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د پوهنې وزارت پېغام

ګرانو زده کوونکو، محصالنو او درنو ښوونکو!

د یوې ټولنې وده او پرمختګ کامالً د همغې ټولنې د پیاوړو کاري کادرونو، برشي قوې او ماهرو فکرونو په کار 

او زیار پورې تړيل دي. همدا برشي قوه او کاري مټې دي چې د هیواد انکشايف اهدافو ته د رسېدو الرې چارې طی 

کوي او د یوه نېکمرغه، مرفه او ودان افغانستان راتلونکی تضمینوي.

انس��ان په خپل وار رسه د الله تعالی له جانبه او هم د خپل انس��اين فطرت له اړخه مؤظف او مکلف دی چی د 

ځمکې په عمران او د یوه س��وکاله ژوند د اس��بابو او ایجاباتو د تکمیل لپاره خپل اغیزمن نقش، همدارنګه ميل او 

اسالمي رسالت ادا کړي.

ل��ه همدې ځایه ده چې د یوه ژوندي او فعال انس��ان نق��ش، د خپل ژوند د چاپېریال او خپلې اړوندې ټولنې په 

اړه، تل مطلوب او په هېڅ حالت کې نه نفي کیږي او نه هم منقطع کیږي.

په ټول کې د پوهنې نظام او په خاصه توګه د تخنیکي او مسلکي زده کړو معینیت مسوولیت او مکلفیت لري چې 

د اس��المي ارزښ��تونو، احکامو او همداراز معقولو او مرشوعو قوانینو ته په ژمنتیا رسه، د افغانس��تان په انکشاف کې 

فعاله، چابکه او موثره ونډه واخيل، ځکه دغه س��ر او س��پېڅيل هدف ته د رس��ېدو په خاطر د انساين ظرفیت وده، د 

حرفوي، مسلکي او تخنیکي کادرونو روزنه او پراختیا یو اړین مقصد دی. همدا په تخنیکي او مسلکي زده کړو مزین 

تنکي ځوانان کولی يش چې په خپلې حرفې او هرن رسه په سیستامتیک ډول د هیواد انکشاف محقق او میرس کړي.

جوته ده چې په افغانستان کې د ژوند تګ الره، دولتداري او ټولنیز نظام د اسالم له سپېڅلو احکامو څخه الهام 

اخیس��تی؛ نو الزمه ده چې زموږ د ټولنې لپاره هر ډول پرمختګ او ترقي باید په علمي معیارونو داس��ې اس��اس او 

بنا يش؛ چې زموږ د کارګر نس��ل مادي او معنوي ودې ته پکې لومړیتوب ورکړ يش. د حرفوي ظرفیت جوړونې تر 

څنګ د ځوانانو سامل تربیت او په سوچه اسالمي روحیې د هغوی پالنه نه یواځې پخپل ذات کې یوه اسايس وجیبه 

ده، بلکې دا پالنه کولی يش چې زموږ وطن پخپلو پښو ودروي، له ضعف څخه یې وژغوري او د نورو له سیايس او 

اقتصادي احتیاج څخه یې آزاد کړي.

زموږ ګران زده کوونکي، محصالن، درانه اس��تادان او مربیون باید په بش��پړه توګه پوه يش، چې د ودان او نېکمرغه 

افغانستان ارمان، یواځې او یواځې د دوی په پیاوړو مټو، ویښ احساس او نه ستړي کېدونکي جد او جهد کې نغښتی 

او د همدغو مسلکي او تخنیکي زده کړو له امله کېدای يش په ډېرو برخو کې د افغانستان انکشايف اهداف تر السه يش.

د دې نص��اب له ټولو لیکواالنو، مولفینو، ژباړونکو، س��موونکو او تدقیق کوونکو څخه د امتنان تر څنګ، په دې 

بهی��ر ک��ې د ټولو کورنیو او بهرنیو همکارانو له مؤثرې ونډې او مرس��تو څخه د زړه له کومې مننه کوم. له درنو او 

پی��اوړو اس��تادانو څخه رجامندانه هیله کوم چې د دې نص��اب په ګټور تدریس او فعاله تدریب رسه دې د زړه په 

ټول خلوص، صمیمي هڅو او وجداين پیکار خپل ميل او اسالمي نقش ادا کړي.

د نېکمرغه، مرفه، پرمختليل او ویاړمن افغانستان په هیله

فاروق وردګ

د افغانستان د اسالمي جمهوریت د پوهنې وزیر
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رسیزه
د دې كتاب د وړاندې كولو هدف دا دی ترڅو  زده كوونيك د يوې بنسټیزې او مهمې څانګې په توګه د اقتصاد 

علم وپيژين او همداراز د اقتصاد په اساساتو او اصولو  وپوهيږي، له بلې خوا د اقتصاد د هغو اصولو په پيل كولو 

کې چې د تصميم نيولو او د توليد د مديريت لپاره ورڅخه ګټه اخيستل كيږي، وتوانيږي.

لك��ه څرنګه چې اقتصاد په دوه كوچنيو او لويو څانګو ويش��ل ش��وى ، كوچن��ى اقتصاد، د اقتصادي 

واحدونو كړنالره تربحث او څيړنې الندې نييس، چې دغه واحدونه عبارت دي له مرصف كوونكو، كاريګرو، 

رسماي��ه لرونك��و، تصدي، د ځمكو مالكان او رشكت لرونيك او س��وداګر. په حقيق��ت كې هرڅوك چې په 

اقتصاد كې رول ولوبوي، كوچنى اقتصاد بيانوي.

دا چ��ې تصدۍ او موسس��ات څرنګ��ه تصميم نييس ترڅو خپلې ګټې لوړې كچې ته ورس��وي، څومره 

كارګران��و او رسماي��ې ته اړتيا لري او يا دا چې ه��ر كارګر په څومره تنخوا كار  كوي، كوچنى اقتصاد به يې 

ارزونه وكړي.

د اقتصاد نړيوالې كچې ته په پاملرنې رسه، آزاد بازار ته او همداراز اقتصادي سيستم ته زموږ د هيواد 

رسيدل دې ته اړتيا لري ترڅو د السته ته راغلو چانسونو څخه ګټه پورته كړو او د نړيوالو اقتصادي اصولو 

څخه په ګټې اخيستنې رسه خپل اقتصاد پياوړى كړو.

لكه څرنګه چې زموږ بحث هم كوچنى اقتصاد دى او د توكواو خدماتو د توليد پورې اړه لري نو ځکه 

د اقتصاد مهم محور چې د تصدي  اقتصاد دى وړاندې كوو.

په عمومي ډول په كې كتاب كې راټول شوي مطالب په لسوفصلونو كې ترتيب شوي چې لومړى فصل يې 

مفاهيم او اوصطالحات دي ، دوهم فصل په عمومي ډول ماهيت، اصول، د اقتصاد د علم تاريخ او موضوع ، 

په دريم فصل كې د توليد په اړه مفاهيم، توليد تركيب او د توليد الملونه، په څلورم فصل كې د تصدۍ پالن 

جوړون��ه او د هغ��ې رول او اهميت، په پنځم فصل كې د توليد اندازه او د توليد كوونيك انتخاب، په ش��پږم 

فصل كې مصارف او ډولونه يې، په اوم فصل كې د  توليد دالملونو بازارونه، په اتم فصل كې اس��تهالك او د 

هغه ډولونه، په نهم فصل كې د رسمايې چمتو كول او د متويل طريقه او په لسم فصل كې بازار موندنه او په 

تصديو كې د هغه رول او اهميت بيانيږي.

په دې  كتاب كې كوښښ شوى ترڅو د اوسني ښوونيز سيستم اړتياوو ته په كتورسه مهم او بنسټیز موضوعات 

په ساده او لنډ ډول بيان يش او هرفصل يې په پنځه برخو، ټولیز هدف، ښوونيز هدف، د فصل منځپانګه، د مطالبو 

خالصه او همدارنګه وروستۍ پوښتنې دي چې د محصلينو د ښې مطالعې او څيړونې وړ وګرځي.

اميد دى چې په دغه كتاب كې ذكر ش��وي مطالب د لوس��تونكو د پام وړ وګرځي او ورڅخه ســامله 

ګټه واخيل. 

په درناوي 

نصري احمد سخي 



ب  
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 لومړی څپرکی

اصطالحات او مفاهیم

د زده کړې موخې: محصلین د دې څپرکې په پای کې باید الندې موضوعات تعریف کړای يش:

ارزښت، بازار، پیسې او توکي.	 

پیسې، مزد، د رسچینو تخصیص.	 

سوداګریزې نښې، قیمت، اقتصاد.	 

پانګه، اخستونکي او د دې څپرکي شامل ټول اصطالحات.	 

د هر علم په لومړنیو او بنس��ټیزو اصطالحاتو باندې پوهیدل زمونږ رسه مرس��ته کوي ترڅو په 

موضوع ښه وپوهیږو او په ښه توګه ورڅخه کټه تر السه کړو. 

پ��ه دې څپرک��ي کې د دې کتاب له  ټولیزې پوهنې رسه چ��ې د کتاب د راتلونکو څپرکیو ټولیز 

محور بلل کیږي، آشنايي  پیدا کوو. 

Value ارزښت

ارزښت د هغه اهمیت څخه عبارت دی چې څوک ورته د ځانګړي خدمت په بدل کې قایل وي. 

له یوې خوا توکي  ارزښت لري ځکه د استفادې  وړ دي، چې دې ارزښت  ته د ګټې اخیستنې ارزښت 

ویل کیږي او له بلې خوا توکي یا جنسونه د تبادلې وړ دي، چې مبادلوي ارزښت ورته ویل کیږي. 
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Market بازار
هغه ځای چې عرضه کوونکي او اخس��یتونکي په منظم ډول جنس��ونه تبادله کوي او په ګډه 

معاملې کوي او همداراز یو د بل له احواله څخه خربیږي، له بازار څخه عبارت دی.

پ��ه بازار کې امکان لري چې خرڅوونکي او اخیس��تونکي په مس��تقیم ډول یو له بل رسه ونه 

ګوري او د جنسونو اخیستل او خرڅول د تلیفون، انټرنیت او فکس له الرې هم رسته ورسوي. 

Money پیسې
هر هغه ش��ی چې په یوه سیمه کې په عمومي ډول راکړه ورکړه ولري او د جنسونو د ورکولو 

په مقابل کې په عمومي ډول ومنل يش، له پیسو څخه عبارت دی. 

یا په بل عبارت د جنسونو د ورکولو په مقابل کې عمومي وسیلې ته پیسې ویل کیږي. 

د اقتصاد له پلوه او همداراز د اقتصادي چارو د کارپوهانو په باور په یوه ټاکيل چاپېریال کې 

د یوه ټولنیز محصول د ورکولو په مقابل کې رسمي وسیلې ته پیسې ویل کیږي.

یاپه بل عبارت:  پیس��ې هغې رس��مي وس��یلې ته ویل کیږي چې د وګړو د کار په مقابل کې د 

هغې په واسطه په یوه ټولنیز محصول باندې بشپړ قدرت، ملکیت او یا ترصف رامنځته يش. 

له حقوقي پلوه پیسې د راکړې ورکړې وسیله ده چې د دولت لخوا تثبیت او اعالنیږي.

د دې لپاره چې له پیس��و څخه په ښه توګه ګټه واخیستل يش؛ نو باید ثابت قیمت ولري او په 

اسانۍ رسه انتقال او وویشل يش. 

Material توکي

توکي او اضايف توکي چې د جنسونو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي، توکي ګڼل کیږي.

Minimum wage د مزد کم حد
د قانون په چوکاټ کې یوه کارګر ته کم څیز ورکولو ته حداقل مزد وایي، چې په عمومي ډول 

د یو ساعت کار په مقابل کې ورکړل يش.

Per capita رسانه
دغه لغت په عمومي ډول ترالسه کولو، تولید، لګښت او په همدې شکل نورو ته ویل کیږي.

Perishable goods د اندیښنې وړ توکي
هغه توكو ته ويل كيږي، چې  له منځه تلونکي وي او  باید ژر لګښ��ت يش. د بېلګې په توګه 
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هګۍ، کبان، میوې، شیدې او داسې نور.

Resource allocation د رسچینو ځانګړي کول

د تولی��د د الملونو تقس��یم )په کاري قوت او رسمایې بان��دې( د تولید په بېالبېلو برخو باندې، 

د تولید د الملونو کموالی د دې المل ګرځي ترڅو رسچینې په ښ��ه توګه ځانګړې يش ترڅو د تولید 

قوت له ضایع کیدو وژغورل يش. 

اقتصادي او خدمتي عمر 

د اقتصادي نظره د کالیو او ماشین آالتو څخه د استفادې وخت سپام ته نږدیوالی لري.  

Specialization تخصيص كول

پ��ه بېالبېلو مرحلو کې د کارکوونکو لخوا د کار آس��انه کول��و فعالیت یا تولید ته تخصيص کول 

ویل کیږي.

Time wage د وخت په تېرېدو رسه د مزد ورکول

د وخت په تېرېدو رسه د مزدورانو تنخوا ورکول کیږي او د رسته رسیديل کار پورې اړه نه لري، 

چې څومره کار شوی او یا څومره پاتې دی. 

 :Trade mark سوداګریزې نښې

پ��ه تولید ش��وو توکو بان��دې د یوې ځانګړې  طرحې لګول ترڅو و پېژن��دل يش دا توکي د کوم 

رشکت یا کمپنۍ پورې اړه لري. 

Trade union صنفی ټولنې، کارګرې ټولنې

یوه ډله کارکوونکي چې په خپلو کې رسه راټول ش��وي وي او یوه ټولنه جوړه کړي او د خپلو 

ګټو د ترالسه کولو لپاره د خپل بادار رسه مشوره وكړي. 

 :price قیمت

قيمت هغو نقدې پیسو ته ويل كيږي چې په بازار کې د توکو لپاره ځانګړې شوې وي، د قیمت 

تعینول په بازارونو کې مختلف وي.
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Depreciation استهالک

له لګښت وروسته د شتمنۍ د ارزښت له مينځه تللو یا كموايل ته استهالک وایي.

Consumption لګښت

د توکو او یانورو اړینو څیزونو د رانیولو لپاره د یوې کورنۍ لګښت ته لګښت ویل کیږي.

wage مزد

د کار په مقابل کې السته راوړنې ته مزد ویل کیږي.

 مزد د رسته رسیديل کار په مقابل کې وركول كيږي، چې د یوساعت، یوې ورځې، یوې اونۍ او 

یا یو کال وروسته اخيستل كيږي. 

Work کار

د بدن یا فکر فعالیت چې د توکو د تولید او یا د کوم خدمت المل وګرځي او یا یوکسب چې 

انسان په هغه لګیاوي.

Firm اقتصادي تصدي، اقتصادي واحد

یو رشکت یا موسسه چې په اقتصادي فعالیت او يا اړتياوو په له منځه وړلو بوخت وي.

Enterprise فعالیتونه

لومړی:  هر ډول کار کسب او اقتصادي فعالیت.

دویم:  د کار د اداکولو لپاره زور او فكر ته فعاليت ويل كيږي. 

Factory فابریکه

هغه ځای چې د کار او یا ماشینونو په واسطه په کې مختلف توکي بدلیږي او بیا ورڅخه ګټور 

توکي جوړیږي. 

Distribution Cost د ویشلو لګښت

د خپرولو لګښت، هغه لګښت چې د هغه په واسطه توکي او خدمات  د تولید کوونکي څخه 

اخیستونکي ته رسیږي. د بېلګې په توګه د لېږد رالېږد لګښت. 
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 Abnormal Costs غیر عادي لګښتونه

هغه لګښ��تونه چې د تولید د نش��توايل په صورت کې منځته راځي، لکه اعتصاب، زیانونه او 

داسې  نور. 

Normal Costs عادي لګښټونه

دا هغه لګښ��تونه دي چې د تولید د لړۍ په اړه پرې فكر ش��وی وي او د حاصل السته راوړلو 

ته یې هم طمعه وي.

Basic Industries قوي صنعتونه

هغه تولیدي فعالیتونه چې د نورو صنعتونوپه پرتله  ډېر اهمیت ولري او له توکو څخه یې په 

نورو صنعتونو کې کار واخستل يش. لکه د اوسپنې اوبه کول.

 :Batch Production زیات تولید

په زیاته اندازه د توکو تولید د بېلګې په توګه په یوه اندازه د یو ډول بوټانو تولید.

Bonus جایزه

د ټاکل شوې تنخوا پرته د اضايف پیسو ترالسه کول. د بېلګې په توګه کارګر چې د يو ښه كار په 

مقابل كې له خپل بادار څخه اضايف پیسې اخيل.

Boom Market د ګڼې ګوڼې بازار

هغه بازار ته ويل كيږي چې په هغه کې له عرضې څخه تقاضا زیاته وي او قیمتونه هم لوړ وي.

Capital شتمني

۱- هغه پیسې چې د یو اقتصادي فعالیت لپاره په کار واچول يش.

۲- پ��ه اقتص��اد پوهنه کې رسمایه له هغو توکو څخه عبارت ده، چ��ې د نورو توکو د تولید او 

اخيستلو په موخه ورڅخه كار اخیستل کیږي.

Client پېرودونکی

هغه چاته ويل كيږي چې کوم جنس اخيل او یا یې غوښتونکی وي.
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Factors of Production د تولید الملونه

هغ��ه قوت او فك��ر چې د توکو په تولید کې ورڅخه کار واخیس��تل يش یعنی کار، رسمایه  او 

ځینې وخت ځمکه، ښه مدیریت او نور.

Feasibility study د امکاناتو په پام کې نیول او لومړنۍ څېړنې

د رسمایې د لګښت په وخت کې په الزمو امکاناتو فکر کول او د احتاميل خنډونو لرې كول. 

 Fixed Price ثابت قیمت
هغه ثابت قیمت چې د توکو د پلورلو لپاره ټاکل شوی وي او بدلون په کې رامنځته نه يش.

Incentive Scheme  د انګیزې جوړول او یا رامنځته کول
هغه برنامه یا طرح ده چې د هغې له امله كاركونيك خپلو كارونو ته ښه وهڅول يش او كوښښ 

وكړي ترڅو د خپل بادار يا د كار له مرش څخه جايزه يا انعام ترالسه كړي.  

Isoquant  په تولید کې بې تفاويت
د یو محصول څخه د تولید د یوې معینې اندازې لپاره د دوه الملونه ترکیب ته بې تفاويت وایي.

Labor Productivity له كاري قوت څخه ګټه اخيستل
د توليد يا يو فعاليت په وخت كې د كاري قوت له زور څخه استفاده كول او دغه زور له  توليد 

شوي  محصول رسه پرتله كول ، يعنې توليد شوى محصول د كاركوونكو د وړتياوو رسه پرتله كول.

Goods تويك

تويك د انسانانو د رضورت وړ وسايلو ته ويل كيږي يا په لنډ ډول تويك د انسانانو د اړتياوو وړ 

خدماتو ته ويل كيږي. 

Wealth ثروت
اقتصادي ثروت د يو شخص نقدي او غري نقدي شيانو ته ويل كيږي، لكه پيسې، ځمكه او نور. 

Money Market  د پيسو بازار
د پيس��و لومړين او دویم بازارونه چې په هغه كې پيس��ې بدليږي او داسې معاملې كيږي چې 
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د يو كال پورې اعتبار ولري. 

Capital Markets  د شتمنۍ بازارونه

لومړنيو او دوميو  بازارونو ته ويل كيږي چې په هغه كې پيسې تبادله كيږي او معاملې هم په 

كې حد اقل يو كال او يا طويلمدت وي.

دغ��ه بازارون��ه د رسمايې لپاره لويه الره هواره وي ، د رسماي��ې په بازارونو كې معموال تجاريت 

بانكونه، د بيمې رشكتونه او نور خلك پانګه اچونه كوي او د رسمايې په كار او بار كې اس��انتياوې 

رامنځته كوي. 

Market Value د بازار ارزښت

د يوې اندازې شتمنۍ د پلورلو قيمت ته د بازار ارزښت ويل كيږي. 

Fixed Inputs  د ثابت توليد الملونه

د ثابت تولید الملونه هغه ته ويل كيږي چې په یوه ټاکيل وخت کې په کې بدلون رانه يش.

Variable Inputs  د بدلون موندونيك توليد الملونه

د بدلون موندونکي تولید الملونه هغه دي چې په یوه ټاکيل وخت کې په کې بدلون رايش.

Production Function د  تولید وختونه

د تولي��د وختون��ه د رشكتونو او تصديو پورې اړه لري يعنې كله چې تصدي يا رشكتونه وغواړي 

توليد كوالى يش. 

Stage Of Production  د  تولید مرحلې

د منځني او اخري تولید ترمنځ رابطې ته د تولید مرحلې ویل کیږي.

Stage I   I مرحله

د متوسط توليد زياتواىل چې تغري هم په كې رايش. 

Stage Ii   Ii مرحله

له اندازې زيات متوسط توليد ترهغه چې وروستی توليد هيڅ رامنځته نه يش. 
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د لومړي څپرکي لنډیز

د راتلونکو څپرکيو د اس��انتیا لپاره موږ په لومړي څپرکي کې په اصطالحاتو ښه وپوهیدو ځکه 

پ��ه دې څپرکي ک��ې مونږ د اقتصاد او تصدۍ په اړه په مهمو اصطالحاتو بحث او څېړنه وکړه؛  نو 

ب��اور لرو چې محصلین به د لومړي څپرکي په مطالعې رسه ويش کوالی چې د راتلونکو څپرکیو په 

موضوعاتو په اسانۍ رسه وپوهیږي او وررسه آشنا يش. 

د لومړی څپرکي پوښتنې 

۱- پیسې څه ته وایي؟

۲- په اقتصاد کې د رسچینو ټاکنه څه ګټې لري؟

 ۳- د ثروت او رسمايې ترمنځ څه فرق دی؟

 ۴-  قيمت او ارزښت تعریف کړئ ؟

 ۵-  د تولید الملونه ولیکئ؟

۶  - د لګښت په اړه څومره پوهیږئ؟

۷- د تولید ثابت او متغیر الملونه توضیح کړئ؟

۸-  د تولید د پړاوونو په اړه څومره پوهیږئ؟
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دویم څپرکی

عمومیات

د زده کړې موخې:  ددې څپرکي تر پایه پورې مته کیږي، چې محصلین په الندې مسایلو و پوهیږي: 

اقتصاد څه ته وایي. 	 

اقتصادي اصول.	 

د تصدي اقتصاد د علم موضوع.	 

د تصدي اقتصاد د علم تعریف.	 

د اقتصادي تصدۍ د علم تاریخچه او د پرمختګ الرې. 	 

اقتصاد څه شی دى؟

انس��انان د خپل پيدايښ��ت څخه راپديخوا د رسچینو له كموايل رسه مخ دي او د دغه ټولنيزې 

س��تونزې رسه يې مبارزه كړې له بلې خوا انس��انان بېالبېلې غوښتنې لري كله چې يې يوه غوښتنه 

رسته ورسيږي بيا نورو شيانو ته اړتيا پيدا كوي. 

نو ځکه  ټولې اقتصادي پوښ��تنې په دې واقعيت والړې دي چې موږ نه ش��و كوالى ټولو هغو 

شيانو ته الس رىس پيدا كړو چې په ژوند كې ورته اړتيا پيدا كړو.

په اقتصاد كې محدوديت په دې معنى دى چې د انس��انانو غوښ��تنې او اړتياوې د رسچینو په 
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پرتله ډېرې زياتې دي.

د بېلګې په توګه تاس��و ۲000 زره افغانۍ د پوهنتون د لګښ��تونو لپاره ځانګړې كړي چې په 

دغه دوه زره افغانيو تاسو   قلمونه ، كتابچې ، كتابونه او هم جامې اخلئ نو كه چريې تاسو بازار 

ته د جامو اخيس��تلو لپاره الړ ش��ئ او يواځې د جامو قيمت له  ۲000 افغانيو پورته وي نو ستاسې 

د اړتيا وړ غوښتنې نه پوره كيږي.

په همدې توګه په مجموعي  ډول تاسو نه ىش كوالى چې هره ورځ تر پوهنتون پورې په ټاكيس 

كې په لوړه كرايه تګ او راتګ وكړئ ځكه د پوهنتون څخه له فراغته پورې دومره امكانات نه لرئ. 

پ��ه هرحال ، د رسچین��و له كموايل رسه نه يواځې بيوزله  هيوادون��ه بلكه بډاى هيوادونه هم 

مخامخ دي لكه د نړۍ ډېر رسمايه دار هيوادونه امريكا ، جاپان، فرانس��ه، املان او نور چې هغوى 

هم د ژوند ټولې پوره رسچینې په واك كې  نه لري. 

په داس��ې حال كې چې انس��انان  په ژوند كې بيالبيلې غوښتنې لري چې څو ټاکلې يې لكه  د 

ودانيو ، پلونو ، رسكونو ، موټرو ، ډول ډول خوراكونو، ښه روغتيايي خدمات او نورې دي، نو  دغې  

الملونو ته په پام كې نيولو رسه ويىل شو چې د اقتصاد علم لكه د نورو علومو په څري پرواقعيتونو 

اونورو الملونو باندې  والړ دی چې د تيورۍ په واسطه منځته راځي.

په هر حال، تيوري له واقعيت پرته او واقعيت له تيورۍ پرته كومه خاصه معني نه لري.

تيوري څه ته وايي؟ د علت او نتيجې ترمنځ متقابله اړیکه  بيانوي.

او كوښښ كوي چې د )ولې( كلمه واضح او بيان كړي. د اقتصاد تيوري هم دا معنی لري.

د اقتص��ادي تيورۍ هدف دادۍ چې پ��ه يوه اقتصادي نړۍ چې كومې پديدې رامنځته كيږي، 

روښانه او بيان كړي.

د ن��ړۍ ليكواالن��و د اقتص��اد علم دي��و ټولنيز عل��م په توګه پيژن��دىل چې په دغ��ه علم كې  

 انس��انان په لومړي رسكې د كمو وس��ايلو څخه په ګټې اخيس��تنې رسه لويو هدفونو ته رس��يږي. 

ي��ا پ��ه بل عب��ارت:  په اقتصادي علم كې ك��والى يش چې د خپلو اړتياوو د پ��وره كولو په خاطر د 

رسچینو څخه استفاده وكړي او ترڅيړنې الندې يې ونييس. 

اقتصادي پرنسیپونه

لكه څرنګه چې له يوې خوا  انسانانو د خپل  پيدايښت راپديخوا ګڼې ستونزې درلودې خو له 

بلې خوا اقتصادي پرنس��یپونو هم له اتلس��مې پېړۍ راپديخوا ځانته  منظم شكل غوره كړ چې په 

الندې ډول بيانيږي. 
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الف-  لوى پرنســیپ Maximal: په دغه پرنس��یپ كې بايد له  خپلو وسايلو څخه  ډېره اوښه 

نتيجه السته رايش د اقتصادي تصدۍ  په دغه پرنسيپ كې بايد  د توليد الملونه داسې رامنځته يش 

چې د كميت او كيفيت له پلوه غوره وي  او كومه ستونزه ونه لري. 

ب- کوچنی پرنسیپ Minimal: په دغه پرنسیپ كې بايد د كمو وسايلو څخه د كار اخيستنې 

وروسته يوه معينه نتيجه ترالسه يش. 

د اقتصادي تصدي له نظره  په كم لګښت باندې، معني توليد ته کوچنی پرنسیپ وايي . 

ج- خیايل  پرنسيپ Ideally: په دغو پرنسيپونو كې له كمو وسايلو څخه د ډېرې ګټې اخيستنې 

مته لرل، چې دې موخې ته رسيدل نا ممكن كار دی، دغه پرنسیپونه عميل اړخ نه لري بلكې يواځې 

تيوري شكل لري.

دغه پرنس��یپ نه يواځې په تصدۍ كې اړتياوې بلكې د انس��انانو لومړين رضورتونه  ) ډوډۍ، 

جامې، د اوسيدو ځاى ( هم   نه پوره كوي، همداراز فرهنګي او مدين اړتياوې هم نه پوره كيږي. 

د اقتصادي تصدی د علم موضوع

د اقتص��ادي تصدي د علم موضوع  له ډېرو موضوعاتو څخه بحث كوي او همداراز اقتصاد په 

بيالبيلو برخو كې څيړي.

په عمومي ډول اقتصاد په دوه اصيل څانګو ويش��ل ش��وی چې د لوی او كوچني اقتصاد څخه 

عبارت دی.

macro economic لوی اقتصاد

لوی��ې اقتصادي پديدې، بيكارۍ، تورم، ميل عاي��دات، قيمت او ګټه  او نور په يو اقتصاد او يا 

ټولنه كې تربحث او څېړنې الندې نييس.

micro economy  کوچنی اقتصاد

پ��ه دغ��ه اقتصاد كې د كورنيو او تصدي��و لخوا تصميم نيول كيږي او توليد ش��وي تويك خاصو 

بازورونو ته وړاندې كيږي. 

رسه ل��ه دې پ��ه دغه اقتصاد كې بېالبېلې اقتصادي څانګې لك��ه د تصدي اقتصاد، د بانكدارۍ 

اقتصاد، ټولنيز اقتصاد او كرنيز اقتصاد، ښودل شوي چې هر يو په ځانګړي ډول تربحث او مطالعې 

الندې نيسو. 
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د اقتصاد تصدي د رسچینو د ځانګړي كولو او له هغو څخه د ښ��ه  كار اخيس��تلو غوره الرې 

تربحث او څيړنې الندې نييس.

پ��ه ي��وه ټولنه كې رسچینې د هغې ټولنې  لويو رضورتونو ته په كتلو رسه ځانګړې كيږي.  چې 

د ښې پوهيدنې لپاره الندې  بنسټیز عنارص تربحث او څيړنې الندې نيسو. 

الف – اقتصادي عملونه، لګښــت او تولید: د دې موضوع د روښانه كولو لپاره الندې موډلونه 

په پام كې نيسو:

 

اړتياوې  زموږ  

 

 منابع

 

د دې دواړو قطبونو ترمنځ څرنګه اړیکه  رامنځته كوالئ شو؟

لومړى اړتياوې پيلوو اووروسته بيا لګښت داسې تعريف كوو: 

هغه ش��يان چې انس��ان يې  په خپل الس د خپلو اړتياوو د پوره كول��و لپاره ورڅخه كار اخيل 

لګښت بلل كيږي

يا هر هغه چې د هغه په واسطه شيان تبادله كيږي او ورڅخه ګټه اخيستل كيږي د بيلګې په 

توګه ډوډۍ چې پخوونيك يې لومړی د اړو ، خمريې ، او پخولو وروسته السته راوړي.

يا غنم چې لومړى اوړه كيږي او وروسته خمريه كيږي او په پاى كې په ډوډۍ بدليږي چې له 

ډوډۍ وړاندې شيان لګښت كيږي او ورسته ډوډۍ السته راځي. 

په الندې شكل كې معلوميږي چې څرنګه د  دوه بیالبیلو عملونو څخه اقتصادي مسله رامنځته كيږي. 

 الملونه

 یا

 رسچینې

 تولید 
 محصوالت یا

  دتولید اندازه
 اړتیاوې رسچینې

 

ب:  اقتصــادي الملونــه: په لومړي رس كې م��ادي رسچینو ته د انس��ان د الس ريس لپاره دوه 
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اقتصادي الملونه چې  كورنۍ او تصدي دي ترڅيړنې الندي نيسو . 

کورن��ۍ د يوه اقتصادي واح��د څخه عبارت ده چې لومړى عمل يې لګښ��ت دی چې د خپل 

رضورت وړ شيان السته راوړي. 

اقتصادي تصدي هغه الملونه دي چې د كار په واس��طه توليد او خدمات رامنځته كوي او الزم 

وس��ايل دخپل توليد لپاره اماده كوي په دې مانا چې مزدوران دكار لپاره اس��تخدام كوي او د خپل 

امكان تركچې الزم وسايل او مايل رسمايه په كار اچوي.

ج:  اقتصادي توکي:

1- مــريف او تولیدي توکي: د رسچینو د ځانګړيتوب پ��ه وخت كې د مرصيف او توليدي توكو 

ترمنځ فرق د رضورتونو ،او طبقه بندۍ  پورې اړه لري هغه اقتصادي توکي چې لګښ��ت کوونکي 

یې کاروي امکان لري چې ډېر دوام وکړي چې ګټه اخیستنه ورڅخه ډېره موده په پام کې ونیيس، 

د بیلګی په توګه کور ، موټر او یا دکور د رضورت وړشیان یا هغه توکی چې ژر له منځه ځی لکه 

ډوډۍ، د سون توکي او نور. 

برعکس تولیدي جنس��ونه یا توکي لکه ماش��ینونه، جنګي وسایل، د کارګرو لخوا د کار دوامدار 

وسایل او نور.

۲- توليــد شــوي تويك او د توليد رسچینې:  كه چريې توكوت��ه يواځې د توليد له پلوه وګورو نو 

ويالٰى شو هغه څه چې توليديږي او هغه څه چې د توليد لپاره كارول كيږي ډېر فرق لري. 

۳- محصوالت او د تولید الملونه: په لنډ ډول د تولید الملونه هغه جنس��ونه یا توکي دي چې 

د درې ګوين ویش له مخې طبعی رسچینې، کار او رسمایه په الره اچول کیږي.

باالخ��ره دا پوښ��تنه رامنځته کیږي چ��ې په کومه اندازه ذکر ش��وي تولی��دی الملونه  په یوه 

تولیدونکی واحد بدلیږي؟

 ددې پوښتنې په ځواب کې باید ووایو چې داعملیه په ښه توګه په اصولو د پوهیدنې وروسته 

منځته راځي.

د اقتصاد د تصدی علم تعریف او څرنګوالی

اقتصادي تصدی پوهنه د اقتصادي علومو د مهمو او بنس��ټیز څانګوڅخه ګڼل کیږي له ډېرې 

م��ودې راپدیخوا د یو ځانګ��ړي علم په توګه پیژندل کیږي او د اقتصادي چارو دکار پوهانو پام یې 

ځانته اړولی دی.
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دغ��ه عل��م اقتصادي پیښ��ي څیړی او هغه ته دح��ل الرې لټوي اوهمداراز یې لکه د انس��اين 

اوټولنیزو السته راوړنوپه څري پرمختګ کړی او د یوتخصصی علم په توګه پیژندل کیږي.

د ميل اوتصدی اقتصاد اصطالحات په الندی ډول بیانیږی

پ��ه هرحال د تصدی اقتص��اد پوهنې په اړه ک��وم ځانګړی تعریف چې ټولوت��ه دمنلو وړوي 

نلروخو بیاهم الندې څوتعریفونو ته پام وکړئ: 

۱-  تصدی اقتصاد پوهنه هغه حقیقتونه اونوښ��تونه بیانوی چې د تصدی په دننه کې ش��تون 

ولري او د علمي او عميل معیارونو پربنسټ طرح شوي وي

۲- یوه تصدي یواقتصادي واحددی چې تولید ش��وی وی اوله خرڅونې وروسته یې عاید السته 

راځي په دې ترتیب لګښ��تونه په پام کې نیول کیږي، مالیات ورکول کیږي او له پانګونې څخه یې 

دارایي السته راځي

ک��ورن دورف��ر Korndorfer( د تصدی اقتصاد د یوې داس��ې وس��یلې په توګ��ه پیژنی چې د 

یومنظم پالن  له الری د انسانانو د اړتیاوو د له منځه وړلولپاره رامنځته شوې وي. 

د پورته تعریفونو څخه داس��ې معلومیږي چې تصدي په خپل وار رسه په هیڅ اقتصادي نظام 

کې موخه نه ده بلكه د ميل اقتصاد آخرنۍ موخې ته ) د انس��انانو د رضورتونو له منځه وړل ( د 

رسيدو وسيله ده. 

د اقتص��ادي تصدۍ علم چې د اقتصادي فعاليت د علم په نوم هم ياديږي څلور مهمې برخې 

لري چې د تهيه، توليد، فروش او مايل امورو څخه عبارت دي.

د اقتصادي تصدۍ علم، د هر انسان اقتصادي ستونزې ترڅېړنې الندې نييس او هغه ته د حل 

الره پيدا كوي چې په دې توګه د يو خپلواك نظم شكل ځانته غوره كوي.

اقتصادي تصدۍ هغه موسس��ه ده چې د توليد الملونه ترالس��ه كوي او دغه الملونه د توكو او 

خدماتو د خرڅولو لپاره كاروي.

د هرې تصدۍ بنس��ټیز او لومړين فعاليتونه د كاري قوت ، ماشينونو، وسايلو ، طبيعي رسچینو 

او نورو څخه ګټه كول دي چې د توكو او خدماتو په توليد كې كارول كيږي. 

د توك��و او خدمات��و توليد هغه پړاودی چې د كاري قوت ، رسماي��ې ، او خامو توکو له كارولو 

وروسته السته راځي او د يوې خاصې تكنالوژۍ په واسطه په محصول بدليږي. 

دنړۍ اقتصادي سيس��تم ته پ��ه كتورسه ) د ازاد بازار اقتصاد(  دول��ت په اقتصاد كې كم رول 

لوبوي ، نو تصدۍ د ټولنې اقتصادي بنسټونه جوړوي او د اقتصاد په پرمختګ كې مهم رول لري. 
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د اقتصاد د تصدۍ لنډ تاریخ 

ممکن تاسو ته دغه پوښتنه پیدايش چې اقتصاد کله او په کوم ځای کې رامنځته شو ، په ځینو 

ځایو کې راغيل چې لس زره کاله وړاندې انسانانو د  اقتصادي فعالیت د لرلو له امله د محصوالتو 

راټولول پیل کړي وو خو له هغې دورې وروسته انسانان د تولید او لګښت پړاو ته داخل شول. 

د انس��ان پیژندن��ې او تاری��خ پوهنې بیالبیلې څېړنې ښ��یې چې په هره دوره کې د انس��انانو 

فعالیتونو رسه فرق درلود. 

په تاریخ کې داس��ې راغيل چې هر وخت نوی دولت رامنځته ش��وی نو داسې فکر کیږي چې 

دغه ټولنه د اقتصاد نوي پړاو ته داخله شوې ده. 

پ��ه لویدی��ځ کې له بدلونو وړاندې او همداراز د ښ��وونځیو د جوړیدو او س��وداګرو  مخکې، 

اقتصاد یو اخالقي اړخ درلود، خو د ښوونځیود رامنځته کېدو وروسته د اقتصاد مادې اړخ ته زیات 

پ��ام وش��و او د هیواد د ژغورنې یواځنۍ الره فقط د توک��و تولید او د قیمتې فلزاتو راټول په ګوته 

شول او یو لوی بدلون رامنځته شو. 

خو له دې زمانې وړاندې د ) ۳۲۲- ۳۸۲ ( له میالده وړاندې د ارس��طو په وخت کې خلکو په 

طبیعي اقتصاد زیات باور درلود لکه د کورنۍ مرش چې به د خپل کور د اړتیاوو د پوره کولو لپاره 

یو طبیعي اقتصادي عمل رسته رساوه.   او چاچې به یوڅه واخیستل نو هغه به ېې د ګټې د ترالسه 

کولو لپاره قیمته پلورل. 

همدراز ) ۳۴۷ – ۴۲۷ ( له میالده وړاندې د افالطون اقتصادي فکر داس��ې وه چې پیس��ې او 

فضیل��ت ی��ې د ترازو دوې  پلې ګڼلې او دا ورته ن��ا ممکنه  خربه وه چې د ترازو یوه پله دې درنه 

وي او بله سپکه. 

د اسالمي اقتصاد لوی عامل ابن خلدون ) ۷۳۲ – ۸0۸ ه ق ( د څوارلسمې او پنځه لسمې پیړۍ 

ترمن��ځ  اقتصادي فکر درلود. اروپ��ا د ابن خلدون په وخت کې اقتصادي پرمختګ وکړ او نوموړی 

په اقتصادي امورو کې د دولت پلوی وه. 

ځنې لیکواالن په العرب کتاب کې ابن خلدون د اقتصاد د علم رامنځته کوونکی بويل. 

سن توما داکن )۱۲۲۵-۱۲۷۴(  د هغه وخت اقتصادي اخالق په ښه توګه بیان کړي دي، د ده 

په نظر اقتصادي مسایل په عدالت پورې تړيل دي.

یوه بله مسله چې په ۱۳ پيړې کې رامنځته شوه هغه دا وه چې ایا )د سوداګر د ګټې په خاطر 

په لوړه بیه توکو پلورل څه پایلې لري ؟(

کارپوهان او څيړونکي د اقتصادي علومو پرمختګ د ۱۴ –  ۱۶ پیړۍ راپدیخوا بويل، د پنځلسمې 
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پيړۍ راپدیخوا په اقتصادي پرمختګ کې یو لوی بدلون رامنځته شو. 

د اروپایان��و لخوا په مدیرانې باندې له واکنمنۍ راپدیخوا او همداراز د س��وداګریزو اړیکو د 

پراخیدو وروسته ، په اقتصادي امورو کې لوی پرمختګ رامنځته شو. 

لکه څرنګه چې وویل ش��ول د اقتصادي پیښ��و تاریخ ، د اقتصادي تصدیو د فعالیت پیل وه او 

که په څرګند ډول د اقتصادي تصدیو نوم وانه خیس��تل ش��و په دې معنی نه دی چې دا عميل نه وه 

ځکه په هروخت کې د څیړونکو او پوهانو لخوا په خپلو څیړنو کې د اقتصادي تصدۍ بیان شوی دی. 

د تص��دي  اقتص��اد علم له نولس��مۍ پيړۍ تر پيل پورې ، د اقتص��اد عمومي اړخ درلود خو د 

نولس��مې پيړۍ په لومړۍ لس��مه كې د اقتصاد په اړه بيالبيلې څيړنې پيل شوې چې ښكاره بيلګه 

يې  J.V.Thunen  دى.

نوم��وړي پ��ه خپل كتاب ) د زراع��ت او ميل عايداتو په اړه د دول��ت پاملرنه ( زراعتي تصدي 

ترڅيړن��ې الندې نيولې او زراعتي توليدات ي��ې د خرڅالو او بازار موندنې له پلوه ترڅيړنې الندې 

نيويل دي. 

 Augustin Antione ۱۸۷۷ – ۲۸0۱ ( په همدې ډول د اقتصاد د ريايض مكتب موسس كورنو

 Cournot ( پ��ه ي��و موډل كې د تابعيت او قيمت ترمنځ اړیکه ښ��ودلې ده او له دې الرې يې د 

پلورلو او دمصارفو د وړاندينې په اړه څيړنې كړي دي او په عمل كې يې پياده كړي دي. 

همدارنگه په ۱۹ پيړۍ كې زيات كش��فيات رامنځته ش��ول او د انسانانو په واسطه دكار رسته 

رس��ول د ماش��ينونو په واس��طه رسته ورسول ش��ول.  او رسبريه پردې د توليد د پړاوونو په اړه فكر 

وشو او دې فكر ته د رسيدلو به موخه په هرځاى كې پرله پسې اقتصادي ښوونځي جوړشول چې 

سوداګريز ښوونځي يې ښه بيلګه ده. 

بوس��ن فان کلب��ی )Busse Von Colbe(  ۱۸۹۸ کال د اقتصادي تصدۍ د زيږيدنې د كال په 

نوم غوره كړاو همداراز د املان په بيالبيلو سميو كې عايل سوداګريز ښوونځي اود اقتصادي تصدۍ 

پوهنځي جوړ كړل. 

په افغانستان كې له پخوا څخه تصديو شتون درلود چې په څرګند ډول د غازى امان الله خان 

پ��ه وخت كې د پرمختللو فابريكو  رامنځته كيدل يې ښ��ه بيلګ��ه ده.  د بيلګې په توګه د ګوګړو ، 

بورې ، سمنټو ، او نورې چې د خلكو د اړتيا وو د پوره كولو په موخه  جوړې شوې. 

رسه له دې چې تصديو په دې وروستيو كلونو كې د پام وړ پرمختګ وكړ او ځنې تويك د هيواد 

په دننه كې جوړيدل او ډېرو هيوادوالو هغه مرصفول چې د اقتصاد په پرمختګ كې يې مهم رول 

لوباوه. خو له بده مرغه په وروس��تيو كورنيو جګړو كې ډېرې دولتي او خصويص تصدۍ له منځه 

الړې او زيات زيانونه ورته واوښتل. 
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د دویم څپرکي لنډیز

انس��انان د خپل پیدایښ��ت څخه راپدېخوا د رسچین��و له کموايل رسه مخام��خ وو او بېالبېلې 

غوښ��تنې به یې کولې، نو په داس��ې حال کې چې انسانان خپلو موخو ته د رسیدلو ټول وسایل نه 

لري نو ټولې غوښتنې یې هم نه يش پوره کیدای، خو کوالی شو چې د اقتصادي علومو په مطالعې 

رسه او همداراز  اقتصادي اصولوته په کتو رسه تریوې اندازې خپلې اړتیاوې پوره کړي.

پ��ه دې څپرک��ي کې په ټولیزډول اقتصادي مس��ایل او د اقتصاد د بیالبیل��و څانګو رسه د دغو 

مس��ایلو اړیکه تربحث او څیړنې الندې نیس��و او رسبېره پردې د اقتصادي علومو په اړه د اسالمي 

علاموو نظریات، د نړې اقتصادي اصول، بنسټیز اصطالحات او نور ترمطالعې الندې نیسو. 



  ۱۸

د دویم څپرکي پوښتنې

 ۱-  اقتصاد څه ته وایې واضح یې کړئ ؟

۲- د اقتصاد علم تعریف کړئ ؟

۳- د اقتصاد درې ګوين پرنسیپونه په لنډ ډول بیان کړئ ؟

۴- د اقتصاد علم په مجموعي ډول په څو بخشونو ویشل شوی هریو په لنډ ډول بیان کړئ؟

۵- اقتصادي الملونه کوم دي هر یو تعریف کړئ؟

۶- اقتصادي توکي یا څیزونه څو ډوله دي هریو په لنډ ډول بیان کړئ ؟

۷- د تصدی اقتصاد یو تعریف چې ستاسو په نظر غوره وي بیان کړئ ؟

۸- د تصدی اقتصاد په اړه د کورن نظر څه دئ ؟

۹- د اقتصاد په اړه د افالطون نظر څه وه ؟

۱0- د اقتصاد په اړه د ارسطو نظر څه وه ؟



۱۹

درېیم څپرکی

تولید

د زده کړې موخې:  د دې څپرکي په پای کې زده کوونکي له الندې مسایلو رسه بلدتیا پیداکوي:

تولید	 

د  تولید عنارص	 

تولید له یو بدلوونکی المل رسه	 

مجموعی تولید	 

منځنی تولید	 

نهایی تولید	 

د تولید مفهوم

تولید د انس��انانو د رضورت وړ جنس��ونو یا توکو ته وایی چې د طبیعی ، انس��اين او رسمایوي 

الملونو څخه السته راځي.

یوه اقتصادي تصدی لومړی د تولید پورې اړوند رضوي وس��ایل اخيل او وروس��ته د تولید لپاره 

ورڅخه کار اخيل.

د تولی��د پ��ه اړه د  هرې اقتص��ادي تصدۍ لوم��ړين فعالیتونه لکه کاري ډله، د ماش��ینونو او 

وسایلوڅخه کار اخیستل، طبیعي رسچینې او نور دي.



  ۲0

د تولی��د څیزونه یا توکي هغه مرحلې دي چ��ې د رامنځته کیدو لپاره یې کار ، رسمایه ، خامو 

توکو، اونورو ته اړتیا لیدل کیږي او د یوې ځانګړې تکنالوژی څخه په ګټې اخیستنې رسه یو حاصل 

رامنځته کیږي

تکنالوژی په حقیقت کې هغه علم دی چې الملونه په حاصالتو بدلوی. 

تولید په عمومي ډول په دوه ډوله دی: 

۱-  توکي یا څیزونه ، لکه د یوکور د اړتیا وړشیان ، میز، څوکۍ ، کمپیوتر او نور.

۲- خدمتونه لکه روغتیایی خدمتونه ، ښوونه او روزنه ، مخابرات او نور.

توکي یا څیزونه هم په دوه ډوله ویشل کیږي:

الف – د رسمایې توکي:  هغه ش��یان دي چې د تولید په درشل کې ورڅخه کار اخیستل کیږي 

او له یوکال وروسته استهالکیږي.

ب – مرفــی توکــي:  هغه ش��یان دی چې د عاجلو اړتی��اوو د پوره کولو لپ��اره ورڅخه ګټه 

اخیستل کیږي او ژر له منځه ځي. لکه جامې ، شامپو ، صابون او نور

زورمن )Saurman(  اقتصادي توکي داسې يو څه بويل چې: 

۱ – د اقتصادي واحدونو اړيتاوې له منځه وړي. 

۲ – له تخينيك پلوه د اړتياوو د له منځه وړلو لپاره په كار اچول كيږي. 

۳ – د اقتصادي واحدونو په واك كې وي. 

۴ – ټولې اړتياوې ورباندې له منځه نه ځي يعنې د هغو د تيارولو لپاره جنس يا پيسې په كار 

اچول كيږي. 

هغه هوا چې د ماش��ينونو د س��ړولو لپاره ورڅخه كار اخيس��تل كيږي د تخنيكې پلوه اړتياوې 

ورباندې پوره كيږي. 

په همدې لحاظ توكې د اقتصادي پلوه په بيالبيلو ډولونو رامنځته كيږي. 

۱ – يو ډول كار چې په يو يش باندې رامنځته كيږي. 

۲ – د يويش ترمياميت مقاومت. 

۳ – د استعاملو امكانات. 

۴ – شكل او ديزاين يې. 

۵ – د استعامل وخت. 



۲۱

۶ – هغه ځاى چې په هغه كې توكې اخيستل كيږي. 

۷ – هغه وخت چې تويك اخيستل كيږي. 

۸ – دهغو اشخاصو شمريه چې تويك يې په واك كې وي. 

د توليد تابع
د تولید تابع هغه امكانات او حرفه چې د هغه له امله د توليد الملونه رامنځته كيږي روښانه 

ك��وي. د تصدي په يوه توليدي لړی كې كاري قوت ، رسمايه ، معلومات او منجمنت چمتوكيږي او 

هغ��ه پ��ه توكو او خدماتو لكه ، ميز ، څوكۍ ، كمپيوټر ، راديو تلويزيون ، جامې ، خورايك تويك ، او 

ښوونيزو خدماتو بدلوي. 

د ي��وې تصدۍ  د توليد په  الملونو كې هغه څه ش��امل دي چې تص��دۍ د توليد په لړی كې 

ورڅخه ګټه اخيل. 

د بېلګــې پــه توګه: د ډوډۍ پخلو په يو پخلنځي كې كاري ق��وت، لومړين توکي )اوړه، خمريه( 

رسمايه )د ګډولو دستګاه، د ډوډۍ پخلو دستګاه( رسه ترتيب شوي چې توليد ورڅخه السته راځي. 

د توليد په يوه لړۍ كې د توليد الملونه او ميزان د توليد د تابع توليد په واسطه بيانيږي

د توليد يو تابع په ډېرو توليد شوو توكو داللت  كوي.  د هر خاص تركيب لپاره د توليد الملونه 

 )L( توليد د دوه الملونو څخه په ګتې اخيس��تنې رسه، كاري قوت Q ش��تون لري د مثال په توګه: د

او رسمايې )K( رسه رسته رسيږي  نو لدی کبله د توليد تابع په الندې توګه بيانيږي: 

Q=f (L, K)

د توليد تابع، توليدوونيك ته داس��ې امكانات برابر وي چې د توليد د بیالبیلو الملونو تركيبات 

په پام كې ونييس. 

پاملرن��ه وكړئ چې د توليد هره تابع د يوې تكنالوژۍ په ش��تون داللت كوي دغه تكنالوژي د  

مختلفوالملونو الرې چارې ښيي. 

پ��ه بل عبارت يول��ه بل رسه د توليد دالملونو د څرنګوايل اړیکه  بيانوي ، د تكنالوژۍ په توليد 

ك��ې بدلون د تاب��ع د بدلون المل ګرځي اوتصدي كوالى يش د تولي��د د څرګندو الملونو څخه ډېر 

توليدات بيان كړي. 

د يو متغري المل توليد
فرض كړئ تاسو يو لنډ وخت لرئ چې د رسمايې اندازه او كاري قوت رسه فرق لري، خو كه د 

رسمايې اندازه ثابته هم وي خو توليد كوونيك كوالى يش چې د توليد اندازه تغري كړي. 



  ۲۲

الندې جدول ته پام وكړئ او وګورئ چې په دریو لومړيوس��تنو كې يې د  رامنځته ش��وى توليد 

اندازه ، د رسمائې لس واحدونه ، او د كاري قوت مختلفه اندازه ښيي. 

په دې جدول كې ښ��كاري هغه وخت چې د ګارګرانو ش��مري صفر وي ، توليد هم وررسه صفر 

وي ، د ګارګرانو له زياتوايل رسه ، ۸ واحده توليد زياتيږي او له دې نقطې هاخوا  ټول توليدكميږي.  

ع��الوه پردې چې په لومړي رسكې د كارګ��رو په زياتوايل رسه هغه منځنۍ رسمايه چې د هغوي په 

واك كې ده ، كميږي چې توليد هم وررسه كميږي.

د مث��ال پ��ه توګه پنځه كارګرانو د توليد په يو خط كې د دوه كارګرانو توليد كړی خو په لس��و 

كارګرانو رسه د مسؤوليت حس كميږي او امكان لري چې توليد هم وررسه كم يش

نهایی تولید 
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۲۳

د دې منت په بيانولو او همداراز په يوه تصدۍ كې د توليد د عمليې په پوهيدو رسه، مجموعي 

مفاهيم، وسطي توليد او وروستي توليد په الندې ډول بيانيږي. 

TP مجموعي تولید

مجموعي تولید عبارت له هغه تولید څخه دی چې د یوې متفاوتې نتیجې یعنې رسمایې او کار 

څخه السته راځي نو ځکه ویالی شو چې مجموعي تولید د کاري قوت تابع دی.

TP=F (L)

لکه څرنګه چې په پورتني جدول کې ولیدل ش��ول د زیاد کار حجم د رسمایې په زیاتوايل کې 

مهم رول لري. 

لكه څرنګه چې په پورته جدول كې وليدل ش��ول په رسمايې باندې د كار حجم زياتيږي، تردې 

چې د كار په  ۷ واحد كې ، مجموعي توليد ، لوړې كچې يعنې  ۱۱۲  واحد ته رسيږي او له هغې 

نقطې وروس��ته يعنې د كار د حجم په زياتوايل يعنې  ۸ واحد كې ، كاري قوت له رسمايې نه دی 

زيات شوى بليك مساوي دی او وروسته كم شوی دی ، يعنې په ترتيب  ۱۱۲  او  ۱۶۸ ته رالويدىل. 

 AP  منځنی تولید

منځن��ى توليد د مجموعي كار تناس��ب يعنې د رسمايې حاص��ل دي، چې د توليد هر واحد په 

بیالبیلو برخو كې ښيې او د هر كارګر كاري توليد په ګوته كوي.

د كار ګر منځنی توليد، په تصدۍ كې د هغه ونډه معلوموي. 

MP نهایي تولید

وروس��تی تولي��د د مجموعي توليد د اندازې له زيات��وايل څخه عبارت دى چې د توليد په لړۍ 

كې د كاري قوت څخه السته راځي. 

وروستی توليد په توليد كې د زياتوايل ښكارندوى دى. 

د مثــال په توګــه: د ثابتې رسمايې په  ۱0 واحدونو كې چې كاري قوت له  )۲ –۳ ( زيات يش، 

كيل تولي��د ل��ه )۳0 – ۶0( پورې زياتيږي چې د رامنځته ش��و ي توليد زياتواىل له ۳0 واحدونو رسه 

برابر دى. 

د كاري قوت د  وروس��تی توليد د السته راوړلو لپاره بايد د توليد تغريات )Q∆( له كاري قوت 

L∆( رسه محاس��به كړو.  خو بايد په ياد ولرو چې دكاري قوت وروس��تي توليد د اس��تفاده ش��وې 



  ۲۴

رسمايې پورې تړاو لري.  كه د رسمايې اندازه له ) ۱0 – ۲0 ( واحدو پورې زياته يش په هره اندازه 

كې د كار ي قوت وروستي توليد ، د كارګرو په هره ټاکل شوی اندازه كې زياتيږي. 
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د درېیم څپرکي لنډیز

پ��ه یوه تصدی کې د رسچین��و څېړنه په دې پورې اړه لري چې یو تولیدوونکی له ځینو څانګو 

څخه په ګټه اخستنې رسه خپل تولیدي موقعیت په دقیقه توګه وټاکي.

ی��وه تصدي د تولید الملونه ترالس��ه ک��وي اوهغه د کالیواو خدمتون��و د تولید او خرڅالو 

لپ��اره کاروي.

د هرې تصدۍ بنس��ټیزفعالیت د کالیو او خدمتونو د تولید په موخه د تولید له الملونو څخه 

ګټه ترالسه کول دي. لکه:  د کارنیرو، ماشین آالت او تجهیزات، طبیعي رسچینې او نور.

په بنسټیزه توګه د انسان د فردي او اجتامعي السته راوړنو موخه هامغه تولید دی چې توکي 

او خدمتونه په څنګ کې لري.

لکه څنګه چې پوهیږو کالی په مرصفی او رسمایه وي کالیو ویش��ل کیږي. نو لدې کبله تولید، 

د تولید د الملونو ترکیب او د تولید تابع توضیح کیږي.

وروس��ته له یوځانګړی المل څخه په ګټه اخستورسه د یوه ثابت المل په وړاندې د مثالونو په 

وړاندې کولو رسه ترڅېړنې الندې نیول کیږي.

چ��ې په همدې ډول د تولید دلړۍ د مولدیت په اړه د مجموعي، منځني او وروس��تني تولید 

مفاهیم هم توضیح کیږي.



  ۲۶

د درېیم څپرکي پوښتنې

۱- تولید څه ته وایي؟

۲- په عمومي ډول توکي یا څیزونه په څو ډوله ویشل شوي دي، هر یو په لنډ ډول بیان کړئ؟

۳- د تولید په اړه د زورمن څو نظریات بیان کړئ؟

۴- د تولید تابع کوم شیان دي بیان یې کړئ؟

۵- مجموعي، منځنی او نهایي تولید څه ته وایي بیان یې کړئ؟



۲۷

څلورم څپرکی

د تصدي پالن جوړول

د زده کړې موخې: د دې څپرکي په پای کې محصلین په الندې مسایلو پوهیږي:

د پالن جوړنې په مفهوم او اهمیت.	 

د پالن جوړونې پړاوونه.	 

په تصدي کې پالن جوړونه.	 

د تولید په الملونو کې پالن جوړونه.	 

د تولید د عملیو پالن جوړونه.	 

د مايل امورو پالن جوړونه.	 

د خرڅالو لپاره پالن جوړونه.	 

د پالن جوړونې اهميت او معنا

پالن جوړونه د انسانانو د علمي او اقتصادي وړاندينو څخه عبارت ده.

له پالن جوړونې پرته د يو تجاريت كار پيل كول يو بې معنی او بې موخې كار دی نو لدې کبله 

بايد ووايو چې پالن جوړونه د فكر او عقل یوه لړۍ ده او د دې پيغام لري چې په يوه تصدي كې له 

كار وړاندې بايد پالن جوړ يش او يا په بل عبارت پالن يوه دوامداره لړی ده چې ژور فكر  ته اړتيا لري.
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تجربو ښ��ودلې ده چې اوس مهال له يو منظم پالن پرته انسانان خپلو ټاکلو موخواو نتيجو ته 

نه يش رسيدالى.

نو ويالى ش��و چې ټول اقتصادي او توليدي كارونه ي��و پالن ته اړتيا لري چې له پالن جوړونې 

پرته د دغو كارونو رسته رسول ناشونی كار دي

همداډول پالن جوړونه په هرې تصدۍ كې د بې باورۍ او انديښ��نو د له منځه وړلو س��بب 

ګرځي او رسبريه پردې په يوه تصدۍ كې اسانتياوې او برياليتوبونه رامنځته كوي

پالن جوړونه په عمومي ډول په لنډمهاله پالن جوړونې ، میانه مهاله پالن جوړونې او اوږمهاله 

پالن جوړونې ويشل شوې ده هره يوه يې ځانګړې موخې لري

له پالن جوړونې پرته هيڅ امكان نه لري چې يوه تصدي خپلې موخې په ښه توګه ترالسه كړي. 

په تصدۍ كې د پالن جوړونې پړاوونه 

د ي��وې تصدۍ پ��ه لومړي پړاو كې په عمومي ډول د تصدۍ دموخ��و ثابتول مهم دي چې په 

دې ډول  په ډېرو موخو لكه په خپله خوښه خرڅول او اخيستل ، د نوو محصوالتو كشف كول او 

نورو پوهيږو

په نورو پړاوونو كې د پالن جوړونې لومړين ګامونه، ارزيايب كول او د حل په الرو چارو غږيږو.

د ذكر شوو اصولو په پام كې نيولو رسه د تصدۍ پالن جوړونې پړاوونه په الندې ډول دي. 

۱- د توليد د الملونو او ظرفيتونو ثابتول. 

۲- د متويلوونكو رسچینو ثابتول

۳- د توليد شوو توكو اغیزمنتوب او ثابتول. 

۴- د تصدۍ څخه بهر د تخنييك ظرفيتونو په پام كې نيول. 

۵- څرنګه توليد وكړاى شو؟

۶- د ظرفتيتونو او رسمايي ثابتول. 

۷- په تصدۍ كې د كار او همداراز د كار كوونكو د ژوند رشايط. 

۸- د تصدۍ د محصوالتو رسه د  محصوالتو د توليد لپاره د اړينو وسايلو مقايسه كول. 

۹- د كار لپاره د پاك چاپرييال غوره كول. 

۱0- د تصدۍ د كاركوونكولپاره د تفريح ، س��اعت تريۍ او همداډول د هغو د ماشومانو لپاره 

د وړكتون جوړول.
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۱۱- د تصدۍ د كاركوونكو لپاره د  اوسيدو د ځاى په اړه فكر. 

پ��ه مجموعي ډول يوه تصدۍ نه يواځې خپل تش��كيالت بلكه د نورو هغوتصديو چې رقابت  

وررسه لري د هغوى تشكيالت هم ترنظر الندې نييس.

منظم پالن جوړول د يوې تصدۍ د مهمو اړخونو څخه شمريل كيږي چې له دې امله مناسب 

پالن جوړول د يوې تصدۍ په ادارې او رهربۍ مثبتې اغيزې لري

لك��ه څرنګه چې وړاندې وويل ش��ول يوه تصدۍ د يوپ��الن جوړونې ، د توليد د الملونو ، 

د م��ايل امورو دپالن جوړونې اونورو پورې اړه لري چ��ې هريويې په ځانګړي ډول تربحث او 

څيړنې الندې نيس��و.

1- د توليــد د الملونــو پالن جوړونه: د توليد د الملونو پ��الن جوړونه  د يوې تصدۍ د ټولو . 

پالن جوړونو رسه مشابه ده. 

كله چې د توليد لپاره ټول د رضورت وړ ش��يان برابر ش��ول نو ژر يې د کارونې فكر كيږي چې 

څرنګه يې وكاروي او ورڅخه ګټه واخيل چې دغه پالن ته تخنييك او تطبيقي پالن هم ويل كيږي.

۲- د توليد د عمليو پالن جوړونه: توليد عبارت دى له ټولو هغو ش��يانو چې ارزښت ولري  او 

خلك ورڅخه ګټه واخيل. 

يو توليد كوونكی هميش��ه خپل خالص عايدات په پام كې نيس��ې او  خالص عايد د مجموعي 

ارزښت هغه برخه ده چې په يو توليد كې د لګښتونو له سنجونې وروسته منځته راځي

مجموعي لګښتونه – مجموعي عايدات – خالص عايد

ل��ه تولي��د وړاندې بايد د ټولنې اړتياوې او اقتصادي تحليلونه په پام  ونيس��و او ورباندې فكر 

وكړو د توليد د  پالن جوړونې په برخه كې بايد دې ټيك ته پام وكړو چې خپل توليدات څرنګه په 

ټولنه كې لګښت كيږي. 

او همداراز د توليد په اړه بايد د بازار حالت هم په پام كې ونيسو يعني په دې معنی چې دغه 

توليدات تركومې اندازې پورې په كورنيو او بهرنيو بازارونو كې لګښت كيږي او لګښت كوونيك يې 

څو ك دي  چې دغه موضوع په خصويص تصديو كې ډېره مطرح كيږي.

ن��و ل��دې کبله وړاندې له دې چې د توليد كارون��ه پيل يش الزمه ده چې د  توليد د زخريو ، او 

ګودامونو  په اړه دقيق او ښه فكر وكړو اوالسته يې راوړو او همداراز كوښښ وكړو چې د اوږمهاله 

توليد لګښت په پام كې ونيول يش.

د مــايل امــورو پالن جوړونه:  د يوې تصدۍ د مايل ام��ورو پالن جوړونه درې وظيفې رسته . 1
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رسوي  او په مجموعي ډول د عوايدو د سيستامتيك تنظيم او د تصدۍ له لګښت څخه عبارت ده. 

د تصدۍ د مايل پالن جوړونې مهمې موخې په الندې ډول دي:

سیالیت −

مصونیت −

مثمریت −

سیالیت:  د مايل پلوه د تصدۍ قدرت متثيلوي ) د تصدۍ سياليت تامني يش (

مصونیت:  د احتاميل ګواښ��ونو پروړاندې د تصدۍ د س��اتنې لپاره الزمه ده چې د ذايت او غري 

ذايت رسمايې ترمنځ يو معقول تناسب وساتل يش. 

مثمریت:  په هغه صورت كې چې د تصدي د مايل پالن جوړونې دوه پورته ذكر ش��وې دندې 

عم��يل يش نو درميه دنده به هم عميل كيږي ، د اضايف س��ياليت څخ��ه مخنيوى د موثر وايل المل 

ګرځي او د ذايت او غري ذايت رسمايې ترمنځ يو معقول تناسب رامنځته كيږي. 

د پلورنــې پالن جوړونــه: د لنډمهاله او اوږمهاله اهدافو د رسته رس��يدو او د پلورنې پالن . ۲

جوړون��ه ي��و رضوري امر دى پ��ه دې معنى چې په لنډ وخت كې د تولي��د امكان زيات دى خو د 

پلورن��ې ام��كان يې كم وي ، نو لدې کبله تصدي كوښ��ښ كوي چې پ��ه اوږده موده كې توليدات 

خرڅونې ته چمتو كړي او د توليد اوخرڅالو ترمنځ يو توازن وسايت. 

په یوه تصدۍ کې د الرښوونې او تصمیم نیونی د تګالرې پړاوونه

د ی��وې  پرمختللې ادارې په منځ کې د کارونو تقس��یمول د یو منیجر د مهمو فعالیتونو څخه 

حس��ابیږی لک��ه څرنګه چې په ی��وه تصدۍ کې  تصمیم نیول یو مهم اوعم��ده رکن یادیږی نو په 

هغه کې عجله کول د زیاتومصارفو درامنځته کیدوالمل ګرځي نو په یوه تصدی کې د یو شخص په 

واسطه په عجلی او ژرژر کارکول د خرابی درامنځته کیدو المل ګرځي اوباید د وخت په تیریدورسه 

په ډېرې حوصلې کار ويش

غوره تصمیم نیول څه ته وایي؟

یو غوره اوښه تصمیم هغه دی چې نتیجه یې په زړه پورې او له غوښتنې رسه سمه وي.

یو غوره تصمیم هغه تصمیم دی چې د هغه وروسته د انسان دغوښتنی رسه سمه نتیجه السته رايش.
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په لومړي رسکې په یوه غوره تصمیم کې مشکل د یوې غوښتنې په توګه پیژندل کیږي او هغې 

ته د حل الره پیداکیږی.

د تصمیم په دویمه مرحله کې مشکالت ټول څيړل کیږي اود حل لپاره یې امکانات په پام کې 

نیول کیږي

پ��ه لنډ ډول په دغومرحلوکې چې کومې س��تونزې لیدل کیږي دهغ��ود حل لپاره باید تصمیم 

ونیول يش.

باید یادونه وکړو چې دهرې تصدی ټولې ستونزې د حل الره لري او باید داسې الره ورته ولټول 

يش چې دتصدی په کار اوبار کومه اغیزه ونه کړي.

کله چې مش��کالتو ته دحل الره پیداش��وه نو د تصمیم نیولوبله مرحله د نتیجو ښوولوده چې 

پ��ه نتیجه کې کمیت، کیفیت او ظرفیتونه معلومیږي چ��ې منفي ټکي ورځنې جالکیږي باالخره د 

تصمیم وروستی مرحله د تصمیم عميل کول دي.

د تصمی��م په ټولو مرحلو کې معلومات راټولیږي او وروس��ته ترتحلی��ل او تجزیې الندې نیول 

کیږي. د تصمیم نیولو ټول الملونه یو له بل رسه اړیکه لري او په تصمیم نیولو کې له دغو الملونو 

پرته تصمیم نه يش نیول کیدلی.

پورته ش��كل ته په كتورسه ، د تصدۍ اداره او ارګانونه، د تصدۍ د موخو، س��ياليت، د بیالبیلو 

ساحو د تنظيمولو په اړه بيالبيل تصميمونه نييس. 

د تصميم نيولو كيفيت او معقوليت، تر زياتې اندازې پورې د ترالسه شوو معلوماتو د كيفيت 

او معقوليت پورې اړه لري چې ارزيايب يې په تصميم نيولو كې يو رضوري امر دى. 

رسب��ريه پر اهليت، لياقت، تجربه، ښ��وونه، رفاقت، حوصله من��دي،  د فكر قوت او د تصميم 

نيوونيك ليد لورى، په تصميم نيولو كې مهم رول لوبوي. 
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د څلورم څپرکي لنډیز

پالن جوړونه د يوې تصدۍ يومهم اوس��ايس اصل دي چې بايد ژور فكر ورباندې ويش ځكه له 

پالن څخه پرته د يوې تصدۍ د كارونو او فعاليتونو پرمخ  وړل يو ستونزمن كار ګڼل كيږي.

پ��ه ی��وې تصدۍ کې پالن جوړول که هغه تصدی لویه او ک��ه کوچنی د بی باورۍ د رامنځته 

کولو  او او اندیښ��نو د له منځه تللو المل ګرځی او همداراز یې د س��املی رهربی درامنځته کیدو 

المل ګرځي.

پالن جوړول په عمومي ډول په دریو برخو ویش��ل ش��وی دی چې د طویلمدت یا لویو پالنو 

، متوس��ط املدت ی��ا منځنیو پالنونو اوهمداراز کوتاه مدت یالنډو پالنونو ویش��ل ش��وی دی چې 

هریویی ځانګړی هدفونه لري او بیالبیلې څانګې لري

د تولیدی وس��ایلو پالن جوړون��ه ، او  د مالی امورو پالن جوړونه پ��ه اقتصادي تصدی کې له 

خورا اهمښ��ت څخه برخمن دی نو ځکه په لنډډول ویالی ش��و چې د یوې تصدۍ د کار اصلی د 

بریالیتوب ټکی یواځې اویواځې دقیق پالن دی چې د تصدۍ د پرمختګ او کامیایی المل ګرځی

د څلورم څپرکي پوښتنې

۱- پالن جوړونه تعریف کړئ ؟

۲- پالن جوړول په څوډوله دي ویې لیکئ؟

۳- د ی��وې تصدې د پ��الن جوړونې د عملې پالن جوړونې  څو مهم ټک��ې ولیکئ او د مرحلو 

نومونه یې واخلئ؟

۴- د تولید د الملونو پالن جوړونه په لنډډول ولیکی؟

۵- د  تولید د الملونو د پالن  جوړونې په اړه معلومات  ورکړی؟

۶- د مايل امورو پالن جوړول بیان کړئ اومهمې موخې یې بیان کړئ ؟

۷- دمايل پالن جوړونې مهمې موخې بیان کړئ؟

۸- د پلورنې د پالن جوړونې په اړه  خپل نظر  ولیکئ ؟
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پنځم څپرکی

د تولیدوونکي د انتخاب نظریه

د زده کړې موخې: په دې څپرکي کې زده کوونکي د اس��تخدام، د تولید د مرحلو او  الرو چارو، د 

تولید په اړه د محاسبې او اندازې رسه بلدتیا پیدا کوي او په الندې مسئلو به وپوهیږي: 

خالص عواید او د تولید مناسبه اندازه.	 

د تولید له مجموعي عوایدو رسه د مصارفو مقایسه	 

د اضافی عاید مقایسه	 

د تولید پړاوونه او د تولیدکوونکي د ګټې خوندی ساتل	 

د نزويل ګټې قانون	 

1- خالص عایدات او د تولید مناسبه اندازه: 

په عمومي ډول یوه  تصدی خپل خالص عواید په پام کې نیسی اووروسته دتولید اندازه ټاکي

خال��ص عاید د مجموعي عاید هغه برخه ده چې د مجموعي  لګښ��تونو له ارزونې وروس��ته  

پاتې يش.

TC - TR = NR

مجموعي لګښت، مجموعي عاید، خالص عاید
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د تولیداندازې ته په کتو رسه خالص عواید په الندې دوه طریقو تعین کیږي.

۲- د مجموعي عاید رسه د مجموعي لګښتونو مقایسه: 

مجموعی عاید او مجموعی لګښ��تونه په  بیالبیل ډول محاس��به کیږي  چې ددې مطابق يعنې 

د توليد مطلوبه كچه  y  عبارت له هغې پيامنې څخه ده چې خالص عايد ) NR ( لوړې كچې ته 

رسيدىل وي.

په الندې جدول كې مجموعي عاید د ) ۲ افغانۍ = py ( او ) 5 افغانۍ = px ( او مجموعی 

ثاب��ت لګښ��ت  )۲0 افغانۍ = TFC(  ښ��ودل کیږي ځکه چ��ې  TR او   TC ثابتو قیمتونو ته 

په کتورسه  د تولید په اړیکه محاس��به ش��وی نو د ګراف په شکل د هغوی رابطه په الندی ډول 

ښ��وول کیږي. 

د تولید معینه اندازه او د خالص عاید محاسبه. 
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مجموعي عاید

د تولید مقدار

TR

TC

۳- د اضايف عاید (MR) او اضايف لګښت(MC) مقایسه:

د ذکر شوي میتود څخه په ګټه اخیستو رسه ، تولید ته دومره پراخوالی ورکوالی شو چې د هر 

تولید شوي واحد، اضايف عاید )MR( د اضايف لګښتونو )MC( رسه مساوي وي. 

MR=MC

اضايف لګښتونه = اضايف عاید 
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لک��ه څرنګ��ه چې په پورتني جدول کې ولیدل ش��ول د بازار په سیس��تم او په  آزاد رقابت کې   

MR )د هرتولیدوونک��ي اض��ايف عاید( منحن��ۍ تقاضا )Demand curve( محصول ښ��یې چې دا 

)Py( رسه او د هر تولیدي واحد قیمت )AR( قسمت همیشه وخت مساوي دی له منځني عاید

MR= 
 

PyDAR
y

TR
===

∆
∆

۴- د تولید پړاوونه او د تولیدوونکي د زیاتې ګټې ساتل: 

د متوس��ط او نهایي تولید څخه به په ګټې اخیستنې رسه کوالی شو چې په کارګري ګروپ کې 
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د تولید په دریو پړاوونو وپوهیږو. 

لومــړی پــړاو:  د تولید له پيل څخه حس��ابیږی او  تر هغه وخته پورې  چ��ې نهایی تولید له 

متوسط تولید څخه زیات وي  ادامه پیداکوي. 

دویم پړاو: د متوسط تولید له زیاتې اندازې څخه پيلیږي او د نهایي تولید ت رپای ته رسېدو 

پ��ورې وي. په دویمه مرحله کې نهایي تولید له متوس��ط څخ��ه کم وي خو مثبت وي )له  ۴کارگر  

تر ۸کارگرو(.

درېیم پړاو: د نهایي تولید له صفر څخه پيلیږي. )له ۸ کارگرو وروسته (

ک��ه کارګران پ��ه وړیا ډول کار هم وکړي تولی��د کوونکی هیڅکله د تولی��د درېیمه مرحله نه 

انتخابوي په دې خاطر چې د کارګرانو په زیاتوايل رسه د تولید اندازه کمیږي

لومړی پړاو د تولید کوونکی لپاره انتخايب پړاو نه دی په دې خاطر چې په دې پړاو کې متوسط 

تولید همیشه وخت د زیاتوايل په حالت کې دی. 

یاپه بل عبارت په دې پړاو کې د تولید اندازه د کارګرو د اندازې څخه زیاته ده

په دې پړاو کې د تولید د الملونو او قیمت له ثابتولو وروسته د لګښتونو په پرتله د تولیدونکي 

الس��ته راوړنې ډېرې وي نو په دې اس��اس دغه پړاو نه ټاکي ځکه په دې پړاو کې توقف د تصدۍ 

په ګټه نه دی او باید د دویمې پړاو خواته حرکت وکړی. 

نو ویالی شو چې د تولید لپاره ترټولو غوره پړاو، دویم پړاو دی چې په هغه کې د تولیدونکی 

ګټه زیاته ده. 

هم��داراز پ��ه دې پړاو کې که نهایی تولید کم هم وي خو مثبت وي او د تولید د زیاتوايل المل 

ګرځي، خو دا چې تولیدونکی د دویم پړاو کوم ټکی انتخابوي، د کارګرو د استخدام پورې اړه لري.

د  کاري گروپ او ثابت المل ) رسمایې ( په نظر کې نیولو رسه د نهایي او منځني تولید محاسبه. 

L
Q
∆
∆

نهایي تولید 
L
Q رسمایه vکارگر Lکل تولید Qمتوسط تولید 
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202080410

151995510

1318108610

416112710

014112810

-412108910

-8101001010

5- د کمې ګټې قانون

الف- د نزولی بهرې د قانون مفهوم(کمه ګټه) 

تولید، حاصل، او  ګټه  )output( چې د  المل اصطالح )input( په مقابل کې اس��تعاملیږی ، 

م��رادف اقتصادي اصطالحات دی چې فزیکی مفهوم یې اندازه ده  اوجنس��ونه او خدمات چې د 

تولید دعملیې  یا د تولید دالملونو څخه السته راغلی وي بحث کوي. 

د بهره نزولی قانون ) کمې ګټې قانون ( په الندې ډول بیانیږي: 

د دې قانون معنی دا ده چې د هر متغیر عمل ) کاري قوت ( لپاره معینه اندازه ش��تون لري 

چې باید د ثابت المل رسه یې ترکیب کړو. 

ب: د کمې ګټې رسم او بیانول 

د دې تی��ورۍ د پيل کولو لپاره دوې الرې ش��تون لري، لوم��ړی دا چې د تولید دوه الملونه دي 

چې یو یې ثابت دی او بل تغیرکونکی دی. 

د مث��ال پ��ه توګ��ه:  یوه ټوټه ځمک��ه د ثابت المل په توګ��ه درکړل ش��وی او کار هم له هغه 

تغیرونک��ي المل څخ��ه عبارت دی چې په دې ځمکې باندې په پرله پس��ې ډول اضافه کیږي، لکه 

څرنګه چې په الندې جدول کې لیدل کیږي، په ثابت المل یعنې ځمکه باندې  د بدلون موندونکي 

الم��ل یعن��ې کاري قوت د زیاتوايل له امله، مجموعي تولید، وس��طي تولی��د او نهایي تولید تریوې 

معینې نقطې پورې زیاتیږي او د ګټې له وروستۍ اندازې وروسته بیا په کې کموالی راځي.

پ��ه الندې جدول کې ثابت الم��ل یعنې ځمکه، بدلون موندونکی الم��ل، یعنې کاری قوت 

او د هغ��ه څخه الس��ته راغل��ی مجموعي تولید، وس��طي تولید او نهایي تولی��د په یو ګرافیک 

ش��کل کې ګورو. 



  ۳۸

نهایي تولید 

MP= 

 
L

TP
∆
∆

منځنی تولید
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د پنځم څپرکي لنډیز

د مايل امورو تنظیم کول، پلورل او پیرودل هغه ستونزې دي چې د متصدیانو په ځانګړي ډول 

د هغو کوچنیو سوداګرو چې د رسمایه ګذارۍ لپاره دقیق پالنونه نه لري. 

د تولید الملونه او د تولید د پړاوونو تعینول هغه موضوعات دي چې متصدیان په کې له الندې 

الرو چارو کار اخيل: 

- خالص عاید او دتولید د اندازې ټاکل. 

- د مجموعي لګښتونو رسه د مجموعي عوایدو مقایسه کول.

- داضايف عایدمقایسه کول.

په پای کې د تولید پړاوونه او السته راغلی عاید محاسبه یا ارزوو.

په لنډ ډول هغه موضوع ګانې چې د متصدیانو په مخکې پرتې دي د تولید اندازه یا مقدار دی.

پ��ه دې څپرکي کې د تولید د اندازې دمیتودونو ،دتولی��د دپړاوونو، او د تولیدوونکي د زیاتې 

ګټې په اړه معلومات وړاندې کیږي.
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د پنځم څپرکي پوښتنې

1- د تولید اندازه په څو ډوله رامنځته کیږي د هر یوه په اړه یې یوه تبرصه ولیکئ ؟

۲- د تولید د پړاوونو په اړه معلومات ورکړئ او په ارقامو یې بیان کړئ ؟

۳- تولیدونکي ولی د تولید دویم پړاو انتخابوي په دالیلویی بیان کړئ ؟

۴- د بهره نزويل قانون تعریف کړئ ؟

۵- د بهره نزويل قانون په ارقامو او ګراف واضح کړئ ؟
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شپږم څپرکی

لګښتونه

د زده کړی موخې:  د دې څپرکي په پای کې زده کوونکي له الندې مطلبونو رسه بلدتیا پیدا کوي.

لګښتونه.	 

مجموعي تولید ته په کتلورسه د لګښتونو څیړل.	 

الف – ثابت مجموعي لګښتونه.	 

ب – تغیرکوونکي مجموعي لګښتونه.	 

د تولید یوه واحد ته په کتلو رسه د لګښتونو څیړل.	 

الف – ثابت منځني لګښتونه.	 

ب – تغیرکوونکي منځني لګښتونه.	 

ج – مجموعي منځني لګښتونه. 	 

د – نهایي لګښتونه.	 

لګښتونه

په دې برخه کې د تولید اندازې ته په کتورسه په لګښت ځان پوهوو او اصيل  موخه مو د هغه 
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میتود او الروچارو څخه ده چې د هغه پربنسټ د تولید اندازه معلومیږی

املاين ګومتربګ لګښ��تونه داس��ې تعریف کړي )لګښت د تولید له هغو الملونه څخه عبارت دی 

چې استهالکي شکل ولري او همداراز د توکو یا جنسونو څخه د کار اخیستلو وروسته السته راځي 

او د پیسو په واسطه څیړل کیږي(.

دغه لګښتونه په مستقیم او غیرمستقیم ډول ویشل کیږي چې مستقیم لګښت لکه کاری توکي 

او هغه اضافی لګښتونه چې د تولید په لړي کې ورڅخه کاراخیستل کیږي.

همداراز د اقتصادي فعالیتونو  څیړل او څیړنې ته په کتورسه فرصتی لګښتونه داسې تعریف کوو:

د له السه وتلو فرصتونو لګښتونه

هغه اقدام یا عمل دی چې څوک وکوالی يش کنرول یې کړي خو وخت ورڅخه تیرشوی وي

په بل عبارت د یو محصول فرصتي لګښ��تونه د هغو الس��ه وتلو محصوالتو له ارزښ��ت  څخه 

عبارت دی چې د رسچینو د تولید د اندازې څخه ترالسه کیدای يش

د بیلګې په توګه: د تصدی په یوه کارخانه کې  دوه ډوله رختونه هم مردانه اوښځینه تولیدیږي 

چې د دواړو رختونو د پیس��و لګښتونه رسه مس��اوي وي نو دلته تصدی پریکړه وکړی چې په یوه 

دستګاه کې هم مردانه اوهم ښځینه لباس تولید کړي. په دی صورت کې د مردانه لباس لګښت د 

ښځینه لباس د مجموعي لګښت څخه عبارت دی.

او که چیری د دواړو رختونو پويل لګښ��ت فرق ولري په دی وخت کې د مردانه لباس فرصتی 

لګښت د ښځینه لباس د ارزښت دخالص محصول څخه عبارت دی.

د محصوالتو د فرصتي لګښتونه پربنسټ د یوه محصول انتخابول هغه وخت په زړه پورې وي 

چې فرصتي لګښتونه یې د تولید په ټولو برخو کې د محصول ارزښت ته په کتورسه مساوي وي.

د تولید د اندازی تعینول او د مستقیم لګښت څیړل

مس��تقیم لګښ��ت ته په کتورسه د تولید تعین اواندازه ثابتیږی او مستقیم لګښتونه په الندې 

دوه شکلونو څیړل او څیړو. 

۱- د مجموعی تولید له پلوه د لګښتونو څیړل

۲- د تولید د یوه واحد له پلوه د لګښتونو څیړل
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په مجموعی ډول د لګښتونو بیانول

الف- ثابت مجموعي لګښ��تونه  Total Fixed Cost د تولید د هغه مس��تقیم لګښ��ت څخه 

عب��ارت دی چ��ې د تولید د ثابتو الملونو د ټاکنې څخه الس��ته راځي لکه مالیه، د ځمکې اجاره ، د 

تعمیر کرایه ، د ماشینونو استهالک او نور

Total variable cost متحول مجموعي لګښتونه

د مجموعي لګښ��تونو له هغې برخې څخه عبارت دی چې  د تولید دالملونوله اخیستلو څخه 

الس��ته راځي او د تولید د اندازې رسه بدلون ومومي. د بیلګې په ډول هرکله چې د تولید اندازه د 

صفر رسه مس��اوي وي په دې صورت کې متحول لګښ��تونه نه معلومیږي خو کله چې د تصدۍ د 

تولید فعالیتونه پیل يش متحول لګښتونه هم معلومیږی

بناء په دې ډول ویلی ش��و چې د مستقیمو لګښ��تونو او د تولید د اندازې ترمنځ اړیکه شتون 

لري په دې معنی چې د تولید د اندازې له زیاتوايل رسه بدلون موندونکي لګښتونه هم زیاتیږی.

بدلون موندونکي لګښتونه په خطي او غیرخطي ډول هم شتون لري لکه غوړیو، پطرولو ګاز، 

انرژی د برق اونورو تولیدی توکو لګښتونه. 

رسبېره پردغو دوه ډوله لګښتونو، کوالی شو چې لګښتونه په الندې ډول وویشو: 

ثابت متوسط لګښتونه، منځني متغیر لګښتونه، منځني، مجموعي او نهایي لګښتونه. 

د وسطي مصارف

متغیر مصارف
مجموعي مصارف

ثابت مصارف
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 د متناسب متغیر

متناسب
مجموعي مصارف

ثابت مصارف

1 -AFC ثابت منځني لګښتونه

ثابت منځني لګښ��تونه، د ثابتو لګښ��تونو او د تولید د  اندازې ترمنځ تناسب رامنځته کوي. یا 

په بل عبارت هرکله چې ثابت لګښ��تونه د تولید په اندازې وویش��ل يش ، ثابت منځني لګښ��تونه 

یعنی  AFC السته راځي. 

پ��ه هر تولیدي واحد کې د ثابتو منځني لګښ��تونو اندازه کمیږي یعن��ې هرڅومره چې تولید 

زیاتیږي دغه لګښتونه کمیږي. 

AFC= Q
TFC

خو کله چې د تصدۍ د تولید  ظرفیت زیاتیږی او په هغه کې ثابت لګښتونه هم زیاتیږي، نو 

په دې صورت کې منځني ثابت لګښتونه هم ډېریږي او نزويل الره غوره کوي.  
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ثابت لګښتونه

د تولید اندازه

Q

C

۲ -AVC  بدلون موندونيك منځني لګښتونه

بدلون موندونيك وسطي لګښتونه عبارت له هغو لګښتونو څخه دي چې د هر توليد په واسطه 

محاس��به كيږي یا په بل عبارت هركله چې بدلون موندونيك لګښ��تونه ، د توليد په اندازې تقسيم 

كړو ، وسطي لګښتونه السته راځي. 

AVC=

 
Q

VC
 

منځني لګښتونه

لګښتونه

متغیر

تولیدات

C

Q
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۳ -ATC مجموعي منځني لګښتونه

مجموعی منځني لګښتونه له هغو  ثابتو او بدلون موندونكو مجموعي لګښتونو څخه عبارت 

دي چ��ې د هر توليدي واحد په بنس��ټ محاس��به كي��ږي.  يا په بل عب��ارت هركله چې مجموعي 

لګښ��تونه ) متغري او ثابت لګښ��تونه ( د توليد په اندازې تقسيم  كړو ، مجموعي منځني لګښتونه 

السته راځي.

ATC=
 

Q
TC

لګښتونه

تولیدات

Q

C

۴ -MC وروستي لګښتونه

له هغو لګښتونو څخه عبارت دي چې د  توليد د يو اضايف واحد له امله منځته رايش 

په الندې جدول كې چې ثابت مجموعي لګښ��تونه او بدلون موندونيك لګښ��تونه دي ، كوالى 

شو چې وروستي لګښتونه محاسبه كړو او ګراف يې رسم كړو. 

 
Q

TC
∆
∆

د بیالبیلو واحدو په واسطه د لګښتونو محاسبه. 

لګښتونه 
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متغیر 

منځني 

لګښتونه 

 
Q

VC

ثابت 

منځني 

لګښتونه 

Q
AFC

مجموعي 

منځني 
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 ثاب��ت منځني لګښ��تونه )AFC(، بدليدونيك  لګښ��تونه )AVC( آخرين لګښ��تونه  )MC(او 

مجموعی منځني لګښ��تونه )ATC( مو په پورته جدول كې وليدل ، داچې په ثابته لګښ��تونو كې 

دتوليد د زياتوايل له امله بدلون نه مومي او ثابت منځني لګښ��تونه AFC دتوليد په اندازه باندې 

دثابتو لګښ��تونو د ويشلو له امله السته راځي نوله دې امله وسطي لګښتونه د توليد د زياتواىل له 

امله كميږي.  

لكه څرنګه چې په پورته جدول كې وليدل ش��ول په هغه وخت كې چې د تصدۍ توليدات د 

۴- ۵ واحدو په اندازه وي ، وروستي لګښتونه كم وي 

منحنی لګښ��تونه وروستي منحنی لګښ��تونه منځني  او منحني مجموعی په هغه صورت كې 

چې توليدات اته واحدونوته ورسيږي قطع كيږي  . 

همدارنګ��ه ياد منحني يا MC په  متحولو منځني لګښ��تونوAVC په ټيټه نقطه يعني د P په 

نقطه كې ۶ واحد قطعه كوي چې د منځني لګښتونو له پلوه بدليدونيك نطقه ياديږي. 

د يادونې وړده چې د ټولو لګښتونو منحني وخت يعنې لنډمهاله، منځ مهاله او اوږمهاله وي. 

د مثال په توګه.  په يو كوتاه وخت كې د تصدۍ ثابت لګښتونه هميشه زيات وي ځكه توليدي 



  ۴۸

دس��تګاګاين نيش كوالى په لنډوخت كې توليد ته چمتووي  حال داچې يادا دس��تګاه بايد څلورمه 

حصه د رسمايې ، مزد ، د مامورينو او د تصدۍ د كارګرانو تنخوا بايد وركړي. 

ل��ه بل��ې خوا كله چې تصدۍ په توليداتو پيل وكړي ن��و بناء په میانه وخت كې د توليد اندازه 

زياتيږي له همدې امله متغري لګښتونه زياتيږي. 

په اوږد وخت كې تصدي كوالى يش په توليد كې بیالبیل ظرفيتونه رامنځته كړي نو همدا وجه 

ده چې په اوږد مهال كې ثابت لګښتونه د كمواىل خواته ځي. 

مثال:  كه د تصدۍ د  جنسونو او خدماتو غوښتنه زياته وي نو په دې صورت كې تصدي خپل 

اص��يل توليدات زياتوي او كه برعكس وي نو تصدي توليدات كموي او نور اجنس��اس چې په بازار 

كې ورته ليوالتيا زياته وي  توليدوي چې په دې صورت كې د ثابتو لګښتونو يوه برخه كميږي. 
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د شپږم څپرکي لنډیز

د تولید لپاره د بنسټیز عنرص لګښت یوه السته راوړنه ده. 

هم اقتصادي فعالیت له یوې خوا لګښت ایجابوي اوله هغه څخه دحاصل توقع کیږي.

ځکه چې لګښ��ت په مس��تقیمه توګه دمتص��دي مفاد تراغیزی الن��دې راويل. په هغه صورت 

کې چې په یوه تصدې کښ��ې لګښ��تونه په دقیقه توګه محاس��به اوپه نظرکې ونیول يش او داضايف 

لګښتونو څخه مخنیوی ويش، نوبیله شکه دتصدي ګټه زیاتوالی مومي. اوهمدارنګه برعکس. پدې 

څپرکي کې مجموعي لګښ��تونه اودیوه واحد له مخې لګښ��تونه دارقامو او ګرافونوپه ښ��وولورسه 

تولید ترڅیړنې الندې نیول ش��وی دی. هیله کیږي محصلین له موضوع څخه رغنده ګټه واخلی او 

دهغه اهمیت وپیژين.

اونوموړي اساسات دکارپه برخه کې عميل اوتطبیق کړي.
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د شپږم څپرکي پوښتنې

۱- د لګښتونو په اړه څه پوهیږئ توضیح یې کړئ؟

۲- ګوتنربګ مصارف څرنګه تعریف کړي دي؟

۳- مستقیم اوغیرمستقیم لګښتونه توضیح کړئ؟

۴- دفرصتی لګښتونو په اړه څه پوهیږئ، رسه له مثاله یې توضیح کړئ؟

۵- دلګښتونوله مخې دتولید مطلوبه سطحه په څوډوله ټاکل کیږي رصف نوم یې واخلئ؟

۶- مجموعي مصارف په څوډوله دي هریو توضیح ګړئ؟

۷- دتولید ديف واحد له مخې لګښتونه څه ډول دي؟

۸- منځني ثابت لګښتونه، متغیر، مجموعي او وروستني لګښتونه تعریف کړئ؟
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اوم څپرکی

د تولید د الملونو بازارونه

د زده کړې موخې: د دې څپرکي په پای کې زده کوونکي له الندې مطلبونو رسه بلدتیا پیدا کوي.

د تولید د الملونو  بازار پيژندل.	 

د تولید الملونه.	 

د کار وسایل.	 

د کار برخې.	 

کار.	 

د کار بازار.	 

د کار د بازار ځينې خاصیتونه.	 

د ځمکې بازار.	 

د رسمایې بازار.	 

د تولید د الملونو عرضه کول.	 

د تولید د الملونو تقاضا.	 

 مزد او د هغه ډولونه.	 
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د تولید د الملونو بازارونه

لک��ه څرنگه چې پوهيږۍ کورنی د تصدی لګښ��ت ته کوم اهمی��ت نه ورکوی بلکې د تصدی 

تولیداتو ته پام کوي چې د تولید کیفیت حنگه دی خو گورو چې کورنۍ څنګه تولید ش��وي ش��یان 

اخيل اوالسته یې راوړي.

کورنۍ هم لکه اقتصادي تصدی الملونه په واک کې لري چې د دغو الملونو څخه په استفادی 

رسه بازارته تغیر ورکوي او خپل د رضورت وړ شیان ترالسه کوي چې دغه بازارونه د تولید د الملونو 

د بازار په نوم یادیزي.

الملونه او د تولید رسچینې هغو مجموعي امکاناتو ، وس��ایلو او انسانی کاری گروپونو ته ویل 

کی��ږي چې د توک��و او خدماتو په تولید کې مهم رول لوبوي اوهم��داراز د محدودیتونو، بدلونونو 

اوترکیب خاصیتونه لري.

په معمويل توگه دغه الملونه د ټولنې له هغو  الس��ته راوړنو له ډلې څخه دي چې د مزدورۍ 

له امله ، اجارې او سود او یا نورو الرو څخه یې گتلې وي. 

ل��ه بلې خ��وا د یادو الملونو خاوندان د عرضه کوونکو په توگ��ه د تولید هغه الملونه دي چې 

د تقاض��ا کوونکو رسه اړیکه ل��ري او د توکو او خدماتو تولیدوونکې تصدي د تولید د الملونو بازار 

رامنځته کوي.

نو لدې کبله کورنۍ یا د تولید د الملونو خاوندان  د ذکر شوو الملونو د عرضه کوونکو په توگه 

او د توکو او خدماتو د تولیدونکو  تصدیو خاوندان د تقاضا کوونکو په توگه د تولید د الملونو بازار 

رامنځته کوي او د توکو اندازه او قیمت تاکي.

هرڅ��وک ام��کان لري چې د الملونو د تولید په څو بازارونو ک��ې رشیک وی او بیالبیل الملونه 

بازار ته  وړاندی کړي د  بیلگی په توگه:   یو کس چې په یوه رس��مي دفر کې ټوله ورځ کار کوي 

او تنخ��وا اخ��يل امکان لري چې په بل خای کې هم س��هم ولري او ګټه  الس��ته راوړي او یا په یو 

بانک کې حساب ولري او د هغه څخه گټه السته راوړي او همداراز یو څه یې په اجاره ورکړي او 

میاشتني او کلني عایدات ترالسه کړي.

په هرصورت د دې کس عایدات عبارت له هغو عایداتو څخه دي چې د بیالبیلو الرو یې ترالسه 

کړي وي او همدارازیې په بیالبیلو بازارونو کې د کار ، رسمایې او ځمکی له الرې گټلی وي

د اقتص��ادي پل��وه دغه کس په بیالبیلو بازارونو کې د تولی��د په الملونو کې رشیک دی او ګټه 

ترالسه کوي نو همدا دلیلونه دي چې د تولید د الملونو عرضه کوونکې کورنۍ بلل کیږي او یو کس 

کوالی يش په خو بازارونو کې د تولید څو الملونه وراندې کړي.

مخکې  لدې چې د الملونو د بازار په اړه خربې وکړو د تولید د الملونو په اړه معلومات وړاندې کوو.
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د تولید الملونه

د تولید الملونه په اقتصادي علومو کې مهم رول لري او د څیړنې وړدي د تولید الملونه د تولید 

رسه مستقیم تړاو لري چې تولید د ژوند مهمه برخه ده نو له همدی امله د تولید الملونه په الندی 

ډول ترمطالعې او څیړنې الندې نیسو: 

د تولی��د الملون��ه د هغو توک��و څخه عبارت دی چې د  هغه په واس��طه په یو ځانګړي وخت 

کې  یو تولیدي سیس��تم ته داخلیږو  پدې معنی چې د تولید الملونه هغه متاع ده چې د تولید د 

رامنځته کیدو په برخه کې ورڅخه کار اخیستل کیږی

د تولید الملونه د ملی اقتصاد او د اقتصادي تصدي له پلوه یو له بل رسه فرق لري لکه چې د 

م��يل اقتص��اد له نظره ځمکه ، کار ، رسمایه او منجمنت د تولید الملونه دي خو د اقتصادي تصدی 

له پلوه د تولید الملونه په الندې برخو ویشل شوی دي: 

ارشادی الملونه.- ۱

بنسټیز الملونه.- ۲

اضايف الملونه.- ۳

ارش��ادی الملونه مدیریت ، پالن جوړونه او په  س��ازماندهي کنرولوي په داسې حال کې چې 

بنسټیز الملونه د کار توکي، د کار گروپونه اود کا ر د وسایلو څخه عبارت دي.

د تولید اضايف الملونه د دولت فعالیتونه ، بیمه مؤسسې ، د ټولنو فعالیتونه او نور دي.

نو لکه څرنګه چې د اقتصادي تصدی له پلوه د تولید الملونه ترڅیړنې الندې نیس��و نوله دې 

امله د تولید د الملونو دری گروپونه تربحث الندې نیسو: 

لک��ه څرنګه چې مو مخکې وویل بنس��ټیز الملونه لکه: کاري گروپون��ه ،  د کار توکي اود کار 

وس��ایل دي نوځکه دغه  الملونه د اقتصادي تصدی له نظره ترزیاتی څیړنی الندی نیسو او له بلې 

خ��وا دغه الملونه د تولید د کمیت او کیفیت رسه مس��تقیم تړاو لري په دې معنی چې که تصدی 

دغه الملونه په کم قیمت ترالسه کړی نو زیاته گټه ترالسه کوي

د کار وسیلې

په تصدی کې د کار وس��یلې د تولید بنس��ټیز محور دی چې د تولید په لړي کې ورڅخه ګټه 

اخیستل کیږي  لکه ماشینونه ، ترانسپورتی وسایل اونور. 

د وسیلو څخه ښه ګټه اخیستنه د ډېرو لګښتونو مخه نیسی او په تولید يش اغیزې کوي.



  ۵۴

د کار توکي

د  کار توکي عبارت له هغو توکو څخه دی چې د تولید په لړي کې ترې کار اخیستل کیږي او 

په الندې ډول دي

خام توکي- ۱

معاونه توکي- ۲

محرکه توکي- ۳

خام توکي: خام توکي له هغو توکو څخه دي چې د تولید بنسټیزه برخه جوړوي او په مستقیم 

ډول په تولید کې ورڅخه ګټه کیږي

مرســتندویه توکي: عبارت ل��ه هغو توکو څخه دي چې د تولید پ��ه حاصالتو کې ورڅخه کار 

اخیس��تل کیږي خو د تولید بنس��ټیز قسمت نه جوړوي او همداراز د قیمت او اندازې له پلوه یې 

پ��ه تولیداتو کې اهمیت کم وي او په غیر مس��تقیم ډول په تولیداتو کې کارول کیږي د بیلگی په 

توگه: د یوی نساجۍ رنگ ، د ترکاڼی د محصوالتو رنگ اونور.

محرکه توکي: د تولید لپاره الزمي دي خو د تولید په محصول کې په مستقیم ډول ورڅخه کار 

نه اخیس��تل کیږي د بیلگی په توگه د ډبرو س��کاره چې په تولید کې رضوري دي ، دیزل ، پطرول ، 

گریس چې د ماشینونو لپاره ورخخه گټه اخیستل کیږي اونور.

کار:  کار د انس��ان ل��ه هغه دماغ��ی او فزیکي فعالیت څخه عبارت دی چې د یو ارزښ��ت د 

رامنځته کولو ، د رضورتونو د له منځه وړلو او د عایداتو د ترالسه کولو لپاره تررسه کیږي

هغ��ه قیمت چې د کار په بدل کې ترالس��ه کیږي مزد ورت��ه ویل کیږي چې په دی څپرکي کې 

به ورباندې خربې وکړو

1- د کار بــازار: د کار بازار د تولید په الملونو کې یو له مهمو بازارونو څخه ش��میرل کیږي او 

زیات اهمیت لري

پ��ه دې بازار کې د یوع��ام بازار پرمفاهیمو رسبیره ، تولنیز ، سیاس��ی او اقتصادي الملونه هم 

ډې��رې اغی��زې او اهمیت لري ، په لنډ ډول ویالی ش��و بیکاري ، د رسمایې څخه اس��تفاده نه کول 

هیڅکله ټولنیزي ، اقتصادي او س��یايس اړتیاوې نه يش پوره کوالی ځکه دکاري گروپونو لپاره د کار 

نه شتون منفي پایلې لري او په ټولنه کې ستونزې رامنځته کوالی يش

په هره ټولنه کې د تولید مهمې رسچیني د کاري گروپونو کمیت او کیفیت دی.
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که په ناخالص تولید کې د تولید د الملونو س��هم ته وگورو په ډېرو هیوادونو کې داس��ې لیدل 

کیږي چې په ناخالص تولید کې کاري قوتونه ډېره فیصدي او برخه لري بې له شک او گومان څخه 

هغه څه چې نړیوال اقتصاد یې مخکې له مخکې ځانګړی کوي اوورته اهمیت ورکوي د  کار ميل 

او  نړیوال بازار دی چې هره ورځ په کې بدلون راځي

دا مه��ال د نړۍ هیوادونه کوښ��ښ کوي ترڅو د یوه نظ��ام په جوړولو رسه خپلو خلکو ته کار 

پیداک��ړي او پ��ه بیالبیلو دندو یې وګامري. په حقیقت کې د یوهیواد ټول وګړي هغه وخت کوالی 

يش چ��ې پرمختګ وکړي ترڅو پرمختللې تکنالوژي ته الس رس��ی پیداکړي او د مس��لکي زده کړو 

څخه برخمن يش. 

کاري ګروپونه د تولید د الملونو مهم او اصيل الملونه دي چې په زیاته اندازه د تولید د  الملونو 

محدودیتونه او منفی نقطې له منځه وړي او د تولید په زیاتوايل کې ډېره مرسته کوالی يش.

پ��ه ب��ل عبارت کاری ګروپونه د کارګرو په فزیکي فعالیت ن��ه خالصیږي ځکه هرکارګر ته الله 

تعالی ځانګړی فکر او عقل ورکړی چې د دغه فکر او عقل څخه په ګټې اخیستنې رسه په بیالبیلو 

څانګو کې د کارکولو وړتیالري.

د کار د بازار ځینې خاصیتونه

لک��ه څرنګ��ه چ��ې کاری ګروپونه د تولید مه��م او اغیزمن الملون��ه دي اود کار په بازار کې د 

محصوالتو په څیر عرضه اوتقاضا لري نو باید په دې وپوهیږو چې د کار بازار لکه د غنموبازار ، د 

فوالدو بازار ، اونور دي چې الندې ځانګړتیاوې لري: 

1- د کار د بازار اصطالح:  په واقعت کې کوالی ش��و چې  د کار ډول ډول په زرګونو بازارونه 

الس��ته راوړو دغه بازارونه د کاري مهارتونو له پلوه له س��اده کارو څخه لکه په رستورانتونوکی کار 

کول ترلویوکارونو لکه جراحي اونورو پورې دي چې د کار لوی او پراخه کارونه ورته ویل کیږي

په همدې ډول له جغرافیایي پلوه د کارګرانو لپاره محيل بازارونه ، د پوهنتون د استادانو لپاره 

ميل بازارونه او د ډاکرانو او انجیرنانو لپاره له  نړیوالو بازارونو یادونه وکړو. 

۱- د ب��ازار د محصوالت��و پرخالف، لومړين توکي لکه غنم، وریج��ې او نور چې د خرڅولو لپاره 

ځانګړي ځایونه لري او د بدلون وړ دي او له بله پلوه دغه خوراکي توکي یو له بل رسه تړاو لري

د کار د خاوندان��و دغه تولید ش��وي توکي که څه هم فرق لري خ��و د کار د خاوندانو لپاره د 

ارزښت وړدي.  اوپه هرډول  د تولید امکان لري. 

۲- د کا راو محصوالتو د بازار بل فرق دا دی چې د کار په بازار کې کار ګران س��تنډرد نه دي 
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خو د محصوالتو په بازار کې کار ګران س��ټندرد دي او توکي س��ټندرد  تولیده وي او د توکو لپاره 

امکان لري چې ډول ډول طبقې جوړې يش دغه توکي د فزیکي خاصیتونو له پلوه یوشان دي کله 

چې تصدی تصمیم ونیيس دغه مسلکي کسان انتخاب کړي اوداسې کسان انتخاب کړي چې هرکار 

ګر ځانګړي کسبونه او خاصیتونه ولري

کارګران د عمر ، جنس ، نژاد ، د بدين اس��تعداد ، قوت ، او نورو خاصیتونو له امله زیات فرق 

لري او د دوی بیالبیل خاصیتونه د دې المل شوي چې په تولیداتو کې بیالبیلې دندې تررسه کړي

رسبیره پردې د کارګرانو ترمنځ نور فرق هم شته د بیلګې په توګه زده کړې ، تجربه ، تخصص 

اونور چې د دې تفاوتونو له امله د دوی دندې هم فرق لري

په لنډ ډول په ژوند کې د انس��انانو ټول خاصیتونه او ځانګړتیاوو ته انس��اين رسمایه ویل کیږي 

چې د فزیکي رسمایې په وړاندې یې کاروي

۳- د کسبونو ترمنځ اړیکه: د کسبونو ترمنځ اړیکه د کار د بازار یو  بل خاصیت دی که مو پام 

کړی وي د اخیستلو او پلورلو نرخونه د هرې ورځې ترمنځ فرق لري او تړاو لري

اویا هغه څه چې نن تولیدوونکي او یا لګښ��ت کوونکي اخيل د نن ورځې خرید له پرون رسه 

تړاو نه لري په داسې حال کې د کار په بازار کې دغه مقوله وجود نه لري

خو په محصوالتو یا تصدۍ کې هره ورځ د کارګرانو فعالیت څیړل کیږي او تصمیم نیول کیږي 

او د نن ورځې کار له تیرې ورځې رسه پرتله کیږي.

کارګر په تصدۍ کې خپل کسب ته په کتورسه کار اخيل او خپله تجربه کاروي لدې کبله تصدي 

د خپل مهارت د زیاتوايل لپاره رسمایه ګذاري کوي. 

په هرصورت هغه څه چې د کار په بازر کې د توکو به خرید او فرو ش کې مطرح دي په هغه 

ک��ې کارګ��ر خپل کار ته حارضیږي او پوهیږو چې د  محصوالت��و په بازارکې توکي د ځانګړي ژوند 

رسه نیغه اړیکه لري

۴- د هغه څه پرخالف کوم چې د کالیو په پیر او پلور کې مطرح دي د کار په بازارکې کارګرله 

خپل کار رسه ش��تون لري. پوهیږو د کالیو د محصوالتو په بازارکې په ځاين ژوند باندې مس��تقیمه 

اغیزه نلري. پداسې حال کې چې دکارپه بازارکې کارګرباید په فزیکي ډول دکارله نیرورسه حارضوي. 

پدې ماناچې کارګرپه هغه کې خپل کار رسته رسوي دکارپه بازارکې له مهمو الملونو څخه دی. دا 

حال��ت ی��ا فزیکي دی لکه:  د کار د چاپیریال ګرمي او یخني، غاملغان، ګرد او دوړې د حادثو اوپ 

یښ��و رامنځته کیدل او د کار په وخت کې په ماش��ین آالتو رسه زخمی کیدل. یا اجتامعي دی لکه: 

د کار طریقه او په نظارت کې دقت او نور.
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۵- د چان��ې وهلو په قدرت کې د کارګر ضعی��ف حالت هم د کار د بازار له ځانګړتیاوو څخه 

ش��میرل کیږي چې له نورو بازارونو څخه یې ځانګړی کوي، معموالً ډېر کارګران د ش��غل په پلټنه 

کښ��ې وي خو د هغوی د اش��تغال لپاره خايل ځایونه کايف ندي هغه کارګرچې محدود امکانات په 

واک کې لري د هغه کارپه لټه کې وي چې څومره زرورته الس رس��ۍ پیدايش. پداس��ې حال کښې 

چی کارښ��وونکی کوالی يش منتظر پاتې يش او د ډېرو داوطلبانو له منځه کوم چې د ش��غل پلټنه 

کوي مناسب انتخاب تررسه کړي.

نو لدی کبله ویالی ش��و چې کارښ��وونکی د اشتغال د وضعیت په تنظیم کې قوي موضع لري. 

کله چې اتحادیه شتون ونلري چانی وهل هم رسته نه رسیږی. 

د مزدونو مجموعه او د اشتغال د مزد وضیعت کارښوونکی ټاکي او کارګر کوالی يش هغه قبول 

کړي او یا یې قبول نکړي اوکارته حارض نيش.

د کارګ��ر د بی��کاری قبولولو توانایې کار لپاره د تقاض��ا په میزان پورې تړلې ده. ځکه په خاصه 

توګ��ه د کارګ��ر لخوا تقاضا کوالی يش د خرڅالو د ځنډپه دلیل پ��ه رشکت یا صنعت کې په خاصه 

توګه ټیټوالی رامنځته يش.

۲- د ځمکې بازار: د ځمکې چې کله ناکله طبیعی رسچینو ، خاورې ، اوبو اونوروته ویل کیږي 

د تولید مهمې او بنسټیزی رسچینې بلل کیږي

د تولید د دغو الملونه عرضه کول په لنډ وخت کې ثابتیږی.

په هره مايل دوره کې د یوې قعطې ځمکې قیمت ترکومه ځایه چې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي 

او د یو ټاکل شوي قیمت په وړاندې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي ورته اجاره ویل کیږي.

۳ – د رسمايــې بازار: د توكو رسمايه هغه الملونه ويل كيږي چې د دوه اصيل الملونو يعنې 

د كاري ګروپون��و دهل��و ځلو په ترڅ كې  او همداراز د ځمكې د حاصالتو د ذخريه كولو څخه 

د وخت په ترييدو رسه الس��ته راغلې وي او په معمويل ډول هغه د توليد د الملونو دوامداره 

توك��و ت��ه وي��ل كي��ږي.

د رسماي��ې ت��ويك په عمومي ډول په درې كتګوريو  ودانۍ ) س��اختامنونه ، اونورې لوړپوړيزه 

ودانۍ ( وسايل او د ګدام څيزونه ) توليد شوي تويك او لومړين موجود توکي (ويشل كيږي

رسبريه له پورته تعريفونو د رسمايې پخواين تعريفونه هم شته د بيلګې په توګه مايل دارايي او 

د يوڅه ارزښت ته هم ويل كيږي.

په لنډ ډول هرهغه الملونه چې د نرخونو د لوړوايل سبب يش نوپه دې وخت كې رسمايه داران 

نه غواړي چې ډېره قرضه واخيل او كه نرخونه ښ��كته يش د تصديو رسمايه داران غواړي چې ډېره 
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رسمايه لګښت كړي او زيات څيزونه واخيل. 

د توليد د الملونو عرضه كول

د توليد د الملونو عرضه كول د توليد په ډولو پورې ډېر تړيل دي خو اصيل او بنس��ټیز قاعده 

يې داده چې د توليد الملونه )له ځانګړو وختونو پرته( له كيڼې څخه ښۍ خواته عرضه كيږي. 

 د تولید د الملونو

قیمت

 د تولید د الملونو

 عرضه کول

  د تولید الملونو

PX

X

X

پ��ه بازار كې په بيالبيلو قيمتون��و اوهمداراز د بيالبيلو توكو د  عرضه كوونكو ترمخې د يوتويك 

عرضه كولوته مجموعي عرضه ويل كيږي.

په بل عبارت كه چريې وغواړو د توليد يو المل د بيلګې په توګه ، كرنيزه ځمكه ترڅيړنې الندې 

ونيس��و د دغه مجموعي عرضه عبارت ده له هغ��ې ټولې زراعتي ځمكې څخه چې په يو كال كې 

ورڅخه د زراعت په برخه كې كار اخيستل كيږي.

او يا داچې د كار المل په دې زراعتي برخه كې په پام كې ونيسو نو دغه د كار المل عبارت له 

هغو ټولو كسانو څخه دى چې په كار كې حارض وي

د توليد د الملونو د تقاضا په وخت كې بايد پام وكړو ترڅو د توليد لپاره داس��ې توكې واخلو 

چې په كارولو رسه يې د توليد الملونه رامنځته يش. 

ي��ا په س��اده ډول هغه چې د توكو او خدماتو په ب��ازار كې ترڅيړنې الندې نيول كيږي هغه د 

توكو لګښ��ت كوونيك دي يعنې كه د توكو په ب��ازار كې تقاضا كمه وي د توليد ډولونه هم په كې 
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په كمه اندازه وي

نو په دې خاطر د توليد د ډولونو تقاضا ته  )Derived Demand( ويل كيږي. 

يا په بل عبارت بايد د زراعتي توكو لپاره تقاضا موجود وي ترڅو كرنيزې ځمكې، ماش��ني االت  

کاري ګروپونه د زراعتي توكو د توليد د الملونو په توګه رامنځته يش

مزد

مزد له هغه قيمت څخه عبارت دى چې استخدام كوونىك يې كاريګرو ته وركوي ، مزد په هفته 

وار، مياشتنى، د جواز د امتياز  او كميشن كار په شكل وي. 

مزد نه يواځې په مستقيم ډول اخيستل كيږي بلكه په ډېر وخت كې د امتياز په ډول اخيستل كيږي. 

مزد رخصتۍ ، روغتيايي بيمې او نور حقونه هم لري او همداراز مزد په س��اعتونو ، ورځو، او 

د كار كولو څخه وړاندې هم وركول كيږي خو له هغه ځايه چې مزد د كار په مقابل كې اخيستل 

كيږي په الندې برخو ويشل شوى دى.

۱ – ټول كاريګر چې فزييك او د ماغي كارونه تررسه كوي.

۲ – متخصص كسان لكه حقوقي كارپوهان، ډاكران، انجيرنان، ښوونيك او نور.

۳ -  د كوچنيو كسبونو خاوندان لكه، سلامن ، نلدواين، د كراچيو په واسطه چې يو څه خرڅيږي 

او نور.

پ��ه تص��دۍ كې د مزد ورك��ول بايد عادالنه وي او يا لږترلږه د كارګ��ر د كار د تررسه كولو رسه 

براب��روي ن��و پرته له دې كاريګر دې ته اړ كيږي چې كار پري��ږدي او د توليد په كيفيت او كميت 

منفي اغيزې وكړي. 

م��زد د ترالس��ه كولو د څرنګوايل ل��ه امله دوه ډوله دى  چې د )، وقت ت��ه په كتو مزد ،( او ) 

فعاليت ته په كتو مزد ( په نوم ياديږي

الــف- د وخــت له مخې مزد:  وخت ته په كتو مزد هغه مزد ته ويل كيږي چې د كار د وخت 

او د وخت مطابق وركول كيږي په دې معنې چې دغه مزد ثابتې پيس��ې دي چې په ساعتو ، اونيو 

، مياش��تو ، او يا د كال په تريیدو رسه وركول كيږي چې په دغه مزد كې وخت يو څه زيات او كم 

ه��م كيږي چې په دې صورت كې كارګر دې ت��ه اړكيږي چې كار پريږدي ځكه د كار خاوند كله نا 

كله د كارګرو د يوڅه زياتې مودې پيسې نه وركوي اوهمداراز له كارګرو رسه عادالنه چلند نه كوي

د بيلګې په توګه:   په تخنييك كارونو كې چې د مزدوكا ر مزد د هغه د وړتيا پربنسټ نه وركول 

كيږي لكه ، اداري كارونه ، رهربي كول ، تخنييك كارونه چې په دې وخت كې مزد وركول وخت ته 
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په كتورسه تررسه كيږي. 

ب-  د فعاليت له مخې مزد: د دغه مزد په وركولو كې وخت ته نه كتل كيږي بلكه د كارګر كار 

او فعاليت ته كتل كيږي يا په بل عبارت هغه مزد ته ويل كيږي چې د توليد ش��وو توكو د اندازې 

مطابق كاريګرو ته مزد وركول كيږي.

او ي��ا داچ��ې د دغه مزد وركول د كار د اندازې او هم��داراز د كيفيت او كميت پورې اړه لري 

چې د كاريګر د وړتيا په اندازه وركول كيږي. 

په يوه تصدۍ كې بايد د مزد وركول په عادالنه ډول وي او د كاريګر د كار رسه مناس��ب وي 

نو له دې پرته دكارګر د خفګان المل ګرځي چې د توليد په كميت او كيفيت هم منفي اغيزې لري

م��زد یا تنخ��وا د ورکړې د څرنګوايل له مخې په دوه ډوله ده چ��ې دوخت او کار د مزدونو یا 

تنخواګانو په نومونو رسه یادیږي

د بيلګې په توګه كه چريې يو جوراب جوړونىك د هرې جوړې جورابو په مقابل كې ۱0 افغانۍ 

واخ��يل او هره ورځ ۲0 ج��وړې جورابې توليد كړي د هغه د هرې ورځ��ې مزد له  )۱0×۲0=۲00 

افغانو(  رسه برابر دي. 

كارګر هغه وخت دغه پيسې ترالسه كوالى يش چې په واقعيت كې يې جورابې جوړې كړې وي

خوداچې جوراب جوړونيك به د جورابو په جوړلو څومره وخت تري كړى وي نو همدا دليل دى 

چې د حقيقي مزد ترمنځ فرق موجود دى

Nominal wage اسمي مزد

اسمي مزد هغه مزد ته ويل كيږي چې په  ساعتونو ، ورځو ، مياشتو او يا په دې ډول په نورو 

كتګوريو كې وركول كيږي

Real wage حقیقي مزد

حقيق��ي م��زد د توكو او خدماتو له اندازې څخه عبارت دى چې يو كارګر كوالى يش د اس��مي 

مزد په واسطه يې ترالسه كړي

حقيقي مزد له اسمي مزد رسه تړىل دى



۶۱

د اوم څپرکي لنډیز

په اقتصاد كې د توليد الملونه له مهمو مس��ايلوڅخه دي د توليد پورې مس��تقيم تړاو لري او 

توليد د ژوند اندازه  يوه برخه جوړوي نو په دې اساس د توليد الملونه له هغو توكو څخه عبارت 

دي چې په يوه ځانګړې دوره كې د توليد په سيستم كې داخليږي او توليد ورڅخه جوړيږي

له هغه ځايه چې په اوم څپرکي كې د توليد الملونه ترشيح اوبيان ش��ول نو د توليد دالملونو 

بازار تربحث او څيړنې الندې و نيول شو. 

په دې څپرکي كې د  اس��تخدام او د توليد د الملونو څخه  كار اخيس��تل ترڅيړنې الندې نيسو 

او د توليد الملونه د توليد د مهمو وسايلو او اړينو توكو په توګه پيژنو

د بدين جوړښ��ت څخه بغري ، س��ويه ، لياقت  او د عمر تجربې او داسې نور د توليد په كميت 

او كيفيت كې مهم رول لري

په هر حال هيله لرو چې زده كوونكو له دې مطالبو څخه مناسبه استفاده كړي وي او د ذكر 

شوو مسايلو په اړه ښه تحليل وكړي اوښه تجربه ترالسه كړي. 
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د اوم څپرکي پوښتنې

د توليد د الملونو د بازار په اړه معلومات وركړئ؟. ۱

يو كس څرنګه كوالى يش د توليد دعواملو په بيالبيلو بازارونو كې رول ولوبوي د مثالونو په . ۲

وركولو رسه يې واضح كړئ؟

د توليد الملونه تعريف كړئ؟. ۳

د اقتصادي تصدۍ او ميل اقتصاد له پلوه د توليد د الملونو ترمنځ څه فرق دی؟. ۴

د تصدۍ د توليد هر المل بيان كړئ؟. ۵

كار تعريف كړئ ؟. ۶

 د كار توکي او شكلونه يې بيان كړئ؟۷. 

د كار د بازار په اړه معلومات وركړئ؟. ۸

د ځمكې د بازار په اړه معلومات وركړئ؟. ۹

رسمايه څه ته وايي ؟. ۱0

د توليد د الملونوعرضه كول د يو ګراف په شكل وليكئ؟. ۱۱

د توليد د الملونو عرضه بيان كړئ؟. ۱۲

مزد تعريف كړئ ؟. ۱۳

مزد په څو ډوله دى هريو يې په ځانګړي ډول بيان كړئ؟. ۱۴

ايا لوړ مزد د كار په زياتوايل كې رول لري؟ كه وي څرنګه؟. ۱۵

 دكار نريو يا كاري ګروپونه په عمومي ډول په څو كتګوريو ويشل شوي؟. ۱۶

اسمي او حقيقي مزد بيان كړئ ؟. ۱۷



۶۳

اتم څپرکی

استهالک

د زده کړې موخې: په دې څپرکي كې محصلني له الندنیو ټكو رسه آشنا كيږي:

استهالك	 

د استهالك ډولونه. 	 

د استهالك علتونه او ثابته رسمايه. 	 

د استعامل له امله خرابيدل. 	 

r .) د وخت په ترييدو رسه خرابيدل ) طبيعي خرابواىل

s . .د تخنييك پرمختګ له امله خرابيدل

t . .د اقتصادي پرمختګ له امله خرابيدل

u . .د توکو د استخراج له امله خرابيدل

v . .د ناڅاپي پيښو له امله استهالك

استهالک

په ټولو هغو شتمنيو كې چې خرابواىل  راځي ، استهالك هم رامنځته ګيږي. 

ثابتې  ش��تمني له تعمرياتو، ماش��ينونو او د تصدۍ د س��امان آالتو  څخه عبارت ده، همداراز 



ځمكه هم په ثابته ش��تمنۍ كې راځي خو په ځمكه كې زياتواىل ، او كمواىل نه راځي او له مينځه 

هم نه ځي.

هغه ثابتې شتمنۍ چې پورته  ذكر شوې په مستقيم ډول د توليد په لړ كې په كار اچول كيږي 

او د داميې استعامل په ترڅ كې  زړيږي او د وخت په ترييدو رسه له مينځه ځي. 

اس��تهالك كيداى يش چې د تخنييك اس��تعامل له امله هم رامينځت��ه يش ، د مود بدلون هم د 

شتمنۍ ارزښت كموىل يش ، او د ارزښت كمواىل له محاسبې وروسته په استهالك بدليږي. 

كوالى ش��و چې اس��تهالك په نورو ډولونو هم بيان كړو لكه ثابته شتمني چې په  توليد كې له 

كارولو وروس��ته زړيږي او د وخت په ترييدو رسه خرابيږي  نوځکه دغه خرابواىل  هم په ش��تمنۍ 

كې لكه د كارګرانو د مزد او جايزې په شكل يو مرصيف  ىش دی. 

د ثابتې شتمنۍ استهالك هم يو لګښتي يش دی ، يا په بل عبارت استهالك له هغې كړنې څخه 

عبارت دى چې د ثابتې شتمنۍ له مينځه تليل شيان ثابتوي. 

د استهالک شكلونه

په دې صورت كې د ثابتې ش��تمنۍ ) ماش��ينونو ( څخه  ګټه اخيستل سنجول كيږي او دماشني 

ارزښت د كلونو په اوږدو كې د همغه ماشني په واسطه په توليد شوو توكو ويشل كيږي او د كلني 

استهالك پيسې السته راوړل كيږي

ځكه استهالك يو آسان او عامه كرښه ده نو له دې امله ډېر استهاليك ميتودونه محاسبه كيږي. 

مثالونه

د يو پايه ماش��ني قيمت  ۴0000 زره افغانۍ دى چې د اس��تفادې م��وده يې پنځه كاله ده نو 

كلنۍ استهالك يې عبارت دى له: 

=کلنی استهالک 8000
5

40000
=

پ��ه هغه صورت كې چې د وس��ايلو پايت ارزښ��ت په پام كې وني��ول يش او فكر ويش چې دغه 

ماشني له استفادې وروسته په   ۵00   افغانيو و پلورل يش  نوپه دې وخت كې كلنى برخه يا اشراك 

مساوي دى له:

=کلنی استهالک 7000
5

35000
5

500040000
==

−

لكه  څرنګه چې مووليدل په هنديس شكل كې د استهالك د كمواىل طريقه بشپړه نه شوه او 

  ۶۴
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) ۷۲. ۲0 ۲0۹ (  افغانۍ فرق رامنځته شو، نو د دې لپاره چې دغه ستونزه له مينځه الړه يش نو له 

دې الرې څخه په ګټه اخس��تو رسه  بايد دوه يا  دریو خراب ش��وو توكو د استهالك فيصدي وڅيړو 

او داسې يې تنظيم كړو ترڅو اماده شوې پيسې په پام كې ونيسو. 

په دې طريقه كې ښ��كاري چې خراب ش��وي شيان له وروس��تي كال څخه پرته په نورو كلونو 

ك��ې رسه راجم��ع كيږي او له اصيل قيمت څخه يې منفي كيږي چې په  پايله كې د كال وروس��تى 

استهالك السته راځي. 

د استهالك هغه پيسې چې نه وي محاسبه شوي نو تصدي يې د كال په وروستۍ محاسبه كې 

په پام كې نييس. 

د اســتهالك كمــواىل (د كمــواىل فكر او د اســتهالك پيســې): لكه څرنګه چې ي��ې  له نوم  . 1

معلوميږي د  اس��تهالك د  كموايل په صورت  كې هركال د اس��تهالك پيسې لږې  شمريل كيږي او په 

استهالك كې دوه ډوله كمواىل شتون لري. 

a . د اســتهالک هنــديس كمواىل: په دې صورت ك��ې  د كال له ثابتې فيصدۍ څخه  اس��تهالک

سنجول کیږي او په نورو کلونو کې د ثابتې شتمنې له قیمت څخه استهالک سنجول کیږي چې به 

دې صورت کې هر کال د استهالک پیسې د کموالی خواته ځی. 

مثال:  د یو پایه ماشین قیمت ۶0000 افغانۍ دی او د ګټې اخیستنې موده یې ۱0 کاله ده نو 

بناء هر کال ۱0٪ د استهالک پیسې ورته سنجول کیږي. 

۶0000 افغانۍ = د تهیه کولو له قیمت رسه

۱0 = د ګټې اخیستنې له وخت رسه

۱0٪ = د استهالک کلنۍ فیصدي

6000  د لومړی کال استهالک
100

1060000
=

×
=

5400  د دویم کال استهالک
100

1054000
=

×
=

د درېیم کال استهالک 
 4860

100
1048600

=
×

=  

د څلورم کال استهالک  

 

4374
100

1043740
=

×
=

د پنځم کال استهالک 
 6.3936

100
1039366

=
×

=
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9.3524 د شپږم کال استهالک 
100

1035249
=

×
=

د اووم کال استهالک  
 6.3188

100
1031886

=
×

=

78.2869 د اتم کال استهالک  
100

1082.28697
=

×
=

 د نهم کال استهالک 
 8.2582

100
1004.25828

=
×

=

 د لسم کال استهالک  

 

52.2324
100

1024.23345
=

×
=

د استهالک مجموعې پیسې ۳۹0۷۹.۲۸ =

20920.72=60000-39079.28

د تهیه کولو قیمت - د استهالک پیسې = پاتې ارزښت

a . د اســتهالک ریاضیکي کموالی: په دې اس��تهالک کې د تهیه ش��وی قیمت څخه فیصدی -b

سنجول کیږي او استهالک محاسبه کیږي

مثال:  د یو تعمیر قیمت ۷۵0000 دی او ورڅخه د ګټې اخیس��تنې موده یې ۵ کاله ده، کلنی 

استهالک یې په نزولی طریقې محاسبه کیږي. 

۷۵0000 =  د تعمیر د اخیستلوقیمت

۵ کاله  = د ګټې اخیستنې وخت

۵+۴+۳+۲+۱= ټول کلونه

 د لومړی کال استهالک  

 

250000
15

5750000
=

×
=

200000  د دویم کال استهالک  
15

4750000
=

×
=

 د درېیم کال استهالک  
 

150000
15

3750000
=

×
=  
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 د څلورم کال استهالک  
 

100000
15

2750000
=

×
=

           د پنځم کال استهالک 
 

50000
15

1750000
=

×
=

د استهالک ټولې پیسې   750000 = افغانۍ

د اس��تهالک لوړوالی:  دغه اس��تهالک هم لکه د اس��تهالک د کموالی په څیر په حس��ابی او - ۱

هندس��ی شکل س��نجول کیږي خو فرق یې دادی چې د استهالک د کموالی په صورت کې د خراب 

شوو توکو پیسې په لومړي کال کې کمې او په وروستي کال زیايت وي.

د ظرفیت او قدرت په بنسټ د یوې ثابتې شتمنۍ استهالک ته تجویزی استهالک وایي چې - ۲

په دې توګه کوالی شو د استهالک کلنی پیسې د یو ماشین د خربوالی رسه پرتله کړو

پ��ه دې ځ��ای کې د یو ماش��ین قدرت او فعالیت د یو واقعِ معیار پ��ه توګه په پام کې نیول - ۳

کیږي. 

د ثابتې شتمنۍ د استهالک علتونه

د اســتعامل له امله د توکو خرابوالی:  یو مهم علت چې د ثابتې ش��تمنۍ ارزښ��ت کموی - 1

هغه د توکو دوامدار اس��تعامل دی ، د ماش��ینونو په کار اچول تولید رامنځته کوی او د ماش��ین د 

دوام دار اس��تعامل له امله د هغه س��امان آالت خرابیږی او زړیږی چې دغه خرابوالی او زړښت د 

ماشین ارزښت کموی. 

د وخــت لــه مخې د توکو خرابوالــی (طبیعي خرابوالی): که له یوه ماش��ین څخه ګټه هم - ۲

وانه خیستل يش خو بیاهم د وخت په تیریدو رسه یې ارزښت کمیږی ،په هغه صورت کې چې له 

یوه ماش��ین څخه اس��تفاده ونه يش نو د هغه پرزې زنګ وهی او سامان یې له فعالیته پاتی کیږي 

اوهمداراز ارزښت یې کمیږی او استهالک کیږي. 

د تخنیکي پرمختګ له امله دتوکو  خرابوالی: د مثال په توګه:  د پخوانیوماش��ینونو پرځای - ۳

نوی ماش��ینونه واخیس��تل يش او له هغه څخه ګټه واخیستل يش چې له یوې خو ا د اقتصای پلوه 

ارزان متامیږی او له بلې خوا کار په ډېر زیات رسعت رسه رسته رسیږی. 

د اقتصادي پرمختګ له امله استهالک: نه یواځې تخنیکي پرمختګ بلکې اقتصادي پرمختګ - ۴

هم ماشینونه استهالک کوي.
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مثال:  د مرسدس موټر جوړولو فابريكه  د موټرو بانټ جوړوي خو داچې هركال د موټرو شكل 

او فورم بدلون مومي او نوى فورم او بانټ او ماشني استعامليږي نو د موټر د ماشني  پخواين فورم او 

شكل بدلون مومي او ورو  ورو له منځه ځي او همداراز له ورځني سيستم ووځي او استهالكيږي.  

په هرحال امكان لري چې ياد ماشني پنځه يا لس كاله نور هم د استفادې وړوي خو د نوي ماشني 

او فورم په كارولورسه كيداى يش پخواين ماش��ني اوفورم په دری يا څلوروكلونو كې خپل ارزښ��ت له 

السه وركړي او استهالك يش. 

د وخت په ترييدو رسه د توكو خرابواىل: مثال:  يو سوداګر ته امتياز وركول كيږي چې د كابل - 5

ښ��ار په يو ساختامن كې مغازه جوړه كړي چې سوداګر هم نوموړي مغازه د اجاري په توګه اخيل 

او مخكې له مخكې   يو ميليون افغاين افغانۍ وركوي ، په تړون كې د  حق االجاره او د استفادې 

وخت ثابتيږي ، او ترلس��و كلونو پورې دغه امتياز دوكاندار اخيل او له لس��و كلونو وروسته دوكان 

بريته د ساختامن خاوند ته سپاري ، نو د ساختامن د امتياز خاوند چې د دوكاندار څخه پيسې اخيل 

بايد ترلس��و كلونو پورې يې وكاروي اوتر اس��تهالك تركچې يې ورسوي.  نو په دې صورت كې كلنى 

استهالك ۱00000 يولك افغانۍ وي چې دا ډول استهالك د وخت په ترييدو رسه رامنځته كيږي. 

د توکو راایســتلو له امله د توكو خرابواىل: مث��ال:  په هلمند واليت كې د تيږو جوړولو يوه - 6

تصدي ۴000 زره جريبه ځمكه چې په هغه كې س��نګ مرمر يا برګې تيږې ایس��تلو كيږي ، په ۵0 

ميليون��ه افغانۍ پل��وري او د تيږو جوړلو تصدي په همدې ځمكه كې چې س��نګ مرمر توليدوي 

نو تصدى د همدې تيږو د ایس��تلو لپاره ماش��ينونه په كار اچوي او تصدي هركال د ځمكې قيمت 

محاس��به كوي او اس��تهالك ته يې فكر كوي او د استهالك پيسې هم د معدن اندازې ته په كتورسه 

تعني كيږي ، نو بناء په دې صورت كې موږ د ځمكې يو اس��تثنايي حالت ګورو چې د س��نګ مرمرو 

له پاى ته رسيدو وروسته د استهالك خواته ځي. 

په ناڅاپي حالت كې د توكو استهالك: په ناڅاپي حالت كې چې يوه شتمني استهالك يش او - 7

يا خپل ارزښت په بشپړ ډول له السه وركړي مثال ، د زلزلې يا سيالب له امله چې تويك خراب يش. 
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د اتم څپرکي لنډیز

له شتمنۍ څخه د  ګټې اخیستنې او یا نه اخیستنې له امله استهالک منځته راځی.  ټولې هغه 

شتمنۍ چې د خرابیدو وړ وي استهالک رامینځته کیږي. 

تعمیرات ، ماش��ین االت ، س��امان آالت ، او ټوله هغه شتمني چې په مستقیم ډول د تولید په 

جریان کې کارول کیږي او د دایمي استعامل له امله خرابیږي ، زړیږي ، او همدارنګه خپل  ارزښت 

له السه ورکوي له ثابتې شتمنیۍ څخه عبارت دی.

د ثابتې ش��تمنۍ ساتل او په هغه کې خرابوالی د تصدۍ د محاسبې له بنسټیزو دندو شمیرل 

کیږي او د  لګښت په توګه د استهالک د پیسو ځانګړی کول په تصدۍ کې یو اضافی امر دی ځکه 

په تصدیو کې د خرابو توکو محاسبه کول  په بیالبیلو شکلونو رامنځته کیږي او هره تصدی د خپلو 

پالیسو مطابق په هغه فکر کوی
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د اتم څپرکي پوښتنې

1 – استهالک په کومو شتمنیو کې په پام کې نیول کیږي؟

۲ – استهالک تعریف کړئ ؟

۳ – د استهالک شکلونه کوم دی نومونه یې واخلئ ؟

۴ – اتسهالک نزولی یا په استهیالک  کې کموالی او دهغه ډولونه بیان کړئ ؟

۵ – په استهالک کې لوړوالی څرنګه دی بیان یې کړئ؟

۶ – د ثابتې شتمنۍ د ظرفیت په اساس څرنګه استهالک محاسبه کیږي ؟

۷ – د استعامل له امله په توکو کې خربوالی بیان کړئ ؟

۸ – د توکو طبیعی خرابوالی بیان کړئ ؟

۹ – د وخت په تیریدو رسه د توکو خرابوالی بیان کړئ ؟

۱0 – ناسنجول شوی استهالک بیان کړئ ؟



۷۱

نهم څپرکی 

متویل

د زده کړې موخې: په دې څپرکي کې محصلین له الندې مسایلو رسه آشنا کیږي: 

متویل	 

کورنی متویل 	 

پخپله متویل 	 

پخپله ښکاره متویل	 

پخپله پټ متویل	 

استهالک	 

نهادونه 	 

 د معقولو تدبیرونو په کار اچول 	 

بهرنی متویل )مالی واسطې(	 

بانکونه 	 

مايل دالالن	 

د بیمې موسسې	 
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پلورونکي او پیرودونکي	 

غیر تشبثات	 

افراد او اشخاص	 

د تشبثاتو کارکوونکي	 

دولت	 

متویل

ه��ره تصدی چې وغواړی توکي یا خدمات وړاندې کړي په لومړی رسکې پیس��و او رسمایی ته 

اړتیا لري

تصدۍ د توکو د تولید لپاره اړه ده چې په لومړی رسکی لومړين توکي واخيل او بیا یې شکل ته 

بدلون ورکړي او د جوړو شوو توکو په څیر یې بازار ته وړاندی کړي. 

ټ��ول رشکتونه دایمې فعالیتونه لري او د تولید دمرحلولپاره رسمایی ته اړتیا ده که هغه نقدې 

وي او یاغیر نقدې ، تصدي ترهغه وخته د لومړنیو توکو په اخیستلو پیل کوی ترڅو یې په یوه کمه 

اندازه توکی نه وی تولید کړی. 

رشکتونه هغه وخت کوالی يش چې ګټه ترالسه کړی چې بهرین مدیریت ولري او په ښه توګه 

خپل لګښتونه پوره کړی. 

دغه موضوع د مالی مدیریت پوری چې د تصدی د مهمو څانګو ځنې ش��میرل کیږي اړه لري 

او دمطالعې وړده

په تصدۍ کې د رسمایې چمتوکول په عمومي توګه په الندی دوه ډوله ترالسه کیږي : 

د کورين متویل له الرې.. 1

د بهرين متویل له الرې (مايل واسطه).. ۲

 کورنی متویل: د رسمایی چمتوکولو هغه ډول ته ویل کیږي چې له بهر څخه په رسمایی کې 1. 

نه وي ګډه شوي بلکې د تصدی په دننه کې د فعالیت له امله رامنځته شوی وی. 

د کورين متویل مهم ډولونه عبارت دي له: 

a . پخپله متویل: د تصدی د السته راغلې ګټې څخه چمتو کیږي لکه داسې چې رسمایه داران د

خپلې ګټې برخه د تصدۍ څخه وانخيل او د تصدی د رضورتونو د له منځه وړلو لپاره یې د تصدی 

په دننه کې پریږدي او ګټه ورڅخه واخيل چې داهم په الندې برخو ویشل کیږي: 
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په ښکاره شکل پخپله متویل:  هغه متویل ته ویل کیږي چې په تصدۍ کې ساتل شوې ګټه . ۲

په ښکاره ډول د تصدی په حساب کې واچول يش. 

پــه پټ شــکل پخپله متویل:   هغ��ه متویل ته ویل کیږي چې په تصدی کې ګټه پټه س��اتل . ۳

ش��وې وي او د ځینو الملونو له امله د مالیاتو او یانورو ش��کلونو په څیر د تصدۍ په بیالنس کې 

ونه ښودل يش. 

b . استهالکات: د کلنی استهالک پیسې چې د تصدی په واک کې وي او د خپلو رضورتونو د له

مینځه وړلو لپاره ورڅخه ګټه واخيل.

c .  ذخريوي نهادونه: ډېرۍ وختونه متش��بثونه د خپلو وروس��تيو موخو د عميل كولو په موخه

ذخريې جوړوي چې كله يې اصيل پيس��ې پ��ه الس كې نه وي نو تصدۍ دهمدې ذخريو څخه ګټه 

اخيل چې مهمې ذخريه وي پيسې د تقاعد دي. 

d . د معقولیــت تدابیر کارول:  ځينې وختونه تش��بثات  د الزم��و ګامونو د پورته كولو له امله 

كم لګښت كوي او د كم لګښت له امله چې كومې پيسې پاتې كيږي، هغه د نورو اړتياوو په پوره 

كولو لګوي. 

د رسمایه لرونکو مارکیټونو لخوا متويل (مايل واســطې): هغه خدمات چې مايل واسطې يې . ۴

وړاندې كوي، د رسمايه لرونكو ټولنو اود هغو رشكتونو لپاره چې رسمايې ته اړتيا لري مهم رول لري.

مايل واس��طې د خلكو د لږو ذخريو څخه كوالى يش چې په كايف اندازه رسمايه برابره كړي او د 

تصديو په واك كې يې وركړي. 

د رسمای��ې د چمتو كولو لپاره بيالبيلې منابعې او  الرې ش��تون ل��ري چې مهمې یې په الندې 

ډول دي: 

بانکونه: بانکي قرضونه له تجارتی اعتبار وروسته دویمه لویه مالی رسچینه ده. . 1

تصدی او تجارتی رشکتونه د مالی امورو  رسبیره د بانکونو بیالبیلو قرضونو ته هم اړتیا لري. 

مايل دالالن:  د هیواد اوسنیو حاالتو ته په کتورسه په پولی او رسمایوی مارکیتونو کې  مالی . ۲

دالالن مختلف رول لوبوی او د رسمایی چمتوکولو لپاره مهمه مرجع ده

بیموي موسســې: د بیموي موسسو ځانګړتیاوې، له بانکي موسسو رسه شباهت لري په دې . ۳

معنی چې بیموي موسس��ې کمې پیس��ې د بیموي فیس او کمیشن په توګه له اشخاصو راټولوي او 

رسمایه زیاتوي. 
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پیرودونکي: له اخیستلو وړاندې مشریان خپلې پیسې اخیستونکو ته ورکوي.. ۴

پــه پیرودونکــو بانــدې د پلورونکو قرض: ځین��ې وختونه پلورونکی د یو څ��ه مودې لپاره . 5

خپل خام توکي د قرضې په توګه تصدیو  ته ورکوی چې په واقعیت کې په اخیس��تونکي باندې د 

پلورونکي د قرض په توګه حسابیږي. 

غیر متشــبثات: ځینې وختونه داسې هم کیږي چې یو تش��بث د خپلو اړتیاوو د پوره کولو . 6

لپاره د نور تشبثاتو څخه پیسې اخيل چې په دې صورت کې قرض ورکونکي تشبثونه د یوې رسمایه 

لرونکې رسچینې په توګه حسابیږي. 

د پام وړ تشبث: تصدی له خپل منځ څخه د رسمایې رسچینه پيدا کوی او  اړتیاوې پوره  کوي. . 7

افراد او اشخاص: ځینې وختونه افراد او اشخاص چې له خپلې اړتیا اضافی پیسې ولري خپلې . 8

زیاتې پیسې تشبثاتو  ته ورکوی. 

تشــبث کارکوونکي: د کارګرانو د کار له پیل څخه تر معاش اخیستلو پورې په تصدیو باندې . 9

د کارګرانو قرض حسابیږي. 

دولت: دولت د نورو رسچینو ترڅنګ د هیواد رشایطو ته په کتو رسه د یوې مهمې رسچینې . 10

په توګه د تشبثاتو لپاره فعالیت وکړی. 



۷۵

د نهم  څپرکي لنډیز

هره تصدي چې وغواړي توکي یا خدمات وړاندې کړي نو په لومړي رس کې پیس��و او رسمایي 

ته اړتیا لري او بیا د رسمایې لپاره مناسب ګامونه پورته کوي. 

ی��وه تصدی هغه وخت کوالی يش چې بریا ترالس��ه کړي چې ی��و  قوی مدیریت او  د رسمایې 

لپاره یو دقیق جوړښت ولری. 

د تصدیو او تشبثاتو  پروړاندې یوه جدي ستونزه په ښه توګه د خپلې رسمایې لګښت دی چې 

متصدیان اقتصادي چاپیریال ، د مارکیت وضعیت او نورو الملونو ته په کتورسه خپله رسمایه لګوي. 

په نهم څپرکي کې د تصدیو او مايل متویل په اړه په تفصیل رسه خربې وشوې هیله کېږي چې 

محصلی��ن د رسمای��ی او د هغې د اهمی��ت په اړه پوهیديل وي او په ښ��ه توګه وکوالی يش خپلې 

ستونزې حل کړي. 
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د نهم څپرکي پوښتنې

۱ -د تصدیو د متویل په اړه معلومات ورکړئ؟

۲ – داخلی متویل څه ته وایي؟

۳ – پخپله متویل څه ته وایي او  ډولونه یې ولیکئ؟

۴ – په تصدیو کې الزم تدابیر څه اغیزې لري؟

۵ – د متویل  په اړه  مايل واسطی بیان کړئ؟
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لسم څپرکی

بازار موندنه (مارکیټنګ)

د زده کړې موخې:  په دې څپرکي كې به زده كوونيك له الندې مطالبو رسه آشنا يش.

د بازار موندنې مفهوم. 	 

د بازار موندنې موخې. 	 

د پريودونکي رضايت. 	 

د پريودونکي غوښتنې. 	 

د پريودونکي غوښتنې او رضورتونه. 	 

د بازار موندنې پالن جوړونه. 	 

د بازار موندنې مفهوم

ب��ازار موندنه یعنې د خرڅالوپه اړه د تصدۍ د ټولو فعالیتونو همغږي کول. خو بازار موندنه 

یواځې خرڅولو ته نه ویل کیږي بلکې یوې معیاري کچې ته د یوې ټولنې رسول دي.

موږ په یوې داسې نړۍ کې ژوند کوو چې همیشه د بدلون په حالت کې ده. 

پ��ه تیرو پیړیو کې صنعتي انفالبونو په تولید کې مهم بدلونونه راوس��تل. د نن ورځې تصدۍ 

باید زیات معلومات او فعالې وي ځکه په نړې کې همیشه بدلونونه راځي ترڅو وکوالی يش دغه 
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بدلونونوته مثبت ځواب ووایي.

ب��ازار موندنه او هرڅه په کنرول کې س��اتل د یوې تص��دۍ د ثابت پايت کیدو د مهمو الملونو 

څخه شمیرل کیږي.

کل��ه چې د س��ټندرد )ISO( نړیوال س��ازمان په نړۍ ک��ې د توکو د کیفیت س��اتلو په موخه د 

)ISO9000( په نوم سټندرد رامنځته کړ د نړۍ په ګوټ ګوټ کې موسسو او تولید کوونکو یو پر بل 

پس��ې د خپلو توکو د ارزښ��ت ساتلو په موخه د دغه سیستم څخه ګټه واخیسته او ځان یې ورڅخه 

خرب کړ ترڅو خپل توکي د شخيص محورۍ او سلیقه یي ساالرې وسايت او خپل فعالیتونه منظم کړي.

له ډېرو کلونو راهیسې  له یوېخوا  د عرضې د محدودیت له امله د رقابت نامنظم فعالیتونه ، 

او له بلې خوا کیفیت ته  د تولید کونکو پام له بلې خوا د دې المل شو ترڅو د اخیستونکو رضایت 

ته کمه پاملرنه وشی.

هرنی فورد خپلو اخیس��تونکو ته وویل ، هرډول موټر چې غواړۍ تاسوته یې درکوم خوپه دې 

رشط چ��ې رنګ یې تور وي ، په داس��ې حال کې چې ن��ن ورځ ډېر تولیدکوونکي د خپل تولید یوه 

برخه د اخیس��تونکو په خوښه وړاندې کوي.  نوځکه د اخیس��تونکو رضایت یواځې د محصول په 

کیفیت پای ته نه رسیږی.

د بازار موندنې موخې

د بازار موندنې موخه د اخیستونکي په خوښه د عرضه کولو څخه عبارت دی.

ځکه بازار د اخیستونکو پورې اړه لري.

بازار موندنه د دې لپاره مهمه ده تر څو خلک د بیالبیلو محصوالتو له تولید خرب يش. 

د ب��ازار موندن��ې اصيل موخه معیاری ژوند ته د ټولنې د رس��ولو څخ��ه عبارت دی چې د لوړ  

    ظرفیت او د مطلوبو توکو د رامنځته کولو له الرې پوره کیږي.

د ښو او غوره توکو تولید، د اخیستونکو د خوښۍ سبب ګرځی نو له دې امله بازار موندنه باید 

د اخیستونکو په خوښه رامنځته يش. 

د پیرودونکي رضایت څه ته وایي؟

که په عمومي ډول ووایو هر اخیستونکی په عام ډول له خدماتو یا توکو د ترالسه کولو وروسته 

خوښ او یا ناخوښه وي، د رضایت لرل یو مثبت احساس دی چې د تولیدوونکي او لګښت کوونکي 

ترمن��ځ رامنځته کیږي خو په حقیقت کې دغه احس��اس د اخیس��تونکو د هیل��و د پوره کیدو او د 

عرضه کوونکو د کړنو وروس��ته رامنځته کیږي او که چیرې د توکو کیفیت د اخیس��تونکو په خوښه 
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نه وي نو په دې صورت کې نارضایتي یا ناخوښې رامنځته کیږي.

لك��ه څرنګ��ه چې مو ووي��ل يواځې د توكو او خدمات��و په وړاندې كولو نه ش��و كوالى چې د 

اخیستونکو رضايت ترالسه كړو كه چريې یوه پلورنځي ته د څه اخيستلو لپاره الړ شی نو وبه ګورئ 

چې خرڅوونيك په ډېرو ښو اخالقو او ډول ډول بهانو غواړي چې ستاسو رضايت ترالسه كړي ترڅو 

د دویم ځل لپاره هم  د هغه څخه څه واخلئ.  او موږ دې ته اړ كوي ترڅو د هغه پلورونيك څخه 

نور شيان هم واخلو.

د صنعتي هيوادونو په بازار موندنه كې د اخيستونيك د رضايت ترالسه كولو لپاره ځانګړې الرې 

چارې په پام كې نيول شوې دي حتى تردې دمه چې د اخيستونيك د راجلبولو لپاره ، پلورونىك ډېر 

لګښتونه كوي. 

له بلې خوا ناراضه اخيس��تونىك د خپلو اخیس��تونکو په ډله كې نه حسابوي.  همداراز ناراضه 

اخیستونکی خپل خفګان ډېر ژر نورو اخيستونكو ته لیږدوي او هغوى ته دا ذهنيت وركوي ترڅو 

د همغه پلورونىك څخه څه وا نخيل او د رايض اخيستونكو په پرتله د ناراضه فعاليت دوه برابره وي. 

نو لدې کبله بايد فكر وكړو چې څرنګه خپل اخيستونيك رايض او خوشحاله وساتو

د پیرودونکي د غوښتنو پيژندنه

د پیرودونکي د رضايت د الس��ته راوړلو مهمه الره د هغوى د غوښتنو ، نظرياتو او همداراز د 

وړانديزونو پيژندل دي اودا كار يواځې له خپل ځان رسه په فكر او سوچ كولو السته نه راوړل كيږي 

بلكې پیرودونکو ته مراجعه او د هغوى د نظر اخيستلو نه وروسته تررسه كيږي. نو د اخیستونکو 

په غوښتنو د پوهيدو لپاره تصدي او توليدوونىك له ډول ډول تخنيكونو كار اخيل او له هغوى رسه 

ډول ډول تليفوين اړييك او مخامخ خربې كوي.

په لنډ ډول هغه الملونه چې د اخيستونكو د رضايت او خوښې سبب ګرځي په الندې ډول دي:

۱-  د اخيستونكو غوښتنې او رضورتونه.

۲ – په پخوانيو توليد شوو توكو د اخيستونيك له باور او يقني څخه ګټه اخيستنه.

۳ – د تصدۍ لخوا لګښت كوونكو ته د توكو په اړه تبليغايت پيغامونه.

۴ – د پخوانيو توكو په اړه لګښت كوونكوته تبليغات او په توكو باندې د هغوى د باور رامنځته كول.

۵- د توكو او خدماتو په اړه د اخيستونكو د فكر، نظر او باور معلومول.

۶ – د اخيس��تونكو وضعيت معلومول، لكه د هغوى پيس��ې، د توكو د اخيستلو اندازه، د توكو 

د اخيستلو وخت او نور.
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په واقعيت كې د دغو الملونو په پيژندلو بايد د اخيستونكو رضايت ترالسه يش

د بازار موندنې پالن جوړونه

د ب��ازار موندنې پالن جوړونه )Marketing( د يوې تصدۍ د ټولیزو فعاليتونو له جملې څخه 

شمريل كيږي. 

د بازار موندنې پالن جوړونه د توصديو لپاره مهم رول لري ځكه پالن جوړونه  تصدۍ ته د ښو 

ظرفيتونو ، او د  پرمختللو رسچینو د السته راوړنو الرښوونه كوي او همدارنګه د تصدۍ پروړاندې 

د موجوده ګواښ��ونو ، پرمختګونو ، د وضعيت ساتلو ، ګټې ترالسه كولو ، اخيستونكو ته د خدماتو 

د وړاندې كولو ، لپاره ډېره ګټوره متاميږي. 

نو لدې کبله د بازار موندنې لپاره ژور فكر كولو ته د بازار موندنې پالن جوړونه ويل كيږي او 

د بازار موندنې د پالن جوړونې له امله د تصدۍ او ماركيټ ترمنځ اړیکه رامنځته كيږي. 

يا په بل عبارت د بازار موندنې پالن جوړونه د راتلونكو فعاليتونو د سندونو څخه عبارت ده. 

همداراز د بازار موندنې پالن جوړونه د يو ليكيل س��ند څخه عبارت ده چې د تصدۍ د بازار 

موندنې جزيات وړاندې كوي.

يا په لنډ عبارت د بازار موندنې پالن جوړونه د تصديو لپاره مهم او س��راتيژيك اهداف په پام 

كې نييس او په عمومي ډول الندې پړاوونه په څنګ کې نیيس: 

1-  پالن جوړونه او د پلورلو په اړه وړاندينه: د تصدۍ د توكو د پلورلو په اړه د لويو او لنډو 

موخو رامنځته كول يو رضوري امر دى. 

۲-  د پلورلو تشكيالتو: د پلورلو د تشكيل جوړول زموږ رسه مرسته كوي ترڅو د پلورلو په اړه 

بيالبيلې ستونزې يواځې د يو پالن په جوړلو هوارې كړو. 

۳ – د پلورلو كنټرول: د دې لپاره چې د بازار موندنې بېالبېلو موخو ته ورسيږو نو بايد د پلورلو 

په اړه دقیقه څارنه وكړو او د پلورلو په اړه بيالبيلې الرښوونې په پام كې ونيسو. 

۴ – الرښــوونې: الرښوونه د بازار موندنې د مديريت )Marketing manager( د مهمو دندو 

څخه شمريل كيږي. د دې لپاره چې موخې په ښه توكه ترالسه يش او د نورو خلکو په واسطه ترالسه 

يش نو په دې وخت كې مديريت يوې غوره الرښوونې ته اړتيالري. 

5 – همغږي:  د نورو څانګو رسه همغږي او اړيكې رامنځته يش. 

6 – كايف حق الزحمه: د اخيستونكو د تشويق لپاره په كار ده چې هغوى ته حق الزحمه وركړل 

يش چې دا د پلورلو لپاره ډېره مهمه ده. 
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د لسم څپرکي لنډیز

بازار موندنه او د تصدۍ د فعاليتونو همغږي كول بايد د پلورنې په وخت كې زيات يش ترڅو 

ټولنه د ژوند معياري سطحې ته ورسيږي. 

م��وږ په يوې داس��ې نړۍ ك��ې ژوند كوو چې تل د بدلون په حالت ك��ې ده تركومه ځايه چې 

په توليد كې بيالبيل ډولونه رامنځته ش��ول چې  د پلورنې بازار موندنه هم وررسه پيچلې ش��وه نو 

تصدۍ بايد په دغو مس��اليو ښ��ه وپوهيږي او د دغو پيچلو مس��ايلو پروړاندې بايد مثبت غربګون 

او ځواب ولري.

نن ورځ رسمايه لرونيك او توليد كوونيك اړ دي چې د يوې س��راتيژې په ش��كل د خپلو ګټو د 

ساتلو په موخه د اخيستونكو رضايت ترالسه كړي او له هر ډول الرو چارو څخه كار واخيل. 

د دې لپ��اره چ��ې ي��وه تصدۍ يا توليد كوونيك د لګښ��ت كوونكو په خوښ��ه تويك او خدمات 

وړاندې كړي اوله بلې خوا په بازار كې  د لګښت كوونكو او ږمهاله موخې چې دهغوى د رضايت 

څخه عبارت دى نوالزمه ده چې د دوى لپاره ټولنيز او مناسب پروګرامونه په پام كې ونييس. 

پ��ه لن��ډ ډول كه د تصدۍ فعاليتونه په دریو پړاوونو ) تهيه، تولي��د او پلورلو( كې په پام  كې 

ونيس��و نو وبه كوالى ش��و چې وروستی پړاو يعنې پلورل، د تصدۍ د مهمو فعاليتونو څخه شمريل 

كيږي.  چې د تصدۍ په نورو برخو هم اغيزه كوالى يش. 

د دغ��و رضورتون��و پام كې نيول، د ب��ازار موندنې په مفهوم او موخو پوهيدل، د اخيس��تونكو 

رضايت، د اخيستونكو په غوښتنه او توقع  پوهيدل، د اخيستونكو په رضورتونو پوهيدل او په پاى 

كې د بازار موندنې پالن جوړونه هغه مهم ټيك وو چې په لس��م څپرکي كې وړاندې ش��ول او مته 

كيږي چې محصلني له هغه څخه ګټه واخيل. 
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د لسم څپرکي پوښتنې

۱بازار  موندنه څه ته وايي تعريف يې كړئ؟. ۱

 ISO  څه ته وايي ؟۲. 

د بازار موندنې موخې بيان كړئ؟. ۳

د اخيستونيك رضايت څه ته وايي؟. ۴

د اخيستونيك د رضايت لپاره كوم الملونه په كار دي؟. ۵

د بازار موندنې پالن جوړونه بيان كړئ؟. ۶

د تصدۍ پالن جوړونه کوم پړاوونه لري بيان يې كړئ؟. ۷
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د ښوونیز نصاب د پراختیا د ریاست پیغام

د  پوهنې وزارت د تخنیکي او مسلکي زده کړو معینیت د ښوونیز نصاب د انکشاف ریاست د 

ټولنې د عیني او ښکاره رضورت په درک کولو رسه چې د محصلینو او شاګردانو د دريس کتابونو په 

برخه کې یې تخنیکي او مسلکي رشتې درلودې او لري یې، په لومړي رس کې یې تصمیم ونیو، چې 

په ښ��وونیزو پالنونو او دريس مفرداتو باندې بیا کتنه وکړي او ورپس��ې بیا د شاګردانو او محصلینو 

د دريس کتابونو د تالیف لپاره مبادرت او کوښ��ښ وکړي. د خدای)ج( په فضل او مرحمت رسه او 

د ادارې او حس��ابدارۍ څانګې د ښ��وونکو په میړانې او همت رسه د ادارې او حس��ابدارۍ دريس 

کتابونه تالیف شول تر څو په وړیا ډول د شاګردانو او محصلینو په واک او اختیار کې ورکړل يش. 

د علم او معرفت له ټولو لوس��تونکو، عالقمندانو، د ادارې او حسابدارۍ د مکاتبو له ښوونکو، 

ګرانو ش��اګردانو او د تخنیکي او مس��لکي زده کړو د چارو له متخصصینو او همدا ش��ان له ټولو 

څېړونکو او شنونکو څخه صمیامنه هیله کیږي، چې د دې کتابونو په مطالعې رسه چې په لومړي 

ځل د ښ��وونکو او د ادارې او حس��ابدارۍ څانګې د مس��لکي غړو له لوري تالیف او تدوین شوي 

دي. د مس��لکي، تخنیک��ي او علمي مطالب��و او مفاهیمو د څرنګوايل په هکل��ه خصوصاً د هغوی 

امالیي او انش��ایي اش��تباهاتو په اړه مونږ ته الرښوونه وکړي، ترڅو په راتلونکي کې وکړای شو، په 

همدې او نورو برخو کې ګرانو ش��اګردانو ته له دې څخه ښه، غوره، ګټور او ارزښتناکه موضوعات 

وړاندې کړو. 

همدا ش��ان له ګرانو ش��اګردانو او محصلینو څخه هیله کوو ترڅو د دې کتابونو د مطالعې او 

اس��تفادې پر مهال د هیواد اقتصادي س��تونزې، فقر او وروس��ته پاتې والی په نظر کې ونیيس او د 

کتابونو په ساتنه کې کوښښ او زیار وبايس، ترڅو د ډېرو شاګردانو او محصلینو د ګټې وړ وګرځي.

پته: د پوهنې وزارت- د مسلکي او تخنیکي زده کړو معینیت

 د تعلیمي نصاب د پراختیا ریاست

د دريس کتابونو د چمتو کولو عمومي مدیریت


