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پیغام ادارې  مرکزي  احصائیې   د 

کله چې د احصائیې مرکزي ادارې د اقتصادي- ټولنیزې او دیموګرافیکي سروې لومړنۍ کار چې په 13۹۰ کال کې په بامیانو 
کې تطبیق شوه، پیل کړ دې درک شتون درلود چې یو لوې کار په مخ کې دی.

د 13۵۸ کال را په دې خوا د دریو لسیزو څخه د زیاتې مودې لپاره په افغانستان کې هیڅ سرشمیرنه نده تر سره شوي. د 
نوموړي نیټې څخه تر اوسه، وخت او پیښو د افغاني ټولنې څیرې ته بدلون ورکړې ده، ال تر اوسه د سیمه ایزي پرمختیا پالن 
جوړوونکي، د برنامو مدیران او د پروژو ارزوونکي د ځانګړو ارقامو له کمبود سره مخ دي چې پر مټ ئې د خپلو پالنونو، څارنې 

او ارزونې بنسټ کیږدي. 

په هغه وخت کې مو دا درک کوله چې ستونزې ډیرې لوئې دي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په تخنیکي او د جاپان حکومت 
په مالي مالتړ سره مو کار  پیل کړ. اوس په دې ویاړم چې د شپږمې اقتصادي- ټولنیزې او دیموګرافیکي سروې پایلې د 

کاپیسا والیت لپاره وړاندې کوو.

که څه هم د کاپیسا والیت په افغانستان کې ډیر وړکوټۍ والیت دی، خو شته ستونزې په کې ډیرې دي. د نا امنۍ له کبله د اوو 
ولسوالیو څخه دوه ولسوالۍ سروې نکړاې شوې. په نورو ولسوالیو کې د سروې ټیمونه د ټولنې د نقشو برابرولو، ټولو کورنیو ته 
د رسیدو او د سروې د اړتیا وړ ارقامو د راټولولو په خاطر د کمزوري امنیت او پیچلي اراضي له کبله د ستونزو سره مخامخ وو.

د زړورو او زیار ایستونکو سرویرانو او سوپروایزرانو څخه په مننې سره، لکه څرنګه چې د احصائیې مرکزي ادارې کارکوونکو 
په واسطه بیان شوه، په ستونزو الس بري شوو. همدارنګه د کاپیسا له ښاغلي والي، مسؤلسینو او د والیت له نورو سیمه ایزو 
کارکوونکو څخه د سروې ځنې د بشپړ مالتړ په خاطر او د ځواب ورکوونکو څخه د کورنیو په اړه ئې د معلوماتو د ورکولو په 

خاطر د مننې څرګندونه کیږي.

په پایله کې کاپیسا د والیتونو د کوچنۍ خو مخ په زیاتیدونکي ډلۍ سره یو ځاې کیږي چې په کښې په لوړ کیفیت سره ټولنیز او 
دیموګرافیکي ارقام په الس کې شته. په داسې حال کې چې زمونږ ټیمونه نورو والیتونو ته خوځیږي ویاړ لرو چې د ملګرو ملتونو 
د وګړو صندوق او نورو شریکانو سره مو د کاپیسا والیت د نقشې ایستنې د اهمیت وړ دنده کې په ګډه کار وکړ او د کاپیسا د 

اړتیاوو محسوستیا مو تضمین کړه.

                                                                                           شیر محمد جامي زاده

                     د احصائیې مرکزي ادارې لوې رئیس
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پیغام وګړو صندوق  د  ملتونو  ملګرو   د 

یوازې هرکله چې پخپل وخت او د باور وړ ارقام شتون ولري کیدالې شي چي نیول شوي تصمیمونه د محدودو سرچینو په 
شرایطو کې د جمعیت په ګټه وي. له دي کبله د کاپیسا د اقتصادي- ټولنیزې او دیموګرافیکي سروې د پایلو خپرول یو با 
اهمیته مناسبت دی. د 13۵۸ کال را په دې خوا مونږ د لومړي ځل لپاره د دې والیت د خلکو او د ټولنو په هکله چې په کښې 
ژوند کوي، سکیچ لرو. اقتصادي- ټولنیزه او دیموګرافیکي سروې د هغه ارقامو د یوې اوږدې مودې د نشتوالي د له منځه 
وړلو لپاره چې د وګړو، اړتیاوو، سرچینو او د هغه ټولنې د شبکې څخه چې ور څخه مالتړ کوي د تصویر وړاندې کولو د حل یوه 
نوښتګره الر ده. دا عملیه همدا راز د حل یوه بریالۍ الره ده. اقتصادي- ټولنیزه او دیموګرافیکي سروې تر دې دمه په شپږو 

والیتونو کې تطبیق شوي او په اووم والیت کې جریان لري.

د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق لپاره د ویاړ ځاې دی چې په دې تاریخي عملیه کې ئې ونډه اخیستي ده. اقتصادي- ټولنیزه 
او دیموګرافیکي سروې لومړنۍ عملیه ده چې د عمر، جنس او ولسوالۍ په توپیر ارقام په کښې توحید شوي دي. اقتصادي- 
ټولنیزه او دیموګرافیکي سروې د ولسوالۍ په کچه د ارقامو د برابرولو له الرې چې کیدالې شي د والیت او خلکو اړوند ئې د 

رښتیني وضعیت د شننې او درک لپاره د استفادې وړ وګرځي، د تفصیل بې مخینه کچه برابروي. 

د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق، د پالن جوړونې، تطبیق او د ارقامو د شننې په پړاونو کې د احصائیې مرکزي ادارې لپاره 
تخنیکي مرسته برابره کړه او د درییم ګړي خوا له څارونکو سره ئې کار وکړ تر څو د دې عملیې څخه تصدیق او ډاد حاصل شي 

چې ټولو ګډونوالو وضعه شوي مقررات رعایت کړي او بشپړ پوښښ تر السه شي.

د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په استازیتوب د احصائیې مرکزي ادارې د لوې رئیس شیرمحمد جامي زاده تر الرښوونې 
الندې د احصائیې مرکزي ادارې د کارکوونکو د نه ستړي کیدونکو کوښښونو او د جاپان حکومت د مالي مرستې څخه چې 
د اقتصادي-ټولنیزې او دیموګرافیکي سروې د بریالیتوب لپاره د بنستیز اهمیت درلودونکي ده، مبارکي وایم. د دې راپور 

خپرول یوه ګډه السته راوړنه ده او ګټه ئې په راتلونکو کالونو کې د ټولې کاپیسا لپاره پراختیا مومي.  

                                           داکتر انت ساچس رابرتسن

                                                       د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق استازی
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 د نفوس د ویش سلنه د ولسوالۍ په توپیر: کاپیسا، وږۍ ۱13۹3 جدول

د نفوس د جنس نسبت د عمر د ګروپ او ولسوالۍ په توپیر: کاپیسا، وږۍ 13۹3 ۲ جدول

په کالونو د نفوس د عمر میدیان د ولسوالۍ په توپیر: کاپیسا، وږۍ ۳13۹3 جدول

د نفوس د سلنې ویش د عمر د ګروپ، د زاړو- ماشومانو نسبت او ولسوالۍ په توپیر: کاپیسا، وږۍ ۴13۹3 جدول

د باردوشي عمر نسبت د ولسوالۍ په توپیر: کاپیسا، وږۍ 13۹3  ۵ جدول

د 2۰-24 او ۵۰-۵۹ کلنۍ عمر د نارینه و او ښځینه و د ویش سلنه د مدني حالت په توپیر: کاپیسا، وږۍ ۶ جدول
13۹3

د عمر میدیان د لومړني واده پر مهال د جنس او ولسوالۍ په توپیر: کاپیسا، وږۍ ۷13۹3 جدول

د نارینه و او ښځینه و لپاره د سواد میزانونه د عمر د عمده ګروپونو او ولسوالۍ په توپیر: کاپیسا، وږۍ ۸13۹3 جدول

د ټول نفوس د سلنې ویش ) دواړه جنسونه( 2۵ کلن او پورته د لوړ ټولکي د بشپړیدنې او ولسوالۍ په توپیر: ۹ جدول
کاپیسا، وږۍ 13۹3۹ 

د 2۵کلن او پورته نارینه نفوس د سلنې ویش د لوړ ټولګي د بشپریدنې او ولسوالۍ په توپیر: کاپیسا، وږۍ ۱۰13۹3 جدول

د 2۵کلن او پورته ښځینه نفوس د سلنې ویش د لوړ ټولګي د بشپړیدنې او ولسوالۍ په توپیر: کاپیسا، وږۍ 13۹3 ۱۱ جدول

د حضور خالص نسبت د جنس، د زده کړې د درجې او ولسوالۍ په توپیر: کاپیسا، وږۍ 13۹3 ۱۲ جدول

د ننې ته د راستانه شوي نفوس نسبت د مخکینۍ هستوګنې او ولسوالۍ په توپیر: کاپیسا، وږۍ ۱۳13۹3 جدول

د نفوس د سلنې ویش د زیږیدنې د ځای او ولسوالۍ په توپیر: کاپیسا، وږۍ ۱۴13۹3 جدول

دننۍ ته د راستانه شویو د سلنې ویش په اوسنۍ ولسوالۍ کې د هستوګنې د مودې او ولسوالۍ  په توپير: کاپیسا، ۱۵ جدول
وږۍ 13۹3

دننۍ ته د راستانه شویو د سلنۍ ویش د ولسوالۍ په توپیر د13۹۰ کال په نوروز کۍ: کاپیسا، وږۍ ۱۶13۹3 جدول

د 1۵ کلن او تر هغې پورته عمر نفوس سلنه د کار، د سواد د وضعیت او ولسوالۍ په توپیر: کاپیسا، وږۍ ۱۷13۹3 جدول

د 1۵ کلن او تر هغې پورته نفوس د سلنې ویش چې تر سروې دمخه 12میاشتو کې ئې کار کاوه د کسب د عمده ۱۸ جدول
ګروپ او ولسوالۍ په توپیر: کاپیسا، وږۍ 13۹3

د 1۵ کلن او تر هغې پورته نفوس د سلنې ویش چې تر سروې دمخه 12میاشتو کې ئې کار کاوه د صنعت د عمده ۱۹ جدول
ګروپ او ولسوالۍ په توپیر: کاپیسا، وږۍ 13۹3

 د ۵ -17 کلنۍ ماشومانو د سلنې ویش د کار د وضعیت، جنس، د عمر ګروپ او ولسوالۍ په توپیر: کاپیسا، ۲۰ جدول
وږۍ 13۹3

 د 1۵-4۹ کلنې عمر میرمنو د سلنې ویش چې وادونه ئې کړي د زیږیدلو ماشومانو د شمیر او د ښځې د عمر ۲۱ جدول
په توپیر: کاپیسا، وږۍ 13۹3

جدولونه
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د زیږیدلو ماشومانو میانه شمیر د 1۵-4۹ کلنۍ عمر د واده کړیو میرمنو ترمنځ د ښځې د عمر او ولسوالۍ په ۲۲ جدول
توپیر: کاپیسا، وږۍ 13۹3

د زیږیدنې ټولیز میزانونه، د زیږیدنې عمومی میزانونه او د زیږیدنې ناخالص میزانونه د ولسوالۍ په توپیر: کاپیسا، ۲۳ جدول
وږۍ 13۹3

 تر ۵ کلنې عمر الندې نفوس لپاره د ثبت شویو زیږیدنو سلنه د جنس او ولسوالۍ په توپیر: کاپیسا، وږۍ ۲۴13۹3 جدول

د نوي زیږیدلو مړینې او تر ۵ کلنۍ الندې مړینې د میزانونو اټکل د جنس په توپیر: کاپیسا، وږۍ ۲۵13۹3 جدول

د کورنیو د سلنې ویش د اندازې او د کورنۍ د منځنۍ اندازې او ولسوالۍ په توپیر: کاپیسا، وږۍ ۲۶13۹3 جدول

د کورنیو د سلنې ویش د څښاک د اوبو دغوره سرچینې او ولسوالۍ په توپیر: کاپیسا، وږۍ ۲۷13۹3 جدول

د کورنیو د سلنې ویش د پریمنځلو، پخلي او د کورنۍ د نورو اړتیاو لپاره د اوبو د غوره سرچینې او ولسوالۍ په ۲۸ جدول
توپیر: کاپیسا، وږۍ 13۹3

د کورنیو نسبت د څارویو او مرغانو د مالکیت، ډول او ولسوالۍ په توپیر: کاپیسا، وږۍ ۲۹13۹3 جدول

د کورنیو نسبت د شتمنۍ/ آسانتیا د ډول د شتون په توپیر: کاپیسا، وږۍ ۳۰13۹3 جدول

د کورنیو د سلنې ویش د هستوګنځي د بام د عمده ساختماني موادو او ولسوالۍ په توپیر: کاپیسا، وږۍ ۳۱13۹3 جدول

د کورنیو د سلنې ویش دهستوګنځي د باندنیو دیوالونو د عمده ساختماني موادو او ولسوالۍ په توپیر: کاپیسا، ۳۲ جدول
وږۍ 13۹3

د کورنیو د سلنې ویش د هستوګنځي د غولي د عمده موادو او ولسوالۍ په توپیر: کاپیسا، وږۍ ۳۳13۹3 جدول

د کورنیو د سلنې ویش د هستوګني واحد د تصرف د وضعیت او ولسوالۍ په توپیر: کاپیسا، وږۍ ۳۴13۹3 جدول

د کورنیو د سلنې ویش د تشناب د آسانتیا د ډول او ولسوالۍ په توپیر: کاپیسا، وږۍ ۳۵13۹3 جدول

د کورنیو د سلنې ویش د هستوګنې واحد د هغو کوټو د شمیر چې په واک کې ئې لري او د کورنۍ د اندازې په ۳۶ جدول
توپیر: کاپیسا، وږۍ 13۹3

د کورنیو د سلنې ویش د هستوګنځي د کوټو د شمیر چې په واک کې ئې لري او ولسوالۍ په توپیر: کاپیسا، وږۍ ۳۷ جدول
13۹3

د کورنیو د سلنې ویش د ویده کیدو لپاره د کوټو د شمیر او د کورنۍ د اندازې په توپیر: کاپیسا، وږۍ ۳۸13۹3 جدول

الف ۱ 
جدول

د عمر د رجحان شاخص د ولسوالۍ په توپیر: کاپیسا، وږۍ 13۹3

الف ۲ 
جدول 

د عمر او جنس د دقت شاخص د ولسوالۍ په توپیر: کاپیسا، وږۍ 13۹3
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د افغانستان نقشه۱ شکل

د نفوس ګڼوالۍ د ولسوالۍ په توپیر: کاپیسا، وږۍ 13۹3  ۲ شکل

د کاپیسا د نفوس هرم: وږۍ ۳13۹3 شکل

د نارینه نفوس د ویش سلنه د مدني حالت او د عمر د ګروپ په توپیر: کاپیسا، وږۍ ۴13۹3 شکل

د ښځینه نفوس د ویش سلنه د مدني حالت او د عمر د ګروپ په توپیر: کاپیسا، وږۍ ۵13۹3 شکل

د 2۰-24 او ۵۰-۵۹ کلنې عمر د نارینه و او ښځینه و د ویش سلنه د مدني حالت په توپیر: کاپیسا، وږۍ ۶ شکل
13۹3

د سواد میزان د عمر او جنس په توپیر: کاپیسا، وږۍ ۷13۹3 شکل

24-7 کلن نارینه نفوس د سلنې ویش کوم چې د سروې پر مهال ښوونځي ته ندي شامل د لوړ ټولګي د ۸ شکل
بشپړیدنې او ولسوالۍ په توپیر: کاپیسا، وږۍ 13۹3

د 24-7 کلن ښځینه نفوس د سلنې ویش کوم چې د سروې پر مهال ښوونځې ته ندي شامل د لوړ ټولګي د ۹ شکل
بشپړیدنې او ولسوالۍ په توپیر: کاپیسا، وږۍ 13۹3

دننې ته د راستانه شوي نفوس نسبت د جنس او ولسوالۍ په توپیر: کاپیسا، وږۍ ۱۰13۹3 شکل

د ننې ته د راستانه شویو د سلنې ویش نظر د والیت دننې د راستانه شویو ټولیزې ته د ولسوالۍ په توپیر: ۱۱ شکل
کاپیسا، وږۍ 13۹3 

د 1۵ کلن او تر هغې پورته عمر نفوس سلنه د کار د څرنګوالي او جنس په توپیر: کاپیسا، وږۍ ۱۲13۹3 شکل

د 1۵ کلنو او تر هغې پورته عمر نفوس سلنه چې د سروې 12 میاشتې دمخه ئی کار کړې د جنس او ولسوالۍ ۱۳ شکل
په توپیر: کاپیسا، وږۍ 13۹3

د 1۵ کلن او تر هغې پورته عمر نفوس سلنه د کار د څرنګوالي او ولسوالۍ په توپیر: کاپیسا، وږۍ 13۹3 ۱۴ شکل 

د 1۵ کلن او تر هغې پورته عمر نفوس سلنه د کار د څرنګوالي او د عمر د ګروپ په توپیر: کاپیسا، وږۍ ۱۵ شکل
 13۹3

د 1۵ کلنې او تر هغې پورته عمر نفوس سلنه چې تر سروې 12 میاشتې دمخه ئی کار نه دې کړې د کار لپاره ۱۶ شکل
تیار وو یا نه او د ولسوالۍ په توپیر: کاپیسا، وږۍ 13۹3

 د 1۵ کلنو او تر هغې پورته نفوس سلنه چې کار ئی نه کاوه خو د کار په لټه او د کار لپاره تیار وو نظر د 1۵ ۱۷ شکل
کلنو او تر هغې پورته عمر نفوس پر وړاندې د جنس او ولسوالۍ په توپیر: کاپیسا، وږۍ 13۹3

نه شکلو
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د 1۵ کلن او تر هغې پورته نفوس سلنه د کار د څرنګوالي، د لوړ ټولګي د بشپړیدنې او جنس په توپیر: کاپیسا، ۱۸ شکل
وږۍ 13۹3

د 1۵ کلن او تر هغې پورته عمر نفوس سلنه چې تر سروې 12میاشتې دمخه ئې کار کړې د بشپړ شوی لوړ ۱۹ شکل
ټولګي او ولسوالۍ په توپیر: کاپیسا، وږۍ 13۹3

د 1۵ کلن او تر هغې پورته عمر نفوس د سلنې ویش هغوې چې تر سروې 12میاشتې دمخه ئې کار کاوه، د ۲۰ شکل
کسب د عمده ګروپ او جنس په توپیر: کاپیسا، وږۍ 13۹3

د 1۵ کلن او تر هغې پورته نفوس د سلنې ویش چې تر سروې دمخه 12میاشتو کې ئې کار کاوه د صنعت د ۲۱ شکل
عمده ګروپ او جنس په توپیر: کاپیسا، وږۍ 13۹3

او تر هغې پورته عمر نفوس د ویش سلنه چې تر سروې دمخه 12 میاشتو کې ئې کار کاوه د ۲۲ شکل د 1۵ کلن 
استخدام د وضعیت او جنس په توپیر: کاپیسا، وږۍ 13۹3

او تر هغې پورته عمر نفوس د ویش سلنه چې تر 12میاشتې دمخه ئې کار کاوه د استخدام د ۲۳ شکل د 1۵ کلن 
وضعیت او ولسوالۍ په توپیر: کاپیسا، وږۍ 13۹3

 د ۵ -17کلنو کارګر ماشومانو د سلنې ویش د ولسوالۍ په توپیر: کاپیسا، وږۍ 13۹3  ۲۴ شکل

 د 17-۵ کلنو ماشومانو سلنه چې تر سروی دمخه 12میاشتو کې ئې کار کړې د جنس او په ښوونځي کې د ۲۵ شکل
حضور په توپیر: کاپیسا، وږۍ 13۹3

 د ۵- 17کلنو ماشومانو سلنه چې تر سروې دمخه 12میاشتو کې ئې کار کړې د عمر د ګروپ او په ښوونځي ۲۶ شکل
کې د حضور په توپیر: کاپیسا، وږۍ 13۹3

 د ۵- 17کلنو ماشومانو د سلنې ویش د جنس او کسب په توپیر: کاپیسا، وږۍ ۲۷13۹3 شکل

 د ۵ کلنو او تر هغې پورته عمر نفوس سلنه د وظیفوي ستونزې سره د جنس په توپیر: کاپیسا، وږۍ ۲۸13۹3 شکل

د ۵ کلونو او تر هغې پورته عمر نفوس سلنه د وظیفوي ستونزې سره د ولسوالۍ په توپیر: کاپیسا، وږۍ ۲۹13۹3 شکل

د ۵ کلونو او تر هغې پورته عمر د نفوس سلنه د وظیفوي ستونزې سره د جنس او د عمر د ګروپ په توپیر: ۳۰ شکل
کاپیسا، وږۍ 13۹3

د ۵ کلونو او تر هغې پورته عمر نفوس سلنه د وظیفوي ستونزې سره د ستونزې د ډول او جنس په توپیر: ۳۱ شکل
 کاپیسا، وږۍ 13۹3

د ۵ کنونو او تر هغې پورته عمر نفوس سلنه د وظیفوي ستونزې سره د مدني حالت او جنس په توپیر: کاپیسا، ۳۲ شکل
وږۍ 13۹3

د ځانګړي عمر د زیږیدنې میزانونه د  کاپیسا، کوه بند او نجراب لپاره: کاپیسا، وږۍ ۳۳13۹3 شکل

د ۵ کلنۍ عمر الندي نفوس نسبت هغوې چې زیږیدنه ئې ثبت شوي د جنس په توپیر: کاپیسا، وږۍ ۳۴13۹3 شکل

تر ۵ کلنې عمر الندې نفوس لپاره د ثبت شویو زیږیدنو نسبت د ولسوالۍ په توپیر: کاپیسا، وږۍ ۳۵13۹3 شکل
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د ۵ کلنۍ عمر الندې د یتیمو ماشومانو د والدینو د ژوندانه وضعیت: کاپیسا، وږۍ ۳۶13۹3 شکل

د ۵ کلنۍ عمر الندې  د یتیمو ماشومانو د والدینو د ژوندیتوب حالت د ولسوالۍ په توپیر: کاپیسا، وږۍ ۳۷ شکل
13۹3

د کورنیو د سلنی ویش د پخلي لپاره د انرژۍ د غوره سرچینې او ولسوالۍ په توپیر: کاپیسا، وږۍ ۳۸13۹3 شکل

د کورنیو د سلنې ویش د ګرمولو لپاره د انرژي د غوره سرچینې او ولسوالۍ په توپیر: کاپیسا، وږۍ ۳۹13۹3 شکل

د کورنیو د سلنې ویش د روښنائي لپاره د انرژۍ د غوره سرچینې او ولسوالۍ په توپیر: کاپیسا، وږۍ ۴۰13۹3 شکل

د څښاک اوبو رغاول شویو سرچینو ته د کورنیو د الس رسي نسبت د ولسوالۍ په توپیر: کاپیسا، وږۍ ۴۱13۹3 شکل

د کورنیو نسبت د کرهنیزې ځمکې د مالکیت او ولسوالۍ په توپیر: کاپیسا، وږۍ ۴۲13۹3 شکل

د کورنیو نسبت د حفظ الصحې یوې رغول شوي آسانتیا ته د الس رسي سره د ولسوالۍ په توپیر: کاپیسا، ۴۳ شکل
وږۍ 13۹3

نفوس د عمر په منفرد کال کې د جنس په توپیر: کاپیسا، وږۍ 13۹3شکل الف ۱
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د عمر میدیان۱ چوکاټ

 د باردوشي ټولیز نسبت۲ چوکاټ

د 1۰ کلنو او تر هغې پورته عمر د سواد میزان۳ چوکاټ

د 1۵ - 24 کلنۍ عمر ګروپ د سواد میزان۴ چوکاټ

په لومړني ښوونځي کې د حضور موندنې خالص میزان۵ چوکاټ

د ۵ کلنې او تر هغې پورته عمر نفوس نسبت د وظیفوي ستونزې سره۶ چوکاټ

د امیندوارۍ ټولیز میزان۷ چوکاټ

ثبت شوي زیږونونه۸ چوکاټ

د مړینې میزانونه      ۹ چوکاټ

د والدینو د ژوندیتوب وضعیت۱۰ چوکاټ

د کورنۍ منځنې اندازه۱۱ چوکاټ

د کورنیو نسبت چې د څښاک د اوبو له رغاول شویو سرچینو څخه استفاده کوي۱۲ چوکاټ

د کورنیو نسبت چې د حفظ الصحې د آسانتاوو څخه استفاده کوي۱۳ چوکاټ

د عمر د رجحان شاخصونهچوکاټ ۱ الف

د ملګرو ملتونو د عمر- جنس د دقت شاخصچوکاټ ۱ الف

چوکاټونه
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پروفایل  د کاپیسا   .۱
د کاپیسا والیت د کابل په ۸۰ کیلو مترې کې شمال ختیځ لوري ته پروت دی. د شمال لوري ته د پنجشیر، ختیځ ته د 
لغمان، سهیل ته د کابل او سهیل لویدیځ ته د پروان سره ګډه پوله لری )1 شکل(. دغه والیت د 3۵,۰ په شمالي درجو او 
1۶۹,7ختیځو درجو کې پروت دی. که څه هم د هیواد یو ډیر کوچنۍ والیت دی، خو کاپیسا په افغانستان  کې د ترهګریزو 
چارو لپاره یو ستراتیژیک والیت دی او له همدی کبله ورته”   کابل  ته د ورننوتو دروازه  “ ویل کیږي. د کاپیسا والیت د بحر 
له سطحې څخه د 1۵۰۰ مترو په لوړوالي کې پروت دی او 1۸42 کیلو متر مربع  ساحه ئې اشغال کړي ده. مرکز ئې محمود 
راقي ده او نورې ولسوالۍ ئې عبارت دي له : حصه دوم کوهستان، کوه بند، حصه اول کوهستان، نجراب، تګاب او اله ساې. 

د والیت له نیمائي څخه زیاته ځمکه ) ۵4 سلنه( غرنۍ او یا نیمه غرنۍ ده، په داسې حال کې چې د دوه پر پنځو څخه زیاته 
برخه ) 43 سلنه(  ئې هواره ده. د دې والیت د غوره طبیعي سرچینو څخه د تلک کان، دوه سیندونه کوم چې والیت په دو 

برخو ویشي او د جلغوزي ونې دي2.

نقشه افغانستان  د  شکل.   1

https://www.google.com.af/#q=Kapisa+coordinates .1
http://afghanag.ucdavis.edu/country-info/Province-agriculture-profiles/kapisa/Kapisa.pdf .2
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2. سریزه
اقتصادي- ټولنیزه او دیموګرافیکي سروې په 13۹۰یم کال کې د احصائیی د مرکزي ادارې لخوا د بامیانو په والیت کې پیل 
شوه او اوس مهال د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په تخنیکي مرسته په نورو والیتونو کې د تر سره کیدو په حال کې ده. د 
والیتونو د څلورمې ډلی په توګه، کاپیسا د  پروان والیت سره یو ځای د والیتونو څلورمه ډله ده چي اقتصادي- ټولنیزه او 
دیموګرافیکي سروې په کې تر سره کیږي او په ځینو ولسواليو کې ئې د امنیتي ستونزو سره سره د 13۹3 کال د وږې په میاشت 

کی په بریالیتوب سره په دې والیت کې سرته ورسیده. 

دغه راپور د نفوس د ځانګړتیاو، سواد، د زده کړې درجې، کډوالي، استخدام، وظیفوي ستونزې، زیږیدنې، مړینې، د زیږونونو 
د ثبت او د والدینو د ژوندیتوب د وضعیت په اړه د جنس او ولسوالي په کچه ارقام وړاندې کوي. همدارنګه د کورنې او د 
هستوګنځي په اړه معلومات هم په کې شامل دي. د راپور موندنې به د پرمختیا د پالن جوړونکو او د پروګرانونو له تطبیق 
کوونکو سره مرسته وکړی تر څو په دې وتوانیږی د افغانانو د ژوندانه د ښه کیدو په موخه د ښو خدمتونو د وړاندې کولو لپاره 

هر اړخیزه او مناسبې پالیسې او پروګرانونه طرحه کړي. 

د هیواد د زیاتره برخو په څیر امنیت په کاپیسا کې یوه ننګونه وه. په همدې دلیل د تګاب او اله سای ولسوالۍ تر پوښښ 
الندی رانغلې او د هغوی د نفوس ځانګړتیاوې په دې راپور کې د الس رسي وړ نه دي. سره د دې هم، د والیت په کچه د 

غوره شاخصونو اټکل کیدالې شي.   

د دې لپاره چې ډاده شو چې د کیفیت په لوړه کچه ارقام راټول شي، د سروې کوونکو د روزنې له پیل څخه د سروې د شمیرنې 
تر ارقامو د پراسس پورې څو ځلی څارنې او نظارت صورت وموند.  

موخې  .3
3.1 د شواهدو پر بنسټ تصمیم نیونه، د کړنالرې طرحه، پالن جوړونه او اداره 

افغانستان په 13۸1 کال کې د پرمختیائي پروژو لپاره د سکتوریزه مرستو د زیاتې اندازه ترالسه کول پیل کړل. ډیرې پروژې 
د وګړو او دیموګرافیکي د باور وړ ارقامو د شتون پرخالف، په ځانګړي توګه د ولسواليو او کلیو په اړه، طرحه او تطبیق شوې. 
د ارقامو دغه کمزورتیا په سیمه ایزه کچه د کړنالرو د فورمولبندي او د ستراتیژیکي پالن جوړونې خنډ کیده، د دقیقو اساسي 
او د اغیزناکو سرچینو د  او د لومړیتوب لرونکي نفوس موخه ګرځول  اندازه کونې  ارقامو نشتوالۍ همدارنګه د پرمختګ د 
اختصاص لپاره ستونزې را والړولی. اقتصادي- ټولنیزه او دیموګرافیکي سروې داسې طرحه شوه څو دغو اندیښنو ته ځواب 
ووائی. د افغان کورنیو ټولنیز او اقتصادي بعدونه چې اقتصادي- ټولنیزه او دیموګرافیکي سروې ئې راټولوي داسې طرحه شوي 

دي ترڅو راټولونې ئی د کړنالرو په ښې طرحې کولو او د خدمتونو په وړاندې کولو پای ومومي. 

3.2 د صنایعو او سوداګری لپاره ارقام     

د سوداګری سکتور، د ژوندانه چاپیریال، د تولیداتو شتون او تقاضا، د مصرف کوونکو پیاوړتیا او تقاضا، د کار د قوا د بعدونو 
ایجاد او د حکومت د کړنالرې په هکله ارقامو او معلوماتو ته اړتیا لري. اقتصادي - ټولنیزه او دیموګرافیکي سروې د روانو 

اقتصادي فعالیتونو او د وګړو د ظرفیتونو په هکله مهمې پوښتنې په بر کې نیسي. 
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3.3 د هستوګنځي کړنالره او پروګرامونه         

اقتصادي – ټولنیزه او دیموګرافیکي سروې د هستوګنځي د فعلي حالت، د کورونو د وضعیت، د ملکیت د الس ته راوړلو 
لپاره  تقاضا او وړتیا اړونده معلومات برابروی. دغه معلومات کوالې شي د مسکن د اساسي پروګرامونو په طرحه کولو کې د 

کړنالرې طرحه کوونکو سره د الرښود په توګه مرسته وکړي. 

3.4  د زیان منونکي نفوس په اړه ارقام 

اقتصادي- ټولنیزه او دیموګرافیکي سروې د ډول ډول زیان منونکي نفوس د کتګوریو په هکله معلومات راټولوي چې د ځانګړو 
ډلو په منځ کې معلول کسان، ښځې او ځوانان دي.    د هغوې ټولنیزې- د یموګرافیکي او اقتصادي ځانګړنۍ د پالیسی او 
پروګرام له پلوه د ځانګړو طرزالعملونو مستلزم دي چې باید د هیواد د پرمختیائي بهیر او کوښښونو په ټولو سطحو کې شامل 

شي. 

3.۵ بشر دوستانه مرستې 

اقتصادي- ټولنیزه او دیموګرافیکي سروې، نقشه ایستنه او د ټولو کورنیو او اقتصادي تاسیساتو څخه د ولسوالۍ او کلي په کچه 
فهرست اخیستنه او همدارنګه د ټولنېزو بنسټونو د مختلفو ډولونو موقعیت لکه روغتیائي آسانتیاوې، ښوونځي، جوماتونه، 
بازارونه او سړکونه په بر کې نیسي چې د پیښو پر وړاندې د تیاري د پالنونو لپاره د پیښې په صورت کې د پراخې ویجاړتیا د 
مخنیوي لپاره د اساسي اهمیت درلودونکي دي. د نفوس ګروپونه د عمر، جنس، د زده کړې درجې، سواد، د استخدام وضعیت 
او د نورو مهمو متحولینو په بیلوالي چې کوالی شي د اړتیا په صورت کې د بشردوستانه مرستو د شکل ورکولو سره مرسته 

وکړي، تصنیف شویدي.

3.۶ څیړنه 

اقتصادي- ټولنیزه او د یموګرافیکي سروې د ال زیاتو شننو، د نورو سروې ګانو سره د پرتلې او زیاتو څیړنو لپاره با ارزښته 
ارقام برابروي. دغه ارقام به د حکومتي او غیرحکومتي موسسو لپاره ډیر زیات ګټور وي، د بیلګې په توګه د ښوونځي څخه 
د باندې نوي ځوانانو په هکله ارقام کیدالې شي موضوع ته د رسیدنې لپاره د نویو کړنالرو د رامنځ ته کیدو المل وګرځي.  

متودولوژی   .4
سروې د دوو یو له بل سره تړلي فعالیتونو څخه جوړه وه : د کورونو، اقتصادي تاسیساتو او نورو موسساتو نقشه ایستنه او بشپړ 

فهرست اخیستل چې) د کورنیو تر سروې دمخه تطبیق شول ( او پخپله د کورنیو سروې.

4.1 د کورنیو، اقتصادي تاسیساتو او نورو موسساتو بشپړ فهرست اخیستل 

بشپړ فهرست اخیستلو ټول کورونه، اقتصادي تاسیسات او نور موسسات په ټولو کلیو او د کاپیسا والیت په ښاري ساحو 
کې تر پوښښ الندې راوستل. په دغو فعالیتونو کې د نقشې د سکیچ برابرول چې د برابرولو په جریان کې د هر واحد فزیکي 
موقعیت ور باندې په نښه شو، شامل و او د مهمو عامه خدمتونو، اقتصادي تاسیساتو او نورو موسسو موقعیت د موقعیت 
د تعیین د نړیوال سیستم ) جي. پي. اس ( د وسیلې څخه په ګټې اخیستنې سره تثبیت شو. د اړونده بنسټونو لکه کلیو ته د 
تګ راتګ او حمل او نقل شتون، د اوبو د سرچینو، د برښنا د بالقوه نوی موقعیتونو او داسې نورو د شتون په اړه معلومات 

راټول شول. 
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سروې کوونکو وروسته بیا د نقشې ایستنې څخه د الس ته راغلي معلوماتو ځنې د سروې په تطبیق کې د الرښود په توګه د 
ورته ټاکل شویو ساحو د بشپړ پوښښ د یقیني کولو لپاره استفاده وکړه. په ټولیزه توګه، ۵ ولسوالۍ او 274 د شمیرنې ساحې 

سروې شوي.
 

4.2  د سروی اجرا 

د احصائیې د مرکزي ادارې د مخکنیو سروې ګانو پرخالف چې د والیت په کچه د معلوماتو د وړاندې کولو په موخه طرحه 
شوي وې، اقتصادي- ټولنیزې او د یموګرافیکي سروې د ولسوالۍ په کچه او ترهغې په ټیټه کچه لکه د ښاري ساحو فرعي 
ویش، عمده کلي او د کوچنیو کلیو پر ښاخونو تمرکز درلود. دا کار به د سیمه ایزې پالن جوړونې او د خدمتونو له وړاندې کولو 

څخه د څارنې لپاره د ارزښت وړ ثابت شي.

د سروې په سر کې په ټولو کلیو کې د ټولو کورنیو لست واخیستل شو. نیمائی د دغو لست شویو کورنیو )د مثال په ډول یوه 
کورنۍ تر منځ( د سروې لپاره د نمونو په توګه وټاکل شوې او په جزئیاتو ځنې پوښتنې وشوې.

۵. پوښښ
د تګاب او اله سای ولسوالۍ په نوموړو ولسواليو کې د شته امنیتي ستونزو له کبله د فهرست اخیستنې او شمیرنې پر مهال تر 

پوښښ الندې رانغلې.   

۶. نظارت او څارنه
د لست اخیستلو او نقشې ایستنې فعالیتونه د احصائيې د مرکزي ادارې د 7۹ تنو کارتوګرافرانو او د کارتوګرافرانو د مرستیاالنو 
په واسطه چې د سیمې څخه استخدام شوي وو او د 1۰ تنو د ولسواليو د آمرینو او مرستیاالنو لخوا صورت وموند. د سروې 
د شمیرلو عملیه د ۵۶4 سروې کوونکو او ۶4 کنترول کوونکو، ۶4 تنو د تیم تصحیح کوونکو، ۵۸ د  ولسوالي تصحیح کوونکو 
او 4۶ تنو د ولسوالۍ کود ګذارانو په واسطه د ولسواليو د آمرینو او د هغوی د مرستیاالنو او د احصائیې د مرکزي ادارې د 

څارونکو تر څارنې الندې تر سره شوه. 

څارنې د احصائیې د مرکزي ادارې او د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د تخنیکي کارکوونکو په واسطه چې د ولسواليو او ناحیو 
د آمرینو او مرستیاالنو، سروې کوونکو او کنترول کوونکو د زده کړې له دوه اونیز کورس څخه ئې لیدنه وکړه، صورت وموند. 
دوی د مفاهیمو او طرزالعملونو په اړه چې د سروې په اجرا کې ور څخه پیروی وشي روښنائي واچوله او د لوجستیکي، اداري، 

مالي او بشري سرچینو د مسائلو اړوند پوښتنو ته ئې چې ورته اړتیا وه، ځوابونه وویل. 

د احصائیې د مرکزي ادارې او د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق تخنیکي کارکوونکو همدا راز د پوښتنلیکونو په ګډون، په محل 
کې د پوښتنلیک چک، د بیاځلې مرکې ترسره کول او په ټولو ۵ ولسواليو کې د کورنۍ سره د مرکې په جریان کې د مشاهداتو د 
ثبتولو مسوولیت په غاړه درلود. رامنځ ته شوي اشتباه ګانې د شمیر په لومړنیو پړاوونو کې سمې کړاې شوې. د احصائیې د 

مرکزي ادارې څارونکو د تابلیت له کمپیوترونو څخه په استفادې سره د څارنې او نظارت پر مهال موندنې ثبت کړې. 

 شاوخوا ۹ تنو د احصائیې د مرکزي ادارې څارونکو او 13 تنو کارکوونکو چې د احصائیې د مرکزي ادارې لخوا استخدام شول 
د سروې پوښښ کنترول، د ساحې ئی لیدنه وکړه او د سروې کوونکو او کنترول کوونکو کار ئې وڅاره. د څارنې له یوې دریم 
ګړي کمپني سره تړون وشو تر څو د سروې پوښښ وڅاري. د څارونکي ډلې موندنې د اړینو کړنو لپاره سمدستي د احصائیې 

د مرکزي ادارې څارونکو ته خبر ورکول کیده.
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ارقامو پراسس  7. د 
د ارقامو تصحیح، کودګذاري او د ارقامو ادخال په کاپیسا والیت کې صورت وموند. د ارقامو د پراسس یو مرکز په محمود راقي 
کې جوړ کړای شو او 1۰4 تنه پراسس کوونکې د یوه دقیق غورچان او هر اړخیزه زده کړی وروسته استخدام شول. کمپیوټرونه، 

جنراتورونه، تجهیزات، بخارې او د انټرنیټ اړیکه او نور اړین توکي برابرشول.

ډیرې د ارقامو پاکولو چارې د احصائیې د مرکزی ادارې د ارقامو د پراسس په مرکز کابل کې د ۵7 تنو تصدیق کوونکو لخوا 
او د احصائیې د مرکزی ادارې د یوه تن څارونکي په واسطه څو د ارقامو د پراسس د پړاو له بهیر څخه څارنه وکړي، تر سره 

شوې.  

پایلې  ۸. سروې 
ځانګړتیاوې   نفوسو  د   ۸.1

بیلوالي   په  ۸.1.1 د وګړو ویش د ولسوالۍ 
د نجراب ولسوالي د والیت د پنځو ولسواليو په منځ کې چې سروې شوې د ټولو وګړو د 34,۶ سلنې په درلودلو سره په کاپیسا 
کې د وګړو ډیر لوی شمیر درلودونکې دي. محمود راقي د والیت مرکز په 24,3 سلنه کې په دویمه درجه کې او ورپسې حصه 
اول کوهستان د 1۸,۰ سلنې او حصه دوم کوهستان د 1۶,۵ سلنې په درلودلو سره راځي. کوه بند د والیت د سروې شویو 

ولسواليو یوازې د ۶,7 سلنې نفوس په لرلو سره ډیره کوچنۍ ولسوالي وه. 

د وګړو د ګڼوالي )تراکم( له پلوه )2شکل( چې عبارت د نفوسو له نسبت څخه د ځمکې پر مساحت باندې دی3، حصه دوم 
کوهستان د وګړو زیات شمیر چې عین اندازه ځمکه نیسي   ) 124۶ تنه په في کیلومتر مربع کې ( درلودونکې دی، په داسې 

حال کې چې کوه بند ډیر کم شمیر )14۰ تنه په في کیلومتر مربع کې ( درلود

13۹3 1 جدول: د نفوس د ویش سلنه د ولسوالۍ په توپیر: کاپیسا، وږۍ 

سلنهوالیت / ولسوالي

1۰۰,۰کاپیسا

24,3محمود راقي

1۶,۵حصه دوم کوهستان

۶,7کوه بند

1۸,۰حصه اول کوهستان

34,۶نجراب

ندي شاملې  نوټ: د تګاب او اله سای ولسوالۍ په کې

3.  د ځمکې د ساحې ویش د افغانستان د جیودیزي او کارتوګرافي ادارې د معلوماتو پر اساس دی.
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13۹3 سنبله  کاپیسا  توپیر  په  دولسوالۍ  دوګړوویش  شکل.   2

ترکیب   ۸.1.2 د جنس 

په پنځو سروې شویو ولسواليو کې په ۵۰,۵ سلنه کې د نارینه ؤ یو څه زیات شمیر نظر ښځو ته ) 4۹,۵ سلنه( شتون درلود. 
د جنس نسبت 1۰2 نارینه د هرو1۰۰ښځو په وړاندې ثبت شوي چې د ټول هیواد لپاره د جنس له نسبت ) 1۰۶ نارینه د 

هرو 1۰۰ښځینه پر وړاندۍ(4 څخه ټیټ دی.  

جمعیتونه د 1۰۰ څخه د جنس د نسبت د پام وړ انحراف سره د مثال په ډول له ۸۵ څخه ټیټ او تر11۰ څخه لوړ، باید چې د 
جنس له پلوه د انتخابی مهاجرتونو له الرې، د ښځینه ماشومانو وژل، د جنس له پلوه د انتخابی جنین سقط، د جنس له پلوه 
انتخابی کمه شمیرنه، اقتصادي فعالیتونه، د یوې ساحې ځانګړي خصوصیات مثآل په خاص جنس پورې اړوند د موسساتو او 

لویو نظامي قطعاتو حضور او یا د جګړه ایزو تلفاتو څخه اوښتي مړینې توضیح شي.

د ولسواليو په منځ کې، حصه دوم کوهستان د 1۰۸ نارینه و سره د هرو1۰۰ ښځو په مقابل کې د جنس ډیر لوړ نسبت 
درلودونکي ده چې ور پسې د 1۰۶ نارینه د 1۰۰ ښځو په وړاندې د جنس د نسبت په درلودلو سره حصه اول کوهستان قرار 

لري. د جنس نسبت په نورو دریو ولسواليو کې د ۹۵ څخه په کوه بند کې تر 1۰۰ پورې په نجراب کې قرار لري. 

د جنس نسبت نظر د عمر ګروپ ته توپیر کوي. معموآل په پرمخ تللو هیوادونو کې د نفوسو د جنس نسبت په ځوانو عمرونو 
کې لوړ دی او د عمر په زیاتوالي سره رالویږي. خو د میندو د مړینې له لوړ میزان او د ښځو د ټیټ موقف سره په هیوادونو 
کې، سره د دې چې د جنس نسبت د امیندوارۍ ترعمر پوري راټیټیږي، وروسته بیا د عمر سره زیاتوالۍ مومي. په عمومي 
ډول” ځوان  “نفوس یا د لوړ زیږون سره نفوس تمایل لري نسبت ”زاړه“ نفوس ته یا د ټیټې زیږیدنې نفوس ته د جنس لوړ 

نسبت ولري.

 4. د ملي کچې ټول ارقام کوم چې په دې راپور کې ترې استفاده شوي ده د ګواښونو او زیان مننې ملي سروې) په افغانستان کې د ژوندانه د وضعیت سروې13۹۰-13۹1( څخه اخیستل شوي دي.
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دیموګرافیکي سروې او  ټولنیزه   - اقتصادی 

13۹3 او ولسوالۍ په توپیر: کاپیسا، وږۍ  2 جدول: د نفوس د جنس نسبت د عمر د ګروپ 

نجرابحصه اول کوهستانکوه بندحصه دوم کوهستانمحمود راقيکاپیساد عمر ګروپ

1۰21۰11۰۸۹۵1۰۶1۰۰ټول

4-۰1۰۰1۰۰۹۹۹3۹71۰4

۵-۹1۰2۹۹1۰41۰۰1۰31۰3

1۰-141۰21۰11۰41۰۶1۰31۰1

1۵ - 1۹۹۸۹۶1۰۹۹31۰۵۹1

2۰ - 2411۰1۰۸124۸21231۰4

2۵ - 2۹1۰7۹۶1121۰211311۰

3۰ - 341۰۰۹۹۹۹۹۵1۰7۹۹

3۵ - 3۹۸7۸۶۹۶7۶۹4۸3

4۰ - 44۹۹۹۶1۰۵۸۰1۰۶۹۸

4۵ - 4۹1۰21۰11۰4۸۵11۰1۰2

۵۰ - ۵4۹۸۹41۰۹11۶1۰3۹۰

۵۵ - ۵۹1۰11231۰۸7۵1۰۸۸7

۶۰ - ۶41۰۶12۶1۰714۰1۰۰۹4

۶۵ +13۵1411۶۹12۰12۸127

په عمومي ډول، د زیږیدنې پر مهال د جنس نسبت د زیږیدلو ماشومانو لپاره تقریبآ 1۰۵ نارینه د 1۰۰ ښځینه په مقابل کې 
د زیږیدنې پر مهال د جنس له نسبت د 1۰2-1۰7 په منځ کې عادي ګڼل کیږي. د 1۰7 څخه لوړ د جنس نسبت د ښځینه 
ماشومانو یو ډول کمه شمیرنه ښئي، په داسې حال کې چې د 1۰2 څخه ټیټ د جنس نسبتونه امکان لري د نارینه ماشومانو 
کمه شمیرنه وښئي. د جنس له پلوه د انتخابې جنین سقط همدا راز کیدالی شي د زیږیدنې پر مهال د جنس په نسبتونو باندې 

منتج شي چې د عادي محدودې څخه بهر دی. 

په سروې کې د نارینه ماشومانو کمه شمیرنه او له پامه غورځونه امکان لري د ۰-4 کالنۍ د عمر په ګروپ کې د جنس ټیټ 
نسبت په څلورو ولسواليو کی توضیح کړی: کوه بند )۹3 نارینه ماشومان د هرو1۰۰ښځینه ماشومانو په مقابل کې (، حصه 
اول کوهستان) ۹7 (، حصه دوم کوهستان)۹۹( او  محمود راقي )1۰۰(. په پایله کې پنځو سروې شویو ولسواليو کې د دې عمر 

ګروپ لپاره د جنس نسبت 1۰۰هلکان د هرو 1۰۰ نجونو په مقابل کې دی. 

د جنس فوق العاده لوړ نسبتونه د ۶۵ کلونو او تر هغې پورته عمرونو کې په څلورو ولسواليو کې د لیدلو وړ دي: حصه دوم 
کوهستان )1۶۹(، محمود راقي )141(، حصه اول کوهستان )12۸( او نجراب )127(.

۸.1.3 د عمر جوړښت 

د کاپیسا پنځه ولسوالۍ یو ځوان نفوس لري لکه چې د هغې د نفوسو په هرم ) 3 شکل( کې ښودل شوې دی. د ۰-4 کلنۍ د 
کوچني عمر ګروپ د دري غوره دلیلونو ښکارندوې دی: 

1( د زیږیدنو کموالۍ د 7,1 ماشومانو څخه په 13۵۸۵ کال کې تر ۶,3 ماشومانو پورې په 137۶۶ کال کې(، 

2( په ډیرو ځوانو عمرونو کې د ماشومانو حذف زیاتره د نوي زیږیدلو په څیر کوم چې په زیاتره هیوادونو کې معمول دی او

 3( د عمر ناسمه راپور ورکونه چې ښائی دعمر په دې ګروپ کې د هلکانو د کمې راپور ورکونې ونډه او همدارنګه ځني د 
زاړه عمر په ګروپ کې زیاتوالي وي. 

۵. د افغانستان د وګړو د سرشمیرنې لومړنۍ پایلې 13۵۸.
۶. د ګواښونو او زیان مننې ملي سروې 2۰۰۸/2۰۰7 ) د افغانستان پروفایل(.
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د عمر ارقام معموآل د کورنۍ د ځواب ورکوونکي لخوا ورکړل شوي دي یا د مور او یا هم د پالر لخوا. زیاتره د عمر ناسمه 
راپور ورکونه هله رامنځ ته کیږي چې کله ځواب ورکوونکې د خپلې کورنۍ د غړیو په سم عمر او د زیږیدنې په نیټو باندې نه 
پوهیږي. د سروې کوونکو او یا ځواب ورکوونکو تمایل چې څه برخه عمرونه د نورو عمرونو په قیمت باندې راپور ورکړې د 
عمر انباشتګی، د عمر رجحان یا د اعدادو رجحان نومول کیږي. د کاپیسا د څلورو ولسواليو لپاره د عمر د ارقامو د کیفیت 

په هکله زیات تشریحات او توضیحات په 1 ضمیمه کې ورکړل شوي دي.

 د سروې پرمهال د پنځو ولسواليو نیمائی نفوس ځوان نفوس جوړاوه. د ۵-۹ کلنې عمر ګروپ د 1۵,2 سلنې په درلودلو سره 
د نفوسو زیاتره برخه تشکیلوی چې ورپسې په 1۵,1 سلنه کې د ۵ کلنې څخه ځوان نفوس او د 14,3سلنې په درلودلو سره د 

1۰-14 کلنۍ عمر ګروپ، راځي

3 شکل: د کاپیسا د نفوس هرم: وږۍ 13۹3 

تر2۰ کلنې الندې عمر له میدیان سره یو نفوس، ځوان نفوس تلقي کیږي. د 
کاپیسا پنځه ولسوالي د عمر د میدیان له پلوه یو ډیرځوان نفوس لري چې د 
1۵,۸ څخه ) محمود راقي( تر 17,۸پورې ) په حصه اول کوهستان او نجراب ( 
کې قرار لري. په ګډه، په پنځه ولسواليو کې د عمر میدیان 17,1 ثبت شوې دی 
دا په دې معنی دی چې د پنځو ولسواليو د ټول نفوس نیمائي په 13۹3 کال کې 
د 17,1 کلنۍ څخه ډیرځوان وه. دا د ملي اټکل د 17 کلنۍ عمر له میدیان سره 

په ورته کچه کې قرار لري ) 1 چوکاټ (.

د کاپیسا والیت په پنځو ولسواليو کې نارینه نفوس د 17,2 کلنۍ عمر میدیان 
درلوده، په داسې حال کې چې د هغې ښځینه نفوس د 17,۰ کلنۍ  عمر ټیټ 
میدیان درلود. نارینه نسبت ښځینه و ته په عمومي ډول په محمود راقي، حصه 
دوم کوهستان او حصه اول کوهستان کې زاړه وو، په داسې کال کې چې په کوه بند 

او نجراب کې د ښځینه و د عمرونو میدیان نسبت نارینه و ته لوړ وه.    

1 چوکات : د عمر میدیان 
 

17,1 کاپیسا*)13۹3( 
17,1 پروان *)13۹3( 
17,7 کابل* )13۹2( 
 1۶,3 غور* )13۹1(  
1۵,2 دایکنددی*)13۹1( 
1۶,۶ بامیان*)13۹۰( 
 17,۰ افغانستان  

 سرچینه: * اقتصادي- ټولنیزه او 
دموګرافیکي سروې

 **د ګواښونو او زیان مننې ملي سروې
 13۹۰-۹1 دموگرافیکی
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دیموګرافیکي سروې او  ټولنیزه   - اقتصادی 

13۹3 توپیر: کاپیسا، وږۍ  په  په کالونو د نفوس د عمر میدیان د ولسوالۍ  3 جدول: 

ښځینهنارینهدواړه جنسونهوالیت/ ولسوالي

17,117,217,۰کاپیسا

1۵,۸1۵,۹1۵,7محمود راقي

17,۰17,41۶,۶حصه دوم کوهستان

1۵,۹1۵,۵1۶,3کوه بند

17,۸1۸,217,4حصه اول کوهستان

17,۸17,۸17,۹نجراب

د 1۵ کلنۍ عمرالندې نفوس نسبت همدا راز د دې ښکارندوې دی چې آیا نفوس ځوان دی یا زوړ. هغه جمعیتونه چې په سلو 
کې 3۵ یا زیاتره نفوس ئې تر1۵ کلنۍ عمر الندې دی، ځوان نفوس تلقي کیږي. لکه څرنګه چې په 4 جدول کې ښودل شویدی 
د 1۵ کلنۍ عمر الندې ماشومان د پنځو ولسواليو د ټول نفوس 44,۶ سلنه تشکیلوي. د 1۵ کلنۍ عمر الندې ماشومانو نسبت 
د 42,۵ سلنې څخه تر 4۸,۰ سلنې پورې توپیر مومي، د کوم سره چې نجراب ډیر ټیټ او محمود راقی ډیر لوړ نسبت درلود. 

4 جدول: د نفوس د سلنې ویش د عمر د ګروپ، د زاړو- ماشومانو نسبت او ولسوالۍ په توپیر: 
13۹3 کاپیسا، وږۍ 

ټولوالیت/ ولسوالي
د زاړو/ ماشومانو گروپ سن

نسبت ۶۵ او پورته عمر14-۰۶4-1۵

1۰۰,۰44,۶۵2,33,1۶,۹کاپیسا

1۰۰,۰4۸,۰4۹,42,7۵,۶محمود راقي

1۰۰,۰44,۸۵2,42,۸۶,3حصه دوم کوهستان

1۰۰,۰47,۹4۹,72,44,۹کوه بند

1۰۰,۰42,7۵4,43,۰۶,۹حصه اول کوهستان

1۰۰,۰42,۵۵3,۸3,7۸,7نجراب

 جدول همدارنګه د 1۵ تر۶4 کلني کسانو نسبتونه او د ۶۵ کلنۍ او ترهغې پورته اشخاصو نسبتونه د ولسوالۍ په توپیر ښودونکې 
دي. د 1۵ تر۶4 کلنۍ عمر ګروپ معموآل د کار د عمر د ګروپ په حیث، په ځانګړي توګه په پرمخ تللو هیوادونو کې تلقي 
کیږي. د کاپیسا والیت د پنځو ولسواليو لپاره د کاري عمر ګروپ د دې والیت د ټول نفوس ۵2,3 سلنه محاسبه شوې دی. د 
ولسوالۍ په کچه دغه نسبت د 4۹,4 سلنې څخه په محمود راقي کې تر ۵4,4 سلنې پورې په حصه اول کوهستان کې قرار لري.       

په هغه جمعیتونو کې چې زاړه کسان )۶۵ کلن او ترهغې پورته ( په سلو کې تر1۰ کم د ټول نفوس تشکیلوي، همدارنګه ځوان 
نفوس ګڼل کیږي. د کاپیسا والیت د پنځو ولسواليو لپاره د زاړه نفوس نسبت په سلو کې 3,1 وه چې نسبتونو ئی د 2,4 څخه 

په ) کوه بند( کې تر 3,7 سلنې په )نجراب( کې قرار درلود.    

د زاړو پر ماشومانو نسبت یا د ۶۵ کلنو او ترهغې پورته اشخاصو نسبت د 1۵ کلنۍ عمرالندې د ماشومانو پر شمیر باندې 
په 4 جدول کې ښودل شویدی. د پنځو ولسواليو لپاره په ګډه دغه نسبت ۶,۹ وه او پدې معنی دی چې په 13۹3کال کې 7 تنه 
د ۶۵ کلنۍ او ترهغې پورته زاړه کسان د هرو1۰۰ د 1۵ کلنۍ عمر الندې ماشومانو په مقابل کې شتون درلوده. د ولسواليو په 

توپیر دغه نسبت د 4,۹ سلنې څخه په ) کوه بند( کې  تر ۸,7 په سلو کې په ) نجراب( کې قرار لري.    



21

پیسا کا

 د باردوشي د عمر نسبت د اقتصادي او ټولنیزې پرمختیا لپاره د نفوسو په جوړښت کې د اغزمنو بدلونونو ښکارندوینه کوي. 
دغه نسبت معموآل د دې په فرض کولو سره چې د 1۵ تر۶4 کلنۍ نفوس د کار د عمر له ګروپ استازیتوب کوي او نسبت دی 
د ماشومانو او زاړو کسانو شمیر د کار کولو د عمر ګروپ پر شمیر باندې. ځوان نفوس معموآل د باردوشۍ له 1۰۰ پورته د 

مجموعی باردوشي نسبت لري

    13۹3 توپیر: کاپیسا، وږۍ  په  باردوشي عمر نسبت د ولسوالۍ  ۵ جدول: د 

د زاړو د باردوشی نسبتد ماشومانو د باردوشی نسبتد باردوشی ټولیز نسبتوالیت/ ولسوالي 

۹1,1۸۵,2۵,۹کاپیسا
1۰2,۶۹7,2۵,4محمود راقي

۹۰,۸۸۵,4۵,4حصه اول کوهستان
1۰1,1۹۶,34,7کوه بند

۸4,۰7۸,۵۵,4حصه دوم کوهستان
۸۵,۸7۸,۹۶,۹نجراب

۵ جدول د پنځو ولسوالیو لپاره د باردوشۍ د عمر نسبتونه ښئي. د باردوشۍ ټولیز 
نسبت ۹1,1 وه چې د ماشومانو د بار دوشي نسبت ۸۵,2 او د زاړو د باردوشي 
نسبت ۵,۹ ته رالویږي. دا په دې معنی دی چې په هرو 1۰۰ د کار عمر کسانو ) 
1۵- ۶4 کلنۍ ( په مقابل کې ۹1 باردوش کسانو شتون درلوده چې ۸۵ باردوش 
باردوشي  د  په ولسوالیو کې  زاړه تشکیلوي. د کاپیسا  باردوش  او ۶  ماشومان 
ټولیز نسبت اساسآ د ماشومانو د باردوشۍ ښودونکې دی نظر د زاړو باردوشۍ 

ته چې د ملي اټکل 1۰4 څخه ټیټ دی ) 2 چوکاټ (.

د پنځو ولسوالیو ترمنځ، محمود راقي په سلو کې د 1۰2,۶ لوړ د باردوشۍ ټولیز 
نسبت او د ماشومانو د ۹7,2  د باردوشۍ نسبت درلود، په داسې حال کې چې 
نجراب د ۶,۹ په کچه کې د زاړه عمر د باردوشي ډیر لوړ نسبت درلود. حصه اول 
کوهستان په 7۸,۵ کې د ماشومانو د باردوشي ډیر ټیټ نسبت او همدا راز د 

۸4,۰ په کچه کې ډیر ټیټ د باردوشي ټولیز نسبت درلود.  

ترکیب  د مدني حالت   ۸.1.4
 د مهاجرت او څو وادونو په نشتوالي کې په نفوس کې د متاهلو سړیو مجموع  د متاهلو ښځو له مجموع سره یوشان وی. که 
څه هم دغه نظر د عمر ګروپ ته توپیر کوي، ځکه چې ښځې په دودیزه توګه د خپل ځان څخه د مشرانو سړیو سره واده کوي. 
دغه دود چې ښځې د خپل ځان څخه د مشرانو سړیو سره وادونه کوي په ځوانو عمرونو کې د نارینه او ښځینه په ویش کې په 
توپیر منجر کیږي. داسې معلومیږي لکه څرنګه چې په 4 او ۵ شکلونو کې ښودل شوي دی د کاپیسا په ۵ ولسوالیو کې په دې 
دود باندې عمل کیږي. د 2۰ تر24 کلنو سړیو ترمنځ هغوې چې د سروې پرمهال متاهل وو 23,۸ سلنه تشکیلوي، په داسې 
حال کې چې د ښځو په منځ کې د عمر په دې ګروپ کې اړونده سلنه ۵۵,4 وه. د 2۵ تر2۹ د عمر په ګروپ کې ۹ میرمنې د 
هرو1۰ میرمنو او په پرتله ئې 7 سړي د هرو1۰ سړیو په مقابل کې متاهل وو. د هغو نارینه و او ښځو نسبت چې 1۵ کلنې ته 

تر رسیدو دمخه ئی وادونه کړی وو  په ۰,۰2 سلنه کې یو شان وه.      

 4 او ۵ شکلونه همدارنګه د دې ښودونکي دی چې د ۶۰ کلنۍ او ترهغې پورته د عمر په ګروپ کې 4۹,3 سلنه میرمنې کونډې 
او نیږدې عین نسبت )۵۰,1 سلنه( متاهلې وې؛ په داسې حال کې چې د دې عمر د ګروپ د نارینه ؤ لپاره ارقام په ترتیب 

سره 12,۰ سلنه او ۸7,1 سلنه دي. دغه چاره امکان لري د زاړو سړیو د بیا ځلې واده له کبله وي. 

۲ چوکاټ : د باردوشۍ ټولیز نسبت 

۹1,1 کاپیسا*)13۹3( 
۹۰,۸ پروان*)13۹3( 

         ۸3,۵ کابل*)13۹2( 
۹۶,۰ غور *)13۹1( 

1۰۸,۹ دایکندی*)13۹1( 
۹۶,3 بامیان*)13۹۰( 

         1۰4.۰ افغانستان 

دموګرافیکي  او  ټولنیزه  اقتصادي-   * سرچینه: 
سروې  ملي  مننې  زیان  او  ګواښونو  **د  سروې 

۹1-13۹۰
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دیموګرافیکي سروې او  ټولنیزه   - اقتصادی 

4 شکل: د نارینه نفوس د ویش سلنه د مدني حالت او د عمر د ګروپ په توپیر: کاپیسا، وږۍ 
13۹3

2۰-24 او ۵۰-۵۹ کلنې عمر د نارینه و او ښځینه و د ویش سلنه د مدني حالت  ۶ شکل: د 
13۹3 کاپیسا، وږۍ  توپیر:  په 

۶ جدول د ټولو ولسوالیو لپاره د 2۰-24 کلنۍ عمر د نارینه او ښځینه نفوس اړوند د مدني حالت د ویش ښودونکۍ دی. په 
محمود راقي کې  د 2۰-24 کلنۍ د عمر نارینه و 34,۰ سلنه وادونه کړي وو، په داسې حال کې چې د همدې ګروپ د ښځینه و 
په منځ کې سلنه ۶4,۶ وه. کوه بند د2۰-24 کلنۍ عمر ښځو کومو چې وادونه ئی کړي وو ډیر لوړ نسبت درلود )۶۵,۸ سلنه(، 

په داسې حال کې چې نجراب د 4۹,2 سلنې سره ډیر ټیټ نسبت درلود.
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واده ئ ندې کړې متاهل گونډ مطلقه / جال شوې
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واده ئ ندې کړې متاهل گونډ مطلقه / جال شوې
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پیسا کا

۶ جدول: د 2۰-24 او ۵۰-۵۹ کلنۍ عمر د نارینه و او ښځینه و د ویش سلنه د مدني حالت 
13۹3 کاپیسا، وږۍ  توپیر:  په 

۶ جدول د ټولو ولسوالیو لپاره د 2۰-24 کلنۍ عمر د نارینه او ښځینه نفوس اړوند د مدني حالت د ویش ښودونکۍ دی. په 
محمود راقي کې  د 2۰-24 کلنۍ د عمر نارینه و 34,۰ سلنه وادونه کړي وو، په داسې حال کې چې د همدې ګروپ د ښځینه و 
په منځ کې سلنه ۶4,۶ وه. کوه بند د2۰-24 کلنۍ عمر ښځو کومو چې وادونه ئی کړي وو ډیر لوړ نسبت درلود )۶۵,۸ سلنه(، 

په داسې حال کې چې نجراب د 4۹,2 سلنې سره ډیر ټیټ نسبت درلود.

مدنی:  تفکیک حالت  به  ۵۹ ساله  الی   ۵1 و   24 الی   2۰ اناث  و  ذکور  فیصدی  توزیع   .۶ جدول 
13۹3 کاپیسا،سنبله 

ولسوالي/ د عمر ګروپ
ښځینهنارینه

واده ئې 
ندې کړې

کونډمتاهل
مطلقه/ جال 

شوې
واده ئې 
ندې کړې

کونډمتاهل
مطلقه/ جال 

شوې

       محمود راقي

24-2۰۶۵,۸34,۰۰,1۰,134,۸۶4,۶۰,۵۰,1

۵۹-۵۰۰,۶۹۶,۸3, 2۰,3۰,۵7۶,722,7۰,1

       حصه دوم کوهستان

24-2۰77,۶22,3۰,1۰,۰41,3۵۸,۵۰,2۰,1

۵۹-۵۰۰,7۹7,۵1,۶۰,2۰,۶7۶,۸22,4۰,2

        کوه بند

24-2۰۶2,437,۶۰,۰۰,۰33,4۶۵,۸۰,2۰,۵

۵۹-۵۰۰,۰۹7,۵1,7۰,۸۰,۸7۵,722,7۰,۸

       حصه اول کوهستان

24-2۰۸4,۰1۵,۹۰,1۰,۰4۹,3۵۰,1۰,۵۰,1

۵۹-۵۰1,3۹۵,۵2,۸۰,3۰,۹7۸,۵2۰,4۰,2

        نجراب

24-2۰7۹,۰2۰,۸۰,2۰,۰۵۰,44۹,2۰,3۰,۰

۵۹-۵۰۰,۸۹۵,73,1۰,4۰,۵7۶,۶22,۰۰,۹
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دیموګرافیکي سروې او  ټولنیزه   - اقتصادی 

 7 جدول د کاپیسا د پنځو ولسوالیو لپاره د لومړني واده پرمهال د عمر میدیان ښئي. دغه په غیرمستقیم ډول د اقتصادي- 
ټولنیزي او دیموګرافیکي سروې له ارقامو څخه په استفادې سره د نارینه و او ښځینه و د مدني حالت په هکله د ۵ کلنۍ د عمر 
ګروپ په توپیر اټکل شویدي. دغه روش د عمر د ګروپ د تعیین له الرې چې په کې د هغه نفوس نسبت چې کله ئی وادونه 
کړي دي په ډیره لوړه کچه کې قرار لري د هغه نفوس پر بنسټ باندې چې واده ئې کړی دی د سرحد له تعین سره سروکار 
لري. د متاهلو کسانو اعظمي نسبت معموآل د 4۵- ۵4 کلنۍ  په عمر کې ډیر لوړ دی، څرنګه چې ډیرې خلک چې واده کوي 
تر دې دمخه چې دې حد ته رسیږي وادونه کوي. د متاهلو اعظمي نسبت نیمائي چې وادونه ئی کړې له 1۰۰څخه تفریق کیږي 
ترڅو د هغو نسبت چې واده ئې ندې کړې الس ته راشي. دا د عمر د میدیان په سنجش کې د لومړني واده پر مهال د خطی 
انترپولیشن په واسطه د استفادې وړ ګرځي. د لومړني ازدواج پر مهال د عمر میدیان د عمر ځني استازیتوب کوي چې له هغې 

ښکته نیمائی نفوس د لومړني ځل لپاره واده کړې دی.

 ارقام دا ښیی چې ښځو نسبت خپلو نارینه وو سیاالنو ته ) 2۵,3 کلنۍ ( د ځوانۍ په عمرونو) 21,۸ کلنۍ ( کې وادونه کړي دي. نجراب 
 د لومړني ازدواج پر مهال د دواړو جنسونو نارینه و او ښخینه و لپاره په ترتیب سره د 2۵,۸ کلنۍ او 22,۵ کلنۍ د عمر ډیر لوړ میدیان درلود. 

توپیر:  په  او ولسوالۍ  7 جدول: د عمر میدیان د لومړني واده پر مهال د جنس 
13۹3 کاپیسا، وږۍ 

والیت/ ولسوالي
د لومړني واده پر مهال د عمر میدیان

ښځینهنارینه

2۵,321,۸کاپیسا

24,221,۰محمود راقي

2۵,۵21,۵حصه دوم کوهستان

23,۸21,۰کوه بند

2۵,722,4حصه اول کوهستان

2۵,۸22,۵نجراب

۸.2 سواد
ملګري ملتونه سواد د لوستلو، لیکلو او د ورځني ژوند په هکله په یوې ساده 
جملې باندې د پوهیدلو وړتیا تعریفوي. ملګري ملتونه سپارښتنه کوي چی د سواد  
په هکله معلومات باید چې د سرشمیرنو په ترځ کې  د 1۰ کلنو او ترهغې پورته 
کسانو لپاره راټول شي ځکه چې د لوستلو او لیکلو وړتیا ښوونځي ته د تللو د څو 
کلونو مستلزم دی یا د هغې د ودې لپاره وخت ته اړتیا ده. د یادونې وړ ده چې 
په سروې ګانو کې د سواد اړوند پوښتنې ته ورکړل شوي ځوابونه معموآل په دې 

هکله کې سواد منل کیږي. 

د کاپیسا د 13۹3 کال په اقتصادي- ټولنیزه او دیموګرافیکي سروې کې په دې 
هکله چې د نمونه کورنۍ غړۍ یوه ساده جمله د  ژبو په هره یوه باندې لیکلې، 

لوستلې او پوهیدلې شي د کورنۍ د ۵ کلنو او ترهغې پورته غړیو لپاره پوښتل شوي دی. د سواد کچه د 1۰کلن او ترهغې پورته 
نفوس لپاره، 1۵ کلن او ترهغې پورته او د 1۵-24 کلنۍ د عمر ګروپ لپاره په ۸ جدول کې ښودل شویدی. په دې جدول کې 

د ۵ تر۹ کلنۍ د عمر ګروپ ارقام مستثنی پریښودل شوي. 

د کاپیسا په ټولو پنځو ولسوالیو کې د 1۰ کلن او ترهغې پورته نفوس لپاره د ۵2,2 سلنه د سواد کچه د کابل پرته د نورو ټولو 
والیتونو په نسبت په کومو کې چې اقتصادي، ټولنیزه او دیموګرافیکي سروې په کې تر سره شوي ده، ډیره لوړه وه )3 چوکاټ(. 
د نارینه و لپاره د لیک لوست کچه 7۰,۰ سلنه وه چې دا کچه نسبت ښځینه و ته له دوه برابره څخه لوړه ده. د ولسوالۍ  په 
کچه، د نارینه و لپاره د سواد میزان د ۵۵,۶ سلنې څخه په ) کوه بند( کې تر7۶,4 سلنې پورې په ) حصه اول کوهستان( کې وه. 
همدارنګه د ښځو د سواد کچه 1۸,۸ سلنه ) په کوه بند (کې ډیره ټیټه او 47,۶ سلنه په ) حصه اول کوهستان( کې ډیره لوړه وه.    

۳ چوکاټ : د ۱۰ کلنو او تر هغې پورته عمر 
د سواد میزان

۵2,2 کاپیسا*)13۹3(  
44,۹ پروان* )13۹3( 
۵۹,۶ کابل*)13۹2( 
2۶,۰ غور *)13۹1( 
43,۶ دایکندی*)13۹1(  
3۸,1 بامیان*)13۹۰( 

سرچینه: اقتصادي- ټولنیزه او دموګرافیکي سروې      
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پیسا کا

 د ښځو او سړیو د سواد د میزانونو ترمنځ د پام وړ تشې شتون درلود ) ۸ جدول (. په عمومي ډول په پنځو ولسوالیو کې 4۸ 
میرمنی د هرو 1۰۰ نارینه و په وړاندې با سواده وئ. کوه بند چې د ښځینه و د سواد میزان ټیټه کچه ئې درلوده، همدارنګه 
ئې د 1۰ کلنو او تر هغې پورته عمر د ښځینه و پر نارینه و د 34 باسواده ښځی د 1۰۰ باسواده نارینه پر وړاندې ډیر ټیټ 
نسبت درلود. حصه اول کوهستان چې د ښځینه و د سواد لوړ میزان ئې درلود، همدارنګه ئې د ښځینه و پر نارینه و د ۶2 

باسواده ښځی د 1۰۰ باسواده نارینه پر وړاندې ډیر لوړ نسبت درلود.  

د سواد میزانونه کوم چې په ۸ جدول کې د 1۰ کلن او تر هغې پورته نفوس 
لپاره ښودل شوي دي تر هغو لوړ دي چې د 1۵ کلن او تر هغې پورته نفوس 
لپاره ښودل شوي دي.  دا د سواد په اړه په ځانګړي ډول د 1۰-14 کلنې 
د عمر په ګروپ کې د ښه والي ښکارندوې دی. نوموړي ارقام همدارنګه 
د ښځینه او نارینه و د سواد د میزان تر منځ د تشې د نازکتیا ښودونکي 
دي: د ښځو پر نارینه و د سواد یا لیک لوست میزان د 1۵ کلنو او تر هغې 
پورته لپاره د 3۹,۵ په کچه کې نسبت 1۰ کلنو او تر هغې پررته عمر لپاره 

ټیټ وه ) 4۸,4(. 

لپاره د سواد میزان د دواړو جنسونو  او تر هغې پورته نفوس  د 1۵ کلن 
لپاره 4۶,۵ سلنه وه: ۶۶,3 سانه د نارینه و لپاره او 2۶,2 سلنه د ښځینه و 
لپاره. د 1۵ کلنو او تر هغې پورته عمر نفوس لپاره د سواد میزان نسبت د 
هیواد په کچه د سواد میزان د 31,4 سلنې ته لوړ وه ) 4۵,4 سلنه د نارینه 

و لپاره او 17 سلنه د ښځینه و لپاره( 

۸ جدول همدا راز د نارنیه او ښځینه لپاره د لیک لوست کچه د 1۵ تر24 کلنۍ د عمر په ګروپ کې ) ځوان نفوس ( او د ښځو 
پر نارینه و د سواد نسبت د عمر د دې ګروپ لپاره د ولسوالۍ په توپیر ښودونکې دی. دغه نسبت د زریزې د پرمختیائي 
موخو د 3 هدف د شاخصونو څخه یو دی، یعنې د جنسیت د تساوي لوړوالۍ او د ښځو پیاوړتوب. د عمر په دې ګروپ کې د 
ځوانو ښځينه پر نارینه و د سواد میزان ۵۵,۹ سلنه وه او شاوخوا اوه په لسو کې باسواده لیدل کیدلې. نیږدې نهه په لسو کې 

ځوان نارینه او نیمائي د ځوانو ښځو باسواده وې. 

په  ولسوالۍ  او  عمده ګروپونو  د  عمر  د  میزانونه  سواد  د  لپاره  و  او ښځینه  و  نارینه  د  جدول:   ۸
13۹3 وږۍ  توپیر: کاپیسا، 

ولسوالي

1۵-24 کلن1۵ کلن او تر هغې پورته1۰ کلن او تر هغې پورته

دواړه 
جنسونه

ښځینهنارینه
ښځینه/
نارینه 
نسبت

دواړه 
جنسونه

ښځینهنارینه
نسبت 
اناث بر 

ذکور

دواړه 
جنسونه

ښځینهنارینه
ښځینه/
نارینه 
نسبت

۵2,27۰,۰33,۹4۸,44۶,۵۶۶,32۶,23۹,۵۶7,۶۸۶,34۸,3۵۵,۹کاپیسا

4۵,1۶3,۵2۶,۶41,۹3۹,۵۵۹,31۹,۵32,۸۵۸,۰7۹,13۶,۸4۶,۶محمود راقي

حصه دوم 
کوهستان

۵7,۸73,۸4۰,3۵4,۶۵1,37۰,13۰,443,۵73,1۸۸,۵۵۵,4۶2,۶

3۶,7۵۵,۶1۸,۸33,73۰,۰4۹,۵12,۰24,247,۹73,۰2۵,۸3۵,3کوه بند

حصه اول 
کوهستان

۶2,۶7۶,447,۶۶2,3۵۶,۹73,13۹,۰۵3,3۸1,2۹2,1۶۸,۸74,7

۵1,۶71,۶31,۸44,44۶,3۶۸,۰24,۸3۶,۵۶7,3۸۸,۸4۶,۵۵2,3نجراب

د ولسوالۍ په کچه، د نسبت اندازه 3۵ تنه ځوانې ښځینه د هرو سلو تنو ځوانو نارینه و پر وړاندې په ) کوه بند( کې تر 7۵ با 
سواده ځوانې میرمنې د هرو سلو تنو ځوانو نارینه و پر وړاندې ) حصه اول کوهستان ( کې قرار درلود. حصه اول کوهستان د 
ځوانو نارینه او ښځینه د سواد ډیر لوړ میزانونه درلودل، په ترتیب سره ۹2,1 سلنه او ۶۸,۸ سلنه. کوه بند   د دواړو ځوان 

نارینه او ښځینه و د سواد په ترتیب سره 73 سلنه او 2۵,۸ سلنه ډیر ټیټ میزانونه درلودل.   

۴ چوکا د ۱۵ - ۲۴ کلنۍ عمر ګروپ د سواد میزان

اناث ذکور   
4۸.3  ۸۶.3 کاپیسا*)13۹3(  
3۵.7  7۸.۸ پروان* )13۹3( 
۶۸.4  ۸3.3 کابل*)13۹2( 
1۵.۸  .42۰ غور *)13۹1( 
4۶.۵  ۶7.2 دایکندی*)13۹1(  
34.1  ۶1.۶ بامیان*)13۹۰( 
32.1  ۶1.۹ افغانستان** 

منبع:
سرچینه: * اقتصادي- ټولنیزه او دموګرافیکي سروې

**د ګواښونو او زیان مننې ملي سروې ۹1-13۹۰



2۶

دیموګرافیکي سروې او  ټولنیزه   - اقتصادی 

7 شکل: د سواد میزان د عمر او جنس په توپیر: کاپیسا، وږۍ 13۹3

د کاپیسا په پنځو ولسوالیو کې د سواد په کچه کې وروستې ښه والۍ کیدالې شي له 7 شکل څخه استنباط شي. دغه کچې د 
1۰ تر14 کلنۍ او 1۵ تر1۹ د عمر ګروپونو د نارینه و او ښځینه و دواړو لپاره د پام په وړ کچې سره نظر د عمر نورو ګروپونو 
ته لوړې دي. د سواد میزانونه د نارینه و لپاره او په ښکاره ډول د ښځینه و په منځ کې د 2۰-24 کلنې د عمر په ګروپ کې 
نسبت د ځوان عمر ګروپونو ته ټیټ وو، خو نسبت د زاړه عمر ګروپونو ته د پام په وړ ډول لوړ دي. د زاړه عمر ګروپونو ورته 
میزانونه دا ښئي چې نیږدې د دریو لسیزو په اوږدو کې د سواد په وضعیت کې ئې ښه والۍ ندې راغلۍ. د ښوونځي د عمر د 
نفوس د سواد نسبتآ لوړه کچه د ښوونې او روزنې په سیستم کې د ښه والي او په ښوونځي کې د ځوان نفوس د زیاتې برخې 

اخیستنې ښکارندوې دی.

۸.3 د زده کړې درجه 
 د زده کړې درجه د افرادو په واسطه تعلیمي بشپړه شوي لوړه کچه تعریف شوي ده او د وګړو د زده کړې درجه معموآل د 
ارقامو د ازمایښت په واسطه د 2۵ کلن او ترهغې پورته نفوس د بشپړ شوي ټولګي پوره کچې په هکله ارزول کیږي چې په 
عادي ډول کوالې شي خپله تعلیمي کچه بشپړه کړي او یا په پوهنتون کې شامل وي. د ۹-11 جدولونه د کاپیسا په ولسوالیو 

کې د 2۵ کلن او تر هغې پورته نفوس په واسطه د زده کړې د لوړې بشپړي شوې درجې ښودونکي دي

۹ جدول: د ټول نفوس د سلنې ویش ) دواړه جنسونه( 2۵ کلن او پورته د لوړ ټولکي د بشپړیدنې 
13۹3 توپیر: کاپیسا، وږۍ  په  ولسوالۍ  او 

ښوونځي ته نه وې والیت/ ولسوالي
مسلکي او لوړې زده کړېټولګي  1۰-12ټولګي 7-۹ټولګي 1-۶شاملې

۶۹,3۸,3۵,۵1۰,۶۶,4کاپیسا

73,۹7,2۵,4۹,34,2محمود راقي

۶۵,۹۸,1۶,۹11,17,۹حصه دوم کوهستان

۸3,۶7,33,۸3,71,۶کوه بند

۶1,۹7,۰۶,۹14,۹۹,4حصه اول کوهستان

۶۹,1۹,۸4,۵1۰,1۶,4نجراب

شاوخوا 7۰ سلنه د کاپیسا د پنځو ولسوالیو د 2۵ کلنۍ او تر هغې  پورته عمر اوسیدونکي د سروې پر مهال هیڅ ښوونځي ته 
ندي شامل یا ښوونځي ته شامل دي خو لومړنۍ ټولګۍ ئې د سروې تر مهاله بشپړ کړې ندی ) ۹ جدول(. د نارینه و لپاره 
دغه سلنه په سلو کې 4۸,4 وه ) 1۰جدول (. په عمومي ډول، سړي په کوه بند کې نسبت نورو ولسوالیو کې د خپلو سیاالنو په 

پرتله کم زده کړي وو او په هرو1۰ تنو کې 7 تنه ئې ښوونځي ته ندي شامل او یا ئې هیڅ کوم ټولګۍ بشپړ کړې ندی.
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پیسا کا

ولسوالۍ  او  بشپریدنې  د  ټولګي  لوړ  د  نفوس د سلنې ویش  نارینه  پورته  او  2۵ کلن  1۰ جدول: د 
13۹3 توپیر: کاپیسا، وږۍ  په 

ښوونځي ته ندي والیت/ ولسوالي
 ټولګيټولګي  ۷-۹ټولګي  ۱-۶شامل

۱۲-۱۰  
مسلکي او لوړې زده 

کړې

4۸,412,۸۹,۰1۸,۵11,2کاپیسا

۵4,411,۶۹,31۶,۹7,۹محمود راقي

4۵,111,711,۰1۸,۶13,۵حصه دوم کوهستان

۶۸,213,۸7,27,43,4کوه بند

41,۶۹,۶1۰,224,214,4حصه اول کوهستان

4۶,۵1۵,77,۶1۸,311,۹نجراب

هغوې چې 1۰-12 ټولګي ته شامل یا د مسلکي او یا د لوړو زده کړو درلودونکي دي د سلنې ډیره ټیټه کچه جوړوي )17سلنه(. 
د 2۵ کلنو او ترهغې پورته عمر نارینه و په منځ کې په حصه اول کوهستان کې 3۸,۶ سلنه 1۰-12 ټولګي، مسلکي یا لوړې 
زده کړې بشپړې کړي دي. ورپسې حصه دوم کوهستان په ) 32,1سلنه( او نجراب په )3۰,2سلنه( کې راځی، په داسې حال کې 
چې په پاتې نورو دوه ولسوالیو کې په سلو کې د 2۵ څخه کم حد اقل1۰م ټولګۍ بشپړ کړیدي. په پنځو ولسوالیو کې ښځې نظر 
سړیو ته کمه عالقمندي لري چې ښوونځي ته الړې شي: په څلورو ولسوالیو کې په لسو کې نه ښځو هیڅ کوم ټولګۍ ندې بشپړ 
کړې) 11 جدول(. زیاتره د 2۵ کلنو او ترهغې پورته عمر ټولې ښځې) ۹۸,2 سلنه( په کوه بند کې هډو ښوونځي ته نه وې تللي.

11 جدول: د 2۵ کلن او پورته د ښځینه نفوس د سلنې ویش د لوړ ټولګي د بشپریدنې او ولسوالۍ 
13۹3 توپیر: کاپیسا، وږۍ  په 

ښوونځي ته والیت/ ولسوالي
مسلکي او لوړې زده کړېټولګي  ۱۰-۱۲ټولګي  ۷-۹ټولګي  ۱-۶نه وې شاملې

۹۰,73,۶1,۸2,41,۵کاپیسا

۹3,۶2,۸1,41,۶۰,۶محمود راقي

۸۸,۶4,32,33,۰1,۸حصه دوم کوهستان

۹۸,21,۰۰,۶۰,2۰,۰کوه بند

۸3,74,23,34,۹4,۰حصه اول کوهستان

۹1,۸4,۰1,41,۹1,۰نجراب

په لومړنۍ ) 1-۶ ټولګی(، منځنۍ )7-۹ ټولګی( او لیسه )1۰-12 ټولګی( 
ښوونځیو کې د حضور خالص نسبت په 12جدول کې وړاندې شوې دی. 
دغه، د ټولګي له مخې ښوونځي ته د ماشومانو د رسمي عمر) د بیلګې په 
توګه 7- 12 د لومړني ښوونځي، 13-1۵ د منځني ښوونځي او1۶-1۸ د 
لیسې ښوونځي لپاره( د عمر په اړونده ګروپونو کې د ماشومانو پر مجموع 
نسبتونه دي. په اټکلی ډول 43 زره د 7 تر12 کلنۍ ماشومان د کاپیسا په 
پنځو ولسوالیو کې د سروې پر مهال په لومړنی ښوونځی کې شامل وو، 11 
زره ماشومان د 13 تر 1۵ کلنۍ په  منځنیو ښوونځیو او نیږدې 1۰ زره تنه 
د 1۶ تر1۸ کلنۍ ځوانان په لیسه ښوونځیو کې حضور درلوده. دغه ارقام په 
ښوونځیو کې د حضور خالص میزان 72,۹ سلنه د لومړنیو ښوونځیو، 4۵,2 
سلنه د منځنیو ښوونځیو لپاره  او 3۵,۰ سلنه د لیسو لپاره ښودونکي دي. 
د کاپیسا په پنځو ولسوالیو کې د لومړني ښوونځی لپاره د حضور خالص 

میزان نسبت ملي کچې ته چې ۵۶,۸ سلنه دی، لوړ دی.

مربع ۵: میزان خالص حضور در مکتب ابتدائیه

اناث ذکور   
۶2,۰  ۸3,4 کاپیسا*)13۹3(  
۵1,2  7۹,۸ پروان* )13۹3( 
۶۰,4  74,4 کابل*)13۹2( 
32,1  4۵,7 غور *)13۹1( 
۶1,4  ۶۵,7 دایکندی*)13۹1(  
۵3,3  ۵۹,۵ بامیان*)13۹۰( 
4۸,۰  ۶4,۰ افغانستان** 

سرچینه: 
* اقتصادي- ټولنیزه او دموګرافیکي سروې

**د ګواښونو او زیان مننې ملي سروې ۹1-13۹۰
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دیموګرافیکي سروې او  ټولنیزه   - اقتصادی 

 په ښوونځیو کې د حضور خالص نسبت د زده کړې په ټولو کچو کې د هلکانو لپاره نظر نجونو ته لوړ دئ. د نجونو نسبت 
پر هلکانو د زده کړې د کچې له زیاتوالي سره راټیټیږي. د کاپیسا په پنځو ولسوالیو کې د هرو 1۰۰ د 7 تر12 کلنو هلکانو 
په مقابل کې کوم چې په لومړني ښوونځي کې حضور لري، 74 نجونې د عین عمر ګروپ د زده کړې په دې سطحه کې شتون 
درلود. د لیسې په کچه کې دغه نسبت ټیټ وه، یوازې 43 د 1۶ تر1۸ کلنۍ نجونې د هرو 1۰۰ د عین عمر ګروپ د هلکانو 

په مقابل کې. 

حصه اول کوهستان چې د ښځینه و د سواد ډیره لوړه کچه او د ښځینه و پر نارینه و باندې د سواد د نسبت د لوړې کچې 
درلودونکې دی، همدا راز په ټولو تعلیمي کچو کې په ښوونځي کې د ښځینه و پر نارینه و د حضور خالص لوړ نسبت لري. حصه 
اول کوهستان په لیسه ښوونځي کې ) 1۶-1۸ کلنۍ عمر( د حضور له پلوه د نجونو پر هلکانو د لوړ نسبت د ۶4 تنه ښځینه د 

1۰۰ تنو نارینه ؤ په مقابل کې، ثبت شوي دي. 

د لوړو زده کړو د کچې لپاره د حضور خالص نسبت د زده کړې د نورو کچو په پرتله ډیر ټیټ دی، یوازې 34 د 24-1۹ 
کلنې عمر ښځینه د هرو 1۰۰ نارینه و پر وړاندې په مسلکي، تخنیکي، لیسانس، ماستري او دوکتورا درجو کې شاملې دي. 
په محمود راقي او کوه بند کې د 1۹-24 کلنې د عمر د 21 ښځینه د هرو 1۰۰ نارینه و پر وړاندې د حضور خالص نسبت 

راپور وړکړل شوې دی.        

توپیر: کاپیسا،  په  ولسوالۍ  او  درجې  د  زده کړې  د  جنس،  د  نسبت  خالص  د حضور  جدول:   12
وږۍ 13۹3

والیت/ ولسوالي

 لومړنۍ:  ټولګي ۶-1
 )عمر12-7(

ټولګي 7-۹ منځنۍ:
 )عمر 1۵-13(

لیسه:  ټولګي 12-1۰
 )عمر1۸-1۶(

مسلکي او لوړې زده کړې: 
ټولګي 13 او پورته  

)عمر 24-1۹(
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72,۹۸3,4۶2,۰74,44۵,2۵7,۸32,۸۵۶,73۵,۰4۹,۶21,342,۹13,21۹,3۶,433,۵کاپیسا

۶۵,۹7۹,۸۵1,۹۶۵,۰3۸,۵۵4,423,443,۰2۸,343,214,۸34,2۸,713,۹2,۹2۰,۹محمود راقي

حصه دوم 
7۸,2۸۵,37۰,۶۸2,۸4۹,3۶2,23۶,1۵۸,۰3۸,۹۵2,۵24,14۵,۹14,721,2۶,731,4کوهستان

۶۶,17۹,۰۵2,۶۶۶,۶32,74۶,۹1۸,۶3۹,724,۹4۰,711,۰27,۰۸,۵14,۸3,121,۰کوه بند

حصه اول 
۸2,۹۸7,37۸,2۸۹,۵۵۸,1۶4,۰۵1,۸۸۰,۹44,7۵4,434,۹۶4,221,۶2۸,413,34۶,7کوهستان

72,۰۸4,1۵۹,47۰,۵43,3۵۶,۵31,۰۵۵,۰34,۵۵1,21۹,۶3۸,311,۵17,۰۵,۸33,۸نجراب

۸ او ۹ شکلونه د 7 تر24 کلنۍ عمر نارینه او ښځینه نفوس چې د سروې پرمهال په ښوونځي کې شامل نه وه د بشپړ شوي 
ټولګي د لوړې درجې په توپیر ښئي. شاوخوا ۶۶ زره د 7 تر24 کلنۍ عمرځوان کسان ) 24 زره تنه نارینه او42 زره تنه ښځینه 
( د سروې پر مهال په ښوونځي کې شامل نه وو او د ښوونځي څخه بهر د نفوسو غټ اکثریت لومړۍ ټولګۍ نه وه بشپړ کړې. 
ټولو پنځو ولسوالیو کې په سلو کې 42,7 د 7 تر24 کلنۍ عمر نارینه په ښوونځي کې شامل نه وو او که چیرې شامل وو لومړۍ 
ټولګۍ ئې نه ده بشپړ کړي، په داسې حال کې چې د خپلو ښځینه سیاالنو په منځ کې ئې دغه نسبت په سلو کې77,2 وه. کوه 
بند د 7-24 کلنې عمر د نارینه نفوس ډیر لوړ نسبت )۶3,۶ سلنه( او د ښځینه و ) ۸7,7 سلنه ( درلود چې ښوونځی ته نه 

دي تللي او هیڅکله ښوونځي ته شاملې نه وې او هم ئې لومړۍ ټولګۍ نه دې بشپړ کړې. 
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ندي  ته  مهال ښوونځي  پر  د سروې  کوم چې  د سلنې ویش  نفوس  نارینه  ۸ شکل: د24-7کلن 
13۹3 کاپیسا، وږۍ  توپیر:  په  ولسوالۍ  او  بشپړیدنې  د  ټولګي  لوړ  د  شامل 

۹ شکل: د 24-7 کلن ښځینه نفوس د سلنې ویش کوم چې د سروې پر مهال ښوونځې ته ندي 
13۹3 کاپیسا، وږۍ  توپیر:  په  ولسوالۍ  او  بشپړیدنې  د  ټولګي  لوړ  د  شامل 

مهاجرت  ۸.4

د کاپسیا شاوخوا څلور زره اوسیدونکي چې د والیت د پنځو ولسوالیو د ټول نفوس 12,۸سلنه جوړوي د شپږو میاشتو مودې 
لپاره د خپلې هستوګنې د ځاې څخه په بل ځاې کې یعنې د کاپیسا والیت دننې په نورو ولسوالیو او دهیواد په بل والیت کې 
هستوګنه درلوده. اړونده نسبت د نارینه نفوس په منځ کې ) په سلو کې 17,4 ( نسبت ښځینه نفوس )۸,1 سلنه ( ته لوړ 
وه. د حصه دوم کوهستان ولسوالي نظر د هرې ولسوالۍ د ټول نفوسپر بنسټ دننې ته د دغو مهاجرینو ډیر لوړ نسبت درلود 

)1۰ شکل (. 
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توپیر:  په  او ولسوالۍ  نفوس نسبت د جنس  راستانه شوي  ته د  1۰ شکل: دننې 
13۹3 کاپیسا، وږۍ 

13جدول د وګړو ویش چې د خپلې هستوګنې د ولسوالۍ یا ښار څخه په بل ځاې کې ئې د سروې پر مهال هستوګنه درلوده د 
هستوګنې د مخکیني والیت/ ولسوالۍ په توپیر ښئي. په محمود راقي کې د راغلو کډوالو غټ اکثریت له بهر څخه راغلي دي ) 

۵۸,4 سلنه ( چې ورپسې په 2۰,۸ سلنه کې هغه کډوال راځي کوم چې د ګاونډیو والیتونو څخه راغلي دي. 

په ټولو ولسوالیو کې دننې ته د راغلو کډوالو زیاتره نفوس له بهر څخه راغلي دي. د مبدا دویمي مخکښه ساحه د حصه دوم 
کوهستان )21,۰ سلنه( او کوه بند )11,۰سلنه( لپاره د کاپیسا نوره ولسوالۍ وې.  د مبدا بله مخکښه ساحه د محمود راقي 

)2۰,۸ سلنه(، حصه اول کوهستان )17,۹ سلنه( او نجراب ) ۸,7 سلنه( لپاره ګاونډی والیتونه وو.        

توپیر:  په  ولسوالۍ  او  د مخکینۍ هستوګنې  نسبت  نفوس  راستانه شوي  د  ته  دننې  13 جدول: 
13۹3 کاپیسا، وږۍ 

ولسوالي
مخکینۍ هستوګنځۍ

د کاپیسا په نورو 
ولسوالیو کې

بهرنور والیتونهګاونډی والیتونه ۷ 

1۶,72۰,۸4,2۵۸,4محمود راقي

21,۰1۹,2۶,۵۵3,4حصه دوم کوهستان

11,۰3,7۵,۸7۹,۶کوه بند

۸,۶17,۹11,۰۶2,۵حصه اول کوهستان

3,7۸,7۶,271,4نجراب

11 شکل د هرې ولسوالۍ  په توپیر نظر د پنځو ولسوالیو ټولیزې ته د راغلو کډوالو ویش ښیی. نجراب دننې ته د راغلو کډوالو 
د 3۰,3 سلنې په ونډه کې د ویش یو مناسب ځاې ګڼل کیږي چې ورپسې په 27,۵ سلنه کې محمود راقي راځي، په داسې حال 

کې چې کوه بند پنځو ولسوالیو ته دننې ته د ټولو راغلو کډوالو یوازې  ۶,۰ سلنه درلوده. 
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7. ګاونډی والیتونه عبارت دي له: کابل، پروان، پنجشیر، لغمان او ننګرهار
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پنځو ولسوالیو دننې د راستانه شویو  ته د راستانه شویو د سلنې ویش نظر د  ننې  11 شکل: د 
 13۹3 کاپیسا، وږۍ  توپیر:  په  ولسوالۍ  د  ته  ټولیزې 

14 جدول دا ښئي چې د لسو څخه نهه تنه د کاپیسا د پنځو ولسوالیو اوسني اوسیدونکي )په سلو کې د ۹4,۶-۹۸,۹ پورې( په 
دې والیت کې زیږیدلي دي. شاوخوا 2,1 سلنه په نورو والیتونو کې زیږیدلي دي، په داسې حال کې چې پاتې نور ۰,۸ سلنه په 
بهرنیو هیوادونو کې زیږیدلي دي. په محمود راقي او حصه دوم کوه بند کې د هغوي اړوند ټول نفوس څخه 1,۹ سلنه او 1,1 

سلنه په نورو هیوادونو کې زیږیدلي دي.       

14 جدول: د نفوس د سلنې ویش د زیږیدنې د ځای او ولسوالۍ په توپیر: کاپیسا، وږۍ 13۹3

والیت/ ولسوالي 
د زیږیدنې ځای

بهرني هیوادونهنور والیتونهکاپیسا

۹7,12,1۰,۸کاپیسا

۹4,۶3,41,۹محمود راقي

۹۶,42,۶1,1حصه دوم کوهستان

۹۸,۹۰,۸۰,3کوه بند

۹7,42,1۰,۶حصه اول کوهستان

۹۸,71,2۰,1نجراب

1۵جدول د سروې پر مهال د کورنیو مهاجرینو لپاره د هستوګنې په ولسوالۍ کې د اوسیدنې د مودې په اړه ارقام ښئي. د دې 
ډلې په سلو کې 3,3 د دوې د اوسنې هستوګنې په ولسوالۍ کې تر یوه کال کمې مودې لپاره اوسیدلي وو، په داسې حال کې چې 
11,۵ سلنه د 1-3 کلونو پورې هستوګنه درلوده. نورو 21,۹ سلنې د هستوګنې په اوسنې ولسوالۍ کې د 4-۹ کلونو، 2۹,2 
سلنې د 1۰-1۹ کلونو، په داسې حال کې چې یو زیات نسبت )34,1 سلنه( د 2۰ او یا تر هغې زیات کلونو لپاره هستوګنه 
درلوده. د ولسوالیو تر منځ د وروستیو کډوالو نسبت ) تر 7 کلونو کم( په کوه بند کې چیرته چې 11,۶سلنه دننې ته راغلي 
کډوال وو،ډیر لوړ وه )31 سلنه(. د کورنیو کډوالو نسبت د اوسیدنې د مودې )2۰ او زیات کلونه( له مخې په حصه اول 

کوهستان او نجراب کې د نورو ولسوالیو په پرتله ډیر لوړ وه، په ترتیب سره 3۸,۰ سلنه او 3۵,4 سلنه.    
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اوسنۍ ولسوالۍ کې د هستوګنې د مودې  په  راستانه شویو د سلنې ویش  د  ته  دننۍ  1۵ جدول: 
13۹3 توپير: کاپیسا، وږۍ  په  او ولسوالۍ  

ولسوالي
په اوسنۍ ولسوالۍ کې د اوسیدنې موده

د ۷-۹ د ۴-۶ کلونود ۱-۳ کلونوکاله کم ۱ تر
کلونو

د ۱۹-۱۰ 
تر ۲۰ او زیاتوکلونو

3,311,۵11,71۰,22۹,234,1کاپیسا

4,111,۸12,۵11,۰2۹,۰31,7محمود راقي

2,۹11,۶11,711,۰31,131,7حصه دوم کوهستان

4,313,413,311,42۶,۸3۰,۹کوه بند

2,71۰,41۰,4۹,۵2۹,۰3۸,۰حصه اول کوهستان

2,۹11,۶11,۵۹,۵2۹,۰3۵,4نجراب

په هرو لسو تنو کې نهه تنه کورني کډوال د 13۹۰۸ کال په نوروز کې د هستوګنې په اوسنۍ ولسوالۍ کې اوسیدل. یوازې په سلو 
کې ۰,3 د کاپیسا په نورو ولسوالیو، په سلو کې ۰,۹ په نورو والیتونو او 1,3 سلنه په نورو هیوادونو کې ژوند کاوه، په داسې 

حال کې چې ۸,7 سلنه د 13۹۰ کال تر نوروزه نه وو زیږیدلي ) 1۶ جدول (.    

1۶ جدول: دننۍ ته د راستانه شویو د سلنۍ ویش د ولسوالۍ په توپیر د13۹۰ کال په نوروز کۍ: 
13۹3 کاپیسا، وږۍ 

والیت/ ولسوالي 

د ۱۳۹۰ کال په نوروز کې استوګنه

عین ولسوالي/ 
والیت

بله ولسوالي/ عین 
بل هیوادبل والیتوالیت

د  ۱۳۹۰کال په 
نوروزکې ال زیږیدلي 

نه وه 

۸۸,7۰,3۰,۹1,3۸,7کاپیسا

۸۸,7۰,41,21,1۸,۶محمود راقي

۸۸,۵۰,۵۰,۸۰,۹۹,3حصه دوم کوهستان

۸۵,7۰,۸۰,۸2,۶1۰,7کوه بند

۹1,41,11,1۰,۸۶,۶حصه اول کوهستان

۸۸,۰۰,1۰,۸1,7۹,4نجراب

۸. د 13۹۰ کال نوروز به د مورد نظر دورې د ټولو اقتصادي – ټولنیزو او دموګرافیکي سروې ګانو لپاره استفاده وشي تر هغې چې د ټول 
هیواد د نفوس شمیر ته الس رسۍ پیدا کړو. د دې کال په جریان کې اقتصادي – ټولنیزه او دیموګرافیکي سروې په بامیانو کې ترسره شوه
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فعالیت  اقتصادي   ۸.۵

فعالیت   اقتصادي  پورته عمر کسانو  تر هغې  او  کلنو   1۵ د   ۸.۵.1
اقتصادي- ټولنیزه او دیموګرافیکي سروې د هغو عمده فعالیتونو په اړه چې د سروې دمخه 12میاشتو کې د کورنۍ د ۵ کلنو 

او تر هغې پورته عمر د غړیو لخوا تر سره شوي دي معلومات راټولوي.

د پنځلسو کلونو او تر هغې پورته عمر نفوس په منځ کې 34,1 سلنې راپور ور کړې ده چې د سروې څخه 12 میاشتې مخکې 
موده کې ئی د شپږو میاشتو لپاره او یا زیات کار درلود. د دوې یو زیات نسبت )۶۰,۶ سلنه( نارینه د )  ۶,۸ سلنه( ښځینه 
په پرتله ثبت شوي وو. هغوې چې تر ۶ میاشتو ئې کم کار کړې دی 3,1 سلنه تشکیلوي ) 4,2 سلنه د نارینه و تر منځ 1,۹ 
سلنه د ښځینه و تر منځ (، په داسې کال کې هغوې چې د مورد نظر مودې په جریان کې کار نه دې کړې ۶2,۸ سلنه جوړوي. 

د ښځینه و په منځ کې ۹1,3 سلنې کار نه کاوه، په داسې حال کې چې دا رقم د نارینه و په منځ کې 3۵,2 سلنه وه. 

توپیر:  په  او جنس  څرنګوالي  د  کار  د  سلنه  نفوس  عمر  پورته  هغې  تر  او  کلن   1۵ د  12 شکل: 
13۹3 کاپیسا، وږۍ 

13 شکل دا ښکاره کوي چې د 1۵ کلن او تر هغې پورته عمر نارینه نفوس نسبت چې یو څه کار ئې د مورد نظر کال په جریان 
کې درلود ) د کار کړیو میاشتو د شمیر څخه په صرفنظر ( د هغوې د ښځینه سیاالنو په پرتله ډیر لوړ وه ) په ترتیب سره ۶4,۸ 
سلنه او ۸,7 سلنه (. دغه مشاهده په ټولو ولسوالیو کې لیدل شوي ده. د نارینه و لپاره ډیره لوړه سلنه ۶۸,7 سلنه په محمود 
راقي کې وه، په داسې حال کې چې نجراب د ښځینه و لپاره د 1۶,۵سلنې په کچه کې لوړه سلنه درلودونکې وه. د نارینه و لپاره 
ډیره ټیټه سلنه په حصه اول کوهستان کې )۵۶,۶ سلنه( او د ښځینه و لپاره په کوه بند کې )۰,۸ سلنه( راپور وړکړل شوي ده.
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13 شکل: د 1۵ کلنو او تر هغې پورته عمر نفوس سلنه چې د سروې 12 میاشتې دمخه ئی کار کړې 
د جنس او ولسوالۍ په توپیر: کاپیسا، وږۍ 13۹3

14 شکل دا ښئی چې د نیمائی څخه زیات د 1۵ کلنۍ او تر هغې پورته عمر نفوس په ټولو ولسوالیو کې په ډیر ټیټ نسبت 
سره په نجراب ) ۵۸,۸ سلنه( او ډیر لوړ سره په کوه بند )۶۹,1 سلنه( کې کار نه کاوه. د نفوسو د 3۶,۸ سلنې د ډیر لوړ نسبت 
سره کومو چې۶ میاشتې یا زیات ئی تر سروې دمخه 12میاشتو په جریان کې کار کړې او د 4,3 سلنې چې تر۶ میاشتو ئې کم 
کار کړې د نجراب ولسوالي وه. په نورو پاتې ولسوالیو کې د هغو سلنه چې د ۶ میاشتو او یا زیات ئی کار کړې له 2۸,2 سلنې 

څخه په ) کوه بند( کې تر 3۵,۶ سلنې پورې ) حصه دوم کوهستان( ته توپیر مومي. 

او ولسوالۍ په  او تر هغې پورته عمر نفوس سلنه د کار د څرنګوالي  1۵ کلن  14 شکل: د 
 13۹3 وږۍ  کاپیسا،  توپیر: 
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کاپیسامحمود راقحصه دوم کوهستانکوه بندحصه اول کوهستاننجراب
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کاپیسامحمود راقحصه دوم کوهستانکوه بندحصه اول کوهستاننجراب

د ۶ میاشتو لپاره ئ کار کړېد ۶ میاشتو ئ کم کار کړېکارئ ندې کړې



3۵

پیسا کا

1۵ شکل دا ښیي چې د هغو کسانو نسبت چې په مورد نظر موده کې ئې تر شپږ میاشتو یا زیات کار ندې کړې د 1۵- 1۹کلنې 
عمر  په ګروپ کې لوړ وه )۸7,1 سلنه(. همدارنګه د هغو نسبت چې کار ئې ندې کړی د ۶۵ کلنۍ او تر هغې پورته د عمر په 
ګروپ کې )7۰,۸ سلنه( او د 2۰-24 کلنې د عمر ګروپ کې ) ۶۶,1 سلنه ( نسبت د 2۵ تر ۶4  کلنۍ د عمر ګروپونو ته لوړ 
وه. برعکس د هغو لپاره  نسبت چې شپږ میاشتې یا زیات ئې کار کړیدی د عمر په همدې ګروپونو کې نسبت د 2۵ تر۶4 کلنۍ 
ګروپ ته ټیټ دی ) 1۰,۸سلنه د 1۵-1۹ کلنۍ عمر ګروپ او 27,1 سلنه د ۶۵ کلنۍ او تر هغې پورته عمر ګروپ لپاره(. 

د ګروپ  د عمر  او  د څرنګوالي  کار  د  نفوس سلنه  پورته عمر  تر هغې  او  کلن   1۵ د  1۵ شکل: 
 13۹3 کاپیسا، وږۍ  توپیر:  په 

شاوخوا 17۹ زره تنو د 1۵ کلنۍ او ترهغې پورته عمر کسانو چې راپور ئې ورکړې د سروې دمخه د 12میاشتو په جریان کې ئې 
هډو کار نه درلود، په سلو کې 1۸,۶ سلنه یا د کار لپاره تیار وو او په فعاله توګه د کار په لټه کې وو، یا دا چې د کار لپاره تیار 
وو خو د ځینو دلیلونو له مخې د کار په لټه کې نه وو؛ لکه د کار لپاره د مخکینی غوښتنې د پایلې په تمه، موقتې ناروغی یا دا 

چې باور ئې درلود چی کار ورته نه پیداکیږي. شاوخوا ۸۰,4 سلنه د کار لپاره تیار نه وو)1۶ شکل(.  

ئی  دمخه  میاشتې   12 سروې  تر  چې  سلنه  نفوس  عمر  پورته  هغې  تر  او  کلنې   1۵ د  شکل:   1۶
کار نه دې کړې د کار لپاره تیار وو یا نه او د ولسوالۍ په توپیر: کاپیسا، وږۍ 13۹3
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د کار لپاره تیار وهد کار لپاره تیار نه وهراپور ندې ورکړل شوې

کاپیسامحمود راقحصه دوم کوهستانکوه بندحصه اول کوهستاننجراب
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د ۶ میاشتو لپاره ئ کار کړېد ۶ میاشتو ئ کم کار کړېکارئ ندې کړې



3۶

دیموګرافیکي سروې او  ټولنیزه   - اقتصادی 

17 شکل د 1۵ کلنو او ترهغې پورته عمر نفوس نسبت چې کار ئي نه کاوه خو د کار په لټه کې وه او د هغوې چې د کار لپاره 
تیار وه خو د کار په لټه کې نه وه نظر د 1۵ کلنۍ او ترهغې پورته عمرونو ټول نفوس لپاره ښودونکې دی. د کاپیسا والیت ټولې 
پنځه ولسوالۍ دا ښیي چې د هرو 1۰۰ تنو د 1۵ کلنۍ او ترهغې پورته عمر په مقابل کې 12 تنو کار نه کاوه خو د کار په لټه کې 
او د کار لپاره تیار وه. دغه میزان د ښځو لپاره نسبت نارینه و ته لوړ وه: 14سلنه ښځینه و د 1۰ سلنه نارینه و په مقابل کې 
کار نه کاوه خو د کار په لټه کې او د کار لپاره تیارې وې. د ولسوالۍ په کچه دغه میزان د ښځینه و لپاره د 3,1 سلنې  څخه 
په حصه اول کوهستان کې تر 22,۰ سلنې ته په نجراب کې توپیر کوي. د نارینه و لپاره دغه نسبت د 7,1 سلنې څخه په حصه 

اول کوهستان کې تر 13,3سلنی پوري په نجراب کې توپیر کوی.  

د  او  لټه  په  کار  د  کاوه خو  نه  ئی  کار  نفوس سلنه چې  پورته  تر هغې  او  کلنو   1۵ د  17 شکل: 
ولسوالۍ  او  د جنس  وړاندې  پر  نفوس  عمر  پورته  هغې  تر  او  کلنو   1۵ د  نظر  وو  تیار  لپاره  کار 

13۹3 کاپیسا، وږۍ  توپیر:  په 

ارقام جدول 17 یک اندازه رابطه میان وضع سواد و وضع اقتصادی را نشان میدهد که توسط نسبت نفوس 1۵ و باالتر که 
در جریان 12 ماه قبل از سروی کار داشته اند، اندازه گیری می شود، بدون در نظر داشت تعداد ماهایکه کار کرده اند. معموال 

اشخاص با سواد نظر به اشخاص بی سواد بیشتر امکان دارد در فعالیت اقتصادی مشغول باشند.

جدول 17 نشان میدهد رابطه میان وضع سواد و تعداد آنهایکه کار نمی کردند به نظر نمی رسد در بسیاری ولسوالي ها صدق 
کند جائیکه تفاوت میان باسواد و بی سواد صرف 2,4 فیصد است. در ولسوالي ها بلند ترین تفاوت میان نفوس باسواد و 

بی سواد که کار نمی کردند اما در جستجوی کار بوده یا آماده بکار بودند در نجراب بود )4,4 فیصد(.

او ولسوالۍ  پورته عمر نفوس سلنه د کار، د سواد د وضعیت  تر هغې  او  1۵ کلن  17 جدول: د 
    13۹3 کاپیسا، وږۍ  توپیر:  په 

والیت/ ولسوالي 
کار ئې نه کاوه خو د کار په لټه او د کار لپاره تر سروې ۱۲ میاشتې دمخه ئې کار کاوه

تیار وه

بې سوادهبا سوادهټولبې سوادهبا سوادهټول

37,244,۶3۰,711,713,۰1۰,۶کاپیسا

3۵,۹47,12۸,۶۹,311,37,۹محمود راقي

3۹,347,33۰,۸1۰,۶1۰,۵1۰,۶حصه دوم کوهستان

3۰,۹42,12۶,1۹,۰7,۶۹,۶کوه بند

31,23۶,724,1۵,2۶,43,۶حصه اول کوهستان

41,247,33۵,۸17,۶2۰,۰1۵,۶نجراب
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پیسا کا

1۸ شکل دا ښکاره کوي چې د نارینه و او ښځینه و لپاره په ګډه او یا د داړو جنسونو لپاره، د هغو سلنه چې په ځینو اقتصادي 
فعالیتونو کې تر سروې دمخه په 12 میاشتو کې هر وخت مشغول وو، ټیټه وه، په عمومي ډول د هغو په منځ کې چې ښوونځي 
ته نه دي شامل شوي او یا ئی لومړنې ټولګې نه دې بشپړ ګړې )3۰,۵سلنه( او په منځ د هغو کې چې د پوهنتون په کچه او 
مسلکي زده کړې ئی درلودې، لوړه وه )۶2,۰ سلنه(. د نارینه و ترمنځ نسبت د هغو لپاره چې تر سروې دمخه په 12میاشتو 
کې هر وخت په کار مصروف وو نظر هغوې ته چې ښوونځۍ ئې ندی لوستی ډیر لوړ دی )7۸,1 سلنه(. د هغه نارینه نفوس 
تر منځ چې د لومړني ښوونځي کچې ته رسیدلې ) 1-۶ ټولګي ( او یو څه کار ئې درلود ۶۹,7 سلنه ښودل شوې دی. تر څنګ 
ئې هغو کسانو چې لوړې او مسلکي زده کړې ئې  درلودې د خپل کار سره ئې ۶7,4 سلنه جوړول. د ښځینه و تر منځ ځانګړنۍ 
توپیر لري، هغوې چې د مسلکي او لوړو زده کړو درجه درلوده په مورد نظر موده کې د دندې د ډیرې لوړې سلنې درلودونکي 

وي )37,1 سلنه(.

د هغو کسانو نسبت چې  تر سروې دمخه 12میاشتو په موده کې ئي کار نه کاوه خو د کار په لټه او د کار لپاره تیار وو د هغو 
چا لپاره چې د 7-12 ټولګي پورې رسیدلي دي )13,۹ سلنه( او د هغو لپاره چې مسلکي او لوړي زده کړې ئی درلودې ډیر لوړ 
وه )12,2سلنه(. همدارنګه ورته ځانګړنه د نارینه و تر منځ کومو چې کار ئی نه کاوه خو د کار په لټه او د کار لپاره تیار وو لیدل 
شوي دي: د هغو چا لپاره چې مسلکي او لوړي زده کړې ئی درلودې ډیر لوړ )1۰,7سلنه( او د هغو تر منځ چې ښوونځی ته نه 
وو تللي ډیر ټیټ ) ۵,۹ سلنه ( وه.  په ورته ډول د ښځینه و تر منځ کومو چې کار ئی نه کاوه خو د سروې دمخه12میاشتو په 
جریان کې د کار په لټه او د کار لپاره تیارې وې د هغو لپاره چې مسلکي او لوړي زده کړې ئی درلودې ډیر لوړ )1۹,۰ سلنه( 

او د هغو لپاره چې ښوونځي ته نه وې تللي او لومړني ټولګۍ ئې پای ته نه وو رسولي ډیر ټیټ ) 12,7 سلنه ( وه.  

د ولسوالۍ په کچه، په حصه دوم کوهستان کې ) ۶۸,3 سلنه(، محمود راقي کې )۶۶,3سلنه( او په نجراب کې ) ۶3,3 سلنه( د 
دې ولسوالیو د 1۵ کلنو او تر هغې پورته عمر نفوس کې په پنځو کې دریو تنو چې مسلکي او لوړې زده کړې ئې کړې د مورد 
نظر مودې په جریان کې ئې یو څه کار کړې دی. په نجراب کې ۵1 سلنې د 1۵ کلنو او تر هغې پورته عمر نفوس چې د ۶-1 
ټولګي ئی بشپړ کړې راپور ورکړې چې د سروې دمخه کال کې په اقتصادي فعالیت کې ورګډ وو چې د والیت په پنځو ولسوالیو 
کې ډیره لوړه کچه ده. په محمود راقي کې 44,۵ سلنه د 1۵ کلنو او تر هغې پورته عمر نفوس کوم چې د ښوونځي 7-12ټولګي 

ته شامل وو راپور ورکړې چې تر سروې دمخه 12میاشتو په جریان کې ئې کار درلوده. 

1۸ شکل: د 1۵ کلن او تر هغې پورته نفوس سلنه د کار د څرنګوالي، د لوړ ټولګي د بشپړیدنې 
13۹3 توپیر: کاپیسا، وږۍ  په  او جنس 
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3۸

دیموګرافیکي سروې او  ټولنیزه   - اقتصادی 

1۹ شکل: د 1۵ کلن او تر هغې پورته عمر نفوس سلنه چې تر سروې 12میاشتې دمخه ئې کار 
13۹3 توپیر: کاپیسا، وږۍ  په  او ولسوالۍ  ټولګي  لوړ  کړې د بشپړ شوی 

2۰ شکل د کاپیسا د 1۵ کلن او ترهغې پورته عمر نفوس ویش د جنس، هغوې چې د سروې دمخه د 12میاشتو په جریان کې 
ئې کار کړې دی د نړیوال معیار د تصنیف پر بنسټ د شغل د عمده ګروپ په توپیر ښئي  . 

د کاپیسا والیت په پنځو ولسوالیو کې د کرهڼې، ځنګلدارې او ماهیګیرې کارګرانو ډیر لوړ نسبت په 34,۵ سلنه کې محاسبه 
شوې دی: د نارینه و په منځ کې 2۹,7 سلنه او د ښځینه و په منځ کې 71,7 سلنه.  د صنایعو او د سوداګرۍ اړونده کارګرانو 
د 1۶,4 سلنې سره دویمې ډیر لوړ نسبت جوړاوه چې د نارینه و په منځ کې د )  17,3 سلنې  سره د ښځینه و د 1۰,۰ سلنې 
په پرتله ( لوړ وه. په دې کې د ساختمان او اړونده کارګران ) د برقیانو پرته (، د خوراکي توکو د پراسس، نجاري، کالي ګنډلو او 
نورو صنایعو او د سوداګریزو چارو اړونده کارګران، د السي صنایعو او طباعت کارګران او داسې نور په کې شاملیږي.د نارینه 
و او ښځینه و اداره چیانو/مسلکي کسانو/ تخنیکرانو او کاتبانو د هر یوه سلنه 11,۶ ته رسیږي؛ زیاتره مسلکي کسان د درس 
ورکولو مسلکیان وو. په خدمتونو کې مشغول او د خرڅونې کارګرانو، مستقلو خرڅونکو، محافظینو او ساتونکو په 14,7 سلنه 

کې د کارګرانو د پام وړ سلنه جوړوله ) 1۶,3 سلنه د نارینه و په منځ کې او 2,۵ سلنه د ښځینه و په منځ کې (.    

د کرهڼې، ځنګلدارې او ماهیګیرې کارګران په نجراب کې ) ۵3,۶ سلنه ( او محمود راقي کې ) 3۰,3 سلنه ( ډیر لوی ګروپ 
تشکیلوي. لومړني کسبونه لکه: د ساختمان کارګران، د صنایعو او ترانسپورت کارګران، د کوڅې پاکونکي او مرسته کوونکي 
په 34,۹ سلنه کې په کوه بند کې ډیر لوی ګروپ جوړوي، په داسې حال کې چې د خدمتونو او پلورونکي کارګران په حصه اول 

کوهستان کې مسلط شوي دي )23,3سلنه(.     

21 شکل د کاپیسا د 1۵ کلن او ترهغې پورته عمر نفوس ویش چې د سروې دمخه د12میاشتو په جریان کې ئې کار کړې دی 
د نړیوال معیار د تصنیف د 2یم چاپ پر بنسټ د جنس او د صنعت د عمده ګروپ په توپیر ښئي.

 د کارګرانو تر منځ شاوخوا 3۵,7 سلنه په کرهڼه، ځنګلدارې، ماهیګیرې او ښکار کې مشغول وو. د ښځينه کارګرانو په منځ 
کې د کارګرانو یو د پام وړ نسبت )7۵,1سلنه( په دا ډول صنایعو کې کار کاوه.

د نارینه کارګرانو په منځ کې، 34 سلنه په ټولنه، ټولنیزو او شخصي کارونو کې، 3۰,۶ سلنه په کرهڼې، ځنګلدارې، ماهیګیرې 
او ښکار کې، 1۶,۵ سلنه په ساختمان او ۸,۹ سلنه په عمده فروشې او پرچون سوداګرې، رستورانتونو او هوټلونو کې بوخت وو.
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پیسا کا

کارګرانو  هغو  د  سلنه   ۵4,4 تر  کارګرانو  بوختو  کې  صنایعو  په  ښکار  او  ماهیګیرۍ  ځنګلدارۍ،  د کرهڼې،  نجراب کې  په 
تشکیلوله چا چې هر وخت په  مورد نظر کال کې کار کړې وه. حصه اول کوهستان، حصه دوم کوهستان او محمود راقي د 
هغو کارګرانو ډیر لوړ نسبت درلوده چې په ټولنه، ټولنیزو او شخصي خدمتونو کې بوخت وو،  په ترتیب سره 4۶,۶ سلنه، 
34,4 سلنه او 31,3 سلنه، په داسې حال کې چې په کوه بند کې 37,2 سلنه کارګرانو په ساختماني صنایعو کې اشتغال درلود. 

2۰ شکل: د 1۵ کلن او تر هغې پورته عمر نفوس د سلنې ویش هغوې چې تر سروې 12میاشتې 
13۹3 دمخه ئې کار کاوه د کسب د عمده ګروپ او جنس په توپیر: کاپیسا، وږۍ 

1۸ جدول : د 1۵ کلن او تر هغې پورته نفوس د سلنې ویش چې تر سروې دمخه 12میاشتو کې 
13۹3 او ولسوالۍ په توپیر: کاپیسا، وږۍ  ئې کار کاوه د کسب د عمده ګروپ 

والیات /
ولسوالي

د کرهڼې، 
ځنګلداري او 

ماهیګیرې ماهر 
کارګران

اداره چیان/
مسلکیان/

تخنیکران/ کاتبان

د خدمتونو 
او خرڅونې 

کارګران

د صنایع او 
اړونده سوداګریو 

کارګران
نورلومړني کسبونه

34,۵11,۶14,71۶,41۰,۸12,۰کاپیسا

3۰,3۸,714,۶22,4۶,717,۵محمود راقي

22,۸13,۶1۸,423,212,2۹,۸حصه دوم کوهستان

2۶,۶۵,۹12,۶12,234,۹7,۸کوه بند

7,۶21,۵23,312,222,۰13,4حصه اول کوهستان

۵3,۶۹,21۰,۰12,۵4,۸۹,۸نجراب
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4۰

دیموګرافیکي سروې او  ټولنیزه   - اقتصادی 

21 شکل:  د 1۵ کلن او تر هغې پورته نفوس د سلنې ویش چې تر سروې دمخه 12میاشتو کې 
13۹3 او جنس په توپیر: کاپیسا، وږۍ  ئې کار کاوه د صنعت د عمده ګروپ 
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نارینه دواړه جنسونهښځینه

1۹ جدول: د 1۵ کلن او تر هغې پورته نفوس د سلنې ویش چې تر سروې دمخه 12میاشتو کې 
13۹3 توپیر: کاپیسا، وږۍ  په  او ولسوالۍ  ئې کار کاوه د صنعت د عمده ګروپ 
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3۵,731,74,۶۸,۰14,74,۰1,2کاپیسا

3۰,۸31,3۵,۰۹,11۶,7۵,71,۵محمود راقي

2۶,۶34,47,۵۹,417,۵4,۰۰,۸حصه دوم کوهستان

24,۰24,44,7۵,۸37,23,1۰,۹کوه بند

۹,24۶,۶۵,713,۰1۵,۸7,12,۶حصه اول کوهستان

۵4,42۵,۸2,۸۵,2۹,12,۰۰,۸نجراب

د 1۵ کلن او ترهغې پورته عمر نفوس ویش چې تر سروې دمخه د 12 میاشتو په جریان کې ئې په اقتصادي فعالیتونو کې 
اشتغال درلودلی د استخدام د وضعیت او جنس په توپیر په 22 شکل کې ښودل شوې ده. یوازې ۰,۹ په سلو کې کارګرانو د 
کارفرما په توګه د مورد نظر کال په جریان کې کار کړې ده، په داسې حال کې چې ۵1,3 په سلو کې کارګران و. مستقل کارګران 

په سلو کې 3۹,3 او کورني کارګران په سلو کې ۸,۵ وو
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پیسا کا

د نارینه کارګرانو په منځ کې 1,۰ په سلو کې د مورد نظر کال په جریان کې د کارفرما په توګه کار کړې دی، په داسې حال کې 
چې په سلو کې ۵۵,۵ کارګران وو. مستقل کارګران د نارینه کارګرانو په منځ کې 3۹,7 سلنه او کورنيو کارګرانو 3,۸ سلنه 
تشکیلوله. دوه په پنځو کې ) 44,3 سلنه( د ښځینه کارګرانو کورني کارګرانې وې، 3۶,۰ سلنه مستقلی کارګرانې او 1۹,۶ 

سلنه کارګرانې وې.

کارګرانو چې د کارکر په څیر ئی کار کاوه په حصه اول کوهستان کې )7۰,1 سلنه(، حصه دوم کوهستان کې )۵۹,۸ سلنه(، کوه 
بند کې )۵۶,۸ سلنه( او محمود راقي کې د )۵2,۸ سلنه( په درلودلو سره لوړه سلنه جوړوله. په نجراب کې مستقلو کارګرانو د 
44,۹ سلنې سره ډیر لوړ نسبت جوړاوه. د کورني کارګرانو سلنه په نجراب کې ) 1۶,3 سلنه( ډیره لوړه وه، په داسې حال کې 

چې په حصه اول کوهستان کې د کارفرمایانو ونډه په 1,7 سلنه کې ډیره پراخه وه.

22 شکل: د 1۵ کلن او تر هغې پورته عمر نفوس د ویش سلنه چې تر سروې دمخه 12 میاشتو 
 13۹3 توپیر: کاپیسا، وږۍ  په  او جنس  کې ئې کار کاوه د استخدام د وضعیت 

ئې  دمخه  12میاشتې  تر  چې  سلنه  ویش  د  نفوس  عمر  پورته  هغې  تر  او  کلن   1۵ د  شکل:   23
13۹3 توپیر: کاپیسا، وږۍ  په  او ولسوالۍ  کار کاوه د استخدام د وضعیت 
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کاپیسامحمود راقحصه دوم کوهستانکوه بندحصه اول کوهستاننجراب
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دیموګرافیکي سروې او  ټولنیزه   - اقتصادی 

۵ تر17 کلنۍ عمر کارګر ماشومان      ۸.۵.2 د 
د کاپیسا د 13۹3کال اقتصادي- ټولنیزې او د یموګرافیکي سروې دا بیاموندله چې د ۵ تر17 کلني عمر ماشومانو 3,۰ 
سلنه هر کله د سروې دمخه د 12میاشتو په جریان کې کار کاوه، په داسې حال کې چې په سلو کې ۹7,۰ پاتې نورو کار نه 
کاوه )2۰جدول(. نارینه و ) 4,3 سلنه ( نسبت ښځینه و ) 1,۶ سلنه( ته ډیر احتمال او عالقمندي  درلوده چې کار وکړي. 

د ۵- 17 کلنۍ عمر په ګروپ کې د کارګر ماشومانو نسبت ) 4,7 سلنه( په نجراب کې لوړ وه چې ورپسې حصه دوم کوهستان 
)3,4 سلنه( او محمود راقي ) 2,7 سلنه( کې قرار لري. 

او  ۵ -17 کلنۍ ماشومانو د سلنې ویش د کار د وضعیت، جنس، د عمر ګروپ  2۰ جدول: د 
13۹3 وږۍ  کاپیسا،  توپیر:  په  ولسوالۍ 

 د ماشومانو شمیر   کلن ۵-۱۷  جنس/ د عمر ګروپ/ ولسوالي
)۰۰۰(

تر سروې  ۱۲میاشتې دمخه ئې 
هر کله کار کاوه

کار ئې نه 
کاوه

11۹3,۰۹7,۰ټول

جنس

۶۰4,3۹۵,7   هلکان

۵۹1,۶۹۸,4نجونې

د عمر ګروپ

۹-۵    4۹۰,۵۹۹,۵

2۵۰,۵۹۹,۵   هلکان

24۰,4۹۹,۶نجونې

12-1۰    2۹1,۸۹۸,2

1۵2,3۹7,7   هلکان

141,1۹۸,۹نجونې

17-13    41۶,۹۹3,1

2۰1۰,۵۸۹,۵   هلکان

213,۵۹۶,۵نجونې

ولسوالي

312,7۹7,3  محمود راقي

2۰3,4۹۶,۶حصه دوم کوهستان

۸۰,7۹۹,2  کوه بند

21۰,۶۹۹,4  حصه اول کوهستان

3۹4,7۹۵,3  نجراب
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پیسا کا

توپیر:  په  ولسوالۍ  د  ۵ -17کلنو کارګر ماشومانو د سلنې ویش   24 شکل: د 
  13۹3 کاپیسا، وږۍ 

24 شکل دا ښکاره کوي چې نجراب د پنځو ولسوالیو په منځ کې د کارګر ماشومانو له مجموع څخه د ۵2,3 سلنۍ په درلودلو 
سره ډیره ستره ونډه لري چې ترهغې وروسته محمود راقي )23,2 سلنه( او حصه دوم کوهستان )1۹,2سلنه( قرار لري. 

هغه ماشومان چې ښوونځي ته نه تلل نظرهغوې ته چې ښوونځي ته تلل ډیر دې ته لیواله وو چې کار وکړي. د ۵ تر17 کلنۍعمر 
هغو ماشومانو ترمنځ چې د سروې پر مهال ښوونځي ته نه تلل په سلو کې 3,2 د سروې دمخه 12میاشتو کې هرکله کار کاوه. 
د هغو په منځ کې کوم چې ښوونځي ته تلل 2,۹ په سلو کې په مورد نظر کال کې کار کاوه. د ۵ تر17 کلني عمر هلکانو په منځ 
کې هغوې چې ښوونځي ته نه تلل په سلو کې ۵,3 په مورد نظر کال کې په سلو کې د 4,۰ هغو په پرتله چې په ښوونځی کې وو 

کار کاوه. اړونده سلنې د نجونو لپاره په ترتیب سره په سلو کې 2,۰ او 1,3سلنه وې ) 2۵ شکل(.

کار  ئي  کی  12میاشتو   دمخه  تر سروی  چې  ویش  سلنې  د  ماشومانو  ۵ -17کلنو  د  2۵ شکل: 
  13۹3 او په ۺوونڅی کی د حضور په توپیر: کاپیسا، وږۍ  کړی د جنس 
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دیموګرافیکي سروې او  ټولنیزه   - اقتصادی 

د 13 تر17 کلنۍ عمر ماشومانو په منځ کې هغوې چې ښوونځي ته نه تلل په سلو کې 1۰,3 د مورد نظر کال په جریان کې کار 
کاوه، په داسې حال کې چې ۵,۹ په سلو کې هغوی چې ښوونځي ته تلل په کار بوخت وو )2۶ شکل(. د 1۰تر12 کلني عمر 
ماشومانو په منځ کې کوم چې ښوونځي ته نه تلل 3,۶ په سلو کې په مورد نظرکال کې کار کاوه، په داسې حال کې چې 1,3 په 
سلو کې هغوی چې ښوونځي ته تلل په کار بوخت وو. د ۵ تر۹ کلنۍ عمر تنکیو ماشومانو په منځ کې یوازې ۰,3 په سلو کې 

هغوې چې ښوونځي ته تلل په کاربوخت وو او ۰,۵ سلنه د هغو په منځ کې چې ښوونځي ته نه تلل، کار کاوه.   

2۶ شکل: د ۵- 17کلنو ماشومانو سلنه چې تر سروې دمخه 12میاشتو کې ئې کار کړې د عمر 
13۹3 او په ښوونځي کې د حضور په توپیر: کاپیسا، وږۍ  د ګروپ 

د کاپیسا والیت په پنځو ولسوالیو کې د کارګر ماشومانو ډیرې برخه د کرهڼې، ځنګلدارۍ او ماهیګیرۍ کارګران وو) 27 
شکل(. دغه ډول کارګرانو د ۵ تر17 کلنۍ عمر د ټولو کارګر ماشومانو ۶۰,۶ سلنه جوړوله: ۵4,1 سلنه د کارګر هلکانو په 
منځ کې او7۸,۰ سلنه د کارګر نجونو په منځ کې. هغو ماشومانو چې په صنایع او اړونده سوداګریزو چارو کې اشتغال درلوده په 
2۰,2سلنه کې د کارګرو ماشومانو ورپسې ډیر لوړ ګروپ جوړاوه )هلکان 23,۵ سلنه او نجونې 11,۵ سلنه(. په خدمتونو کې 
بوخت او پلورونکي ماشومان د ۹,۹ سلنې سره دریمي ډیر لوی ګروپ تشکیلوي   )هلکان 12,1 سلنه او نجونې 4,1 سلنه(. 

توپیر:  په  او کسب  17کلنو ماشومانو د سلنې ویش د جنس   -۵ 27 شکل: د 
13۹3 کاپیسا، وږۍ 
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4۵

پیسا کا

ستونزې  وظیفوي   ۸.۶
د کاپیسا اقتصادي-ټولنیزې او دیموګرافیکي سروې کې پوښتنې وپوښتل شوې 
څو دا معلومه کړي چې کوم څوک د لیدلو، اوریدلو، په الر تللو، په یاد راوړلو، 
افهام او تفهیم او د خپل ځانه څارنه یا سمبالښت په مواردو کې ستونزه لري. 
پورته غړیو په هکله  او ترهغې  ټولو نمونه کورنیو کې د ۵ کلنو  په  دغه پوښتنې 

پوښتل شوي دي.

شاوخوا 27۵ زره  کسانو چې په سلو کې 2,1 د دې عمر ګروپ نفوس تشکیلوي، 
لږترلږه د تعریف شویو مواردو په یوه کې د ستونزې سره ښکیل وو. 2۸ شکل د 
دې ښودونکې دی چې دغه نسبت د نارینه و په منځ کې )2,۵سلنه( نظر ښځینه 

و ) 1,7 سلنه( ته لوړ دی.

په  جنس  د  سره  ستونزې  وظیفوي  د  سلنه  نفوس  عمر  پورته  هغې  تر  او  کلنو   ۵ د  شکل:   2۸
13۹3 وږۍ  کاپیسا،  توپیر: 
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کوه بند د وظیفوي ستونزو سره د نفوس ډیر لوړ نسبت درلوده ) 2,۶ سلنه ( چې ور پسی نجراب راځي )2,۵سلنه(، په داسې 
حال کې چې محمود راقي د 1,۶ سره ډیر ټیټ نسبت درلودونکي وه ) 2۹ شکل(.

او تر هغې پورته عمر نفوس سلنه د وظیفوي ستونزې سره د ولسوالۍ په  ۵ کلونو  2۹ شکل: د 
13۹3 وږۍ  کاپیسا،  توپیر: 

عمر  پورته  هغې  تر  او  کلنې   ۵ د  چوکاټ:   ۶
نفوس نسبت د وظیفوي ستونزې سره

1.۸ کاپیسا *)13۹3( 
2.1 پروان *)13۹3( 

 1.7 کابل   *)13۹2( 
      4.۸ غور   *)13۹1( 

   3.۶ دایکندی*)13۹1( 
    ۵.3 بامیان *)13۹۰( 

سرچینه:
اقتصادي- ټولنیزه او دموګرافیکي سروې
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4۶

دیموګرافیکي سروې او  ټولنیزه   - اقتصادی 

له3۰م شکل څخه داسې معلومیږي چې د پیوستون یوه مثبته اړیکه د عمر او د وظیفوي ستونزې ترمنځ شتون لري: یعنې 
هرکله چې عمر زیاتیږي د وظیفوي ستونزې د درلودوني نسبت هم زیاتوالۍ مومي. په 2۰,۶ سلنه کې د وظیفوي ستونزې یو 
ډول په ځانګړي توګه د ۶۵ کلنۍ او ترهغې پورته عمرونو کې زیاته خوریدونکې دی. دغه نسبت د نارینه و په منځ کې ) په 
سلو کې 21,3( نظر د ښځینه و په منځ کې ) 1۹,7 سلنه( ته لوړ وه. د ۶۰-۶4 کلونو پرته د عمر په ټولو ګروپونو کې نارینه 

نسبت ښځینه و ته زیات د وظیفوي ستونزې سره ښکیل وو.

 شا وخوا ۰,۸ سلنه د ۵-۹ کلنۍ عمر ګروپ یوه وظیفوي ستونزه درلوده ) ۰,۸ سلنه د هلکانو په منځ کې او ۰,7سلنه د نجونو 
په منځ کې (. افهام او تفهیم د دې ګروپ په منځ کې یوه له ډیرو معمولو ستونزو څخه وه )۰,4 سلنه( چې ورپسې په ۰,3 سلنه 
کې د ځان سمبالښت ستونزه راځي. له بلې خوا د ۶۵ کلنو او تر هغې پورته عمر په ګروپ کې د لیدنې، ګرځیدنې او اوریدنې 

ستونزه په ترتیب سره 12,۰ سلنه، ۹,۸سلنه او ۸,2 سلنه د ستونزې د ډیرو معمولو ډولونو څخه وې.  
 

او  نفوس سلنه د وظیفوي ستونزې سره د جنس  د  پورته عمر  تر هغې  او  ۵ کلونو  3۰ شکل: د 
13۹3 د عمر د ګروپ په توپیر: کاپیسا، وږۍ 

په ګرځیدو کې ستونزه د راپور ورکړل شویو وظیفوي ستونزو له جملې څخه یوه معموله ستونزه وه )۰,۹ سلنه( چې د نارینه و 
په منځ کې ) 1,1 سلنه( د ښځینه و په پرتله )۰,7 سلنه( لوړه وه. ورپسې په ۰,۸ سلنه کې د لیدلو ستونزه راځي )1,۰ سلنه 
د نارینه و او ۰,7 سلنه د ښځینه و لپاره(. د وظیفوي سونزو له معمول ډول څخه خورا لږه ستونزه د ځان سمبالښت ستونزه 

وه )۰,3 سلنه(. 

د  د ستونزې  د وظیفوي ستونزې سره  نفوس سلنه  پورته عمر  تر هغې  او  کلونو   ۵ د  31 شکل: 
13۹3 کاپیسا، وږۍ  توپیر:  په  او جنسیت  ډول 
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47

پیسا کا

د وظیفوي ستونزې نسبت د کونډو کسانو په منځ کې د 14,۹ په سلنه کې ډیر لوړ وه او ورپسې په 14,۵ سلنه کې مطلقه او 
هغه څوک چې د خپلو همسرانو ځنې جال شویدي قرار لري ) 32 شکل(.  

32 شکل: د ۵ کنونو او تر هغې پورته عمر نفوس سلنه د وظیفوي ستونزې سره د مدني حالت        
13۹3 کاپیسا، وږۍ  توپیر:  په  او جنسیت 

زیږیدنې   ۸.7
په نفوس کې د ښځو زیږیدنې په حقیقي زیږیدنه پورې اړه پیدا کوي چې د هغوې په واسطه ئې صورت موندلې: زیږیدنې په 
عادي ډول د ژوندیو زیږیدنو سره تړاو لري. د کاپیسا په اقتصادي- ټولنیزې او دیموګرافیکې سروې کې شاملې پوښتنې داسې 
دیزاین شوي تر څو د ښځو د زیږیدنو په اړه، په ځانګړي ډول په نمونه کورنیو کې د هري ښځې لپاره چې واده ئی کړې د هغې 
ماشومانو د شمیر په هکله چې کله ژوندي زیږیدلي او د هغو ژوندیو زیږیدلو ماشومانو په هکله چې تر سروې 12 میاشتې 

دمخه زیږیدلي د هرې ۵۰ کالو کم عمره ښځو لپاره چې متاهلې دي، معلومات راټول شي. 

د سرشمیرنۍ په څیر نمونوي پوښتنې د ژوندانه د مودې او د وروستنۍ زیږیدنې په اړه په اقتصادي – ټولنیزې او دیموګرافیکې 
سروې کې د 1۰-4۹ کلنۍ واده شویو میرمنو په هکله پوښتل شوي دي. د زیږیدنې د ژوندانه د وخت په اړه، د ټولو ژوندیو 
زیږیدنو او د هغو زیږیدنو چې اوس ژوندې دي او یا مړه شوي دي په جال توګه د زوې او لور په توپیر پوښتنې شوي دي. سربیره 
پر دې، د وروستۍ زیږیدنې د ډادمنتیا لپاره همدا راز په دې اړه چې میرمنو تر سروې 12 میاشتې دمخه ژوندې زیږون درلوده 

او د ژوندۍ زیږیدنې په اړه د جنس په توپیر پوښتنې شوي دي.

د سروۍ پر مهال د کاپیسا والیت په پنځو ولسوالیو کې شاوخوا 47 زره ښځو چې وادونه ئی کړي وو شتون درلود. د دې ډلې 
څخه ۹,۰ سلنې ئی هیڅ یو اوالد نه درلود. د حیرانتیا پرته، د 1۵-1۹ کلنې د عمر ګروپ کې د هغو میرمنو نسبت چې وادونه 
ئې کړي او ماشومان ئی نه درلودل ډیر لوړ وه: د بې اوالده میرمنو شمیر نظر د همدې عمر ګروپ د هغو میرمنو ټول شمیر 
ته چې وادونه ئې کړي وو له نیمائې) ۵۰,2 سلنه ( څخه زیات وه. هغوې چې یو ماشوم ئی درلود 1۰,4 سلنه جوړوله، په داسې 

حال کې چې د دوه ماشومانو درلودونکي 11,۶سلنه وې
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4۸

دیموګرافیکي سروې او  ټولنیزه   - اقتصادی 

21 جدول: د 1۵-4۹ کلنې عمر میرمنو د سلنې ویش چې وادونه ئې کړي د زیږیدلو ماشومانو 
13۹3 او د ښځې د عمر په توپیر: کاپیسا، وږۍ  د شمیر 

د عمر 
ګروپ

د ښځو شمیر د ژوندي زیږیدلو ماشومانو شمیر
)۰۰( ۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹+۱۰

۹,۰1۰,411,۶1۰,411,۰11,۰1۰,2۸,۸۶,۹4,4۶,34۶7ټول

1۹-1۵۵۰,233,112,۸2,7۰,7۰,2۰,۰۰,۰۰,۰۰,۰۰,۰21

24-2۰21,۵2۸,12۶,۰13,۵۶,۸2,۶۰,۸۰,4۰,1۰,1۰,1۸۹

2۹-2۵۶,71۰,317,۵1۹,۶2۰,113,۵7,۰3,11,۶۰,۵۰,2۹7

34-3۰3,13,37,311,41۵,۵1۹,۰17,۵11,1۶,۶3,۰2,2۶۹

3۹-3۵2,32,۰3,۶۵,2۹,314,۶1۶,71۵,۶12,۹7,۹۹,۸7۹

44-4۰1,۶1,۹3,۰3,۶7,21۰,313,۸17,۰14,211,21۶,2۶1

4۹-4۵1,۹2,۵3,۰۵,3۶,۸۹,۵12,114,۹14,21۰,۰1۹,۸۵1

د کا پیسا د ښځو د زیږیدنو کچه  لوړه ده )22 جدول(. په منځني ډول په کاپیسا کې ښځو کومو چې د شل کلنې عمر په سر 
کې قرار درلود حد اکثر دوه ماشومان درلودل، په داسې حال کې هغوې چې د دیرش کلنۍ په وروستې کې ئی قرار درلوده، پنځه 

اوالدونه او چې د څلویښت کلنې په وروستیو کې ئې قرار درلود اووه اوالدونه ئې زیږولي وو.

د 4۵-4۹ کلنۍ عمر میرمنې د امیندوارې د بشپړې شوي میرمنو څخه استازیتوب کوي او د کله زیږیدلي ماشوم میانه 
کیدالې شي د دو یا زیات نفوس ترمنځ د امیندوارۍ د پرتله کیدنې لپاره استفاده وشي. په محمود راقي او حصه دوم کوهستان 
کې ښځو د زیږیدنو ډیره لوړه کچه درلوده. په دې ولسوالیو کې د 4۵-4۹ کلنې عمر ښځو چې وادونه ئې کړي په منځنۍ ډول 
اووه ماشومان زیږولي دي. کوه بند او حصه اول کوهستان د زیږیدنې ډیره ټیټه کچه لري چې د 4۵-4۹ کلنۍ عمر ګروپ لپاره 

د کله زیږیدلي ماشومانو د میانه له مخې چې ۶,۵ ماشومان دی، ښکاره کیږي.  

22 جدول: د زیږیدلو ماشومانو میانه شمیر د 1۵-4۹ کلنۍ عمر د واده کړیو میرمنو ترمنځ د 
13۹3 توپیر: کاپیسا، وږۍ  په  او ولسوالۍ  ښځې د عمر 

نجرابحصه اول کوهستانکوه بندحصه دوم کوهستانمحمود راقيکاپیسا د عمر ګروپ

4,۵4,۶4,۶4,14,34,۶ټول

1۹-1۵۰,7۰,7۰,۸۰,4۰,7۰,7

24-2۰1,71,۸1,71,۵1,۶1,7

2۹-2۵3,33,۶3,۵3,13,23,3

34-3۰4,۹۵,2۵,۰۵,۰4,۵4,۹

3۹-3۵۶,2۶,4۶,4۵,۸۵,۸۶,4

44-4۰۶,۹7,۰7,1۶,۵۶,۶7,1

4۹-4۵7,۰7,47,2۶,۵۶,۵7,۰



4۹

پیسا کا

د وروستۍ زیږیدنې او د ژوندانه د وخت په اړه د پوښتل شویو پوښتنو د لنډ شکل پر اساس، د ور کړل شویو ځوابونو د متقاطع 
چک او داخلي ارزونې لپاره ساحه ډیره محدوده وه. ځوابونه معموآل د دوه ډوله اشتباه ګانو څخه اغیزمن شوي دی. لمړی، دا 
چې د زیږون د ژوندانه د مودې ارقام احتماآل د مور د عمر د زیاتوالي سره یو ځای ډیر کم راپور ورکول کېږي کوم چې زیاتره 
د هغو ماشومانو په حذف باندې چې مړه شوي دي او د هغوې چې د مور سره د ډیرې کمې مودې لپاره ژوندي پاتې شوي 
دې، تمامیږي. دویم، دا چې د وروستۍ زیږیدنې ارقام احتماآل په پرلپسې ډول د ټولو میرمنو لخوا کم راپور ورکړل شی، په ورته 

ډول ښائي د تنکېو ماشومانو پراخه کم شمیرنه د کورنۍ د رئیس په شمیر کې صورت ومومي۹.

په اقتصاديـ  ټولنیزه او دیموګرافیکې سروې کې د ګامپرتز رابطه ئي روش د زیږیدنې د اټکل لپاره کارول شوې دی چې د براس 
p/f د نسبت روش اصالح شوی شکل دی. د زیږیدنې دغه روش د ځانګړو عمرونو او د زیږیدنو د ټولیز میزان پر بنسټ د 
وروستۍ زیږیدنې د منحني شکل د تعینولو په واسطه او د ځوانو میرمنو لخوا د راپور ورکړل شویو زیږیدنو د منځني شمیر له 
الرې د زیږیدنو د کچې د تعین اټکل کوي. دغه روش د دې کوښښ کوي هغه اشتباه ګانې چې معموآل په مورد نظر دوره کې 
د زیږیدنو د ډیر کم یا ډیر زیات راپور ورکولو سره د زیږیدنو په ارقامو کې موجودې دي او د زیږیدنو د کم راپور ورکونې، د 

ژوندانه موده او د زاړو میرمنو په منځ کې د عمر د ناسمی راپور ورکونې اشتباه ګانې له منځه یوسي. 

۸.7.1  د زیږیدنو کچه 
د هرې ولسوالۍ لپاره د زیږیدنې ټولیز میزان په 23 جدول کې ښودل شوي دي. 
ټولیز میزان د زیږیدنې یو معمول معیار دئ او د یوې ښځې د ماشومانو د منځنۍ 
شمیر په توګه د خپلې امیندوارې د ژوندانه )1۵-4۹ کلنې( په دوره کې د ځانګړی 
عمر پر اساس د زیږیدنې میزان تعریف شوې دی. د ځانګړي عمر پر اساس د 
زیږیدنې میزانونه په ځانګړو عمرونو کې د ښځو په شمیر باندې د زیږیدنو د شمیر 
د ویش له الرې، اټکل کیږي. د زیږیدنو یو بل معیارعبارت د زیږیدنو له عمومي 
میزان څخه دی چې د 1۵-44 کلنې عمر د هرو 1۰۰۰ښځو د کالنۍ زیږیدنو 
شمیر ښئي او د زیږیدنو ناخالص میزان چې په هرو 1۰۰۰ تنو ښځو کې د کالنیو 

ژوندۍ زیږیدنو په توګه بیان شوی دی. 

23 جدول د کاپیسا په والیت کې د هرې میرمنې لپاره د 7,2 ماشومانو د زیږیدنې د ټولیز میزان ښودونکې دی. د ولسوالیو په 
منځ کې د زیږیدنو ټولیز میزان د ۶,۵ څخه په کوه بند او حصه اول کوهستان کې تر 7,4 په محدوده کې په حصه دوم کوهستان 

او نجراب کې قرار لري.

 دزیږیدنې عمومي میزان د 1۵-44 کلنۍ عمر  د 1۰۰۰ میرمنو لپاره 223 زیږیدنې او د زیږیدنۍ نا خالص میزان د هرو 1۰۰۰ 
تنو لپاره 3۰ زیږیدنې ثبت شوي دي. د محمود راقي د زیږیدنې عمومي میزان )234( د ولسوالیو په منځ کي ډیر لوړ وه، په 

داسې حال کې چې د زیږیدنې نا خالص میزان په نجراب کې ډیر لوړ )34( ثبت شوې دی
 

23 جدول: د زیږیدنې ټولیز میزانونه، دزیږیدنې عمومی میزانونه او د زیږیدنې ناخالص میزانونه 
13۹3 کاپیسا، وږۍ  توپیر:  په  ولسوالۍ  د 

د زیږیدنو نا خالص میزاند زیږیدنو عمومي میزاند زیږیدنو ټولیز میزانوالیت/ولسوالي

7,22233۰کاپیسا 

7,32342۹محمود راقي

7,423227حصه دوم کوهستان

۶,۵2۰731کوه بند

۶,۵1۹72۹حصه اول کوهستان

7,422134نجراب

مربع ۷. میزان تولدات مجموعی

۶.۸ کاپیسا* )13۹3( 
7.2 پروان*)13۹3(  
۶.3 کابل*)13۹2( 
۶.1 غور *)13۹1( 
7.۶ دایکندی*)13۹1(  
7.۸ بامیان*)13۹۰( 

منبع:
 *سروی اقتصادی- اجتماعی و دموگرافیکی 

./Tom Moutrie. ‘Tools for Demographic Estimation’. http://demographicestimation.iussp.org  .۹



۵۰

دیموګرافیکي سروې او  ټولنیزه   - اقتصادی 

33 شکل د ځانګړي عمر د زیږیدنې میزان ) په هرو 1۰۰۰ میرمنو کې( په لوړعمر کې ښودونکۍ دی. نجراب ډیر لوړ د 
زیږیدنې ټولیز میزان او کوه بند ډیر ټیټ د زیږیدنې ټولیز میزان درلود. دا همدا راز دا ښئی چې د ځانګړي عمر د زیږیدنې 
میزان د 2۵-2۹ کلنۍ د عمر ګروپ لپاره ) 4۹۵ د هرو 1۰۰۰ښځو لپاره ( ډیر لوړ او په همدې ډول د 3۰-34 کلنۍ د عمر 
ګروپ لپاره ) 343 د هرو 1۰۰۰ښځو لپاره( لوړ وه او د پام په وړ ډول په ډیره ګړندې توګه په زاړه عمر کې ټیټې کچې ته 

رالویږي.

لپاره:  نجراب  او  بند  کوه  والیت،  کاپیسا  د   میزانونه  زیږیدنې  د  عمر  ځانګړي  د  شکل:   33
13۹3 کاپیسا، وږۍ 

ثبتول  زیږیدنې  د   ۸.۸
د زیږیدنې ثبتول، د دولت لخوا په رسمي ډول د ماشوم د زیږون ثبتول دي. دا کار په قانوني ډول د ماشوم موجودیت تثبیتوي 
او د ماشوم لپاره د مدني، سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او فرهنګي حقونو بنسټ برابروي. د ماشوم د حقونو اړوند کنوانسیون 

7 ماده دا په ډاګه کوي چې هر ماشوم حق لري چې د زیږون پر مهال د هر ډول تبعیض پرته ثبت کړای شي ) یونیسف(.

د ماشوم د موجودیت څخه په لومړي سر کې د قانوني ډاډمنتیا تر څنګ، د زیږون ثبتول یوه مرکزي نقطه ده ترڅو دا یقیني 
کړي چې ماشوم حساب شوې دی او ځني اساسي خدمتونو ته لکه روغتیا، ټولنیز خوندیتوب او ښوونی او روزنې ته الس رسۍ 
لري. د ماشوم په عمر باندې پوهیدل بله مرکزي نقطه ده چې هغوې د ماشومانو د کار، په عدلي سیستم کې د ځوانانو په 
څیر د هغوې د ګواښ او نیونې، نظامي بارکونو ته په زوره د شاملولو، په کوچنیوالي کې د واده کولو، قاچاق کولو او جنسي تیریو 
په مقابل کې مالتړ کوي. د زیږون ثبت د زیږون د تصدیق په توکه د بل چا د ملګرتیا پرته په جال توګه خوندي مهاجرت ته 

لوړوالۍ وربخښي. په پایله کې، د زیږون ثبت د ددوی لپاره ,, د مالتړ پاسپورت ،، دی ) یونسیف(.  

د کاپیسا په اقتصادي – ټولنیزه او دیموګرافیکي سروې کې معیاری پوښتنه کارول شوي ده ) آیا ------------ د 
زیږون د ثبت تصدیق لرئ ؟ (، کومه چې د ټولو تر ۵ کلنۍ عمر کمو ماشومانو لپاره پوښتل شوي ده.

34 شکل د دې ښودونکې دی چې ۵3,۸ سلنه د ۵ کلنۍ عمر الندې ماشومانو زیږیدنه ثبت شوي ده ) پوښنتې ته د ،، هو ،، 
ځواب(. داسې ښکاري چې د هلکانو زیږون نسبت نجونو ته زیات ثبت شوې ده ) په ترتیب سره ۵4,۰ سلنه او ۵3,۶ سلنه(
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۵1

پیسا کا

په  جنس  د  شوي  ثبت  ئې  زیږیدنه  چې  هغوې  نسبت  نفوس  الندي  عمر  کلنۍ   ۵ د  شکل:   34
13۹3 وږۍ  کاپیسا،  توپیر: 

3۵ شکل د ولسوالۍ په کچه، د زیږیدنې د ثبت په اړه د زیږون د ثبت د کچې د 42,3 سلنې څخه په نجراب کې تر 72,3 سلنې 
پورې په کوه بند کې د زیات توپیر ښکارندوی دی.

لپاره د ثبت شویو زیږیدنو نسبت د ولسوالۍ په توپیر:  ۵ کلنې عمر الندې نفوس  3۵ شکل: تر 
13۹3 کاپیسا، وږۍ 

ورته مشاهده د محمود راقي پرته د ولسوالیو په منځ کې لیدل شوي ده چیرته چې د نجونو د زیږون ثبت د سلني په ۰,7 نقطه 
کې لوړ وه. 
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۵2

دیموګرافیکي سروې او  ټولنیزه   - اقتصادی 

ولسوالۍ  او  د جنس  زیږیدنو سلنه  ثبت شویو  د  لپاره  نفوس  کلنې عمر الندې   ۵ تر  24 جدول: 
13۹3 کاپیسا، وږۍ  توپیر:  په 

ښځینهنارینهوالیت / ولسوالي

۵4,۰۵3,۶کاپیسا 

۵۵,7۵۶,4محمود راقي

۵۰,7۵۰,3حصه دوم کوهستان

74,17۰,۵کوه بند

۶۸,۶۶۸,۶حصه اول کوهستان

43,241,4نجراب

په ۸  نسبتونه  زیږونونو  ثبت شویو  د  والیتونو کې  نورو  او  هیواد  په  ډول  په عمومي 
زیږون ثبت )۵3,۸  پنځو ولسوالیو کې د  په  چوکاټ کې ښودل شوي دي. د کاپیسا 
سلنه( د پام په وړ ډول د ملي کچې د اټکل )3۵ سلنه( په نسبت او په غور کې ) ۹,۰ 

سلنه( او دایکندي کې ) 1۶,3 سلنه ( میزان ته  لوړ ده. 

مړینې   ۸.۹
دغه برخه د کاپیسا والیت په پنځو ولسوالیو کې د نوي زیږیدلو او تر ۵ کلنۍ الندې 
لپاره د  یا ساحې  نوموړي شاخصونه د هیواد  اټکل تشریح کوي.  ماشومانو د مړینې 
ټولنیزې او اقتصادي پرمختیا او د ژوندانه د کیفیت لپاره ډیر مهم شاخصونه دي، لکه 
د نفوسو د روغتیا حالت. د ماشومانو د مړینې اندازه همدارنګه د نفوسو د پالیسیو او 

روغتیائي پروګرامونو په پرمختګ کې د ال زیاتې پوهیدنې لپاره مهمه ونډه لري.  

د ماشومتوب مړینه په عمومي ډول او د نوي زیږیدلي ماشومانو مړینه په ځانګړي ډول زیاتره د هراړخیزه شاخصونو په توګه 
په اقتصادي او ټولنیزه پرمختیا کې یا د روغتیائي حالت د ځانګړو شاخصونو په توګه استعمالیږي. د ماشومتوب د مړینې 
میزانونه د زریزې د پرمختیائي موخو د 4مې موخې په لور د هیواد د پرمختګ د ارزونې لپاره د استفادې وړ ګرځي کوم چې 
موخه ئې د 2۰۰3 تر 2۰1۵ کال پورې ۵۰ سلنۍ ته راکمول، او یو پر درې برخې ته د 2۰۰3 کال کچې تر 2۰2۰ کال پورې 

زیات راکمول دي ) د زریزې پرمختیائي موخې، د افغانستان اسالمي جمهوري دولت 13۹1(.

د ماشومتوب د مړینې میزانونه د عمر په کتګوریو تاکېد کوي او معموآل په الندې ډول تعریف شوې دي:

• د نوي زیږیدلو مړینه: د مړینې احتمال د زیږیدنې او د زیږیدنې د لومړۍ کالیزې ترمنځ.

• د ۵ کلنۍ عمر الندې مړینه: د مړینې احتمال د زیږیدنې او د زیږیدنې د پنځمې کالیزې ترمنځ.

په اقتصادي - ټونلیزه او دیموګرافیکې سروی کې پوښتنې د واده شویو میرمنو اړوند د ماشوم راوړنې په عمر کې د ماشومانو 
په هکله چې کله زیږیدلي، د ماشومانو د شمیر چې همدا اوس ژوندي دي او همدارنګه هغوې چې مړه شوي دي د جنس په 

توپیر، پوښتل شوې دي.

د غیر مستقیم روش څخه )د براس د روش د تروسل غوراوې کوم چې د کول- دیمینی د ژوندانه د لړۍ له جدولونو کار 
اخلي( استفاده شوي ده تر څو د ژوندي زیږیدلو ماشومانو د مجموعې شمیر د معلوماتو له مخې او هغه ماشومان چې ال تر 
اوسه  ژوندي دي )یا مړه شوي( او د میرمنو لخوا راپور ورکړل شوې د وروستي عمر ګروپ په تصنیف، د مړینې اټکل وکړي.

2۵ جدول د نوي زیږیدلو او تر ۵ کلنۍ عمر الندې ماشومانو د مړینې میزانونه د 137۹ کال د چنګاښ میاشتې د مورد نظر 
ارقامو سره ښیی. د دې داسې اټکل شوي ده چې د کاپیسا والیت په پنځو ولسوالیو کې د نوي زیږیدلو مړینه ۵۵ مړینې په هرو 
1۰۰۰ ژوندیو زیږیدنو کې دي او د ۵ کلنۍ عمر الندې ماشومانو لپاره مړینه په هرو 1۰۰۰  ژوندیو زیږیدلو ماشومانو کې 72 

دئ. دغه ارقام د نارینه و لپاره په ترتیب سره ۶3 او ۸3 دي او په ترتیب سره 4۶ او ۶1 د ښځینه و لپاره دي.
  

۸ چوکاټ: ثبت شوي زیږونونه

۵3,۸ کاپیسا* )13۹3( 
۵۵,۹ پروان*)13۹3(  

۶۶ کابل*)13۹2( 
۹,۰ غور *)13۹1( 

1۶,3 دایکندی*)13۹1(  
3۵ افغانستان** 

سرچینه:  
* اقتصادي- ټولنیزه او دموګرافیکي سروې 
سروې  ملي  مننې  زیان  او  ګواښونو  د   **

۹1-13۹۰



۵3

پیسا کا

۵ کلنۍ الندې مړینې د میزانونو اټکل د جنس په توپیر:  2۵ جدول: د نوي زیږیدلو مړینې او تر 
13۹3 کاپیسا، وږۍ 

د نوي زیږیدنې د مړینې جنس
د ۵ کلنې الندې د مړینې میزانمیزان

۵۵72دواړه جنسونه

۶3۸3نارینه

4۶۶1ښځینه

یادونې: 
 د نوي زیږیدنې د مړینې میزان په 1۰۰۰ ژوندیو زیږیدنو کې د نوي زیږیدنې په مړینه اطالق کیږي

د ۵ کلنې الندې د مړینې میزان په 1۰۰۰ ژوندیو زیږیدنو کې د ۵ کلنې عمر الندې ماشومانو په مړینه باندې اطالق کیږي 

 د 1۵-1۹کلنې عمر الندې میرمنو د ماشومانو لپاره ګواښ )د عمر په همدې ګروپ کې د زیږیدلو او مړه شویو ماشومانو د 
مړینې د غیر مستقیم اټکل پر بنسټ( غالبآ لوړ دئ، بعضآ همدارنګه په نا ثابت ډول نسبت د عمر نورو ګروپونو ته. همدا 
خبره په کم توپیر سره د 2۰- 24 کلنې الندې میندو د ماشومانو لپاره هم صدق کوي. د دې کار لپاره دوه فکتورونه په پام 
کې نیول شوي دي: د ماشومانو ویش نظر د زیږیدنې ترتیب او اقتصادي- ټولنیزو عواملو ته. لومړنې زیږیدنې نظر د ورپسې 
زیږیدنو ترتیب ته د مړینې سره په لوړ ګواښ کې قرار لری او هغه ماشومان چې د ځوانو میرمنو په واسطه زیږول کېږي په 
ښکاره ډول د لومړنیو زیږیدنو له اوسط څخه په لوړ نسبت کې شاملیږي. هغه میرمنې چې په وختي عمرونو کې ماشومان 

نړی ته راوړي احتمال لري چې د اقتصادي- ټولنیز له ټیټ 
ګروپ څخه وي، نو له دې امله ئې ماشومان د مړینې د ګواښ 

له اوسط څخه په لوړه کچه کې قرار لري.1۰ 

والیتونو  کاپیسا  او  پروان  دایکندي،  غور،  بامیان،  کابل،  د 
مړینې  د  ماشومانو  الندې  عمر  ۵ کلنۍ  د  او  زیږیدلو  نوي  د 

میزانونه په ۹م چوکات کې ښودل شوي دي. 

د کاپیسا والیت په پنځو ولسوالیو کې د نوي زیږیدلو او تر ۵ 
کلنۍ عمر الندې ماشومانو د مړینې میزانونه نسبت د بامیان، 
نسبت  خو  دي.،  ټیټ  ته  میزانونو  پروان  او  دایکندي  غور، 
کابل ته لوړ دي. د کاپیسا د زیږیدنې ټیټ میزانونه ښائې کابل 
ته د هغې د نیږدیوالي له کبله وي چیرته چې په زیاته پیمانه 

روغتیائی آسانتیاوې د الس رسي وړ دي.
  

والدینو د ژوندیتوب حالت ۸.1۰ د 
3۶ شکل د ۵ کلنۍ عمر الندې یتیمو ماشومانو د والدینو د ژوندیتوب حالت ښئی. ارقام دا ښئی چې د کاپیسا والیت په پنځو 
ولسوالیو کې د 1,۰7 سلنه ماشومانو یو ئی له والدینو مړه شوې دی. د ځوانو ماشومانو نسبت چې یوازې میندې ئی ژوندې 
وې ۰,۸1 سلنه وو، په داسې حال کې هغوې چې یوازې میندې ئې مړې شوي وې ۰,22 سلنه جوړول. د ۵ کلنۍ عمر الندې 

د هغو ماشومانو نسبت چې د والدینو دواړه ئی مړه شوي وو، په سلو کې ۰,۰4 وو.  

۹ چوکاټ: د مړینې میزانونه      

د نوي زیږیدلو تر ۵ کلنې الندې    
د مړینې میزان د مړینې میزان   

72  ۵۵ کاپیسا* )13۹3( 
۸۰  ۵۹ پروان*)13۹3(  
۵4  43 کابل*)13۹2( 
۹7  7۰ غور *)13۹1( 

1۰۵  7۶ دایکندی*)13۹1(  
122  ۸۶ بامیان*)13۹۰( 

سرچینه:
اقتصادي- ټولنیزه او دموګرافیکي سروې

.)2۰13( .K. Hill in Moultrie et al, eds .1۰
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دیموګرافیکي سروې او  ټولنیزه   - اقتصادی 

13۹3 کاپیسا، وږۍ  یتیمو ماشومانو سلنه:  د  ۵ کلنۍ عمر الندې  د  3۶ شکل: 

37 شکل د ۵ کلنۍ عمر الندې یتیمو ماشومانو د والدینو د ژوندیتوب حالت د ولسوالۍ په توپیر ښئی. په محمود راقي کې 
د 1,11 په کچه کې دغه نسبت د دې عمر ماشومانو لپاره چې یوازې میندې ئې ژوندې وې، ډیر لوړ وه.  له بلې خوا، دغه 
نسبت د دې عمر ماشومانو کې په کوه بند کې چیرته چې ۰,4 سلنه ماشومانو یوازې پلرونه ژوندي وو ډیر لوړ وه. د نجراب 
پرته نورو ټولو ولسوالیو د ۵ کلنۍ عمر الندې ماشومانو د ۰,۰۵ سلنې ورته نسبت درلود چې دواړه والدین ئې مړه شوي وو.      

توپیر:  په  ولسوالۍ  د  ماشومانو سلنه  یتیمو  د  کلنۍ عمر الندې   ۵ د  37 شکل: 
13۹3 کاپیسا، وږۍ 

په کاپیسا کې د والدینو د ژوندیتوب حالت پرتله 
1۰م  په  سره  دایکندي  او  غور  پروان، کابل،  د 
چوکاټ کې ښودل شوې دی.  د کاپیسا والیت د 
هغو ماشومانو نسبت کومو چې لږترلږه یو د خپلو 
والدینو ئې مړ شوې نسبت پروان او کابل ته لوړ، 

خو د  غور او دایکندي په نسبت ټیټ وه.
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کاپیسامحمود راقحصه دوم کوهستانکوه بندحصه اول کوهستاننجراب

یــوازې مور ئ ژوندې دهیــوازې پالر ئ ژوندې دهدواړه والدین ئ مړه شــوي

۱۰ چوکاټ: د والدینو د ژوندیتوب وضعیت

دواړه والدین ئې  یوازې پالر ئې  یوازې مور ئې   
مړه وو ژوندې وه  ژوندې وه   

۰,۰4  ۰,22  ۰,۸1 کاپیسا* )13۹3( 
۰,۰۶  ۰,21  ۰,۶۵ پروان*)13۹3(  
۰,۰۵  ۰,21  ۰,4۹ کابل*)13۹2( 
۰,2  ۰,۶  ۰,7 غور *)13۹1( 
۰,4  ۰,۶  1,۵ دایکندی*)13۹1(  

سرچینه: 
اقتصادي- ټولنیزه او دموګرافیکي سروې 
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پیسا کا

ځانګړتیاوې     کورنۍ  د   ۸.11

اندازه ۸.11.1 د کورنیو 
 د کاپیسا والیت پنځو ولسوالیو د ۶,۸ تنو د کورنۍ له منځنۍ اندازه سره 47 زره 
کورنۍ درلودې چې د کورنیو منځنۍ کچه ئې د ملي اوسط )7,4 تنه( څخه ټیټه 
وه. هغه کورنۍ چې د 2 تر ۵ غړي ئې درلودل 33,۹ سلنه حساب شوي دي، 
په داسې حال کې چې یوه کسیزه کورنیو یوازی 1,4 سلنه تشکیلوله. د ولسوالیو 
تر منځ حصه اول کوهستان د ) ۶,4 تنو (، کوه بند د ) ۶,4 تنو( او حصه دوم 
کوهستان د )۶,۵ تنو( په درلودلو سره نسبت د پنځو ولسوالیو منځنۍ کچې ته 
د کورنۍ د منځنۍ کچې په ټیټه کچه کې ثبت شوي دي. د کورنۍ منځنۍ کچه د 

محمود راقي او نجراب لپاره په ترتیب سره 7,1 او 7,2 تنه وه.   

توپیر:  په  او ولسوالۍ  اندازې  او د کورنۍ د منځنۍ  اندازې  د  2۶ جدول: د کورنیو د سلنې ویش 
13۹3 کاپیسا، وږۍ 
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1,4۵,47,41۰,۰11,112,۶13,112,۰۹,717,3۶,۸کاپیسا

1,24,۵۶,۹۹,۰1۰,412,۸12,۹12,21۰,31۹,۹7,1محمود راقي

1,۵۶,۰7,411,۰12,۵13,113,312,۵۹,313,۵۶,۵حصه دوم کوهستان

1,۶۸,1۹,۸11,213,112,۶1۰,31۰,77,41۵,2۶,4کوه بند

1,3۶,2۹,112,111,713,314,211,۸۸,711,7۶,4حصه اول کوهستان

1,۵4,۸۶,3۸,۸1۰,111,713,۰11,۹1۰,721,27,2نجراب

انرژي غوره سرچنه لپاره د  اخلي پخلي  ۸.11.2 د 
لرګي د اخلي پخلي لپاره یوه معموله سرچینه وه کومه چې د کاپیسا په پنځو ولسوالیو کې په سلو کې ۸1,3 سلنه کورنیو هغه د 
خپل اخلي پخلي لپاره د سون د موادو په توګه استفاده کوله )3۸ شکل(. همدا راز 4,۸ سلنه کورنیو د اوبلن غاز، 1۰,3 سلنه 
د غوشائي او پاتې نورو 3,۶ سلنه د سون له نورو توکو لکه  بوس، واښه،     د خاورو تیل، د ډبرو سکاره، سکاره، برښنا او د 

کرنیزو توکو پاتې شونو څخه ګټه اخیستله.   

لرګي په نجراب کې ) ۹۰,۶ سلنه(، محمود راقي کې )۸4,۶ سلنه(، حصه دوم کوهستان کې )۸2,2 سلنه ( او په حصه دوم 
کوهستان کې)72,1 سلنه( د اخلي پخلي  لپاره یوه معموله سرچینه ګڼل کیده. د بل پلوه تر نیمائې زیاتو کورنیو)47,7 سلنه( 
په کوه بند کې د پخلي لپاره له غوشایو څخه د سون د توکي په څیر استفاده کوله، په داسې حال کې چې 13,1 سلنه کورنیو په 

حصه اول کوهستان کې اوبلن غاز استعمالوه.
 

۱۱ چوکاټ: د کورنۍ منځنې اندازه

۶,۸ کاپیسا* )13۹3( 
۶,۸ کاپیسا*)13۹3(  
۶,۹ کابل*)13۹2( 
۵,۶ غور *)13۹1( 
۹,۰ دایکندی*)13۹1(  
7,4 بامیان*)13۹۰( 
7,4 افغانستان** 

سرچینه:
* اقتصادي - ټولنیزه او دموګرافیکي سروې 

 **د ګواښونو او زیان مننې ملي سروې ۹1-13۹۰
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دیموګرافیکي سروې او  ټولنیزه   - اقتصادی 

توپیر:  په  ولسوالۍ  او  د غوره سرچینې  انرژۍ  د  لپاره  پخلي  د  د کورنیو د سلنی ویش  3۸ شکل: 
13۹3 کاپیسا، وږۍ 

 

انرژي غوره سرچینه د  لپاره  ۸.11.3 د ګرمولو 
لرګي د کاپیسا په پنځو ولسوالیو کې د ګرمولو لپاره د انرژۍ یوه مهمه او غوره سرچینه ګڼل کیده او د دې هدف لپاره په هرو 
څلورو کورنیو کې د دریو لخوا استفاده کیدله ) 3۹ شکل(. د ټولو کورنیو له جملې څخه د 1۰,۶سلنه کورنیو لخوا د تودولو لپاره 
د ډبرو سکاره، د 11,۵ سلنه کورنیو په واسطه غوشائی او د 1,7 سلنه کورنیو په واسطه غاز، د خاورو تیل او دیزل استفاده 
کیدله. پاتې نورو 1,3سلنه کورنیو د ګرمولو لپاره د سون نوره توکي لکه برښنا، سکاره او داسې نور استعمالول. په هره ولسوالۍ 
کې د نیمائی څخه زیاتو کورنیو د ګرمولو لپاره د لرګي څخه د سون د توکي په څیر استفاده کوله چې نسبت ئی د ۶1,۶ سلنۍ 

څخه په کوه بند کې تر ۸۵,۹ سلنۍ ته په نجراب کې رسیږي. 

غوشا ئې د ګرمولو لپاره د سون د توکي په څیر په دریو کې د یوې کورنۍ په واسطه په کوه بند کې استفاده کیدله ) 34,۶ سلنه(، 
په داسې حال کې چې د ډبرو سکاره په معمول ډول په حصه اول کوهستان کې په پنځو کې د دوو کورنیو لخوا استفاده کیدله 

) 1۹,2 سلنه(.

3۹ شکل: د کورنیو د سلنې ویش د ګرمولو لپاره د انرژي د غوره سرچینې او ولسوالۍ په توپیر: 
13۹3 کاپیسا، وږۍ 
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غوره سرچینه  لپاره  روښنائی  د   ۸.11.4
لمریزه انرژی د کاپیسا والیت په پنځو ولسوالیو کې د روښنائي لپاره د کورنیو په منځ کې مخکښه سرچینه وه او د ټولو کورنیو 
له نیمائې ) ۵۶,2 سلنه( څخه د زیاتو کورنیو لخوا استفاده کیده چې ورپسې لکه چې په 4۰ شکل کې ښودل شوي، په ) 42,4 
سلنه( کې برښنا راځي. پاتې نورو په ترتیب سره 1۰ سلنه او 1,4 سلنه کورنیو د غاز/ خاورو تیل او نورو سرچینو لکه شمع 
څخه استفاده کوله. زیاتره کورنیو په حصه دوم کوهستان کې ) ۸۵,۹ سلنه(، کوه بند کې ) 7۵,۵ سلنه(، محمود راقي کې)۶3,3 
سلنه( او حصه اول کوهستان کې )۵۰,3 سلنه( د لمریزې انرژي څخه د روښنائی لپاره د غوره سرچینې په توګه استفاده کوله. 

 برښنا )  د جنراتور، کیبلي او آبي برښنا څخه ( په نجراب کې )4۶,۸ سلنه( د روښنائی لپاره یوه غوره سرچینه وه. په لسو کې 
د څلور کورنیو لخوا په حصه اول کوهستان ) 3۹,۹ سلنه( او په لسو کې د دریو کورنیو لخوا په محمود راقي کې ) 31,۹ سلنه( 

د روښنائی لپاره د یوې غوره سرچینې په توګه استفاده کیدله.

4۰ شکل: د کورنیو د سلنې ویش د روښنائي لپاره د انرژۍ د غوره سرچینې او ولسوالۍ په توپیر: 
13۹3 کاپیسا، وږۍ 

۸.11.۵ د څښاک د اوبو، پریمینځلو، اخلي پخلي او د استفادې نورو مواردو لپاره غوره سرچینه 
غوره  ډیره  اوبو  د  څښاک  د  څاګانې  شوي  کې کندل  ولسوالیو  پنځو  ټولو  په 
سرچېنه وه ) 4۰,۵ سلنه(. شاوخوا په پنځو کې څلور کورنیو په محمود راقي او 
په پنځو کې دوه کورنو په حصه دوم کوهستان کې اوبه د دا ډول سرچینې څخه 

ترالسه کولې.

 په ټولو پنځو ولسوالیو کې په لوړه سلنه کې )44,1سلنه( کورنیو د څښاک د اوبو 
رغول شویو سرچینو ته الس رسۍ درلود:11 3۵,۰ سلنه له سرپوښلي څاګانو، 
او 1,3 سلنه په  له برمه ئي څاګانو  له سرپوښلي چینو، 3,۵ سلنه  4,3 سلنه 
هستوګنځي/ انګړ کې دننې/ ګاونډيانو په کور کې د اوبو له نل څخه اوبه تر السه 

کولې. 

د ولسوالیو په منځ کې محمود راقي د څښاک اوبو رغول شویو سرچینو ته د 
کورنیو د الس رسۍ ډیر لوړ نسبت درلود ) 74,3 سلنه( چې ورپسې حصه دوم 
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کاپیسامحمود راقحصه دوم کوهستانکوه بندحصه اول کوهستاننجراب

د  د څښاک  چې  نسبت  کورنیو  د  چوکاټ:   ۱۲
اوبو له رغاول شویو سرچینو څخه استفاده کوي

41,3 کاپیسا* )13۹3( 
44,1 پروان*)13۹3(  
7۸,4 کابل*)13۹2( 
2۰,3 غور *)13۹1( 

14 دایکندی*)13۹1(  
1۵,۵ بامیان*)13۹۰( 
27,2 افغانستان** 

سرچینه: 
*اقتصادي- ټولنیزه او دموګرافیکي سروې

** د ګواښونو او زیان مننې ملي سروې ۹1-13۹۰

11.  د څښاک د اوبو په رغول شویو سرچینو کې په کور/ انګړ یا حویلي/ ګاونډ کې د اوبو نل، برمه ئی څاه، کندل شوې سرپوښلۍ څاه او سرپوښلي چینه شاملیږي.



۵۸

دیموګرافیکي سروې او  ټولنیزه   - اقتصادی 

کوهستان )۵2,3 سلنه( قرار لري. په محمود راقي کې کندل شوي سرپوښلي څاګان د څښاک د اوبو رغول شوي غوره سرچینې 
وې چې ۶۵,۶  سلنه کورنۍ ئې تر پوښښ الندې نیولې.             

یو زیات شمیر کورنیو په حصه اول کوهستان کې)71,3 سلنه(، حصه دوم کوهستان کې )4۵,۶ سلنه( او نجراب کې ) 34,۰ 
سلنه( خپلې د څښاک اوبه  د سطحي اوبو لکه سیند، رود یا بیاله، جهیل او ډنډ څخه تر السه کولې، په داسې حال کې چې په 

کوه بند کې د کورنیو 42,4 سلنه د څښاک اوبه د سرخالصي چینو څخه الس ته راوړې. 

توپیر:  په  او ولسوالۍ  اوبو دغوره سرچینې  27 جدول: د کورنیو د سلنې ویش د څښاک د 
13۹3 کاپیسا، وږۍ 

د څښاک اوبو سرچینه

سا
کاپی

حمود راقي
م

صه دوم 
ح

ستان
کوه

کوه بند

صه اول 
ح

ستان
کوه

ب
جرا

ن

1۰۰,۰1۰۰,۰1۰۰,۰1۰۰,۰1۰۰,۰1۰۰,۰ټول

1,3۰,1۰,2۰,1۶,۵۰,۰د اوبو نل

۰,۵۰,1۰,1۰,۰2,۶۰,۰په هستوګنځي کې نل

۰,7۰,1۰,۰۰,13,۶۰,۰په انګړ کې نل

۰,1۰,۰۰,1۰,۰۰,3۰,۰د ګاونډي په کور کې نل

۰,۰۰,۰۰,۰۰,۰۰,۰۰,۰عمومي نل

3,۵۶,27,۰7,۶1,2۰,1برمه ئې څاه

4۰,۵7۹,۸4۵,31۹,۵۵,33۵,۸کندل شوې څاه

3۵,۰۶۵,۶43,۶1۶,۵4,۹3۰,۹سرپوښلې څاه

۵,۵14,31,۸3,۰۰,44,۹سر خالصې څاه

1۸,3۸,۵1,۹۵1,413,42۶,۹د اوبو چینه

4,32,41,۶۹,۰2,۰7,3سرپوښلي چینه

14,۰۶,1۰,242,411,322,3سرخالصي چینه

سطحي اوبه ) سیند، سیالب، بند، 
3۵,44,۸4۵,۶1۸,471,334,۰جهیل، ډنډ، کانال( 

1,۰۰,۵۰,12,۹2,4۰,۵نورې

په  ولسوالۍ  د  نسبت  رسي  د الس  کورنیو  د  ته  سرچینو  شویو  رغاول  اوبو  څښاک  د  شکل:   41
13۹3 وږۍ  کاپیسا،  توپیر: 
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۵۹

پیسا کا

سطحي اوبه همدا راز د پریمنځلو، پخلي او نورو مواردو کې د کورنیو د استفادې لپاره د اوبو د غوره سرچینو په توګه شمیرل 
کیدې )۵۰,1 سلنه(. ډیرې کورنیو په حصه دوم کوهستان کې ) 77,۵ سلنه ( او حصه اول کوهستان کې )74,2 سلنه( د دې 

موخو لپاره له سطحي اوبو څخه استفاده کوله.   

د  اوبو  د  لپاره  اړتیاو  نورو  د  کورنۍ  د  او  پخلي  پریمنځلو،  د  ویش  د سلنې  کورنیو  د  2۸ جدول: 
13۹3 کاپیسا، وږۍ  توپیر:  په  ولسوالۍ  او  غوره سرچینې 

د نورو مواردو لپاره د اوبو سرچینه

سا
اپی

ک

قي
 را

ود
حم

م

م 
دو

ه 
ص

ح
ان

ست
وه

ک

ند
ه ب

کو

ل 
 او

صه
ح

ان
ست

وه
ک

ب
جرا

ن

1۰۰,۰1۰۰,۰1۰۰,۰1۰۰,۰1۰۰,۰1۰۰,۰ټول

1,3۰,2۰,1۰,۰۶,2۰,۰د اوبو نل

۰,۵۰,1۰,1۰,۰2,۵۰,۰په هستوګنځي کې نل

۰,7۰,1۰,۰۰,۰3,4۰,۰په انګړ کې نل

۰,1۰,۰۰,۰۰,۰۰,3۰,۰د ګاونډي په کور کې نل

۰,۰۰,۰۰,۰۰,۰۰,۰۰,۰عمومي نل

2,4۵,34,13,11,1۰,1برمه ئې څاه

3۰,472,717,۵17,22,72۶,۸کندل شوې څاه

2۵,4۵۸,41۶,۹14,72,322,۶سرپوښلې څاه

۵,۰14,3۰,۵2,۵۰,44,1سر خالصې څاه

14,۵۸,3۰,434,۸13,222,7د اوبو چینه

3,12,1۰,3۹,۰1,۰۵,3سرپوښلي چینه

11,4۶,2۰,12۵,۸12,217,۵سرخالصي چینه

سطحي اوبه ) سیند، سیالب، بند، 
۵۰,112,۸77,۵41,374,24۹,۶جهیل، ډنډ، کانال( 

۰,1۰,1۰,1۰,2۰,2۰,1ټانکر

1,2۰,۶۰,43,42,4۰,7نورې

مالکیت ځمکی  د   ۸.11.۶

د کورنیو یو غټ اکثریت کرهنیزه ځمکه درلوده: نجراب ۸۶,2  سلنه، محمود راقي 77,1 سلنه، کوه بند 7۵,۸ سلنه، حصه 
دوم کوهستان71,۰ سلنه او حصه اول کوهستان ۵۸,3 سلنه. د ځمکې اندازه چې ئې درلوده سره له دې هم کمه وه: د ټولو 

کورنیو ۹2,۶ سلنه د ۵ جریبو یا 1۰۰۰۰ متر مربع ) یو جریب = 2۰۰۰ متر مربع ( څخه د کمې ځمکې څښتنې وې.



۶۰

دیموګرافیکي سروې او  ټولنیزه   - اقتصادی 

وږۍ  کاپیسا،  توپیر:  په  ولسوالۍ  او  مالکیت  د  ځمکې  کرهنیزې  د  نسبت  کورنیو  د  شکل:   42
13۹3

مالکیت او مرغانو  د څارویو   ۸.11.7
د کاپیسا والیت  په پنځو ولسوالیو کې، ۶4,3 سلنه کورنیو لږترلږه یو سر غوا/ د شیدو غوا او یا یو غوائی درلود، د غذا لپاره )  
شیدې، مستې، غوښه، غوړي یا تروه( یا د پخلي او ګرمولو په خاطر د سون د توکو )غوشائي( د برابرولو لپاره. زیاتره کورنیو 

چې غواګانې ئی درلودې )۶7,۰ سلنه( یوازې یو یا دوه سره ئي درلودل.

 د هغو کورنیو نسبت چې میږې ئی درلودې 21,۸ سلنه وه چې ۸7,1 سلنې ئی د 1-۶ سره درلودې، په داسې حال کې چې د 
کورنیو یو ټیټ نسبت ) 7,7 سلنه( وزې درلودې چې د هغې له جملې 7۵,۶ سلنه ئی د 1-۶ سره درلودونکې وې. 

د کورنیو ډیر ټیټ نسبت ) ۵,4 سلنه(  یوازې یو آس، خر او کچره درلوده. د دې کورنیو یو زیات شمیر ئې )۹2,۹ سلنه( 
یوازې یو یا دوه خره، آسونه یا کچرې درلودل.

د مرغانو ساتل د یو زیات شمیر کورنیو ترمنځ چې د څارویو او مرغانو په ساتنه کې بوختې وې یوه معموله چاره وه، ۵4,۰ 
سلنه ئې حد اقل یوه دانه چرګه ساتله. ډیرې مرغان د خوراکي اړتیاوو د پوره کولو لپاره ساتل کیدل او 43,3 سلنه کورنیو د 

پنځو څخه لږ چرګان ساتل. د کورنیو یو ډیر ټیټ نسبت هیلۍ او فیل مرغان ساتل )۵,۵ سلنه(.

د ولسوالیو  په منځ کې، د نجراب په ولسوالۍ کې 7۰ سلنه کورنیو یوه غوا یا یوه چرګه درلوده )  په ترتیب سره ۸۰,4 سلنه او 
7۰,2 سلنه(. په کوه بند کې شاوخوا نیمائې کورنیو میږې درلودې.

آسانتیاوې  او  کورنۍ شتمني  د   ۸.11.۸
لږ تر لږه ۸۰ سلنه کورنیو پخپلو کورونو کې برښنا درلوده ) محمود راقي ۹۶,3 سلنه، کوه بند ۹1,۹ سلنه، حصه اول کوهستان 

۹1,۹ سلنه، حصه دوم کوهستان ۹1,7 سلنه او نجراب ۸3,۵ سلنه(.

د موبائیل تیلفون دویمي ډیر معمول څیز وه ) د 1۵ څیزونو د لست په منځ کې( چې د کاپیسا په پنځو ولیوالیو کې) 7۸,1 
سلنه( د کورنیو غړي د هغې څښتن وو. مخابراتي آسانتیاوو ته الس رسې په ټولو ولسوالیو کې یوه څرګنده اړتیا وه، د 73,۰ 

سلني کورنیو څخه په کوه بند کې تر     ۸3,3 سلنې په حصه اول کوهستان کې. 

د رسنیو او مخابراتي سامان االتو تر منځ پرتله دا په ګوته کوي چې  ۶۸,2 سلنه کې یو زیات شمیر کورنۍ د رادیو څښتنې وې 
چې ورپسې په 4۵,۰ سلنه کې تلویزیون قرار لري. د رادیو د مالکیت کچه په حصه اول کوهستان کې ) 77,3 سلنه( او نجراب 
کې ) 7۰,۹ سلنه( ډیره لوړه وه. د تلویزیون مالکیت په حصه اول کوهستان کې ډیر لوړ وه )۶4,۰ سلنه(. ډیر کم شمیر کورنیو 
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۶1

پیسا کا

انترنت ته الس رسۍ درلود چې لوړ نسبت ئې په حصه اول کوهستان کې ) 2,۹ سلنه( وه. نیږدې 7,7 سلنه کورنیو یو موټر 
درلود  د شخصي او یا هم د سوداګریزو چارو لپاره، په داسې حال کې چې 2,2 سلنه یوه الري درلوده. لږترلږه په لسو کې 
یوې کورنۍ په حصه اول کوهستان کې ) 11,۹ سلنه(، محمود راقي کې ) ۹,1 سلنه( او حصه دوم کوهستان کې ) ۸,۰ سلنه( 

یو موټر درلود.

13۹3 توپیر: کاپیسا، وږۍ  په  3۰ جدول: د کورنیو نسبت د شتمنۍ/ آسانتیا د ډول د شتون 

والیت / 
ناولسوالي

رښ
ب

یو
راد

ون
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۹۰,2۶۸,24۵,۰۰,۶1,41,۶1,7۶۶,۰7۸,17,۶27,۰23,۸۰,۶7,7۶,22,2کاپیسا 

۹۶,3۶1,342,۹۰,۹3,۵3,11,۵۶4,2۸۰,37,۰32,۰31,21,۰۹,1۶,13,1محمود راقي

حصه دوم 
۹1,7۶۶,۸41,3۰,۵1,۰1,۸1,7۵3,37۶,۵۸,247,232,۰1,1۸,۰۶,32,۹کوهستان

۹1,۹۵۶,33۶,۶۰,۵۰,1۰,2۰,7۵۵,۹73,۰1,7۵,۵21,۵۰,44,۰3,۵۰,۸کوه بند

حصه اول 
۹1,۹77,3۶4,۰۰,71,۶2,42,۹۶7,2۸3,314,۵۵1,132,2۰,۶11,۹1۰,۶3,۰کوهستان

۸3,۵7۰,۹3۸,۹۰,4۰,4۰,41,27۵,۵7۵,34,۹3,1۹,۸۰,34,۸4,11,2نجراب

ځانګړتیاړې هستوګنځي  د   ۸.12

۸.12.1 د بام ودانیز توکي
د کاپیسا والیت  په پنځو ولسوالیو کې زیاتره کورنۍ ) ۹۵,7 سلنه ( په داسې کورونو کې ژوند کوي چې بامونه ئې د شګې/ 
خټې ، لرګي/ تختې څخه جوړ شوی وو، په داسې حال کې چې 2,3 سلنه په داسې ډول کورونو کې اوسیدل چې د کورونو بامونه 
ئې د شګې/ خټې د لرګي/ فلز سره، 1,1 سلنه په داسې ډول کورونو کې چې  بامونه ئې د ګچ / خښتې او فلز سره او پاتې نور 
۰,۹ سلنه ئې په داسې کورونو کې چې بامونه ئی له نورو توکو لکه  سمنت د شګې/ خټې او نور څخه جوړ شوي وو، ژوند کاوه.   

او ولسوالۍ په  بام د غوره ودانیزو توکو  31 جدول: د کورنیو د سلنې ویش د هستوګنځي د 
13۹3 وږۍ  کاپیسا،  توپیر: 

شګه/ خټه د لرګي/ والیت / ولسوالي
تختو سره

شګه/ خټه د لرګي/ 
فلز سره

ګچ د پخې خښتې / 
نورفلز سره

۹۵,72,31,1۰,۹کاپیسا 

۹3,14,21,۵1,2محمود راقي

۹۵,32,41,3۰,۹حصه دوم کوهستان

۹۹,4۰,2۰,1۰,2کوه بند

۹3,۰2,۶2,22,2حصه اول کوهستان

۹۸,۵1,1۰,2۰,2نجراب



۶2

دیموګرافیکي سروې او  ټولنیزه   - اقتصادی 

توکي  ودانیز  دیوالونو  باندنیو  د   ۸.12.2
شګه/ ډبره د خټې سره د کورونو د باندنیو دیوالونو د ډیرو معمولو ودانیزو توکو څخه وه او د ۸۹,۶ سلنه کورنیو لخوا استفاده 
شوي وه. د باندنیو دیوالونو د ودانیزو توکو په څیر اومه خښته د 7,۰ سلنه کورنیو لخوا او پخه خښته او لرګي د 2,۶ سلنه 
کورنیو لخوا استفاده شوي وه. هغه کورنیو چې په داسې ډول کورونو کې ئې ژوند کاوه چې د کورونو باندني دیوالونه ئې د شګې/ 
ډبرې له خټې سره جوړ شوي وو د ۸۰,۵ سلنې څخه په ) حصه اول کوهستان( کې تر ۹۸,۰ سلنې پورې په ) نجراب( کې 
جوړوله. د هغو کورنیو نسبت چې په داسې ډول کورونو کې ئی ژوند کاوه چې باندني دیوالونه ئې له اومې خښتې ځنې جوړ شوي 

وو له 1,۰ سلنې   څخه په ) نجراب( کې تر 14,۰ سلنې ته په ) حصه دوم کوهستان ( کې توپیر کوي.  

او  توکو  ودانیزو  غوره  د  دیوالونو  باندنیو  د  هستوګنځي  د  ویش  سلنې  د  کورنیو  د  جدول:   32
13۹3 وږۍ  کاپیسا،  توپیر:  په  ولسوالۍ 

اوومه شګه/ ډبره د خټې سرهوالیت/ ولسوالي
نورپخه خښته او لرګيخښته

۸۹,۶7,۰2,۶۰,۹کاپیسا 

۹2,۹3,22,71,1محمود راقي

۸1,۵14,۰3,11,4حصه دوم کوهستان

۸۵,213,۰1,۶۰,1کوه بند

۸۰,۵12,۸۵,71,۰حصه اول کوهستان

۹۸,۰1,۰۰,۵۰,۵نجراب

۸.12.3 د غولي ودانیز توکي
ډیرې کورنیو ) ۹3,۸ سلنه( په داسې کورونو کې ژوند کاوه چې د کوټو غولي ئې د بیدیائي شګو په واسطه پوښل شوي وو، په 
داسې حال کې چې په سلو کې 3,۸ کورنیو په داسې کورونو کې ژوند کاوه چې غولي ئې په سمنتو سره پوښل شوي وو. د هغو 
کورنیو شمیر کومو چې په داسې ډول کورونو کې ژوند کاوه چې غولي ئې په بیدیائي شګو/ خاورو سره پوښل شوي وو په هره 
ولسوالۍ کې لږترلږه ۸۵ سلنه جوړوله په کومو کې چې نجراب د ۹7,۹ سلنې په درلودلو سره په لوړه کچه کې قرار درلود او 
ورپسې په ۹۵,4 سلنه کې حصه دوم کوهستان قرار لري. په کوه بند کې د کورنیو ۶,۸ سلنې د سمنټ څخه د غولي د پوښ د 

موادو په څیر استفاده کړي وه.

په  او ولسوالۍ  33 جدول: د کورنیو د سلنې ویش د هستوګنځي د غولي د غوره ودانیزو توکو 
13۹3 وږۍ  کاپیسا،  توپیر: 

سایرسمنتلوټې/ شګهوالیت / ولسوالي

۹3,۸3,۸2,3کاپیسا 

۹4,3۵,۰۰,7محمود راقي

۹۵,43,21,4حصه دوم کوهستان

۸4,7۶,۸۸,4کوه بند

۸۸,44,۹۶,7حصه اول کوهستان

۹7,۹2,۰۰,۰نجراب



۶3

پیسا کا

مالکیت واحد  هستوګنی  د   ۸.12.4
د سروې شوي کورنیو شاوخوا ۹۶,1 سلنه په داسې کورونو کې ژوند کاوه چې د هغې څښتنې وې؛ په سلو کې ۰,۵ ئې کورونه 
په کرایه نیولي وو او 3,3 په سلو کې په وړیا هستوګنځیو کې ژوند کاوه. په هره ولسوالۍ کې په سلو کې لږترلږه ۹۵ کورنیو په 
داسې کورونو کې ژوند کاوه چې د هغې څښتنې وې چې ډیره لوړه سلنه ۹7,4 ئې په کوه بند کې ثبت شوي ده.  په محمود 

راقي کې 2,4 سلنه کورنیو په وړیا کورونو کې ژوند کاوه، په داسې حال کې چې ۰,۶ سلنه کورنیو کورونه په کرایه نیولي وو. 

په  او ولسوالۍ  34 جدول: د کورنیو د سلنې ویش د هستوګني واحد د تصرف د وضعیت 
  13۹3 وږۍ  کاپیسا،  توپیر: 

وړیاګرويکرائېشخصيوالیت / ولسوالي

۹۶,1۰,۵۰,13,3کاپیسا 

۹۶,۹۰,۶۰,12,4محمود راقي

۹۶,1۰,3۰,23,4حصه دوم کوهستان

۹7,4۰,2۰,۰2,4کوه بند

۹۵,4۰,۹۰,13,7حصه اول کوهستان

۹۵,۸۰,3۰,13,۸نجراب

۸.12.۵  د تشناب د آسانتیا ډول
یوازې 1,۹ سلنه کورنیو راپور ورکړې چې د یونیسف د تعریف له مخې د حفظ 
الصحې د یوې رغول شوي آسانتیا درلودونکي وې12. په دغو کې هغه کموډ چې 
سپټیک څاه ته توئیږي یا کموډ لرونکې تشناب ) 1,4 سلنه (، کموډ چې د فاضله 
اوبو سیستم کې توئیږي یا هواکش لرونکې تشناب د سرپوښ سره )۰,4 سلنه ( 
او هغه تشناب چې انساني مدفوع په کې تجزیه کیږي ) ۰,1 سلنه(  شاملیږي.

له  د تشناب  نهه کورنیو  لسو کې  په  ولسوالیو کې  په څلورو  کاپیسا والیت  د 
معمولي ډول څخه په کوم کې چی انساني مدفوع د ځمکې په سر په کې راټول او 

وخت په وخت تشیدالې شي، استفاده کوله. 

 

د  سره  رسي  الس  د  ته  آسانتیا  شوي  رغول  یوې  الصحې  حفظ  د  نسبت  کورنیو  د  شکل:   43
13۹3 وږۍ  کاپیسا،  توپیر:  په  ولسوالۍ 

۱۳ چوکاټ: د کورنیو نسبت چې د حفظ الصحې 
د آسانتاوو څخه استفاده کوي

1,۹ کاپیسا* )13۹3( 
۶,۸ پروان*)13۹3(  

43,۸ کابل*)13۹2( 
2,3 غور *)13۹1( 
1,4 دایکندی*)13۹1(  

12,7 بامیان*)13۹۰( 
۶,۰ افغانستان** 

سرچینه: 
*اقتصادي- ټولنیزه او دموګرافیکي سروې

** د ګواښونو او زیان مننې ملي سروې ۹1-13۹۰
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کاپیسامحمود راقحصه دوم کوهستانکوه بندحصه اول کوهستاننجراب

12. د حفظ الصحې په رغول شویو آسانتیاوو کې هغه کموډ چې سپټیک څاه ته توئیږي، کموډ لرونکې تشناب، کموډ چې د فاضله اوبو سیستم کې 
توئیږي، هواکش لرونکې تشناب، سرپوښ لرونکې تشناب او هغه تشناب چې انساني مدفوع په کې تجزیه کیږي، شاملیږي.



۶4

دیموګرافیکي سروې او  ټولنیزه   - اقتصادی 

او ولسوالۍ په توپیر:  3۵ جدول: د کورنیو د سلنې ویش د تشناب د آسانتیا د ډول 
  13۹3 کاپیسا، وږۍ 

والیت / ولسوالي
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1,۹1,4۰,4۰,1۹۸,1۹۵,2۰,1۰,32,۶کاپیسا

3,12,4۰,۵۰,2۹۶,۹۹4,۶۰,2۰,21,۹محمود راقي

2,۰1,۶۰,3۰,1۹۸,۰۹7,3۰,۰۰,۰۰,۶حصه دوم کوهستان

1,3۰,7۰,۶۰,۰۹۸,772,4۰,2۰,۵2۵,۶کوه بند

2,21,۸۰,3۰,2۹7,۸۹7,2۰,۰۰,۵۰,1حصه اول کوهستان

1,1۰,۶۰,4۰,1۹۸,۹۹۸,1۰,1۰,3۰,۵نجراب

ویده کیدلو  د  او  لري  په واک کې  ئې  واحد کې د کوټو شمیر چې کورنۍ  په  ۸.12.۶ د هستوګنې 
شمیر  کوټو  د  لپاره 

3۶ جدول د کورنیو ویش د هستوګنې په واحد کې ئې د کوټو د شمیر او د کورنۍ د اندازې په بیلوالي ښئي. دغه ارقام دا ښئي 
چې آیا اوسیدونکي ئې د ګڼه ګوڼې په شرایطو کې ژوند کوي یا نه، کوم چې کوالی شي د هغو کسانو پر جسمي او رواني روغتیا 

باندې چې په کې اوسیږي او د ماشومانو پر ودې منفي اغیزه ولري. 

د کوټو اړوند ،، د هستوګنې واحد کوټې ،، عبارت دي له د ویده کیدلو کوټې، د ډوډۍ خونې، د ناستي کوټې، د مطالعې خونې 
او د خدمت ګارانو کوټو څخه خو پخلنځي او تشنابونه په کې ندي شامل.

شاوخوا 2۸,۶سلنه کورنیو د 1۰ یا ترهغې زیاتو غړیو سره د هستوګنې په درې کوټیزه واحدونو او په سلو کې 27,3 کورنیو د 
هستوګنې په څلور کوټیزه واحدونو کې ژوند کاوه. یوازې په سلو کې 1۵,۸ کورنیو د 1۰ یا تر هغې زیاتو غړیو درلودونکو د 

هستوګنې په داسې ډول واحدونو کې ژوند کولو چې شپږ یا تر شپږو زیاتې کوټې ئې درلودلې.



۶۵

پیسا کا

اندازه  اختیار شان و  به تفکیک تعداد اطاق در در  توزیع فیصدی خانوار ها   .3۶ جدول 
13۹3 کاپیسا،سنبله  خانوار: 

د کورنۍ اندازه
د کورنۍ په واک کې د کوټو شمیر

  ۶  او زیاتې پنځهڅلور درېدوهیوه

11,۶32,727,21۶,۵۵,۸۶,2ټول

14۹,۵32,۸11,74,41,4۰,3 کسیزه

231,۹3۹,417,7۵,72,72,۵ کسیزه

32۶,۹41,11۹,۶۶,73,۶2,1 کسیزه

422,۰4۰,۶22,7۹,۰3,۰2,7 کسیزه

۵14,43۹,32۶,۵12,74,22,۹ کسیزه

۶1۰,137,۶27,21۶,73,۹4,4 کسیزه

77,۸3۵,731,۵1۵,۶4,۹4,4 کسیزه 

۸۵,132,432,71۹,۰۵,1۵,۵ کسیزه

۹2,۶27,731,۵22,2۸,37,7 کسیزه

1۰1,21۵,42۸,۶27,311,71۵,۸ کسیزه او زیات   

شاوخوا 12-1۶ سلنه کورنیو په یوه کوټیزه او31 -42 سلنه په دوه کوټیزه د هستوګنې په واحدونو کې ژوند کاوه. 

 نجراب او محمود راقي د داسې کورنیو ډیره لوړه سلنه درلوده کومو چې د پنځو او یا زیاتو کوټو لرونکي د هستوګنې په واحد 
کې ئی ژوند کاوه په ترتیب سره 14,۹ او 14,۶ سلنه ) 37 جدول(. په نورو ولسوالیو کې، دغه سلنه د 7,۶ څخه په حصه 
دوم کوهستان کې تر 1۰,۶سلنې پوري په کوه بند کې قرار لري. په حصه اول کوهستان  ۸۰,1 سلنه کورنیو په داسې ډول 

هستوګنځایونو کې ژوند کاوه چې 2-4 کوټې ئی درلودې.

37 جدول: د کورنیو د سلنې ویش د هستوګنځي د کوټو د شمیر چې په واک کې ئې لري او 
13۹3 وږۍ  کاپیسا،  توپیر:  په  ولسوالۍ 

والیت / ولسوالي
د کورنیو په واک کې د کوټو شمیر

۶  او زیاتېپنځهڅلوردرېدوهیوه

11,۶32,727,21۶,۵۵,۸۶,2کاپیسا 

13,۰31,42۵,31۵,7۶,۶۸,۰محمود راقي

1۶,237,22۵,۵13,۵4,23,4حصه دوم کوهستان

1۵,341,722,۹۹,۶۵,74,۹کوه بند

11,733,32۹,۹1۶,۹4,23,۹حصه اول کوهستان

7,22۹,۰2۹,۰1۹,۹7,۰7,۹نجراب



۶۶

دیموګرافیکي سروې او  ټولنیزه   - اقتصادی 

3۸ جدول د کاپیسا والیت په پنځو ولسوالیو کې د کورنیو ویش د هستوګنې په واحد کې ئې د کوټو د شمیر چې د ویده کیدو 
لپاره استفاده کیږي او د کورنۍ د اندازې په بیلوالي ښئي. دغه ارقام د هستوګنې په واحد کې د ګڼې ګوڼي یو ډیر خالص شاخص 
برابروي او همدارنګه د هغو کسانو د پټوني او حلوت درجه چې په کې ژوند کوي انعکاسوي. په پنځو ولسوالیو کې 31,2 سلنه 
کورنیو د اندازې د په پام کې نیولو پرته پخپلو د هستوګنې په واحدونو کې د ویده کیدلو لپاره یوه کوټه درلوده، په داسې حال 

کې چې 43,2 سلنې د ویده کیدلو لپاره دوه کوټې درلودلې. 

3۸ جدول: د کورنیو د سلنې ویش د ویده کیدلو لپاره د کوټو د شمیر او د کورنۍ د اندازې په 
13۹3 وږۍ  کاپیسا،  توپیر: 

د کورنۍ اندازه
د ویده کیدلو لپاره د کوټو شمیر

۶  او زیاتپنځهڅلوردرې دوهیوه 

31,243,217,7۵,۵1,4۰,۹ټول

1۹2,4۶,7۰,3۰,۶۰,۰۰,۰ کسیزه

274,۸2۰,۶3,1۰,7۰,4۰,4 کسیزه

3۶3,13۰,14,31,۸۰,۵۰,1 کسیزه

4۵2,۸37,۹7,۰1,7۰,۵۰,1 کسیزه 

۵3۹,۶47,21۰,۹2,1۰,2۰,۰ کسیزه

۶32,۸4۸,۹14,23,1۰,۶۰,4 کسیزه

724,7۵3,۸1۶,73,۶۰,۸۰,3 کسیزه

۸17,2۵۵,22۰,۹۵,3۰,۹۰,4 کسیزه

۹11,۹۵1,327,27,۵1,3۰,۸ کسیزه

1۰۵,434,۶3۶1۵,۵4,73,۸ کسیزه او زیات 

شا وخوا 7۰,۶ سلنه کورنیو د خپلو1۰ او یا تر هغې زیاتو غړیو سره په داسې ډول د هستوګنې په واحدونو کې ژوند کاوه چې 
د ویده کیدلو لپاره ئی 2 -3 کوټې درلودې. نورو ۵1,3 سلنه کورنیو د خپلو ۹ غړیو سره په داسې ډول د هستوګنې په واحدونو 
کې ژوند کاوه چې د ویده کیدلو لپاره ئی دوه کوټې درلودې. یوازې په سلو کې ۸,۵ کورنیو چې لس او تر هغی زیات غړی ئې 
درلودل په داسې ډول د هستوګنې په واحدونو کې ژوند کاوه چې د ویده کیدلو لپاره ئې پنځه او یا تر پنځو زیاتې کوټې درلودلې.



۶7

پیسا کا

ضمیمې
اصطالحات 

د لوړ عمر د سواد میزان: د 1۰ کلنو او تر هغې پورته کسانو سلنه چې کوالې شي ولولي او ولیکي.

د باردوشي نسبت: د ۰-14 کلن او د ۶۵ کلن او تر هغې پورته عمرۍ ګروپونو کې کسانو د شمیر نسبت د 1۵-۶4 کلنې په 
ډیر مؤلد عمري ګروپونو کې د کسانو پر شمیر باندې کې په سلنه ښودل کیږي.

وظیفوي ستونزه: د وظیفوي ستونزې لرونکې یو کس د وظیفو په اجرا کې ممکنه ده د فعالیت محدودیت ولري چې د حفیف 
محدودیت څخه تر جدي انحراف پورې د کیفیت یا کمیت له پلوه د یوه فعالیت په ترسره کولو کې په هغه طریقه یا اندازې 
سره چې د روغتیائې ستونزې پرته کسانو څخه هیله کیږي، توپیر وکړي. په عمومي ډول هغه وظیفوي ستونزې چې د کسانو 
په واسطه تجربه کیږي ممکنه ده د هغوې د وظیفوي ستونزې له امله ) لکه لنډ مهاله او اوږد مهاله ټپونه ( فکري یا عاطفي 
لکه  له کبله وي. روغتیائې ستونزه همدا راز ممکنه ده زیاتره حاالت  او مخدره توکو څخه د استفادې  الکولو  یا د  ستونزه 
امیندواري، زوړوالۍ، افسردګي او یا ارثي نیمګړتیاوې په بر کې ونیسي. ستونزه معموآل هله څرګندیږي چې یو کس د زیات 
کوښښ سره، ناراحتي یا درد، ورووالۍ یا په طریقه کې بدلون چې په کې فعالیت په عادي ډول صورت مومي، فعالیت تر سره 

کړي.

د څښاک اوبو رغاول شوي سرچینه: د څښاک اوبو رغاول شوي سرچینه داسې یوه سرچینه تعریف شوي ده چې جوړښت 
ئې د طبیعت په واسطه یا د فعالې مداخلې له الرې د باندنۍ ککړتیا په ځانګړي ډول د مدفوعي موادو څخه ساتل شوي وي. 
په دغه سرچینه کې د هستوګنځي، انګړ او د ګاوندي په کور کې دننې د اوبو نل، برمه ئې څاه، سرپوښلۍ څاه او سرپوښلي چینه 

شاملیږي. 

د حفظ الصحې رغاول شوي آسانتیا: د زریزې د پرمختیائې موخو څخه د څارنې  لپاره هغه آسانتیا تعریف شوي چې په 
صحي ډول انساني مدفوع د انسان سره له تماس څخه جال کړي. په دا ډول آسانتیا کې د فاضله اوبو په سیستم کې د مدفوع 
توئيدل، څاه یا سپتیک ټانک، هواکش لرونکې رغاول شوې تشناب یا سرپوښ لرونکې تشناب او هغه تشنابونه چې مدفوع 

په کې تجزیه کیږي، شاملیږي.  

په ښوونځي کې د حضور خالص میزان: د عمر په هغه ګروپ کې د ماشومانو نسبت چې د ښوونځي د رسمي عمر سره سمون 
لري د ښوونځي د رسمي عمر په مجموع باندې. د لومړنۍ دورې لپاره 7-12 کلن چې په 1-۶ ټولګي کې حضور لري، د منځنۍ 
دورې لپاره 13-1۵ کلن چې په 7-۹ ټولګي کې حضور لري او د لیسې لپاره 1۶-1۸ کلن چې په 1۰-12 ټولګي کې حضور 

لري او مسلکي زده کړې او لوړې زده کړې 1۹-24 کلن چې په 13 او تر هغې پورته ټولګي کې حضور لري.

د جنس نسبت: د نفوس په یوه مجموعه کې د جنسونو متناسب ویش دی چې د هرو 1۰۰تنو ښځینه و په مقابل کې د نارینه 
و د شمیر په واسطه بیانیږي.   

د عمر د ارقامو کیفیت 

د ۰ تر4 کلنۍ نسبتآ کوچني د عمر ګروپ چې په الف 1 شکل کې ښودل شوی ده، د دریو ممکنه غوره دلیلونو ښکارندوې دی: 

1( په تیرو څو لسیزو کې د زیږیدنو کموالۍ ) د 7,1 ماشومانو څخه د 13۵۸13 تر ۶,3 ماشومانو پورې په 13۸۶14 کال کې(، 

2( په ډیرو ځوانو عمرونو کې د ماشومانو حذف زیاتره د نوي زیږیدلو په څیر کوم چې په زیاتره هیوادونو کې معمول دی او 

3(  ښائی د ۰-4 کلنی د عمر ګروپ د کمې راپور ورکونې ونډه او همدارنګه ځني د زاړه عمر په ګروپ کې زیاتوالي.

د سروې کوونکو او یا ځواب ورکوونکو تمایل چې څه برخه ځانګړي عمرونه د نورو عمرونو په قیمت باندې راپور ورکړی د عمر 
انباشتګي، د عمر رجحان یا د اعدادو رجحان نومول کیږي. عددي رجحان عبارت دی له خاصو عمرونو ته د ترجیح ورکولو 

څخه چې په معینو اعدادو باندې ختمیږي. د ۰ او ۵ عددونو ترجیح ډیره پراخه ده.

13. د افغانستان د سرشمیرنې لومړنۍ پایلې، 13۵۸
14. د ګواښونو او زیان مننې ملي ارزونه 13۸۶/۸7 )د افغانستان پروفیل(.
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دیموګرافیکي سروې او  ټولنیزه   - اقتصادی 

 الف 1 شکل د نفوسو د منفردو کلونو د عمر ارقام ښیی د هغو عمرونو لپاره چې په صفر او د ۵ په عدد باندې پای ته رسیږي 
ارجحیت په ګوته کوي. د منفردو عمرونو په ارقامو کې د نفوس د ټاکلي ګروپ خالصه کم شمیرنه او د راپور ورکونې او یا د 
عمر ناسم تعیین د ممکنه اشتباه ګانو څخه دي. نوي زیږیدلي او یا د صفرعمر الندې ماشومان زیاتره د والدینو د عالقمندي 
له مخې چې فکر نه کوې دوې ئې د کورنۍ غړي دي راپور نه ورکول کیږي. د نوی زیږیدلو او ماشومانو ډیر لږ شمیرکوم چې د 
یوه کلنۍ په عمر کې دي د هغو ماشومانو په پرتله چې عمرونه ئې د 2-4 کلونو ترمنځ دي د پام وړ ډول په سروې کې د دا 

ډول ماشومانو د کم پوښښ وړاندیز کوي.

 13۹3 سنبله  کاپیسا،  جنس:  تفکیک  به  منفرد  سنین  نفوس   1 الف  شکل 

13۹3 1 جدول: د عمر د رجحان شاخص د ولسوالۍ په توپیر: کاپیسا، وږۍ  الف 

ویپلز شاخصمایرز شاخصوالیت / ولسوالي

21,3231,2کاپیسا

2۰,7234,7محمود راقي

23,42۵۸,3حصه دوم کوهستان

4۶,۹2۵۰,1کوه بند

22,1231,۶حصه اول کوهستان

2۰,1212,۶نجراب

د  دي.  ښودل شوي  الف1جدول کې  په  ویپلز شاخص  د  او  بلیندید شاخص  مایرز  د  شاخصه،  دوه  رجحان  د  عمر  د 
د آخري  په محدوده کې چې   ۰ د  پلوه  له  تیوري  د  او  باندې سنجش کړې  آخري عدد  هر  په  د رجحان  مایر شاخص 
عدد لپاره د هیڅ ډول رجحان یا انباشتګي ښودونکې ندې،۹۰ ته په هغه صورت کې چې ټول عمرونه په یوه سروې کې 
داسې راپور ورکړل شوی وی چې په یوه ځانګړي عدد باندې ختمیږي، قرار لري. په عین حال کې  د ویپلز شاخص په 
هغه عمرونو کې چې په ۰ او ۵ ختمیږي انباشتګي اندازه ګیري کوي. د 1۰۰ په محدوده کې تر۵۰۰ په ۰ او ۵ د ختم 
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۶۹

پیسا کا

شویو عددونو د عدم رجحان ښودونکۍ دی او په پایله کې 
عددونو  شوي  ختم  او۵   ۰ په  یوازې  عمرونه  چې  ښئي  دا 
پنځو  د  والیت  د کاپیسا  دی.  شوې  ورکړل  راپور  باندې 
حال  داسې  په  دی،   21,3 مایرز شاخص  د  لپاره  ولسوالیو 
نظر  شاخصونه  دغه  دی.  شاخص231,2  ویپلز  د  چې  کې 
لپاره سنجول شوي دي  افغانستان  ارقامو ته چې د  اړونده 
ډیر لوړ دي او په ترتیب سره 2۰,۶ او 223 دي. )الف 1 
چوکاټ(. د ولسوالۍ په کچه د مایرز شاخص د 2۰,1څخه 
تر 4۶,۹ پورې محدوده کې قرار لري، په داسې حال کې چې 
تر  څخه   212,۶ د  لپاره  شاخص  د  ویپلز  د  محدوده  دغه 

2۵۸,3 پورې دی.

ارقامو کې په  په  ارقامو ښودل تمایل لري، ځنــې بې نظمۍ چې د منفردو عمرونو  ۵ کلنۍ د عمر په ګروپونو کې د   د 
ځینو  د  نفوسو  د  راکمې کړي.   ته  اقل  حد  لري،  شتون  رجحان کې  په  ته  عددونو  یا  انباشتګي  عمر  د  ډول  ځانګړي 
او ځوان ګرځنده کسان  ګروپونو حذف مثآل کم عمره ماشومان، په ځانګړي ډول تر یوه کاله کم ماشومان، زاړه خلک 
چې د خپلو کورونو څخه لیري کار کوي ال تر اوسه هم کوالې شې د عمر 

ارقامو کیفیت اغیزمن کړي. د ګروپ 

د  ملتونو  ملګرو  د  معیار  معمول  یو  ارقامو  د  جنس  او  ګروپ  عمر  د   
عمر او جنس د دقت شاخص دی. د سرشمیرنې د عمر او جنس ارقام 
2۰ کم  له  په واسطه هله دقیق ګڼل کیږي چې شاخص  د ملګرو ملتونو 
وي. پرته له هغې د عمر او جنس ارقام دقیق نه دی. دغه شاخص باید 
عمر  د  نفوسو  د  شاخص  دا  چې  څنګه  شي،  تعبیر  سره  احتیاط  په  چې 
څخه  جګړې  د  او  امله  له  مهاجرت  د  نظمي  بی  ریښتیني  ویش کې  په 
رامنځ ته شوي مړیني د بیلګې په ډول ممکنه ده د کاپیسا والیت د پنځو 
ارقامو کیفیت ئې اغیزمن کړی وی، په ګوته کوي. د ملګرو  ولسوالیو د 
ملتونو د عمر او جنس د دقت شاخص د کاپیسا والیت د پنځو ولسوالیو لپاره 3۹,3 دی چې د ټولو نورو والیتونوپه 
دغه  په کچه  ولسوالیۍ  د  دی.  ټیټ  ده،  شوي  سره  تر  په کې  سروې  دیموګرافیکي  او  ټولنیزه  اقتصادي-  چې  نسبت 
باید  ته  دې  همدارنګه،  کوي.  توپیر  لپاره  بند  د کوه  پورې   ۹۰ تر  لپاره  اول کوهستان  د حصه  44,2 څخه  د  شاخص 

له شاخصونو څخه استفاده کیږي. پاملرنه وشي کله چې د عمر د متقاطع جدولونو 

13۹3 2 جدول: د عمر او جنس د دقت شاخص د ولسوالۍ په توپیر: کاپیسا، وږۍ  الف 

)%( شاخصوالیت / ولسوالي

3۹,3کاپیسا

۵1,7محمود راقي

۵2,۰حصه دوم کوهستان

۹۰,۰کوه بند

44,2حصه اول کوهستان

47,۹نجراب

الف ۱ چوکاټ: د عمر د رجحان شاخصونه

مایرز شاخص ویپلز شاخص   
231,2  21,3 کاپیسا* )13۹3( 
237,1  22,۸ پروان*)13۹3(  
23۰,2  21,4 کابل*)13۹2( 
3۸۸,1  ۵3,1 غور *)13۹1( 
243,۶  23,۸ دایکندی*)13۹1(  
2۸2,2  27,۸ بامیان*)13۹۰( 
223  2۰,۶ افغانستان** 

سرچینه: 
* اقتصادي- ټولنیزه او دموګرافیکي سروې

** د ګواښونو او زیان مننې ملي سروې ۹1-13۹۰

د  عمر- جنس  د  ملتونو  ملګرو  د  چوکاټ:   ۲ الف 
دقت شاخص

4۰,3 کاپیسا* )13۹3( 
3۹,3 پروان*)13۹3(  
4۶,7 کابل*)13۹2( 
۸۸,3 غور *)13۹1( 
۶7,۸ دایکندی*)13۹1(  
۶۸,4 بامیان*)13۹۰( 

سرچینه: 
* اقتصادي- ټولنیزه او دموګرافیکي سروې
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