوم هم يادېږي. عسکر، معيوبني او بېوزله افراد له دې ډول ماليې څخه معاف دي ) 

اليه چې د حکومت د ماليايت عوايدو يوازينۍ منبع تشکيلوي. د (: هغه مSingle Tax) واحده ماليه

حکومت د واحدې ماليايت منبع د طرفدارۍ په اړوند مختلفې غوښتنې منځ ته راځي لکه د مرصف 

ماليه، پر عوايدو او پانګې ماليه. دغه اصطالح  تر ډېره د هانري چارج نظر ته په دې اړه چې د ځمکې 

 و د ماليې يوازينۍ منبع وي، نسبت ورکړل شوی.ارزښتناکه ماليه د عوايد

(: هغه ماليه ده چې د مؤسساتو له عوايدو او همدارنګه د افرادو Income Taxes) پر عوايدو ماليه

 له معلومو پيسو څخه له وضع کېدو وروسته په قانوين ډول اخيستل کېږي.

د صنعت په هره برخه کې  (: هغه ماليه ده چېAdded Value taxپر اضافه شوي ارزښت ماليه )

وضع کېږي او له مخې يې هغه ارزښت دی چې په هره مرحله کې په قېمت اضافه کېږي، چې د 

(Value added tax.په نوم هم يادېږي ) 

(: د حکومت د خصويص خدماتو په مقابل کې اجباري ورکړه Quota duty) محصول او سهميه

مستقيمو خدماتو د تقاضا لپاره اخيستل کېږي لکه د ده. محصول هغه جربان دی چې د دولت د 

 برېښنا، ټېلفون، پاسپورت، جواز سري، اليسنس، جواز خط او داسې نورو محصول.

سهميه هغه جربان دی چې د غري مستقيمو خدماتونو لپاره رامنځ ته کېږي، چې د يوه کس لپاره د 

، د څښلو د اوبو سيستم جوړول او داسې عامه تشکيالتو د سهميې لپاره جوړېږي لکه پياده رو الرې

 نور.

(: د يوه مملکت د ميل عوايدو تر ټولو Gross National Product GNP) ناخالص ميل محصول

جامع مفهوم د ناخالص ميل محصول په شکل بيانېږي. ناخالص ميل محصول د يو هېواد د داخيل 
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 ښت او نهايئ توليد دی.اوسېدونکو لخوا په يوه ټاکيل وخت کې د کاليو مجموعي ارز 

(: د اجتامعي نظام مفهوم  په پراخې معنا د ټولنې د نظام لپاره  يوه Social System) اجتامعي نظام

مرتادفه کلمه ده او د ټولنې د جوړښت لپاره ټول اعتباري قوانني او د ټولنې د افرادو، اجتامعي ډلې او 

نغاړي. په خاصه معنا اجتامعي نظام په مجموع همدارنګه په دې پورې اړوند مؤسسو ترمنځ روابط را

کې هغه ټول مؤسسات او نورمونه رانغاړي چې د ټولنې د افرادو او مختلفو ګروپونو ټولنيز موقف د 

هغوی د رول له مخې چې په ټولنه کې يې تررسه کوي مثالً د عايد، شتمنۍ او کسب له الرې او 

ط لکه د کاريګرو او کار فرمايانو روابط تنظيموي. نو په دې همدارنګه د ټولنې د خلکو ترمنځ ټولنيز رواب

مفهوم ټولنيز نظام د ټولنې د جوړښت ترکيبي جز تشکيلوي. اقتصادي او ټولنيز نظام له يو بل رسه تړيل 

 دي.

(: اقتصادي نوسانات د اقتصاد موجي حرکت دی Economic Fluctuations) اقتصادي نوسانات

 ړي. اقتصادي نوسانات په څلورو برخو وېشل شوي دي.چې ټول ميل اقتصاد رانغا 

 . د اقتصاد پرکايل.۰

 . د اقتصاد ترقي.۲

 . د اقتصادي نوساناتو لوړې نقطه.۷

 . اقتصادي رکود.۰

اقتصادي نوسانات د ودې د ږغونو، د ميل ناخالص حقيقي عايد او يا د ناخالص داخيل محصول  

 ښکته پورته تلل دي.

: د پورونو په تاديه کولو او د وعدو  په تررسه کولو کې د حقيقي او حقوقي (Bankruptcy)  افالس

 اشخاصو مايل ناتواين ته وايي.

  


