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  پێشەکی

 
لەبەر گرنگی رۆڵی ئامارەکانی بازاڕی کار لە پرۆسەی پالندانانی کۆمەاڵیەتی و ئابوریدا، 
دەستەی ئاماری هەرێمی کوردستان هەستا بە ئەنجامدانی رووپێوی هێزی کار بۆ 

لەڕێگەی وەرگرتنی نموونە )سامپڵ(ەوە، بەمەبەستی تێڕامان لە قەبارە و  2102ساڵی 
ر لە هەرێم. ئەم رووپێوە داتای گرنگ بەردەست دەخات لەسەر پێکهاتەی هێزی کا

پەیوەندی نێوان بازاڕی کار و خەسڵەتە دیمۆگرافی و کۆمەاڵیەتی و ئابورییەکانی 
 دانیشتوان، وەک خوێندن و پیشە. 

ئەم داتایانە گرنگ و پێویستن بۆ داڕشتن و هەڵسەنگاندنی سیاسەت و پرۆگرامەکانی 
 ئابوری گشتی و پالندانانی پەرەپێدانی سەرچاوە مرۆییەکان. هەرێم وەک پالندانانی 

رووپێوە راسپاردەکانی رێکخراوی کاری نێودەوڵەتی رەچاوکردوە، سەرەڕای ئەم 
پشتبەستن بە نموونەیەکی داڕێژراو بەشێوەیەکی دروست، کە رێخۆشکەر بوو بۆ 

 کارکردن لەسەر خەماڵندنی دروست بۆ سیما جیاوازەکانی کۆمەڵگە.
ستەی ئامار خۆشحاڵە بە باڵوکردنەوەی ئەنجامەکانی ئەم رووپێوە و هیوادارە کە دە

ئامانجە دیاریکراوەکانی پێکابێت و سوودی هەبێت بۆ پالندانەران، توێژەران و الیەنە 
 پەیوەندیدارەکان.
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 ئامانجەکانی رووپێو
 ئامانجەکانی رووپێوی هێزی کار:

 ێزی کار و دابەشبوونی لە هەرێمی کوردستان. خەماڵندنی قەبارەی ه 
  بەشداریکردن لە چاالکیی ئابوریدا بەپێی تایبەتمەندییە  رێژەکانیخەماڵندنی

 جیاوازەکان. 
  رێژەکانی کار و بێکاری بەپێی تایبەتمەندییە جیاوازەکان. خەماڵندنی 
  .بەردەستخستنی زانیاری لەسەر کارمەندان بەپێی کاری فەرمی و نافەرمی 
  زانیاری لەسەر کەسانی بێکار، ئەوانەی ناتوانن کاربکەن یان بەردەخستنی

 ناخوازن کاربکەن بەپێی تایبەتمەندییە جوگرافییەکان. 
  بەردەسخستنی زانیاری لەسەر کاتژمێرەکانی کار بەپێی پیشە و چاالکیی

 ئابوری. 
 

 سوودەکانی رووپێو 
 ینکردنی دەرفەتی کار بۆ یارمەتیدانی بڕیاردەران بۆ داڕشتنی سیاسەتی داب

بەکارخستنی دەرچوانی خوێندن و بێکاران بەشێوەیەک کە لەگەڵ شایستەیی و 
 بواری تایبەتمەندیاندا بگونجێت. 

  پاڵپشتیکردنی ستراتیژی داهاتووی پەروەردە بۆ کەمکردنەوەی کەلێنی نێوان
نی ژمارە، شایستەیی و تایبەتمەندییەکانی دەرچوان لەالیەک و پێداویستیەکا

 بازاڕی کار لەالیەکی تر. 
  پەرەپێدانی پرۆگرامی راهێنانی گونجاو لەگەڵ خواست و بەردەستخستنی بازاڕی

 کار. 
  دروستکردنی داتابەیسێکی بەهێز بۆ پەرەپێدان و بەدواداچوون، هەروەها بۆ

 بەکارهێنانی لەالیەن الیەنە حکومی و ناحکومییەکانەوە. 
 ردەهێنێت کە لە کۆمەڵەی داتا کارگێڕییەکاندا پرۆژەکە هەندێک نیشاندەری نوێ دە

 نییە بەاڵم چەند الیەنێکی حکومی پێویستیانە.
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 رێباز
 

 فۆرمی رووپێو  . أ
زی سەرەکییە بۆ کۆکردنەوەی داتا. لە داڕشتنی ئەم فۆرمەدا فۆرمی رووپێو ئامرا

ستراوە (ی ئەمریکی پەیڕەوکراون و پشت بەRANDراند ) دامەزراوەیراسپاردەکانی 
(ەوە، ILOبە پێوەر و ستانداردە پەیڕەوکراوەکان لەالیەن رێکخراوی کاری نێودەوڵەتی )

بەشێوەیەک کە مەرجە هونەریەکانی قۆناغی کاری مەیدانی بەدیهێناوە، هەروەها 
مەرجەکانی قۆناغی چارەسەرکردن و شیکردنەوەی داتاکانی بەدیهێناوە. فۆرمەکە 

 یی: پێکهاتووە لە چوار بەشی سەرەک
 زانیارییەکانی ناساندنی خێزان  .0

ئامانجی سەرەکیی ئەم بەشە بریتیە لە ناساندنی خێزان بەشێوەیەکی سەربەخۆ 
لەڕووی شوێنی نیشتەجێبوون )پارێزگا، قەزا، ناحیە، گوند( شار یان گوند، ژمارەی 

ڵ بلۆک، ژمارەی شەقام، قۆناغی رووپێو، ئایا چاوپێکەوتنەکە ئەنجامدراوە یان نا لەگە
 هۆکاری ئەنجامنەدانی چاوپێکەوتنەکە. 

 
 جۆرییکۆنترۆڵی  .2

لەم بەشەدا هەندێک رێکار دانراون بۆ رێکخستنی کارە مەیدانی و نووسینگەییەکان 
و ئەو قۆناغانەی فۆرمەکانی پێدا تێپەڕدەبێت، هەر لە قۆناغی کۆکردنەوەی داتاوە، 

ڵکردن و پشکنینی قۆناغی پشکنینی مەیدانی و نووسینگەیی، هەتا قۆناغی داخ
 پاش داخڵکردن و دوا پرۆسە کە پرۆسەی هەڵگرتن )خەزنکردن(ی داتاکانە.  

 
 تۆماری خێزان  .3

ئەم بەشە ژمارەیەک پرسیار لەخۆدەگرێت لەسەر خێزان بۆ ئاشنابوون بە هەندێک 
تایبەتمەندی دیمۆگرافی و کۆمەاڵیەتی خێزان، وەک ژمارەی ئەندامان، تەمەنیان، 

 خوێندن و هاوسەرگیریان و نیشاندەری تر.  یان، باریرەگەز
 
 کاربەشی  .4

ئەم بەشە بابەتی سەرەکیی رووپێوەکە لەخۆدەگرێت. بۆ هەر خێزانێک فۆرمێکی 
تایبەت تەرخانکراوە لەگەڵ پرسیار دەربارەی هەر ئەندامێک لە ئەندامانی ئەو خێزانە 

ندییان بە بازاڕی ، بەئامانجی ئاشنابوون بە پەیوەەساڵ یان زیاتر 02کە تەمەنیان 
کارەوە لەگەڵ گرنگترین تایبەتمەندییەکانیان، وەک ئاستی خوێندن، چاالکیی ئابوری 

 ە. وو پیشە، شوێنی کار و نیشاندەری تری پەیوەست بە هێزی کارە
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 چوارچێوە و نموونە )سامپڵ(  . ب
 

 ڵگەی توێژینەوە( ەداپۆشین )کۆم .0
ساڵ یان  02دامانەی کە تەمەنیان کۆمەڵگەی توێژینەوە پێکدێت لە هەموو ئەو ئەن

 دا. 2102زیاترە و بەشێوەیەکی ئاسایی لە هەرێم دەژین لە ساڵی 
 

 چوارچێوەی نموونەسازی .2
چوارچێوەی نموونەسازی پێکدێت لە نموونەیەکی هەمەگیر کە هەڵبژێردراوە لە 

 .  2112پرۆسەی گەمارۆسازی و ژمارەدانانی ئەنجامدراو لە ساڵی 
 
  قەبارەی نموونە  .3

ە یەکان کە قەبارەی نموونەکەی دەگاتنموونەی هەمەگیر پێکهاتووە لە ناوچە جوگرافی
( خێزان، قەبارەی نموونەکە لە پارێزگایەکەوە بۆ پارێزگایەک و لە قەزایەکەوە بۆ 0111)

( 3031( خێزان، سلێمانی )2021قەزایەک جیاوازە. قەبارەی نموونەی هەولێر دەگاتە )
 ێزان. ( خ0861خێزان و دهۆک )

  
 داڕشتن )دیزاین(ی نموونە  .4

هاتووە، لەگەڵ ( بەکارStratified sample) چینبەندیلە رووپێوەکەدا نموونەی 
هەموارکردنێکی بچووکی )یاسای کیش( تا قەبارەی نموونە بگونجێت لەگەڵ ژمارەی 

 دانیشتوانی ناوچەکە. هەڵبژاردنی نموونەکە بە دوو قۆناغ ئەنجامدرا: 
 33ریتی بوو لە هەڵبژاردنی نموونەیەکی چینبەندی هەڕەمەکی لە قۆناغی یەکەم ب

 قەزای هەرێمی کوردستان. 
قۆناغی دووەم بریتی بوو لە هەڵبژاردنی نموونەیەکی هەڕەمەکی لە خێزانەکانی 

خێزان هەڵبژێردران لە  01هەر ناوچەیەکی هەڵبژێردراو لە قەزاکان. لەهەر خولێکدا 
 ناوچەی رووپێوەکە.  

 
 
  
 نموونە  یخول .5

( 011لەهەر خولێک لە خولەکانی هێزی کار لەماوەی ساڵدا، نموونەی گشتگیر )
، لە قۆناغەکانی دواتردا هەندێک لە خێزانەکان دادەپۆشێت ناوچە یان )بلۆک(

ئاڵوگۆڕیان پێدەکرێت و لە قۆناغی تردا دەگەڕێنەوە بۆیان، ئەمەش نموونەکە کاریگەرتر 
ی و چاودێری گۆڕانکارییە وەزری و سااڵنەییەکانی دەکات بۆ مەبەستی بەراوردکار

 هێزی کار.
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 چەمک و زاراوەکان

 خێزان:
س کە پەیوەندی خزمایەتیان هەبێت یان نا، لەهەمان ەتاکەکەسێک یان کۆمەڵێک تاکەک

 شوێنی نیشتەجێبوون دەژین و خواردنیان هاوبەشە. 
 

 کار: 
ەمەبەستی دەستکەوت یان هەوڵی دراو لە هەموو چاالکییەکانی تاکەکەسدا ب

بەدەستهێنانی کرێیەکی دیاریکراو، چ وەک موچەی مانگانە یان هەفتانە بێت یان 
هەر رێگەی تر، هاوکات کاری بێ کرێ و داهات لە وەرگرتنی رێژەیەک لە قازانج یان 

بەرژەوەندی یان پرۆژە یان کێڵگەی خێزاندا وەک کار هەژمار دەکرێت ئەگەر سروشتی 
او بوو، بەاڵم کاری رێکخراوی تاکەکەس لە کاری خێرخوازی و خۆبەخشدا کارەکە رێکخر

 بێ کرێ وەک کار هەژمارناکرێت. 
 

 کارمەند: 
ساڵ یان زیاتر بێت و کارێکی دیاریکراوی کردبێت بۆ ماوەی  05ئەو کەسەی تەمەنی 

 النیکەم یەک کاتژمێر لەماوەی هەفتەی پێش رووپێوەکە، چ بۆ کەسانی تر بەرامبەر کرێ
 یان بۆ حسابی خۆی یان بێ کرێ لە بەرژەوەندی خێزان. 

 
 کارمەندان بەم شێوەیەی خوارەوە پۆڵێن دەکرێن: 

 خاوەنکار  .0
ئەو کەسەیە کە لە دامەزراوەیەک کاردەکات کە موڵکی خۆیەتی یان خاوەنی 
بەشێکیەتی )هاوبەش( و النیکەم یەک کەس لەژێر سەرپەرشتی ئەودا یان بۆ ئەو 

ت. ئەمە ئەو خاوەنکارانە دەگرێتەوە کە پرۆژە و بەڵێندەرایەتی لە بەکرێ کاردەکا
دەرەوەی دامەزراوەکان بەڕێوەدەن، بەمەرجێک النیکەم یەک کەس لەژێر 

 سەرپەرشتی ئەودا یان بۆ ئەو بەکرێ کاردەکات.
 

 بۆ خۆی دەکات  کار .2
ئەو کەسەیە کە لە دامەزراوەیەک کاردەکات کە موڵکی خۆیەتی یان خاوەنی 

 ێکیەتی )هاوبەش(. بەش
 
 بەرامبەر کرێکارکردن  .3

کات و ئەو کەسەیە کە بۆ کەسێک یان دامەزراوەیەک یان الیەنێکی دیاریکراو کاردە
بەرامبەر کارەکەی کرێیەکی دیاریکراو وەردەگرێت، چ بەشێوەی موچەی مانگانە، 

مانگە هەفتانە یان هەر رێگەیەکی تری پارەدان بێت. ئەمە کارمەندانی وەزارەت و فەر
و کۆمپانیا حکومییەکان و ئەو کەسانەش دەگرێتەوە کە لە بەرژەوەندی خێزان 

 کاردەکەن. 
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 ئەندامی خێزان بێکرێ:  .4

ئەو کەسەیە کە بۆ خێزانەکەی کاردەکات، واتا لە پرۆژە، بەرژەوەندی یان کێڵگەی 
 بەبێ کرێ یان پشک لە دەستکەوتەکان.کاردەکات خێزاندا 

 
 کارکەر: 

موو ئەو کەسانە دەگرێتەوە کە لە تەمەنی کاردان و کاردەکەن، وەک ئەم توێژە هە
 خێزان کە بێکرێ کاردەکات.  بەر کرێ، کارکردن بۆ خۆ و ئەندامیخاوەنکار، کارکەر بەرام

 
 بێکاری )بەپێی ستاندار و پێوەرە نێودەوڵەتییەکان( 

و زیاتر( هیچ ساڵ  05ئەم توێژە هەموو ئەوکەسانە دەگرێتەوە کە لە تەمەنی کاردان )
کارێکیان نەکردوە لەو ماوەیەدا )هەفتەی پێش( جێبەجێکردنی رووپێوەکە و لەو ماوەیەدا 

نامەکان، ناونووسین ژئامادەبوون بۆ کارکردن و بەدوای کاردا گەڕاون لەڕێگەی گەڕان لە رۆ
 لە نووسینگەکانی کار، پرسیار لە هاوڕێ و خزمان یان هەر رێگەی تر.

 
انداردە نێودەوڵەتییەکان، ئەو کەسانەی بێئومێدبوون لە گەڕان بەدوای بەپێی پێوەر و ست

 کاردا وەک بێکار هەژمار ناکرێن.
 

 چاالک لەڕووی ئابوریەوە )هێزی کار(: 
ئەم توێژە هەموو ئەو کەسانە دەگرێتەوە کە لە تەمەنی کاردا و پێناسەی کارکەر یان 

 بێکار دەیانگرێتەوە. 
 

 سنووردار: کاری
کەسانە دەگرێتەوە کە کارکەرن بەاڵم بەشێوەیەکی نائاسایی کاردەکەن،  هەموو ئەو

وەک ژمارەی کاتژمێری کەمتر لە ئاسایی لەبەر هەر هۆکارێک بێت، هەروەها دەخوازن 
کاتژمێر یان زیاتر لە  35ژمارەی کاتژمێرەکانی کارکردنیان بگەیەننە ژمارەی ئاسایی )

لەڕێگەی گەڕان بەدوای کاری زیادە  ەیە دەدەنوڵی زیادکردنی ئەم ژمارهەفتەیەکدا(، هە
لە  یان دامەزراندنی کاری تایبەت یان گۆڕینی کار لەبەر هۆکاری ئابوری یان رازی نەبوون

هەلومەرجی کار، کە ئەمەی دواییان پێی دەڵێن )کاری  موچە یان لەبەر خراپی
   سنووردانی شاراوە(. 

 چاالکیی ئابوری: 
ەی کە دامەزراوەیەک ئەنجامی دەدات و لەپێناویدا دروست بریتیە لە سروشتی ئەو کار

 بووە بەپێی پۆڵێنی یەکگرتووی نێودەوڵەتی بۆ چاالکییە ئابورییەکان. 
 

ی نائامادە لە کاری ئاسایی خۆیان لەماوەی دیاریکراودا بەهۆی نەخۆشی یان کەسان
 مۆڵەت، یان لە کار وەستانی کاتی یان هەر هۆکارێکی تر. 
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 کارخواز 
ەو کەسەیە کە دەخوازێت دەرفەتێکی کار بەدەستبهێنێت و هەنگاوی دیاریکراوی ناوە ئ

بۆ بەدەستهێنانی کار، وەک گەڕان لە رۆژنامەکان، پرسیارکردن لە هاوڕێ، سەردانی 
خاوەنکاران، ناونووسین لە نووسینگەکانی کار یان بەهەر شێوەیەکی تر، یان کەسێکە 

 ەتی پێدرا بەاڵم بەدوای کاردا ناگەڕێت.کە دەخوازێت کاربکات ئەگەر دەرف
 

 کەسانی دەرەوەی هێزی کار: 
ئەم توێژە هەموو ئەو کەسانە دەگرێتەوە کە لە تەمەنی کارکردندان )بەشێکن لە هێزی 
مرۆییی( بەاڵم کارناکەن و بەدوای کاردا ناگەڕێن، تەنانەت ئامادەنین کاربکەن، بەهۆی 

سانی دەرەوەی هێزی کار بەم شێوەیە پۆڵێن خواستی کارنەکردن یان هۆکاری تر، کە
 دەکرێن: 

 
قوتابی: ئەو کەسەیە کە خوێندنی رێکخراو ئەنجام دەدات بەمەبەستی بەدەستهێنانی 
شیاندنی زانستی و پەیوەندی بە هیچ کارێکەوە نییە. کاری ناوماڵ و ئارەزوو وەک کار 

 هەژمار ناکرێن. 
 

ارێکی دیاریکراوی نییە و بەشێوەیەکی تەرخان بۆ کاری ناوماڵ: ئەو کەسەیە کە ک
رێکخراو ناخوێنێت و کاری ناوماڵ دەکات بۆ خزمەتی خێزان. ئەمە خزمەتی مااڵن 
بەرامبەر کرێی نەختینەیی یان جۆری ناگرێتەوە، چونکە خزمەتی مااڵن وەک کار 

 هەژماردەکرێت. 
 

رە کارێکی نییە خواستی کارنەکردن: ئەو کەسەیە کە لە تەمەنی کاردایە بەاڵم هیچ جۆ
بەشێوەیەکی رێکخراو  انەت ئامادەنییە کاربکات، هەروەهاو بەدوای کاردا ناگەڕێت و تەن

 ناخوێنێت بۆ بەدەستهێنانی شیاندن بۆ کار. 
 

بێتوانا / بەتەمەن: ئەو کەسەیە کە ناتوانێت هیچ کارێک بکات بەهۆی نەخۆشی 
 ەورەیی تەمەنییەوە. درێژخایەن یان بەهۆی گرفتێکی دیاریکراو یان بەهۆی گ

 
هەبوونی داهات/خانەنشین: کەسێک کە کارناکات و ناخوازێت کاربکات، بەاڵم داهاتێکی 
دیاریکراوی هەیە لەبەرئەوەی خانەنشینە یان موڵکی هەیە کە داهاتی لێی 

 دەستدەکەوێت. 
 

 کارکردن:کاتژمێرەکانی 
رخانی دەکات بۆ مەبەست لە کاتژمێرەکانی کارکردن ئەو کاتەیە کە کارمەند تە

کارەکەی، هەموو ئەو کاتژمێرانە کۆدەکرێنەوە کە کەسێک تەرخانی دەکات بۆ کارە 
 جیاوازەکانی. 

 



 2102رووپێوی هێزی کار لە هەرێمی کوردستان 

 

 6  ن )بەشی دانیشتوان و هێزی کار( دەستەی ئاماری هەرێمی کوردستا        
 

 هیزی کار = ژمارەی کارکەران + ژمارەی بێکاران 
 ساڵ و زیاتر 05/ ژمارەی دانیشتوانی لە هێزی کار = هێزی کار  تێکڕای بەشداران

 ژمارەی دانیشتوانی ناو هێزی کار ژمارەی بێکاران /  –تێکڕای بێکاران 
ساڵ یان  05رێژەی کارکەران لە دانیشتوان = ژمارەی کارکەران / ژمارەی دانیشتوانی 

 زیاتر
 ساڵ یان زیاتر 05رێژەی بێکاران لە دانیشتوان = ژمارەی بێکاران / ژمارەی دانیشتوانی 

 
 

 شێوە: روونکردنەوەی خولەکانی رووپێوی هێزی کار
 خول

 گروپ

رەی ژما

 خولەکانی رووپێو پێکهاتە

 8 7 6 5 4 3 2 1 فەوجەکان کۆمەڵەکان

A 1 1750 hh               
B 2 1750hh 1750hh             
A 5   1750hh 1750hh           
B 7     1750hh 1750hh         
A 3 1750hh     1750hh 1750hh       
B 4 1750hh 1750hh     1750hh 1750hh     
A 6   1750hh 1750hh     1750hh 1750hh   
B 8     1750hh 1750hh     1750hh 1750hh 

A 9       1750hh 1750hh     1750hh 

B 10         1750hh 1750hh     

A 11           1750hh 1750hh   

B 12             1750hh 1750hh 

 hh (7000)hh (7000)hh (7000)hh (7000)hh (7000)hh (7000)hh 1750hh(7000) کۆی نموونە )سامپڵ(

             

           

 

 

 

 

 

 

                     



 2102رووپێوی هێزی کار لە هەرێمی کوردستان 

 

 2  ن )بەشی دانیشتوان و هێزی کار( دەستەی ئاماری هەرێمی کوردستا        
 

 قەبارەی نموونەی رووپێوی هێزی کار لە هەرێمی کوردستان

ن ژمارەی خێزانەکا ژمارەی دانیشتوان زاقە پارێزگا 
 لە نموونەکەدا

 400 652322 ناوەندی هەولێر هەولێر 0

 250 213102 دەشتی هەولێر هەولێر 2

 240 006302 مەخمور هەولێر 3

 220 052282 سۆران  هەولێر 4

 210 030881 شەقاڵوە هەولێر 5

 190 25048 کۆیە هەولێر 8

 190 25046 خەبات هەولێر 0

 170 52685 مێرگەسوور هەولێر 6

 160 26414 چۆمان هەولێر 2

 160 22816 رەواندوز هەولێر 01

 400 080550 ناوەندی سلێمانی سلێمانی 00

 250 026506 رانیە سلێمانی 02

 230 001824 کەالر سلێمانی 03

 210 048356 چەمچەماڵ سلێمانی 04

 200 004030 پشدەر سلێمانی 05

 180 20800 هەڵەبجە سلێمانی 08

 180 03101 سەیدسادق سلێمانی 00

 170 82660 دوكان سلێمانی 06

 170 56538 شارەزوور یسلێمان 02

 170 40215 کفری سلێمانی 21

 170 43220 دەربەندیخان سلێمانی 20

 160 41405 پێنجوێن سلێمانی 22

 160 06826 شارباژێڕ سلێمانی 23

 160 00280 خانەقین سلێمانی 24

 160 0263 قەرەداغ سلێمانی 25

 160 0632 ماوەت سلێمانی 28

 350 323400 کناوەندی دهۆ دهۆک 20

 280 237236 زاخۆ دهۆک 26

 230 162058 سیمێل دهۆک 22

 220 152124 ئاکرێ دهۆک 31

 210 145043 شێخان دهۆک 30

 200 118841 بەردەڕەش دهۆک 32

  190 95797  ئامێدی دهۆک 33

   4909884 7000 

 دەرئەنجامە سەرەکییەکان

ڵ و زیاتر بریتیە لە سا 05کار بۆ کەسانی تەمەن بەشداران لە هێزی ژمارەی 

 2102( کەس لە کۆی دانیشتوان، بەپێی ئەنجامەکانی هێزی کار کە لە 1196701)

 ئەنجامدراوە.

 



 2102رووپێوی هێزی کار لە هەرێمی کوردستان 

 

 01  ن )بەشی دانیشتوان و هێزی کار( دەستەی ئاماری هەرێمی کوردستا        
 

 2102( پێکهاتەی دانیشتوانی هەرێم بۆ رووپێوی هێزی کار لە ساڵی 0شێوەی )

 

 

 

 

 

 

 

 

 رێژەی بێکاری لە هەڕێم بە بەراورد لەگەڵ واڵتانی دراوسێ 

 2102ساڵ  و زیاتر لە هەرێمی کوردستان لە ساڵی  05ناو کەسانی رێژەی بێکاری لە
، ئەمەش کەمترە لە واڵتانی دراوسێ بەپێی ئەو رووپێوە ئامارییانەی 0.2بریتی بوو لە %

 . 2100و لە سوریا و پارێزگاکانی تر عێراق لە  2102ئەنجامدراون، لە تورکیا و میسر لە 

 04.2%بەرزترین رێژەی بێکاری لە سوریا بوو 

 2102( رێژەی بێکاری لە هەرێمی کوردستان و واڵتانی دراوسێ، رووپێوی هێزی کار 2شێوەی )

 بێکار 

 کارکەر
 دەرەوەی هێزی کار

ساڵ 15کەمتر لە   

 عیراق      هەرێمی کوردستان         تورکیا               میسر               سوریا           



 2102رووپێوی هێزی کار لە هەرێمی کوردستان 

 

 00  ن )بەشی دانیشتوان و هێزی کار( دەستەی ئاماری هەرێمی کوردستا        
 

لەالیەکی ترەوە ئەنجامەکانی رووپێوو نیشانیدا کە رێژەی بێکاری لەنێوان پارێزگاکانی 
، واتا نزمترین رێژە 6.3( و دهۆک 6.0(، سلێمانی )0.5هەرێمدا بەم شێوەیە بوو: هەولێر )

 ەولێر و بەرزترین لە دهۆک بوو. لە ه

 2102( رێژەی بێکاری لە پارێزگاکانی هەرێم بەپێی ئەنجامەکانی رووپێوی هێزی کار 3شێوەی )
 

 گروپەکانی تەمەن و رەگەز )رەگەز(رێژەی بێکاری بەپێی 

ە و ئەنجامەکان ئاماژە دەکەن بۆ ئەوەی کە رێژەی بێکاری بەرزترینە لەناو توێژی مێین

(، بەاڵم بۆ نێرینە لەهەمان گروپی 46.3( ساڵ، کە گەیشتە )24-05مەنی )گروپی تە

( بۆ 21.6( بوو، ئەم رێژەیە بەپێی گروپی تەمەن کەمدەکات، )03.4تەمەن رێژەکە )

( بۆ گروپی 2.4( بۆ نێرینە، رێژەکە دەگاتە )4.3بۆ مێینە و ) (34-25گروپی تەمەنی )

 ە.( بۆ نێرین2.0+( بۆ مێینە و )85تەمەنی )

 2102( رێژەی بێکاری بەپێی گروپی تەمەن و رەگەز، رووپێوی هێزی کار 4شێوەی )

 

 

 

 
 

 نێر
 مێ

 کۆ

 کۆ

 لێمانی                 دهۆک هەرێمی کوردستان          هەولێر                س



 2102رووپێوی هێزی کار لە هەرێمی کوردستان 

 

 02  ن )بەشی دانیشتوان و هێزی کار( دەستەی ئاماری هەرێمی کوردستا        
 

 

 ژمارەی بێکاران بەپێی گروپەکانی تەمەن و رەگەز 

سەبارەت بە ژمارەی بێکاران، نێرینە گەورەترین ژمارەی هەبوو لەسەر ئاستی هەرێم، 

ە هێزی کار زیاترە لە رێژەی رێژەی بەشداری نێرینە ل ئەمەش ئەوە نیشان دەدات کە

كاری کەمترە بە بەراورد بە رێژەکانی مێینە، ێبەشداری مێینە، لەبەرئەوە رێژەکانی ب

( 25-04هەروەها  بەپێی گروپەکانی تەمەن، ژمارەی بێکارانی نێرینە بۆ گروپی تەمەنی )

تە ساڵ زیاتر بوو لە ژمارەیی مێینە، بۆ نێرینە لەسەر ئاستی هەرێم ژمارەکە گەیش

 ( کەس.  42540( کەس و بۆ مێینە گەیشتە )52413)

 

 

ژمارەی بێکاران بەپێی گروپەکانی تەمەن و رەگەز لەسەر ئاستی هەرێمی  (5شێوەی )

 2102کوردستان، رووپێوی هێزی کار 

 کارکەران بەپێی  پێوەرە نێودەوڵەتیەکان 

( 0.2ەرێم گەیشتۆتە )ئەنجامەکانی رووپێو نیشانیدا کە رێژەی بێكاری لەسەر ئاستی ه

( و 22.5(، بەرزترین رێژە لە هەولێر بوو )22.0بەاڵم رێژەی کارکەران بریتی بوو لە )

 (.20.0کەمترین رێژە لە دهۆک بوو )

 نێر

 مێ

 کۆ



 2102رووپێوی هێزی کار لە هەرێمی کوردستان 

 

 03  ن )بەشی دانیشتوان و هێزی کار( دەستەی ئاماری هەرێمی کوردستا        
 

( کارکەران و بێکاران لە هەرێمی کوردستان لەسەر ئاستی پارێزگاکان، 8شێوەی )

 2102رووپێوی هێزی کار 

 

 

 

 

 ساڵ و زیاتر 05کەسانی تەمەن بەشدارانی هێزی کار بۆ 

لەسەر ( بوو 36.4ساڵ و زیاتر ) 05رێژەی بەشدارانی هێزی کار بۆ کەسانی تەمەن 

لەڕووی ئابورییەوە(، ئەمەش نیشانی دەدات کە رێژەی  ئاستی هەرێم )کەسانی چاالک

 (. 02.2( و مێینە )85.6بەشداری نێرینە بەرزترە )

 

ەر ئاسەر ئاستی هەرێم و بەپێی رەگەز، رووپێوی ( بەشدارانی هێزی کار لەس0شێوەی )

 2102هێزی کار 

 

 هەرێمی کوردستان مێ نێر

 رێژەی کارکەران

 رێژەی بێکاران

 دهۆک             سلێمانی             هەولێر       هەرێمی کوردستان              



 2102رووپێوی هێزی کار لە هەرێمی کوردستان 

 

 04  ن )بەشی دانیشتوان و هێزی کار( دەستەی ئاماری هەرێمی کوردستا        
 

ئاستێکی تر ئەنجامەکانی رووپێوەکە نیشانی دەدات کە رێژەی بەشداران لە لەسەر 

ساڵ و زیاتر بەپێی ژینگە لەسەر ئاستی هەرێم بریتیە لە  05هێزی کار بۆ کەسانی 

 (.0( و لە گوند )6.0ی لە شار بەرزترە )( لە شار، بەاڵم رێژەی بێکار36.2( لە گوند و )38)

 

 

 

 

( رێژەی بەشداران لە هێزی کار و بێکاران بەپێی ژینگە و لەسەر ئاستی 6شێوەی )

  2102هەرێم، رووپێوی هێزی کار 

 

 

 

 

 ساڵ یان زیاتر  05چاالکی ئابوری بۆ کەسانی تەمەن 

ێمی کوردستان ساڵ و زیاتر لە هەر 05رێژەی چاالکی ئابوری کەسانی تەمەن 

ە رین رێژەی چاالکی ئابوری کە دەگات(ە، پارێزگای سلێمانی پێشەنگە لە بەرزت36.4)%

( پاشان پارێزگای دهۆک 36.0( و پارێزگای هەولێر بە پلەی دووەم دێت )41.3%)%

(%35.8.) 

 

 گوند
 شار

 هێزی کار رێژەی بێکاری



 2102رووپێوی هێزی کار لە هەرێمی کوردستان 

 

 05  ن )بەشی دانیشتوان و هێزی کار( دەستەی ئاماری هەرێمی کوردستا        
 

 2102( رێژەی چاالکی ئابوری بەپێی پارێزگاکانی هەرێم، رووپێوی هێزی کار 2شێوەی )

 

 

 

 

 

 

ەی چاالکی ئابوری لەناو ەکە ئاماژە دەکات بۆ ئەوەی کە رێژئەنجامەکانی رووپێو

(ە، پاشان هەڵگرانی بڕوانامەی 66.0کەسانی خاوەن بڕوانامەی ماستەر و دکتۆرا )%

(، بەاڵم کەمترین رێژەی چاالکی ئابوری لەناو هەڵگرانی بڕوانامەی 60.8بەکالۆریۆس )%

 (.22.4ەویش کەسانی بێ بڕوانامە بە رێژەی )( پاش ئ03.0بنەڕەتیدا بوو )%

 

 2102( رێژەی چاالکی ئابوری بەپێی ئاستی خوێندن، رووپێوی هێزی کار 01شێوەی )

ساڵ یان  15ناچاالکی ئابوری کەسانی 

ساڵ یان زیاتر 15چاالکی ئابوری کەسانی  زیاتر  

ساڵ یان زیاتر 15ناچاالکی ئابوری کەسانی   

ساڵ یان زیاتر 15چاالکی ئابوری کەسانی   

 دهۆک         سلێمانی          هەولێر    کوردستان هەرێمی   

مە
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 2102رووپێوی هێزی کار لە هەرێمی کوردستان 

 

 08  ن )بەشی دانیشتوان و هێزی کار( دەستەی ئاماری هەرێمی کوردستا        
 

کن لە بەاڵم بەپێی ژینگە و رەگەز رێژەی چاالکیی ئابوری بۆ نێرینە لە شار و گوند نزی

ری مێینە لە هێزی کار کە (، ئەم رێژەیەش بەرزترە لە رێژەی بەشدا88یەکتر و دەگاتە )%

 ( لە گوند. 0.2( لە شار و )%03.0دەگاتە )%

 

 2102( رێژەی چاالکی ئابوری بەپێی ژینگە و رەگەز، رووپێوی هێزی کار 00شێوەی )

 

(، 36.4ساڵ و زیاتر لە هەرێمی بریتی بوو لە )% 05رێژەی چاالکی ئابوری بۆ کەسانی 

 ( بوو لەسەر ئاستی هەرێم.08.8ری )%بەاڵم رێژەی کەسانی ناچاالکی ئابو

 

 2102( رێژەی چاالکیی ئابوری بەپێی ژینگە، رووپێوی هێزی کار 02شێوەی )

ساڵ یان زیاتر 15ناچاالکی ئابوری کەسانی   

ساڵ یان زیاتر 15چاالکی ئابوری کەسانی   

ساڵ یان زیاتر 15چاالکی ئابوری کەسانی   

زیاترساڵ یان  15ناچاالکی ئابوری کەسانی   

 مێ نێر
 کۆ

 

 مێ نێر
 گوند

 

 مێ نێر
 شار 

 

 شار                گوند                      کۆ       



 2102رووپێوی هێزی کار لە هەرێمی کوردستان 

 

 00  ن )بەشی دانیشتوان و هێزی کار( دەستەی ئاماری هەرێمی کوردستا        
 

 

 کاری فەرمی و نافەرمی 

یەکێک لە گرنگترین نیشاندەرەکانی رووپێوی کار بریتیە لە کاری فەرمی و نافەرمی، ئەم 

(ە و کاری 50.6رێمی کوردستان )رووپێوە نیشانی دەدات کە رێژەی کاری فەرمی لە هە

( و نزمترین رێژە لە 53.5(ە.بەرزترین رێژەی کاری فەرمی لە هەولێرە )46.2نافەرمی )

( و نزمترین رێژە لە 42.2(. بەاڵم بەرزترین رێژەی کاری نافەرمی لە دهۆکە )51.0دهۆکە )

 (.48.5هەولێرە )

 

 2102ی کار ( رێژەی کاری فەرمی و نافەرمی، رووپێوی هێز03شێوەی )

 

 

 

 

 

 

رێژەی نێرینە بەرزترینە بۆ کاری نافەرمی لەسەر ئاستی هەرێم و پارێزگاکان، و رێژەی 

مێینە بۆ کاری فەرمی بەرزترینە لەسەر ئاستی هەرێم و پارێزگاکان. رێژەی کاری 

م کاری اڵ( بۆ مێینە. بە63بەرامبەر ) (48.2فەرمی بۆ نێرینە لەسەر ئاستی هەرێم )

 ( بۆ مێینە.00( بەرامبەر )53.0رێژەی نێرینە ) نافەرمی

لەسەر ئاستی پارێزگاکان بەرزترین رێژە بۆ کاری نافەرمی بۆ مێینە لە پارێزگای هەولێرە 

(، بەاڵم بەرزترین رێژەی کاری فەرمی 55( و بەرزترین رێژەی نێرینە لە سلێمانیە )21.2)

 ( بۆ نێرینە لە پارێزگای هەولێر.42.5( بەرامبەر )60.5بۆ مێێنە لە پارێزگای دهۆکە )

 فەرمی

 نافەرمی

 دهۆک           سلێمانی                هەولێر        کوردستان هەرێمی   



 2102رووپێوی هێزی کار لە هەرێمی کوردستان 

 

 06  ن )بەشی دانیشتوان و هێزی کار( دەستەی ئاماری هەرێمی کوردستا        
 

 2102( کاری فەرمی و نافەرمی بەپێی پارێزگا و رەگەز، رووپێوی هێزی کار 04شێوەی )

 

 

 

 

 

ساڵ و  05کاری سنووردار بەهۆی کەمی کاتژمێرەکانی کار بۆ کەسانی 

 زیاتر

ۆی ت کە رێژەی کاری سنووردار بەهرووپێوی هێزی کار نیشانی دەدائەنجامەکانی 

ساڵ یان  05کاتژمێر یان کەمتر بۆ کەسانی تەمەن  (34کەمی کاتژمێرەکانی کارەوە )

 (. 00.4( کاتژمێر یان زیاتر رێژەکە دەگاتە )35( بەاڵم بۆ )22.8زیاتر لە هەرێم دەگاتە )

( 34(یە بۆ کاری )03.2ێژەی کاری سنوورداری هەیە کە )هەولێر بەرزترین رپارێزگای 

 (. 02.8( پاشان سلێمانی )28.0ەی )بەڕێژ کپاشان دهۆ کاتژمێر یان کەمتر،
  

( رێژەی کاری سنووردار بەهۆی کەمی کاتژمێری کارەوە بەپێی پارێزگاکان، 05شێوەی )

 2102رووپێوی هێزی کار 

 

 

 فەرمی

 نافەرمی

 مێ نێر
 هەرێمی کوردستان
 

 مێ نێر
 هەولێر 

 

 مێ نێر
 سلێمانی

 

 مێ نێر
 دهۆک

 

 دهۆک               سلێمانی                هەولێر        کوردستان هەرێمی   



 2102رووپێوی هێزی کار لە هەرێمی کوردستان 

 

 02  ن )بەشی دانیشتوان و هێزی کار( دەستەی ئاماری هەرێمی کوردستا        
 

 ئەم رێژەیە لەنێوان نێرینە کەمتر بووە لە رێژەی مێینە لەسەر ئاستی هەرێم و پارێزگاکان. 

کاری سنووردار بەهۆی کەمی کاتژمێری کارەوە بەپێی رەگەز و ( رێژەی 08شێوەی )

 2102پارێزگاکان، رووپێوی هێزی کار 

  

 

 

 

 

 

 چاالکی کشتوکاڵی، پێشەسازی و خزمەتگوزاری 

لە چاالکی خزمەتگوزاریدا بووە ساڵ یان زیاتر  05بەرزترین رێژەی کەسانی تەمەن 

( و 08.8پیشەسازی بەڕێژەی )% پاشان چاالکی (00.3لەسەر ئاستی هەرێم )%

استی پارێزگاکان رێژەی (، بەاڵم لەسەر ئ8.0نزمترین رێژە بۆ چاالکی کشتوکاڵی بوو )%

(، پاشان 02.2بەشداری لە چاالکی خزمەتگوزاری لە پارێزگای هەولێر بەرزترینە )%

 (. 05.0( و پاشان سلێمانی بەڕێژەی )%06.3دهۆک بەڕێژەی )%

لە چاالکی پیشەسازی لە سلێمانی بەرزترین بوو بەڕێژەی بەاڵم رێژەی بەشداری 

 (.05.2(، پاشان دهۆک )06.4%)%

 

 

کاتژمێر 34کەمتر لە   

کاتژمێر 35زیاتر لە   

 مێ نێر
 هەرێمی کوردستان
 

 مێ نێر
 هەولێر 

 

 مێ نێر
 سلێمانی

 

 مێ نێر
 دهۆک

 



 2102رووپێوی هێزی کار لە هەرێمی کوردستان 

 

 21  ن )بەشی دانیشتوان و هێزی کار( دەستەی ئاماری هەرێمی کوردستا        
 

( رێژەی بەشداری لە چاالکییە ئابورییە جیاوازەکاندا لەسەر ئاستی 00شێوەی )

   2102پارێزگاکان و هەرێم، رووپێوی هێزی کار 

رینە لە چاالکی خزمەتگوزاری بەاڵم رێژەی بەشداری بەپێی رەگەز بۆ مێینە بەرزترە لە نێ

و کشتوکاڵیدا لەسەر ئاستی هەرێم، رێژەی بەشداری مێینە لە چاالکی خزمەتگوزاری 

(ە. رێژەی بەشداری مێینە لە چاالکی کشتوکاڵیدا دەگاتە 05.4( و بۆ نێرینە )62.3%)%

(. بەاڵم رێژەی بەشداری نێرینە لە چاالکی پیشەسازیدا دەگاتە 8( و نێرینە )8.6%)%

 (.3.2( و بۆ مێینە دەگاتە )06.8%)%

 اوازەکان بەپێی رەگەز و پارێزگا،( رێژەی بەشداران لە چاالکییە ئابورییە جی06شێوەی )

 2102رووپێوی هێزی کار 

 

 

 چاالکی کشتوکاڵی

 چاالکی پیشەسازی

 چاالکی خزمەتگوزاری

 چاالکی کشتوکاڵی

 چاالکی پیشەسازی
 چاالکی

خزمەتگوزاری   

 مێ نێر   
 هەرێمی کوردستان
 

 مێ     نێر  
 هەولێر       

 

 مێ نێر    
 سلێمانی

 

 مێ نێر  
 دهۆک       

 

 دهۆک              نی  سلێما             هەولێر        کوردستان هەرێمی 



 2102رووپێوی هێزی کار لە هەرێمی کوردستان 

 

 20  ن )بەشی دانیشتوان و هێزی کار( دەستەی ئاماری هەرێمی کوردستا        
 

 رێژەی بەشداران لە کەرتەکاندا 

(، بە بەراورد بە کەرتی 51رێژەی بەشداران لە کەرتی گشتیدا بەرزترینە کە دەگاتە )%

 ( بۆ کەرتەکانی تر. 0( و )%42یبەت کە دەگاتە )%تا

 

( رێژەی بەشداران لە کەرتەکان لەسەر ئاستی هەرێم، رووپێوی هێزی کار 02شێوەی )

2102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کەرتی گشتی

 کەرتی تایبەت
 هیتر



 2102رووپێوی هێزی کار لە هەرێمی کوردستان 

 

 22  ن )بەشی دانیشتوان و هێزی کار( دەستەی ئاماری هەرێمی کوردستا        
 

 خشتە وردەکارییەکان



چاالکناچاالکچاالکناچاالکچاالکناچاالکچاالکناچاالکچاالکناچاالکچاالکناچاالکچاالکناچاالکچاالکناچاالکچاالکناچاالک

%28.3%71.7%1.7%98.3%64.4%35.6%29.5%70.5%2.1%97.9%69.2%30.8%27.9%72.1%1.5%98.5%62.8%37.2بڕوانامە بێ

%52.4%47.6%4.3%95.7%84.3%15.7%57.7%42.3%3.5%96.5%91.4%8.6%50.9%49.1%4.5%95.5%82.2%17.8سەرەتایی

%25.5%74.5%6.9%93.1%40.1%59.9%23.2%76.8%4.0%96.0%36.3%63.7%26.0%74.0%7.4%92.6%41.0%59.0ناوەندیی

%14.4%85.6%3.2%96.8%23.8%76.2%17.9%82.1%2.6%97.4%26.0%74.0%13.9%86.1%3.2%96.8%23.4%76.6بنەڕەتی

%40.2%59.8%22.3%77.7%52.1%47.9%36.7%63.3%17.7%82.3%41.8%58.2%40.6%59.4%22.6%77.4%53.9%46.1ئامادەیی

%81.5%18.5%72.9%27.1%89.8%10.2%78.5%21.5%57.7%42.3%90.1%9.9%82.0%18.0%74.5%25.5%89.7%10.3پەمانگا

%87.2%12.8%82.4%17.6%89.9%10.1%84.6%15.4%0.%0.%84.6%15.4%87.4%12.6%82.4%17.6%90.7%9.3بەکالۆریۆس

%26.9%23.1%0.%0.%26.9%23.1%0.%0.%0.%0.%0.%0.%26.9%23.1%0.%0.%26.9%23.1بااڵ دبلۆمی

%88.2%11.8%89.1%10.9%86.7%13.3%0.%0.%0.%0.%0.%0.%88.2%11.8%89.1%10.9%86.7%13.3دکتۆرا و ماستەر

%35.6%64.4%8.0%92.0%64.1%35.9%34.9%65.1%3.4%96.6%68.2%31.8%35.8%64.2%9.3%90.7%62.9%37.1کۆ

%30.7%69.3%5.3%94.7%67.0%33.0%37.3%62.7%9.8%90.2%72.1%27.9%29.3%70.7%4.4%95.6%65.9%34.1بڕوانامە بێ

%56.2%43.8%11.6%88.4%82.4%17.6%53.7%46.3%9.6%90.4%84.4%15.6%56.6%43.4%11.9%88.1%82.1%17.9سەرەتایی

%46.3%53.7%19.9%80.1%66.4%33.6%36.5%63.5%11.2%88.8%62.9%37.1%47.3%52.7%21.0%79.0%66.8%33.2ناوەندیی

%14.3%85.7%1.9%98.1%25.8%74.2%17.9%82.1%4.4%95.6%22.2%77.8%13.9%86.1%1.8%98.2%26.3%73.7بنەڕەتی

%34.9%65.1%20.1%79.9%47.8%52.2%21.0%79.0%6.5%93.5%36.5%63.5%36.1%63.9%21.4%78.6%48.7%51.3ئامادەیی

%84.2%15.8%82.7%17.3%85.8%14.2%87.2%12.8%93.2%6.8%77.5%22.5%83.9%16.1%81.7%18.3%86.3%13.7پەمانگا

%80.8%19.2%73.5%26.5%87.3%12.7%87.1%12.9%77.1%22.9%97.3%2.7%80.7%19.3%73.8%26.2%86.7%13.3بەکالۆریۆس

%50.0%0.%50.0%0.%50.0%0.%0.%0.%0.%0.%0.%0.%50.0%0.%50.0%0.%50.0%0.بااڵ دبلۆمی

%88.8%11.2%50.0%0.%88.7%11.3%50.0%0.%0.%0.%50.0%0.%88.8%11.2%50.0%0.%88.6%11.4دکتۆرا و ماستەر

%40.3%59.7%15.0%85.0%66.6%33.4%39.3%60.7%13.0%87.0%67.8%32.2%40.4%59.6%15.3%84.7%66.4%33.6کۆ

کۆ
نێر

کۆ
کۆ

مێنێرمێنێر خوێندن ئاستی

شار

مێ

دهۆک

سلێمانی

كۆ
گوند

   پارێزگاکان و هەرێم ئاستی لەسەر رهگەز و ژینگە خوێندن، ئاستی بەپێی کار هێزی لە بەشداری تێکڕای (1) خشتەی
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چاالکناچاالکچاالکناچاالکچاالکناچاالکچاالکناچاالکچاالکناچاالکچاالکناچاالکچاالکناچاالکچاالکناچاالکچاالکناچاالک

%29.1%70.9%5.1%94.9%66.7%33.3%30.1%69.9%6.2%93.8%66.9%33.1%28.6%71.4%4.8%95.2%66.6%33.4بڕوانامە بێ

%49.2%50.8%10.3%89.7%78.0%22.0%51.2%48.8%6.5%93.5%74.2%25.8%48.8%51.2%10.9%89.1%79.0%21.0سەرەتایی

%43.7%56.3%12.2%87.8%65.9%34.1%43.8%56.2%13.4%86.6%59.6%40.4%43.7%56.3%12.1%87.9%66.9%33.1ناوەندیی

%17.4%82.6%3.6%96.4%28.3%71.7%14.4%85.6%1.5%98.5%21.5%78.5%17.9%82.1%3.8%96.2%29.8%70.2بنەڕەتی

%44.3%55.7%21.8%78.2%57.5%42.5%42.1%57.9%19.4%80.6%46.1%53.9%44.6%55.4%21.9%78.1%59.0%41.0ئامادەیی

%79.4%20.6%71.3%28.7%86.2%13.8%71.2%28.8%48.1%51.9%79.9%20.1%80.0%20.0%72.0%28.0%86.8%13.2پەمانگا

%80.0%20.0%70.2%29.8%85.4%14.6%74.3%25.7%68.0%32.0%74.6%25.4%80.2%19.8%70.3%29.7%85.9%14.1بەکالۆریۆس

%39.9%60.1%32.1%67.9%42.1%57.9%50.0%0.%0.%0.%50.0%0.%35.1%64.9%32.1%67.9%26.0%74.0بااڵ دبلۆمی

%89.6%10.4%47.0%3.0%90.9%9.1%100.0%0.%0.%0.%100.0%0.%89.4%10.6%47.0%3.0%90.7%9.3دکتۆرا و ماستەر

%38.1%61.9%11.6%88.4%66.2%33.8%34.2%65.8%7.2%92.8%63.0%37.0%39.0%61.0%12.7%87.3%67.0%33.0کۆ

%29.4%70.6%4.3%95.7%66.1%33.9%31.9%68.1%5.9%94.1%69.1%30.9%28.7%71.3%3.8%96.2%65.3%34.7بڕوانامە بێ

%52.9%47.1%9.4%90.6%81.4%18.6%53.8%46.2%6.6%93.4%82.4%17.6%52.7%47.3%9.9%90.1%81.1%18.9سەرەتایی

%37.6%62.4%12.9%87.1%56.9%43.1%32.5%67.5%9.5%90.5%48.6%51.4%38.4%61.6%13.4%86.6%58.2%41.8ناوەندیی

%13.7%86.3%2.9%97.1%23.3%76.7%11.8%88.2%1.9%98.1%18.0%82.0%14.0%86.0%3.0%97.0%24.3%75.7بنەڕەتی

%39.1%60.9%21.0%79.0%52.3%47.7%31.8%68.2%10.4%89.6%41.7%58.3%39.8%60.2%21.7%78.3%53.5%46.5ئامادەیی

%82.0%18.0%77.1%22.9%86.8%13.2%80.0%20.0%76.7%23.3%82.8%17.2%82.2%17.8%77.1%22.9%87.2%12.8پەمانگا

%81.6%18.4%73.4%26.6%87.2%12.8%82.0%18.0%72.4%27.6%87.2%12.8%81.7%18.3%73.7%26.3%87.2%12.8بەکالۆریۆس

%50.7%49.3%37.5%62.5%58.0%42.0%50.0%0.%0.%0.%50.0%0.%48.8%51.2%37.5%62.5%54.2%45.8بااڵ دبلۆمی

%88.7%11.3%86.4%13.6%88.5%11.5%100.0%0.%0.%0.%100.0%0.%88.6%11.4%86.4%13.6%88.4%11.6دکتۆرا و ماستەر

%38.4%61.6%12.1%87.9%65.8%34.2%36.0%64.0%7.9%92.1%66.0%34.0%38.9%61.1%13.1%86.9%65.8%34.2کۆ

هەولێر

كوردستان

خوێندن ئاستی

شار

مێنێرمێمێ

   پارێزگاکان و هەرێم ئاستی لەسەر رهگەز و ژینگە خوێندن، ئاستی بەپێی کار هێزی لە بەشداری تێکڕای (1) خشتەی درێژەی

كۆ
گوند

کۆ
کۆ

کۆ
نێرنێر
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<=34 >=35<=34 >=35<=34 >=35

%73.6%26.4%42.2%57.8%77.8%22.2شار

%72.2%27.8%43.4%56.6%73.5%26.5گوند

%73.3%26.7%42.4%57.6%76.8%23.2کۆ

%89.0%11.0%91.5%8.5%88.5%11.5شار

%77.3%22.7%75.4%24.6%78.0%22.0گوند

%87.4%12.6%89.4%10.6%87.1%12.9کۆ

%67.7%32.3%33.6%66.4%73.2%26.8شار

%70.3%29.7%28.4%71.6%75.0%25.0گوند

%68.1%31.9%32.6%67.4%73.6%26.4کۆ

%78.3%21.7%63.8%36.2%80.8%19.2شار

%72.9%27.1%49.0%51.0%75.4%24.6گوند

%77.4%22.6%62.1%37.9%79.9%20.1کۆ

کۆمێ

ساڵوزیاتربەپێیژینگە،رهگەزوپارێزگا15وخواستلەسەرکاریزیادەبۆدانیشتوانیتەمەن(بێکاریشاراوە)تێکڕایکەمکاری(2)خشتەی

كوردستان

ژینگەپارێزگا

رهگەز

دهۆک

سلێمانی

هەولێر

نێر
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کار تێکڕای
 تێکڕای

بێکاری
کار تێکڕای

 تێکڕای

بێکاری
کار تێکڕای

 تێکڕای

بێکاری
کار تێکڕای

 تێکڕای

بێکاری
کار تێکڕای

 تێکڕای

بێکاری
کار تێکڕای

 تێکڕای

بێکاری
کار تێکڕای

 تێکڕای

بێکاری
کار تێکڕای

 تێکڕای

بێکاری
کار تێکڕای

 تێکڕای

بێکاری

%6.3%93.7%24.6%75.4%5.6%94.4%8.8%91.2%27.5%72.5%8.2%91.8%5.4%94.6%24.3%75.7%4.7%95.3بڕوانامە بێ

%6.8%93.2%11.5%88.5%6.6%93.4%10.0%90.0%17.4%82.6%9.9%90.1%5.8%94.2%10.6%89.4%5.6%94.4سەرەتایی

%10.0%90.0%20.4%79.6%8.1%91.9%19.1%80.9%38.0%62.0%16.1%83.9%8.4%91.6%18.1%81.9%6.6%93.4ناوەندیی

%11.5%88.5%0.%100.0%12.6%87.4%13.5%86.5%0.%50.0%14.6%85.4%10.5%89.5%0.%100.0%11.4%88.6بنەڕەتی

%11.6%88.4%16.0%84.0%9.9%90.1%24.2%75.8%63.8%36.2%21.6%78.4%10.1%89.9%14.4%85.6%8.3%91.7ئامادەیی

%16.7%83.3%21.4%78.6%12.7%87.3%31.5%68.5%32.5%67.5%32.9%67.1%14.9%85.1%20.9%79.1%9.5%90.5(دبلۆم) پەمانگا

%8.0%92.0%11.4%88.6%6.9%93.1%5.5%94.5%0.%0.%5.5%94.5%8.3%91.7%11.4%88.6%7.1%92.9بەکالۆریۆس

%0.%50.0%0.%0.%0.%50.0%0.%0.%0.%0.%0.%0.%0.%50.0%0.%0.%0.%50.0بااڵ دبلۆمی

%0.%100.0%0.%100.0%0.%100.0%0.%0.%0.%0.%0.%0.%0.%100.0%0.%100.0%0.%100.0دکتۆرا و ماستەر

%8.3%91.7%17.8%82.2%6.9%93.1%11.3%88.7%27.0%73.0%10.4%89.6%7.4%92.6%16.9%83.1%5.9%94.1کۆ

%5.5%94.5%26.4%73.6%3.2%96.8%5.1%94.9%22.8%77.2%2.5%97.5%5.6%94.4%28.1%71.9%3.4%96.6بڕوانامە بێ

%7.4%92.6%41.9%58.1%4.5%95.5%6.9%93.1%48.7%51.3%3.4%96.6%7.5%92.5%41.2%58.8%4.7%95.3سەرەتایی

%10.6%89.4%31.9%68.1%5.6%94.4%13.8%86.2%37.9%62.1%9.9%90.1%10.2%89.8%31.5%68.5%5.1%94.9ناوەندیی

%7.2%92.8%26.2%73.8%4.7%95.3%17.2%82.8%57.6%42.4%4.3%95.7%6.6%93.4%22.9%77.1%4.7%95.3بنەڕەتی

%8.2%91.8%19.8%80.2%4.0%96.0%3.5%96.5%21.7%78.3%3.3%96.7%8.5%91.5%20.3%79.7%4.1%95.9ئامادەیی

%10.6%89.4%14.4%85.6%6.8%93.2%17.2%82.8%20.9%79.1%8.5%91.5%10.1%89.9%13.5%86.5%6.8%93.2(دبلۆم) پەمانگا

%14.6%85.4%20.1%79.9%10.4%89.6%33.3%66.7%52.3%47.7%11.8%88.2%14.0%86.0%18.6%81.4%10.5%89.5بەکالۆریۆس

%0.%50.0%0.%50.0%0.%50.0%0.%0.%0.%0.%0.%0.%0.%50.0%0.%50.0%0.%50.0بااڵ دبلۆمی

%0.%100.0%0.%50.0%0.%100.0%0.%50.0%0.%0.%0.%50.0%0.%100.0%0.%50.0%0.%100.0دکتۆرا و ماستەر

%8.1%91.9%22.8%77.2%4.6%95.4%8.0%92.0%29.7%70.3%3.8%96.2%8.1%91.9%22.2%77.8%4.7%95.3کۆ

خوێندن ئاستیپارێزگا
مێنێر

ژینگە

شار

دهۆک

سلێمانی

کۆگوند

مێنێر

پارێزگاکان و هەرێم ئاستی لەسەر رهگەز و ژینگە خوێندن، ئاستی بەپێی زیاتر و ساڵ 15 تاکەکەسی بۆ بێکاری و کار تێکڕای (3) خشتەی

کۆ کۆمێنێرکۆ
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کار تێکڕای
 تێکڕای

بێکاری
کار تێکڕای

 تێکڕای

بێکاری
کار تێکڕای

 تێکڕای

بێکاری
کار تێکڕای

 تێکڕای

بێکاری
کار تێکڕای

 تێکڕای

بێکاری
کار تێکڕای

 تێکڕای

بێکاری
کار تێکڕای

 تێکڕای

بێکاری
کار تێکڕای

 تێکڕای

بێکاری
کار تێکڕای

 تێکڕای

بێکاری

%5.4%94.6%22.9%77.1%3.3%96.7%2.0%98.0%4.8%95.2%1.7%98.3%6.7%93.3%31.3%68.7%3.9%96.1بڕوانامە بێ

%6.1%93.9%33.6%66.4%3.4%96.6%2.8%97.2%7.7%92.3%2.5%97.5%6.9%93.1%36.0%64.0%3.7%96.3سەرەتایی

%8.5%91.5%35.3%64.7%5.3%94.7%7.1%92.9%29.7%70.3%1.4%98.6%8.7%91.3%34.1%65.9%5.9%94.1ناوەندیی

%17.1%82.9%57.9%42.1%10.6%89.4%19.0%81.0%100.0%0.%14.0%86.0%16.8%83.2%56.1%43.9%10.3%89.7بنەڕەتی

%9.7%90.3%14.2%85.8%8.8%91.2%5.3%94.7%35.3%64.7%4.1%95.9%10.1%89.9%13.9%86.1%9.3%90.7ئامادەیی

%11.2%88.8%16.5%83.5%8.0%92.0%7.6%92.4%25.8%74.2%1.0%99.0%11.4%88.6%16.1%83.9%8.5%91.5(دبلۆم) پەمانگا

%8.6%91.4%16.7%83.3%4.9%95.1%4.5%95.5%0.%100.0%7.7%92.3%8.8%91.2%17.2%82.8%4.9%95.1بەکالۆریۆس

%14.0%86.0%0.%100.0%16.7%83.3%0.%50.0%0.%0.%0.%50.0%14.0%86.0%0.%100.0%16.7%33.3بااڵ دبلۆمی

%11.2%88.8%0.%50.0%11.2%88.8%0.%100.0%0.%0.%0.%100.0%11.5%88.5%0.%50.0%11.5%88.5دکتۆرا و ماستەر

%7.5%92.5%22.1%77.9%4.8%95.2%3.2%96.8%11.0%89.0%2.3%97.7%8.4%91.6%23.7%76.3%5.4%94.6کۆ

%5.7%94.3%24.5%75.5%3.9%96.1%4.9%95.1%13.3%86.7%3.9%96.1%5.9%94.1%29.6%70.4%3.9%96.1بڕوانامە بێ

%6.9%93.1%35.5%64.5%4.7%95.3%6.4%93.6%32.1%67.9%5.3%94.7%7.0%93.0%36.2%63.8%4.6%95.4سەرەتایی

%9.9%90.1%32.0%68.0%6.1%93.9%13.4%86.6%48.2%51.8%8.5%91.5%9.5%90.5%30.3%69.7%5.7%94.3ناوەندیی

%13.4%86.6%47.9%52.1%9.7%90.3%16.3%83.7%60.7%39.3%13.5%86.5%12.9%87.1%46.7%53.3%9.1%90.9بنەڕەتی

%9.5%90.5%17.8%82.2%7.1%92.9%10.1%89.9%20.5%79.5%8.9%91.1%9.5%90.5%17.7%82.3%6.9%93.1ئامادەیی

%12.1%87.9%16.4%83.6%8.5%91.5%19.0%81.0%23.1%76.9%15.1%84.9%11.5%88.5%15.9%84.1%7.9%92.1(دبلۆم) پەمانگا

%11.2%88.8%17.6%82.4%7.6%92.4%13.4%86.6%38.3%61.7%6.8%93.2%11.1%88.9%16.9%83.1%7.7%92.3بەکالۆریۆس

%12.5%87.5%0.%100.0%14.5%85.5%0.%50.0%0.%0.%0.%50.0%12.5%87.5%0.%100.0%14.5%85.5بااڵ دبلۆمی

%6.3%93.7%0.%100.0%7.0%93.0%0.%100.0%0.%0.%0.%100.0%6.4%93.6%0.%100.0%7.1%92.9دکتۆرا و ماستەر

%7.9%92.1%22.0%78.0%5.2%94.8%7.0%93.0%21.1%78.9%5.2%94.8%8.1%91.9%22.1%77.9%5.2%94.8کۆ

کۆمێنێرکۆمێنێر

پارێزگاکان و هەرێم ئاستی لەسەر رهگەز و ژینگە خوێندن، ئاستی بەپێی زیاتر و ساڵ 15 تاکەکەسی بۆ بێکاری و کار تێکڕای (3) خشتەی درێژەی

خوێندن ئاستیپارێزگا

ژینگە

کۆگوندشار

کۆمێنێر

هەولێر

 هەرێمی

کوردستان
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بێکاری تێکڕایکار تێکڕایبێکاری تێکڕایکار تێکڕایبێکاری تێکڕایکار تێکڕایبێکاری تێکڕایکار تێکڕایبێکاری تێکڕایکار تێکڕایبێکاری تێکڕایکار تێکڕایبێکاری تێکڕایکار تێکڕایبێکاری تێکڕایکار تێکڕایبێکاری تێکڕایکار تێکڕای

15-19 79.7%20.3%59.6%40.4%78.5%21.5%75.5%24.5%72.5%27.5%75.6%24.4%78.2%21.8%63.2%36.8%77.5%22.5%

20-24 87.6%12.4%59.9%40.1%83.6%16.4%80.5%19.5%39.6%60.4%78.3%21.7%85.8%14.2%56.7%43.3%82.3%17.7%

25-29 92.5%7.5%79.1%20.9%89.9%10.1%91.6%8.4%89.7%10.3%91.4%8.6%92.3%7.7%79.3%20.7%90.2%9.8%

30-34 96.4%3.6%91.0%9.0%95.6%4.4%95.5%4.5%64.8%35.2%93.4%6.6%96.3%3.7%88.5%11.5%95.3%4.7%

35-39 98.3%1.7%92.3%7.7%97.3%2.7%95.7%4.3%100.0%.0%96.0%4.0%97.8%2.2%93.1%6.9%97.1%2.9%

40-44 98.1%1.9%97.9%2.1%98.1%1.9%94.7%5.3%83.1%16.9%94.3%5.7%97.3%2.7%96.1%3.9%97.3%2.7%

45-49 98.1%1.9%87.1%12.9%96.5%3.5%93.2%6.8%100.0%.0%93.6%6.4%97.1%2.9%88.4%11.6%96.0%4.0%

50-54 100.0%.0%100.0%.0%100.0%.0%95.7%4.3%76.9%23.1%92.8%7.2%99.2%.8%96.0%4.0%98.6%1.4%

55-59 97.7%2.3%100.0%.0%97.9%2.1%87.9%12.1%50.0%.0%88.1%11.9%95.9%4.1%100.0%.0%96.2%3.8%

60-64 98.2%1.8%50.0%.0%98.3%1.7%100.0%.0%50.0%.0%100.0%.0%98.5%1.5%50.0%.0%98.6%1.4%

65+ 94.7%5.3%100.0%.0%94.9%5.1%85.5%14.5%.0%50.0%75.7%24.3%92.1%7.9%70.1%29.9%90.1%9.9%

%8.3%91.7%17.8%82.2%6.9%93.1%11.3%88.7%27.0%73.0%10.4%89.6%7.4%92.6%16.9%83.1%5.9%94.1کۆ

15-19 85.1%14.9%78.7%21.3%84.3%15.7%93.8%6.2%48.6%51.4%90.6%9.4%86.6%13.4%63.7%36.3%85.5%14.5%

20-24 88.1%11.9%39.2%60.8%79.4%20.6%93.7%6.3%44.3%55.7%85.2%14.8%88.8%11.2%38.9%61.1%80.2%19.8%

25-29 94.5%5.5%82.0%18.0%91.3%8.7%95.3%4.7%52.4%47.6%86.6%13.4%94.6%5.4%78.6%21.4%90.7%9.3%

30-34 98.1%1.9%78.8%21.2%93.5%6.5%97.7%2.3%90.1%9.9%96.0%4.0%98.0%2.0%79.6%20.4%93.7%6.3%

35-39 97.4%2.6%75.5%24.5%92.7%7.3%96.8%3.2%63.0%37.0%92.0%8.0%97.4%2.6%75.0%25.0%92.8%7.2%

40-44 96.0%4.0%84.7%15.3%94.0%6.0%96.6%3.4%93.0%7.0%96.5%3.5%96.1%3.9%86.2%13.8%94.3%5.7%

45-49 98.6%1.4%92.3%7.7%97.8%2.2%98.7%1.3%80.9%19.1%94.3%5.7%98.6%1.4%89.7%10.3%97.4%2.6%

50-54 96.5%3.5%99.0%1.0%97.1%2.9%100.0%.0%87.6%12.4%93.6%6.4%96.7%3.3%97.8%2.2%96.9%3.1%

55-59 98.5%1.5%98.5%1.5%98.5%1.5%96.4%3.6%92.2%7.8%96.2%3.8%98.3%1.7%98.2%1.8%98.3%1.7%

60-64 99.0%1.0%100.0%.0%99.0%1.0%95.4%4.6%50.0%50.0%95.2%4.8%98.4%1.6%98.9%1.1%98.4%1.6%

65+ 99.3%.7%100.0%.0%99.3%.7%100.0%.0%50.0%.0%100.0%.0%99.4%.6%100.0%.0%99.4%.6%

%8.1%91.9%22.8%77.2%4.6%95.4%8.0%92.0%29.7%70.3%3.8%96.2%8.1%91.9%22.2%77.8%4.7%95.3کۆ

تەمەن گروپی پارێزگا

پارێزگاکان و هەرێم ئاستی لەسەر رهگەز و ژینگە تەمەن، گروپی بەپێی زیاتر و ساڵ 15 تەمەن تاکەکەسی بۆ بێکاری  و کار تێکڕای (4) خشتەی

دهۆک

سلێمانی

ژینگە

کۆگوندشار

کۆ مێنێرکۆمێنێرکۆ مێنێر
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بێکاری تێکڕایکار تێکڕایبێکاری تێکڕایکار تێکڕایبێکاری تێکڕایکار تێکڕایبێکاری تێکڕایکار تێکڕایبێکاری تێکڕایکار تێکڕایبێکاری تێکڕایکار تێکڕایبێکاری تێکڕایکار تێکڕایبێکاری تێکڕایکار تێکڕایبێکاری تێکڕایکار تێکڕای

15-19 84.7%15.3%47.6%52.4%77.3%22.7%92.0%8.0%82.3%17.7%91.2%8.8%86.6%13.4%50.8%49.2%80.4%19.6%

20-24 86.9%13.1%56.8%43.2%81.4%18.6%94.3%5.7%71.7%28.3%92.1%7.9%88.3%11.7%58.5%41.5%83.2%16.8%

25-29 94.1%5.9%71.4%28.6%89.6%10.4%98.1%1.9%86.0%14.0%97.2%2.8%94.8%5.2%72.3%27.7%90.8%9.2%

30-34 97.6%2.4%82.7%17.3%95.0%5.0%98.8%1.2%87.7%12.3%98.1%1.9%97.9%2.1%83.0%17.0%95.6%4.4%

35-39 98.1%1.9%85.5%14.5%96.8%3.2%100.0%.0%86.1%13.9%97.4%2.6%98.4%1.6%84.8%15.2%96.9%3.1%

40-44 98.4%1.6%89.0%11.0%96.8%3.2%99.0%1.0%100.0%.0%99.2%.8%98.6%1.4%90.9%9.1%97.3%2.7%

45-49 94.8%5.2%86.5%13.5%93.1%6.9%98.6%1.4%100.0%.0%98.8%1.2%95.4%4.6%88.3%11.7%94.0%6.0%

50-54 96.2%3.8%96.3%3.7%96.2%3.8%100.0%.0%92.8%7.2%97.9%2.1%96.6%3.4%94.7%5.3%96.4%3.6%

55-59 96.8%3.2%82.5%17.5%93.2%6.8%99.1%.9%100.0%.0%99.2%.8%97.4%2.6%84.9%15.1%94.5%5.5%

60-64 98.0%2.0%50.0%.0%98.1%1.9%98.4%1.6%100.0%.0%98.6%1.4%98.1%1.9%100.0%.0%98.2%1.8%

65+ 98.1%1.9%100.0%.0%98.1%1.9%100.0%.0%.0%.0%100.0%.0%98.5%1.5%100.0%.0%98.6%1.4%

%7.5%92.5%22.1%77.9%4.8%95.2%3.2%96.8%11.0%89.0%2.3%97.7%8.4%91.6%23.7%76.3%5.4%94.6کۆ

15-19 83.1%16.9%54.1%45.9%80.2%19.8%85.2%14.8%77.1%22.9%84.8%15.2%83.6%16.4%60.0%40.0%81.4%18.6%

20-24 87.4%12.6%49.5%50.5%81.0%19.0%89.1%10.9%56.4%43.6%85.7%14.3%87.7%12.3%50.1%49.9%81.8%18.2%

25-29 93.9%6.1%77.6%22.4%90.4%9.6%95.0%5.0%64.2%35.8%91.7%8.3%94.1%5.9%76.4%23.6%90.6%9.4%

30-34 97.5%2.5%81.8%18.2%94.4%5.6%97.6%2.4%83.8%16.2%96.1%3.9%97.5%2.5%81.9%18.1%94.7%5.3%

35-39 97.9%2.1%81.2%18.8%95.1%4.9%97.9%2.1%81.1%18.9%95.5%4.5%97.9%2.1%80.9%19.1%95.2%4.8%

40-44 97.2%2.8%88.9%11.1%95.8%4.2%97.0%3.0%95.3%4.7%96.8%3.2%97.2%2.8%89.6%10.4%96.0%4.0%

45-49 97.2%2.8%88.6%11.4%95.9%4.1%97.0%3.0%88.9%11.1%95.7%4.3%97.2%2.8%88.7%11.3%95.9%4.1%

50-54 96.9%3.1%98.5%1.5%97.1%2.9%98.7%1.3%84.9%15.1%95.7%4.3%97.1%2.9%96.0%4.0%97.0%3.0%

55-59 97.8%2.2%88.9%11.1%96.4%3.6%96.0%4.0%98.9%1.1%96.3%3.7%97.5%2.5%90.0%10.0%96.4%3.6%

60-64 98.5%1.5%100.0%.0%98.6%1.4%97.4%2.6%98.7%1.3%97.5%2.5%98.3%1.7%99.5%.5%98.4%1.6%

65+ 98.0%2.0%100.0%.0%98.1%1.9%97.4%2.6%50.0%50.0%95.3%4.7%97.9%2.1%90.6%9.4%97.5%2.5%

%7.9%92.1%22.0%78.0%5.2%94.8%7.0%93.0%21.1%78.9%5.2%94.8%8.1%91.9%22.1%77.9%5.2%94.8کۆ

کۆمێنێرکۆمێنێر

پارێزگاکان و هەرێم ئاستی لەسەر رهگەز و ژینگە تەمەن، گروپی بەپێی زیاتر و ساڵ 15 تەمەن تاکەکەسی بۆ بێکاری  و کار تێکڕای (4) خشتەی درێژەی

تەمەن گروپیپارێزگا

ژینگە

کۆگوندشار

کۆمێنێر

هەولێر

کوردستان هەرێمی

29



بێکاری تێکڕایکار تێکڕایبێکاری تێکڕایکار تێکڕایبێکاری تێکڕایکار تێکڕایبێکاری تێکڕایکار تێکڕایبێکاری تێکڕایکار تێکڕایبێکاری تێکڕایکار تێکڕایبێکاری تێکڕایکار تێکڕایبێکاری تێکڕایکار تێکڕایبێکاری تێکڕایکار تێکڕای

15-24 85.4%14.6%59.5%40.5%82.2%17.8%78.7%21.3%49.4%50.6%77.4%22.6%83.5%16.5%57.5%42.5%80.9%19.1%

25-34 94.3%5.7%83.6%16.4%92.5%7.5%93.2%6.8%71.1%28.9%92.2%7.8%94.1%5.9%82.9%17.1%92.4%7.6%

35-4498.2%1.8%94.1%5.9%97.7%2.3%95.2%4.8%94.1%5.9%95.1%4.9%97.6%2.4%94.1%5.9%97.2%2.8%

45-54 98.6%1.4%90.4%9.6%97.5%2.5%93.8%6.2%88.4%11.6%93.4%6.6%97.6%2.4%90.4%9.6%96.7%3.3%

55-64 97.9%2.1%100.0%.0%98.0%2.0%91.3%8.7%100.0%.0%91.6%8.4%96.6%3.4%100.0%.0%96.8%3.2%

65+ 94.7%5.3%100.0%.0%94.9%5.1%85.5%14.5%.0%50.0%75.7%24.3%92.1%7.9%70.1%29.9%90.1%9.9%

%8.3%91.7%17.8%82.2%6.9%93.1%11.3%88.7%27.0%73.0%10.4%89.6%7.4%92.6%16.9%83.1%5.9%94.1کۆ

15-24 87.4%12.6%41.0%59.0%80.5%19.5%93.7%6.3%46.0%54.0%86.5%13.5%88.3%11.7%41.5%58.5%81.4%18.6%

25-34 96.2%3.8%80.9%19.1%92.4%7.6%96.3%3.7%68.9%31.1%90.6%9.4%96.2%3.8%79.6%20.4%92.2%7.8%

35-4496.6%3.4%80.0%20.0%93.3%6.7%97.0%3.0%77.4%22.6%94.8%5.2%96.7%3.3%80.5%19.5%93.6%6.4%

45-54 98.0%2.0%95.3%4.7%97.6%2.4%98.8%1.2%78.8%21.2%94.4%5.6%98.1%1.9%92.4%7.6%97.2%2.8%

55-64 98.6%1.4%98.8%1.2%98.6%1.4%95.9%4.1%89.2%10.8%95.7%4.3%98.3%1.7%98.4%1.6%98.3%1.7%

65+ 99.3%.7%100.0%.0%99.3%.7%100.0%.0%50.0%.0%100.0%.0%99.4%.6%100.0%.0%99.4%.6%

%8.1%91.9%22.8%77.2%4.6%95.4%8.0%92.0%29.7%70.3%3.8%96.2%8.1%91.9%22.2%77.8%4.7%95.3کۆ

تەمەن گروپی

پارێزگاکان و هەرێم ئاستی لەسەر رهگەز و ژینگە تەمەن، گروپی بەپێی زیاتر و ساڵ 15 تەمەن کەسانی بۆ بێکاری و کار تێکڕای (5) خشتەی

دهۆک

سلێمانی

پارێزگا

کۆ مێنێرکۆمێنێرکۆ

ژینگە

کۆگوندشار

مێنێر
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بێکاری تێکڕایکار تێکڕایبێکاری تێکڕایکار تێکڕایبێکاری تێکڕایکار تێکڕایبێکاری تێکڕایکار تێکڕایبێکاری تێکڕایکار تێکڕایبێکاری تێکڕایکار تێکڕایبێکاری تێکڕایکار تێکڕایبێکاری تێکڕایکار تێکڕایبێکاری تێکڕایکار تێکڕای

15-24 86.2%13.8%55.2%44.8%80.4%19.6%93.4%6.6%73.7%26.3%91.7%8.3%87.6%12.4%57.1%42.9%82.4%17.6%

25-34 95.6%4.4%76.3%23.7%92.0%8.0%98.5%1.5%86.3%13.7%97.7%2.3%96.2%3.8%76.9%23.1%93.0%7.0%

35-4498.2%1.8%87.7%12.3%96.8%3.2%99.5%.5%91.7%8.3%98.2%1.8%98.5%1.5%88.3%11.7%97.1%2.9%

45-54 95.3%4.7%87.9%12.1%94.1%5.9%99.2%.8%96.5%3.5%98.6%1.4%95.9%4.1%89.7%10.3%94.8%5.2%

55-64 97.3%2.7%82.5%17.5%94.7%5.3%98.9%1.1%100.0%.0%99.1%.9%97.6%2.4%85.7%14.3%95.6%4.4%

65+ 98.1%1.9%100.0%.0%98.1%1.9%100.0%.0%.0%.0%100.0%.0%98.5%1.5%100.0%.0%98.6%1.4%

%7.5%92.5%22.1%77.9%4.8%95.2%3.2%96.8%11.0%89.0%2.3%97.7%8.4%91.6%23.7%76.3%5.4%94.6کۆ

15-24 86.3%13.7%50.3%49.7%80.9%19.1%87.8%12.2%62.3%37.7%85.4%14.6%86.6%13.4%51.7%48.3%81.7%18.3%

25-34 95.6%4.4%79.7%20.3%92.2%7.8%96.2%3.8%72.9%27.1%93.8%6.2%95.7%4.3%79.2%20.8%92.5%7.5%

35-4497.5%2.5%85.0%15.0%95.4%4.6%97.4%2.6%87.0%13.0%96.2%3.8%97.5%2.5%85.2%14.8%95.6%4.4%

45-54 97.1%2.9%91.5%8.5%96.3%3.7%97.5%2.5%87.3%12.7%95.7%4.3%97.2%2.8%90.7%9.3%96.2%3.8%

55-64 98.0%2.0%89.7%10.3%97.1%2.9%96.4%3.6%98.9%1.1%96.7%3.3%97.7%2.3%90.9%9.1%97.0%3.0%

65+ 98.0%2.0%100.0%.0%98.1%1.9%97.4%2.6%50.0%50.0%95.3%4.7%97.9%2.1%90.6%9.4%97.5%2.5%

%7.9%92.1%22.0%78.0%5.2%94.8%7.0%93.0%21.1%78.9%5.2%94.8%8.1%91.9%22.1%77.9%5.2%94.8کۆ

کۆمێنێرکۆمێنێر

پارێزگاکان و هەرێم ئاستی لەسەر رهگەز و ژینگە تەمەن، گروپی بەپێی زیاتر و ساڵ 15 تەمەن کەسانی بۆ بێکاری و کار تێکڕای (5) خشتەی درێژەی

تەمەن گروپیپارێزگا

ژینگە

کۆگوندشار

کۆمێنێر

هەولێر

کوردستان هەرێمی
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بێکاری تێکڕایکار تێکڕایبێکاری تێکڕایکار تێکڕایبێکاری تێکڕایکار تێکڕایبێکاری تێکڕایکار تێکڕایبێکاری تێکڕایکار تێکڕایبێکاری تێکڕایکار تێکڕایبێکاری تێکڕایکار تێکڕایبێکاری تێکڕایکار تێکڕایبێکاری تێکڕایکار تێکڕای

%18.0%82.0%26.2%73.8%16.3%83.7%22.9%77.1%34.9%65.1%22.1%77.9%16.8%83.2%25.3%74.7%14.7%85.3سەڵت

%3.8%96.2%11.7%88.3%3.0%97.0%6.7%93.3%27.2%72.8%5.8%94.2%3.0%97.0%10.1%89.9%2.2%97.8خێزاندار

%0.%100.0%0.%100.0%0.%100.0%0.%0.%0.%0.%0.%0.%0.%100.0%0.%100.0%0.%100.0تەاڵق

%0.%100.0%0.%100.0%0.%100.0%0.%100.0%0.%100.0%0.%100.0%0.%100.0%0.%100.0%0.%100.0بێوەپیاو/بێوەژن

%0.%100.0%0.%50.0%0.%50.0%0.%100.0%0.%50.0%0.%50.0%0.%0.%0.%0.%0.%0.جیابوەوە

%8.3%91.7%17.8%82.2%6.9%93.1%11.3%88.7%27.0%73.0%10.4%89.6%7.4%92.6%16.9%83.1%5.9%94.1کۆ

%15.1%84.9%25.6%74.4%11.7%88.3%11.5%88.5%23.5%76.5%8.0%92.0%15.7%84.3%26.2%73.8%12.2%87.8سەڵت

%5.0%95.0%22.3%77.7%1.8%98.2%6.5%93.5%36.4%63.6%2.0%98.0%4.7%95.3%20.7%79.3%1.7%98.3خێزاندار

%12.7%87.3%29.9%70.1%0.%100.0%33.3%66.7%50.0%0.%0.%100.0%9.8%90.2%24.6%75.4%0.%100.0تەاڵق

%5.7%94.3%6.0%94.0%5.0%95.0%1.7%98.3%2.2%97.8%0.%100.0%6.2%93.8%6.6%93.4%5.5%94.5بێوەپیاو/بێوەژن

%1.2%98.8%50.0%50.0%0.%100.0%50.0%50.0%50.0%50.0%0.%0.%0.%100.0%0.%50.0%0.%100.0جیابوەوە

%8.1%91.9%22.8%77.2%4.6%95.4%8.0%92.0%29.7%70.3%3.8%96.2%8.1%91.9%22.2%77.8%4.7%95.3کۆ

االقلیم ومحافظات كوردستان اقلیم مستوى وعلى والجنس والبیئة االجتماعیة الحالة حسب فأكثر سنة 15 لالفراد والبطالة العاملین معدل (6) جدول

دهۆک

السلیمانیة

کۆ کۆمێنێرکۆ

کۆمەاڵیەتی باریپارێزگا

مێنێر

ژینگە

کۆگوندشار

مێنێر
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بێکاری تێکڕایکار تێکڕایبێکاری تێکڕایکار تێکڕایبێکاری تێکڕایکار تێکڕایبێکاری تێکڕایکار تێکڕایبێکاری تێکڕایکار تێکڕایبێکاری تێکڕایکار تێکڕایبێکاری تێکڕایکار تێکڕایبێکاری تێکڕایکار تێکڕایبێکاری تێکڕایکار تێکڕای

%17.1%82.9%30.8%69.2%12.9%87.1%8.8%91.2%20.8%79.2%7.5%92.5%18.6%81.4%31.6%68.4%14.0%86.0سەڵت

%3.9%96.1%17.2%82.8%1.9%98.1%1.4%98.6%9.7%90.3%5.%99.5%4.5%95.5%18.5%81.5%2.3%97.7خێزاندار

%11.1%88.9%0.%100.0%11.5%88.5%42.5%57.5%0.%50.0%50.0%50.0%0.%100.0%0.%50.0%0.%50.0تەاڵق

%14.2%85.8%13.2%86.8%15.0%85.0%0.%100.0%0.%100.0%0.%100.0%17.3%82.7%16.2%83.8%19.0%81.0بێوەپیاو/بێوەژن

%0.%100.0%0.%100.0%0.%50.0%0.%0.%0.%0.%0.%0.%0.%100.0%0.%100.0%0.%50.0جیابوەوە

%7.5%92.5%22.1%77.9%4.8%95.2%3.2%96.8%11.0%89.0%2.3%97.7%8.4%91.6%23.7%76.3%5.4%94.6کۆ

%16.5%83.5%27.6%72.4%13.4%86.6%14.0%86.0%21.9%78.1%12.8%87.2%17.0%83.0%28.1%71.9%13.6%86.4سەڵت

%4.3%95.7%19.2%80.8%2.1%97.9%4.5%95.5%23.0%77.0%2.5%97.5%4.3%95.7%18.7%81.3%2.0%98.0خێزاندار

%10.8%89.2%21.5%78.5%6.3%93.7%39.4%60.6%34.5%15.5%41.7%58.3%5.1%94.9%17.9%82.1%0.%100.0تەاڵق

%8.2%91.8%7.7%92.3%9.0%91.0%5.%99.5%7.%99.3%0.%100.0%9.9%90.1%9.3%90.7%10.9%89.1بێوەپیاو/بێوەژن

%4.%99.6%2.2%97.8%0.%100.0%7.0%93.0%7.0%93.0%0.%50.0%0.%100.0%0.%100.0%0.%100.0جیابوەوە

%7.9%92.1%22.0%78.0%5.2%94.8%7.0%93.0%21.1%78.9%5.2%94.8%8.1%91.9%22.1%77.9%5.2%94.8کۆ

کۆمێنێرکۆمێنێر

االقلیم ومحافظات كوردستان اقلیم مستوى وعلى والجنس والبیئة االجتماعیة الحالة حسب فأكثر سنة 15 لالفراد والبطالة العاملین معدل (6) جدول درێژەی

کۆمەاڵیەتی باریپارێزگا

ژینگە

کۆگوندشار

کۆمێنێر

هەولێر

کوردستان هەرێمی
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بێکاری تێکڕایکار تێکڕایبێکاری تێکڕایکار تێکڕایبێکاری تێکڕایکار تێکڕایبێکاری تێکڕایکار تێکڕایبێکاری تێکڕایکار تێکڕایبێکاری تێکڕایکار تێکڕایبێکاری تێکڕایکار تێکڕایبێکاری تێکڕایکار تێکڕایبێکاری تێکڕایکار تێکڕای

 و بنووسێت دەتوانێت

بخوێنێتەوە
93.7%6.3%83.0%17.0%92.1%7.9%88.8%11.2%66.0%34.0%87.9%12.1%92.7%7.3%82.0%18.0%91.3%8.7%

 و بنووسێت ناتوانێت

بخوێنێتەوە
95.9%4.1%86.6%13.4%95.2%4.8%91.6%8.4%77.7%22.3%90.9%9.1%94.5%5.5%83.8%16.2%93.8%6.2%

%8.3%91.7%17.8%82.2%6.9%93.1%11.3%88.7%27.0%73.0%10.4%89.6%7.4%92.6%16.9%83.1%5.9%94.1کۆ

 و بنووسێت دەتوانێت

بخوێنێتەوە
95.0%5.0%77.3%22.7%91.5%8.5%96.3%3.7%60.3%39.7%90.8%9.2%95.2%4.8%76.0%24.0%91.4%8.6%

 و بنووسێت ناتوانێت

بخوێنێتەوە
96.9%3.1%82.0%18.0%94.9%5.1%96.0%4.0%90.9%9.1%95.1%4.9%96.8%3.2%85.2%14.8%95.0%5.0%

%8.1%91.9%22.8%77.2%4.6%95.4%8.0%92.0%29.7%70.3%3.8%96.2%8.1%91.9%22.2%77.8%4.7%95.3کۆ

 و بنووسێت دەتوانێت

بخوێنێتەوە
94.3%5.7%77.5%22.5%91.4%8.6%97.6%2.4%78.7%21.3%96.1%3.9%94.8%5.2%77.5%22.5%92.0%8.0%

 و بنووسێت ناتوانێت

بخوێنێتەوە
96.7%3.3%68.2%31.8%92.8%7.2%98.0%2.0%97.6%2.4%97.9%2.1%97.1%2.9%79.4%20.6%94.5%5.5%

%7.5%92.5%22.1%77.9%4.8%95.2%3.2%96.8%11.0%89.0%2.3%97.7%8.4%91.6%23.7%76.3%5.4%94.6کۆ

 و بنووسێت دەتوانێت

بخوێنێتەوە
94.5%5.5%78.1%21.9%91.5%8.5%94.3%5.7%68.0%32.0%91.8%8.2%94.5%5.5%77.3%22.7%91.6%8.4%

 و بنووسێت ناتوانێت

بخوێنێتەوە
96.6%3.4%75.9%24.1%94.1%5.9%95.7%4.3%93.6%6.4%95.5%4.5%96.3%3.7%82.6%17.4%94.5%5.5%

%7.9%92.1%22.0%78.0%5.2%94.8%7.0%93.0%21.1%78.9%5.2%94.8%8.1%91.9%22.1%77.9%5.2%94.8کۆ

پارێزگا
 و نووسین توانای

خوێندنەوە

   پارێزگاکان و هەرێم ئاستی لەسەر رهگەز و ژینگە خوێندنەوە، و نووسین توانای بەپێی زیاتر و ساڵ 15 کەسانی بۆ بێکاری و کار تێکڕای (7) خشتەی

دهۆک

سلێمانی

هەولێر

ژینگە

کۆگوندشار

 هەرێمی

کوردستان

کۆ مێنێرکۆمێنێرکۆ مێنێر
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کۆگوندشارکۆگوندشارکۆگوندشار

15-2478.0%22.0%100.0%76.6%23.4%100.0%77.3%22.7%100.0%

25-34 79.2%20.8%100.0%78.8%21.2%100.0%79.0%21.0%100.0%

35-44 78.4%21.6%100.0%78.9%21.1%100.0%78.7%21.3%100.0%

45-5479.4%20.6%100.0%78.9%21.1%100.0%79.1%20.9%100.0%

55-6478.9%21.1%100.0%80.8%19.2%100.0%79.9%20.1%100.0%

65+78.9%21.1%100.0%74.4%25.6%100.0%76.6%23.4%100.0%

%100.0%21.7%78.3%100.0%22.0%78.0%100.0%21.4%78.6کۆ

15-2486.2%13.8%100.0%85.2%14.8%100.0%85.7%14.3%100.0%

25-34 87.2%12.8%100.0%86.3%13.7%100.0%86.7%13.3%100.0%

35-44 86.8%13.2%100.0%86.1%13.9%100.0%86.4%13.6%100.0%

45-5488.6%11.4%100.0%87.8%12.2%100.0%88.1%11.9%100.0%

55-6487.3%12.7%100.0%87.7%12.3%100.0%87.5%12.5%100.0%

65+87.6%12.4%100.0%89.5%10.5%100.0%88.5%11.5%100.0%

%100.0%13.3%86.7%100.0%13.6%86.4%100.0%13.0%87.0کۆ

پارێزگا

کۆمێنێر

ژینگەژینگەژینگە گروپیتەمەن

دابەشبوونیرێژەییدانیشتوانبەپێیگروپیتەمەن،ژینگەورهگەزلەسەرئاستیپارێزگاکانیهەرێم(8)خشتەی

دهۆک

سلێمانی
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کۆگوندشارکۆگوندشارکۆگوندشار

15-2479.2%20.8%100.0%81.6%18.4%100.0%80.4%19.6%100.0%

25-34 80.8%19.2%100.0%79.0%21.0%100.0%79.9%20.1%100.0%

35-44 81.4%18.6%100.0%80.5%19.5%100.0%81.0%19.0%100.0%

45-5485.7%14.3%100.0%80.9%19.1%100.0%83.2%16.8%100.0%

55-6477.8%22.2%100.0%79.0%21.0%100.0%78.4%21.6%100.0%

65+75.4%24.6%100.0%79.4%20.6%100.0%77.6%22.4%100.0%

%100.0%19.7%80.3%100.0%19.7%80.3%100.0%19.7%80.3کۆ

15-2481.6%18.4%100.0%81.6%18.4%100.0%81.6%18.4%100.0%

25-34 83.0%17.0%100.0%81.8%18.2%100.0%82.4%17.6%100.0%

35-44 83.0%17.0%100.0%82.5%17.5%100.0%82.8%17.2%100.0%

45-5485.6%14.4%100.0%83.5%16.5%100.0%84.4%15.6%100.0%

55-6482.1%17.9%100.0%83.0%17.0%100.0%82.6%17.4%100.0%

65+81.9%18.1%100.0%83.0%17.0%100.0%82.5%17.5%100.0%

%100.0%17.6%82.4%100.0%17.8%82.2%100.0%17.4%82.6کۆ

کۆمێنێر

ژینگەژینگەژینگە

هەولێر

هەرێمیکوردستان

دابەشبوونیرێژەییدانیشتوانبەپێیگروپیتەمەن،ژینگەورهگەزلەسەرئاستیپارێزگاکانیهەرێم(8)درێژەیخشتەی

گروپیتەمەنپارێزگا
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کۆگوندشارکۆگوندشارکۆگوندشار

0-471.2%28.8%100.0%74.3%25.7%100.0%72.8%27.2%100.0%

5--9 72.3%27.7%100.0%71.1%28.9%100.0%71.7%28.3%100.0%

10--1474.0%26.0%100.0%74.2%25.8%100.0%74.1%25.9%100.0%

15-19 78.2%21.8%100.0%76.3%23.7%100.0%77.2%22.8%100.0%

20-24 77.8%22.2%100.0%77.1%22.9%100.0%77.4%22.6%100.0%

25-29 77.9%22.1%100.0%79.6%20.4%100.0%78.8%21.2%100.0%

30-3480.9%19.1%100.0%77.7%22.3%100.0%79.3%20.7%100.0%

35-39 78.3%21.7%100.0%81.1%18.9%100.0%79.8%20.2%100.0%

40-4478.5%21.5%100.0%75.6%24.4%100.0%77.3%22.7%100.0%

45-4978.8%21.2%100.0%74.4%25.6%100.0%76.6%23.4%100.0%

50-54 80.6%19.4%100.0%84.7%15.3%100.0%83.3%16.7%100.0%

55-5978.2%21.8%100.0%81.1%18.9%100.0%79.7%20.3%100.0%

60-64 79.8%20.2%100.0%80.3%19.7%100.0%80.0%20.0%100.0%

65+ 78.9%21.1%100.0%74.4%25.6%100.0%76.6%23.4%100.0%

%100.0%23.9%76.1%100.0%23.9%76.1%100.0%23.9%76.1کۆ

0-486.4%13.6%100.0%87.1%12.9%100.0%86.7%13.3%100.0%

5--9 83.6%16.4%100.0%84.3%15.7%100.0%83.9%16.1%100.0%

10--1484.8%15.2%100.0%84.1%15.9%100.0%84.5%15.5%100.0%

15-19 84.8%15.2%100.0%84.0%16.0%100.0%84.4%15.6%100.0%

20-24 87.7%12.3%100.0%86.5%13.5%100.0%87.1%12.9%100.0%

25-29 86.3%13.7%100.0%84.7%15.3%100.0%85.5%14.5%100.0%

30-3488.3%11.7%100.0%88.2%11.8%100.0%88.2%11.8%100.0%

35-39 86.5%13.5%100.0%85.5%14.5%100.0%86.0%14.0%100.0%

40-4486.9%13.1%100.0%86.8%13.2%100.0%86.9%13.1%100.0%

45-4987.2%12.8%100.0%87.1%12.9%100.0%87.1%12.9%100.0%

50-54 92.1%7.9%100.0%89.0%11.0%100.0%90.1%9.9%100.0%

55-5989.3%10.7%100.0%88.9%11.1%100.0%89.1%10.9%100.0%

60-64 84.0%16.0%100.0%86.1%13.9%100.0%85.1%14.9%100.0%

65+ 87.6%12.4%100.0%89.5%10.5%100.0%88.5%11.5%100.0%

%100.0%13.9%86.1%100.0%14.0%86.0%100.0%13.7%86.3کۆ

پارێزگا

کۆمێنێر

ژینگەژینگەژینگە تەمەن گروپی

 هەرێم پارێزگاکانی ئاستی لەسەر سێکس و ژینگە تەمەن، گروپی بەپێی دانیشتوان رێژەیی دابەشبوونی (9) خشتەی

دهۆک

سلێمانی
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کۆگوندشارکۆگوندشارکۆگوندشار

0--477.8%22.2%100.0%75.7%24.3%100.0%76.8%23.2%100.0%

5--9 75.5%24.5%100.0%77.2%22.8%100.0%76.4%23.6%100.0%

10--1476.7%23.3%100.0%77.8%22.2%100.0%77.2%22.8%100.0%

15-19 76.0%24.0%100.0%81.2%18.8%100.0%78.7%21.3%100.0%

20-24 82.1%17.9%100.0%82.2%17.8%100.0%82.1%17.9%100.0%

25-29 82.9%17.1%100.0%77.8%22.2%100.0%80.3%19.7%100.0%

30-3478.2%21.8%100.0%80.4%19.6%100.0%79.4%20.6%100.0%

35-39 82.0%18.0%100.0%79.6%20.4%100.0%80.8%19.2%100.0%

40-4480.8%19.2%100.0%81.5%18.5%100.0%81.2%18.8%100.0%

45-4984.3%15.7%100.0%79.5%20.5%100.0%81.9%18.1%100.0%

50-54 87.8%12.2%100.0%82.6%17.4%100.0%85.0%15.0%100.0%

55-5975.5%24.5%100.0%77.4%22.6%100.0%76.5%23.5%100.0%

60-64 81.3%18.7%100.0%81.4%18.6%100.0%81.4%18.6%100.0%

65+ 75.4%24.6%100.0%79.4%20.6%100.0%77.6%22.4%100.0%

%100.0%21.0%79.0%100.0%20.9%79.1%100.0%21.1%78.9کۆ

0--478.8%21.2%100.0%79.2%20.8%100.0%79.0%21.0%100.0%

5--9 77.3%22.7%100.0%77.8%22.2%100.0%77.5%22.5%100.0%

10--1478.9%21.1%100.0%78.9%21.1%100.0%78.9%21.1%100.0%

15-19 80.0%20.0%100.0%80.8%19.2%100.0%80.4%19.6%100.0%

20-24 83.1%16.9%100.0%82.5%17.5%100.0%82.8%17.2%100.0%

25-29 83.0%17.0%100.0%80.9%19.1%100.0%81.9%18.1%100.0%

30-3482.9%17.1%100.0%82.9%17.1%100.0%82.9%17.1%100.0%

35-39 83.1%16.9%100.0%82.4%17.6%100.0%82.8%17.2%100.0%

40-4482.9%17.1%100.0%82.7%17.3%100.0%82.8%17.2%100.0%

45-4984.4%15.6%100.0%81.8%18.2%100.0%83.1%16.9%100.0%

50-54 87.9%12.1%100.0%85.7%14.3%100.0%86.6%13.4%100.0%

55-5982.1%17.9%100.0%82.9%17.1%100.0%82.5%17.5%100.0%

60-64 82.1%17.9%100.0%83.3%16.7%100.0%82.7%17.3%100.0%

65+ 81.9%18.1%100.0%83.0%17.0%100.0%82.5%17.5%100.0%

%100.0%19.1%80.9%100.0%19.1%80.9%100.0%19.0%81.0کۆ

کۆمێنێر

ژینگەژینگەژینگە

هەولێر

کوردستان هەرێمی

 هەرێم پارێزگاکانی ئاستی لەسەر سێکس و ژینگە تەمەن، گروپی بەپێی دانیشتوان رێژەیی دابەشبوونی (9) خشتەی درێژەی

تەمەن گروپیپارێزگا
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کۆجیابوەوەبێوەپیاو/بێوەژنتەاڵقخێزاندارسەڵتکۆجیابوەوەبێوەپیاو/بێوەژنتەاڵقخێزاندارسەڵتکۆجیابوەوەبێوەپیاو/بێوەژنتەاڵقخێزاندارسەڵت

%100.0%0.%1.0%1.%54.7%44.2%100.0%1.%1.2%0.%58.7%40.1%100.0%0.%9.%2.%53.6%45.3نێر

%100.0%2.%6.7%1.%54.5%38.4%100.0%6.%7.3%1.%56.5%35.6%100.0%2.%6.6%1.%54.0%39.2مێ

%100.0%1.%3.9%1.%54.6%41.2%100.0%3.%4.3%1.%57.5%37.8%100.0%1.%3.8%1.%53.8%42.2کۆ

%100.0%1.%1.4%2.%56.2%42.1%100.0%0.%8.%1.%56.9%42.3%100.0%1.%1.5%2.%56.1%42.1نێر

%100.0%2.%9.1%3.%54.7%35.7%100.0%3.%6.3%2.%53.4%39.8%100.0%1.%9.5%3.%55.0%35.1مێ

%100.0%1.%5.3%2.%55.5%38.8%100.0%1.%3.7%1.%55.1%41.0%100.0%1.%5.6%2.%55.5%38.5کۆ

%100.0%1.%1.2%1.%59.5%39.1%100.0%0.%1.2%1.%60.3%38.3%100.0%1.%1.2%1.%59.3%39.3نێر

%100.0%2.%8.6%3.%57.7%33.3%100.0%1.%8.2%3.%59.1%32.3%100.0%2.%8.7%3.%57.3%33.5مێ

%100.0%1.%5.0%2.%58.6%36.1%100.0%0.%4.8%2.%59.7%35.2%100.0%2.%5.1%2.%58.3%36.3کۆ

%100.0%1.%1.2%1.%57.0%41.5%100.0%0.%1.1%1.%58.8%40.0%100.0%1.%1.2%2.%56.7%41.8نێر

%100.0%2.%8.4%2.%55.8%35.5%100.0%3.%7.4%2.%56.6%35.6%100.0%2.%8.6%3.%55.6%35.5مێ

%100.0%1.%4.9%2.%56.4%38.4%100.0%1.%4.3%1.%57.7%37.7%100.0%1.%5.0%2.%56.1%38.6کۆ

سێکس

پارزگاکان و هەرێم ئاستی لەسەر سێکس و ژینگە کۆمەاڵیەتی، باری بەپێی دانیشتوان رێژەیی دابەشبوونی (10) خشتەی

دهوك

سلێمانی

هەەولێر

کوردستان هەرێمی

ژینگە

کۆگوندشار پارێزگا
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کۆمێنێرکۆمێنێرکۆمێنێر

%6.7%3.3%8.4%8.8%0.%8.8%6.4%3.3%8.3هەفتەدا یەک لەماوەی گەڕانەوە

%14.8%0.%25.7%48.7%0.%62.2%9.7%0.%16.8زیاتر یان داهاتوو هەفتەی چوار لەماوەی گەڕانەوە

%48.5%87.6%20.6%0.%0.%0.%55.6%90.7%25.4هەفتە چوار پاش گەڕانەوە

%21.3%5.6%33.7%11.5%0.%11.5%22.8%6.0%39.2نەزانراوە ماوەکە

%3.9%3.5%3.2%31.1%50.0%17.6%0.%0.%0.ناگەڕێتەوە

%4.8%0.%8.4%0.%0.%0.%5.5%0.%10.4نازانم

%100.0%100.0%100.0%100.0%50.0%100.0%100.0%100.0%100.0کۆ

%16.6%4.7%24.0%1.0%0.%1.0%16.7%4.8%24.3هەفتەدا یەک لەماوەی گەڕانەوە

%8.3%8.%12.3%2.3%50.0%1.3%8.1%0.%12.3زیاتر یان داهاتوو هەفتەی چوار لەماوەی گەڕانەوە

%33.0%89.2%12.4%56.4%0.%57.2%28.9%89.8%6.3هەفتە چوار پاش گەڕانەوە

%42.2%5.3%51.3%40.3%0.%40.4%46.2%5.3%57.2نەزانراوە ماوەکە

%0.%0.%0.%0.%0.%0.%0.%0.%0.ناگەڕێتەوە

%0.%0.%0.%0.%0.%0.%0.%0.%0.نازانم

%100.0%100.0%100.0%100.0%50.0%100.0%100.0%100.0%100.0کۆ

کار سەر بۆ گەڕانەوە بۆ پێویست ماوەی

سێکس و ژینگە پارێزگا، بەپێی کار سەر بۆ گەڕانەوە بۆ پێویست ماوەی بەپێی دانیشتوان رێژەیی دابەشبوونی (11) خشتەی

دهۆک

سلێمانی

ژینگە

کۆگوندشار پارێزگا
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کۆمێنێرکۆمێنێرکۆمێنێر

%10.0%6.5%12.6%0.%0.%0.%11.1%6.5%15.9هەفتەدا یەک لەماوەی گەڕانەوە

%3.6%1.9%5.6%13.6%0.%13.6%2.4%1.9%3.3زیاتر یان داهاتوو هەفتەی چوار لەماوەی گەڕانەوە

%47.7%55.1%37.5%31.8%50.0%21.2%48.3%55.0%37.9هەفتە چوار پاش گەڕانەوە

%28.5%22.2%35.4%33.7%0.%33.7%27.7%22.2%35.1نەزانراوە ماوەکە

%9.2%12.5%8.9%20.8%0.%31.4%9.5%12.5%7.7ناگەڕێتەوە

%9.%1.9%0.%0.%0.%0.%1.0%1.9%0.نازانم

%100.0%100.0%100.0%100.0%50.0%100.0%100.0%100.0%100.0کۆ

%9.7%5.9%13.2%5.2%0.%6.0%10.4%6.0%14.9هەفتەدا یەک لەماوەی گەڕانەوە

%5.7%1.5%10.1%20.7%6.2%22.1%4.1%1.5%7.5زیاتر یان داهاتوو هەفتەی چوار لەماوەی گەڕانەوە

%45.7%62.8%28.4%24.3%50.0%18.7%46.5%63.0%28.1هەفتە چوار پاش گەڕانەوە

%30.6%18.3%40.8%29.5%0.%31.6%31.1%18.5%43.2نەزانراوە ماوەکە

%6.8%10.0%5.9%20.3%43.8%21.5%6.4%9.6%4.4ناگەڕێتەوە

%1.4%1.5%1.6%0.%0.%0.%1.5%1.5%1.9نازانم

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0کۆ

سێکس و ژینگە پارێزگا، بەپێی کار سەر بۆ گەڕانەوە بۆ پێویست ماوەی بەپێی دانیشتوان رێژەیی دابەشبوونی (11) خشتەی درێژەی

کار سەر بۆ گەڕانەوە بۆ پێویست ماوەیپارێزگا

ژینگە

کۆگوندشار

هەولێر

کوردستان هەرێمی
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کۆمێنێرکۆمێنێرکۆمێنێر

%3.%2.%5.%1.%0.%6.%4.%3.%5.کار سەر بۆ گەڕانەوە چاوەڕوانی

%5.%4.%8.%2.%2.%3.%6.%5.%9.دەستپێکردن چاوەڕوانی و کار دۆزینەوەی

%30.6%19.7%59.7%21.2%11.1%53.8%33.2%22.2%61.0قوتابی

%5.5%1.7%15.6%4.4%6.%16.7%5.8%2.1%15.3خانەنشین

%51.8%70.9%1.3%61.0%79.3%1.9%49.2%68.4%1.1ناوماڵ کاری بۆ تەرخان ماڵەوەی ژنی

%2.4%1.3%5.5%1.8%1.1%4.1%2.6%1.3%5.9کارکردن لە رێگە کە دەروونی یان جەستەیی نەخۆشی

%9.%3.%2.2%1.0%4.%2.9%8.%3.%2.0نییە کار بە پێویستی و هەیە داهاتی

%8.%5.%1.6%1.2%7.%2.5%8.%5.%1.4کار نەبوونی بە بڕوابوون

%4.%2.%7.%1.%0.%3.%5.%3.%8.کار بەدوای گەڕان لە ماندووبوون

%3.%1.%1.0%6.%2.%1.7%3.%0.%9.کار بەدوای گەڕان چۆنێتی نەزانینی

%7.%2.%2.1%1.1%2.%4.1%6.%2.%1.7گونجاوبدزۆێتەوە کاری ناکرێت

%4.7%3.7%7.4%6.2%5.0%10.2%4.3%3.3%6.8کارکردن بۆ نییە شایستە

%0.%0.%1.%0.%0.%2.%0.%0.%1.هەفتەیەدا 4 ئەم لەماوەی بگەڕێت کاردا بەدوای رێگەنادات کە خێزانی یان نەخۆشی هۆکاری

%8.%7.%1.2%9.%1.0%7.%8.%5.%1.3(دیاریبکە) هیتر

%1.%0.%2.%0.%0.%0.%1.%1.%3.نازانم

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0کۆ

%2.%0.%8.%2.%0.%6.%3.%0.%8.کار سەر بۆ گەڕانەوە چاوەڕوانی

%2.%1.%5.%4.%4.%4.%2.%1.%5.دەستپێکردن چاوەڕوانی و کار دۆزینەوەی

%31.9%22.7%56.2%29.9%20.0%59.0%32.2%23.2%55.9قوتابی

%6.4%2.5%16.8%4.6%1.9%12.5%6.7%2.6%17.4خانەنشین

%46.2%63.2%1.4%49.2%65.3%2.0%45.7%62.9%1.3ناوماڵ کاری بۆ تەرخان ماڵەوەی ژنی

%5.8%4.1%10.3%7.3%5.5%12.4%5.6%3.9%10.0کارکردن لە رێگە کە دەروونی یان جەستەیی نەخۆشی

%1.6%1.0%3.0%6.%4.%1.2%1.7%1.1%3.2نییە کار بە پێویستی و هەیە داهاتی

%1.8%1.5%2.5%2.3%2.3%2.4%1.7%1.4%2.5کار نەبوونی بە بڕوابوون

%3.%3.%4.%1.%0.%2.%4.%3.%5.کار بەدوای گەڕان لە ماندووبوون

%1.3%1.2%1.6%1.2%1.2%1.4%1.3%1.2%1.7کار بەدوای گەڕان چۆنێتی نەزانینی

%1.8%1.3%3.1%2.4%1.9%4.0%1.7%1.2%2.9گونجاوبدزۆێتەوە کاری ناکرێت

%1.4%1.2%1.8%1.5%1.0%2.7%1.3%1.2%1.7کارکردن بۆ نییە شایستە

%8.%7.%1.2%3.%1.%1.0%9.%8.%1.2هەفتەیەدا 4 ئەم لەماوەی بگەڕێت کاردا بەدوای رێگەنادات کە خێزانی یان نەخۆشی هۆکاری

%1.%1.%2.%0.%0.%0.%1.%1.%2.(دیاریبکە) هیتر

%1.%0.%1.%1.%0.%2.%1.%0.%1.نازانم

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0کۆ

سێکس و ژینگە پارێزگا، بەپێی و کاردا بەدوای نەگەڕان سەرەکییەکانی هۆکارە بەپێی دانیشتوان رێژەیی دابەشبوونی (12) خشتەی 

کاردا بەدوای نەگەڕان هۆکاریپارێزگا

ژینگەە

کۆگوندشار

دهوك

سلێمانی
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کۆمێنێرکۆمێنێرکۆمێنێر

%6.%2.%1.5%4.%0.%1.6%6.%3.%1.5کار سەر بۆ گەڕانەوە چاوەڕوانی

%3.%2.%5.%2.%1.%5.%3.%2.%5.دەستپێکردن چاوەڕوانی و کار دۆزینەوەی

%26.7%17.4%52.7%19.6%9.1%48.1%28.6%19.6%54.0قوتابی

%4.9%1.6%14.1%4.8%1.0%15.0%4.9%1.8%13.8خانەنشین

%53.2%71.6%1.7%59.7%81.1%2.0%51.5%69.1%1.7ناوماڵ کاری بۆ تەرخان ماڵەوەی ژنی

%2.3%1.5%4.9%3.4%2.5%5.8%2.1%1.2%4.6کارکردن لە رێگە کە دەروونی یان جەستەیی نەخۆشی

%1.3%7.%2.9%8.%3.%2.3%1.4%8.%3.1نییە کار بە پێویستی و هەیە داهاتی

%1.1%6.%2.6%1.5%1.3%1.9%1.1%4.%2.8کار نەبوونی بە بڕوابوون

%1.5%6.%3.9%1.2%2.%3.5%1.5%7.%4.0کار بەدوای گەڕان لە ماندووبوون

%8.%4.%1.9%1.4%4.%3.8%7.%4.%1.4کار بەدوای گەڕان چۆنێتی نەزانینی

%2.2%1.0%5.3%2.5%9.%6.8%2.1%1.0%5.0گونجاوبدزۆێتەوە کاری ناکرێت

%4.0%3.5%5.3%4.1%2.9%7.3%4.0%3.7%4.8کارکردن بۆ نییە شایستە

%6.%3.%1.3%2.%0.%6.%7.%4.%1.6هەفتەیەدا 4 ئەم لەماوەی بگەڕێت کاردا بەدوای رێگەنادات کە خێزانی یان نەخۆشی هۆکاری

%3.%1.%8.%1.%0.%5.%3.%1.%9.(دیاریبکە) هیتر

%3.%3.%4.%2.%2.%1.%4.%3.%5.نازانم

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0کۆ

%4.%1.%1.0%3.%0.%1.0%4.%2.%1.0کار سەر بۆ گەڕانەوە چاوەڕوانی

%3.%2.%6.%2.%2.%4.%3.%2.%6.دەستپێکردن چاوەڕوانی و کار دۆزینەوەی

%29.7%20.0%55.8%23.1%12.9%52.8%31.2%21.7%56.5قوتابی

%5.7%2.0%15.6%4.6%1.1%14.8%5.9%2.2%15.7خانەنشین

%50.1%68.2%1.5%57.0%76.0%1.9%48.6%66.4%1.4ناوماڵ کاری بۆ تەرخان ماڵەوەی ژنی

%3.7%2.4%7.1%4.1%3.0%7.2%3.6%2.3%7.1کارکردن لە رێگە کە دەروونی یان جەستەیی نەخۆشی

%1.3%7.%2.8%8.%4.%2.1%1.4%8.%2.9نییە کار بە پێویستی و هەیە داهاتی

%1.3%9.%2.3%1.6%1.4%2.2%1.3%8.%2.4کار نەبوونی بە بڕوابوون

%7.%4.%1.7%5.%1.%1.7%8.%5.%1.7کار بەدوای گەڕان لە ماندووبوون

%9.%6.%1.6%1.1%6.%2.7%8.%6.%1.4کار بەدوای گەڕان چۆنێتی نەزانینی

%1.7%9.%3.7%2.1%1.0%5.2%1.6%9.%3.4گونجاوبدزۆێتەوە کاری ناکرێت

%3.1%2.7%4.4%4.0%3.0%6.8%3.0%2.6%4.0کارکردن بۆ نییە شایستە

%5.%4.%1.0%2.%0.%6.%6.%4.%1.0هەفتەیەدا 4 ئەم لەماوەی بگەڕێت کاردا بەدوای رێگەنادات کە خێزانی یان نەخۆشی هۆکاری

%3.%2.%7.%3.%3.%4.%3.%2.%7.(دیاریبکە) هیتر

%2.%1.%3.%1.%1.%1.%2.%1.%3.نازانم

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0کۆ

سێکس و ژینگە پارێزگا، بەپێی و کاردا بەدوای نەگەڕان سەرەکییەکانی هۆکارە بەپێی دانیشتوان رێژەیی دابەشبوونی (12) خشتەی درێژەی

کاردا بەدوای نەگەڕان هۆکاریپارێزگا

ژینگەە

کۆگوندشار

هەولێر

کوردستان هەرێمی
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کۆمێنێرکۆمێنێرکۆمێنێر

%29.4%40.9%27.3%28.3%10.2%30.3%29.9%48.2%25.6(گشتی کەرتی لە بەکارخستن خزمەتگوزاری) کاردا بەدوای گەڕان نووسینگەی لە تۆمارکردن

%42.6%51.0%40.1%49.0%72.5%46.6%39.7%45.7%36.8حکومییەکان فەرمانگە سەردانی

%11.3%1.4%14.0%7.8%3.2%8.2%12.8%1.0%16.9(مارکێت کارگە،) کار شوێنی راستەوخۆی سەردانی

%1.7%8.%1.7%1.3%0.%1.4%1.8%9.%1.8کار خاوەن بۆ داواکاری ناردنی

%3.%0.%4.%0.%0.%0.%3.%0.%6.رۆژنامەوانی راگەیاندنی و  ریکالم بەدوای گەڕان

%0.%0.%0.%0.%0.%0.%0.%0.%0.رۆژنامەوانی راگەیاندنی و  ریکالم وەاڵمدانەوەی

%0.%0.%0.%0.%0.%0.%0.%0.%0.ئەنتەرنێت لەسەر رۆژنامەوانی راگەیاندنی و  ریکالم بەدوای گەڕان

%0.%0.%0.%0.%0.%0.%0.%0.%0.ئەنتەرنێت لەسەر رۆژنامەوانی راگەیاندنی و  ریکالم وەاڵمدانەوەی

%9.7%4.3%10.7%11.4%5.1%12.0%9.0%4.1%10.0کار بۆ خزمان و هاوڕێ لە پرسیارکردن

%3.6%1.8%4.1%2.2%8.9%1.6%4.3%0.%5.5کار پێشنیارکردنی بۆ خزمان و هاورێ لە پرسیارکردن

%2.%0.%3.%0.%0.%0.%3.%0.%5.دیاریکراو کارێکی بە دەستکردن بۆ قەرز داواکردنی

%1.2%0.%1.4%0.%0.%0.%1.9%0.%2.3بازگانی چاالکییەکی بە دەستکردن بۆ گونجاو بینایەکی یان زەوی پارچە بەدوای گەڕان

%0.%0.%0.%0.%0.%0.%0.%0.%0.بازرگانی چاالکییەکی بە دەستکردن بۆ مۆڵەت وەرگرتنی چاوەڕوانی

%0.%0.%0.%0.%0.%0.%0.%0.%0.هیتر

%0.%0.%0.%0.%0.%0.%0.%0.%0.نازانم

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0کۆ

%49.7%59.7%36.4%48.8%52.5%38.9%49.8%60.5%36.2(گشتی کەرتی لە بەکارخستن خزمەتگوزاری) کاردا بەدوای گەڕان نووسینگەی لە تۆمارکردن

%22.6%26.1%18.9%21.7%29.4%14.3%22.7%25.7%19.4حکومییەکان فەرمانگە سەردانی

%8.2%3.9%13.5%16.9%13.7%23.3%7.2%3.1%12.3(مارکێت کارگە،) کار شوێنی راستەوخۆی سەردانی

%4.%3.%4.%0.%0.%0.%4.%4.%5.کار خاوەن بۆ داواکاری ناردنی

%2.%0.%4.%0.%0.%0.%2.%0.%4.رۆژنامەوانی راگەیاندنی و  ریکالم بەدوای گەڕان

%2.%0.%4.%7.%0.%1.3%1.%0.%3.رۆژنامەوانی راگەیاندنی و  ریکالم وەاڵمدانەوەی

%0.%0.%0.%0.%0.%0.%0.%0.%0.ئەنتەرنێت لەسەر رۆژنامەوانی راگەیاندنی و  ریکالم بەدوای گەڕان

%0.%0.%0.%0.%0.%0.%0.%0.%0.ئەنتەرنێت لەسەر رۆژنامەوانی راگەیاندنی و  ریکالم وەاڵمدانەوەی

%13.6%7.7%20.8%8.5%3.7%16.8%14.1%8.1%21.2کار بۆ خزمان و هاوڕێ لە پرسیارکردن

%3.9%1.1%7.5%2.3%0.%4.0%4.2%1.2%7.9کار پێشنیارکردنی بۆ خزمان و هاورێ لە پرسیارکردن

%2.%0.%4.%8.%0.%1.4%2.%0.%3.دیاریکراو کارێکی بە دەستکردن بۆ قەرز داواکردنی

%4.%0.%1.0%0.%0.%0.%5.%0.%1.2بازگانی چاالکییەکی بە دەستکردن بۆ گونجاو بینایەکی یان زەوی پارچە بەدوای گەڕان

%0.%1.%0.%3.%7.%0.%0.%0.%0.بازرگانی چاالکییەکی بە دەستکردن بۆ مۆڵەت وەرگرتنی چاوەڕوانی

%4.%5.%3.%0.%0.%0.%4.%5.%3.هیتر

%1.%3.%0.%0.%0.%0.%2.%3.%0.نازانم

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0کۆ

سێکس و ژینگە پارێزگا، بەپێی کاردا بەدوای گەڕان ئامرازەکانی بەپێی دانیشتوان دابەشبوونی (13) خشتەی

کاردا بەدوای گەڕان ئامرازەکانیپارێزگا

ژینگە

کۆگوندشار

دهۆک

سلێمانی
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کۆمێنێرکۆمێنێرکۆمێنێر

%28.6%35.6%22.5%46.7%49.3%43.5%27.2%34.6%20.5(گشتی کەرتی لە بەکارخستن خزمەتگوزاری) کاردا بەدوای گەڕان نووسینگەی لە تۆمارکردن

%25.8%28.6%22.6%14.7%31.1%5.2%26.7%28.3%24.3حکومییەکان فەرمانگە سەردانی

%7.9%2.0%13.4%14.9%0.%22.2%7.4%2.1%12.4(مارکێت کارگە،) کار شوێنی راستەوخۆی سەردانی

%3.6%9.%6.1%6.3%0.%9.7%3.4%9.%5.7کار خاوەن بۆ داواکاری ناردنی

%1.9%5.%3.2%0.%0.%0.%2.0%5.%3.6رۆژنامەوانی راگەیاندنی و  ریکالم بەدوای گەڕان

%0.%0.%0.%0.%0.%0.%0.%0.%0.رۆژنامەوانی راگەیاندنی و  ریکالم وەاڵمدانەوەی

%1.3%6.%1.8%0.%0.%0.%1.4%6.%2.0ئەنتەرنێت لەسەر رۆژنامەوانی راگەیاندنی و  ریکالم بەدوای گەڕان

%0.%0.%0.%0.%0.%0.%0.%0.%0.ئەنتەرنێت لەسەر رۆژنامەوانی راگەیاندنی و  ریکالم وەاڵمدانەوەی

%13.5%14.8%12.2%12.3%10.2%15.7%13.6%15.2%12.1کار بۆ خزمان و هاوڕێ لە پرسیارکردن

%2.4%1.9%2.9%0.%0.%0.%2.6%2.1%3.2کار پێشنیارکردنی بۆ خزمان و هاورێ لە پرسیارکردن

%1.9%2.0%1.8%2.9%9.4%0.%1.8%1.7%2.0دیاریکراو کارێکی بە دەستکردن بۆ قەرز داواکردنی

%0.%0.%0.%0.%0.%0.%0.%0.%0.بازگانی چاالکییەکی بە دەستکردن بۆ گونجاو بینایەکی یان زەوی پارچە بەدوای گەڕان

%3.%6.%0.%0.%0.%0.%3.%6.%0.بازرگانی چاالکییەکی بە دەستکردن بۆ مۆڵەت وەرگرتنی چاوەڕوانی

%1.4%0.%2.5%0.%0.%0.%1.5%0.%2.7هیتر

%5.9%6.4%5.7%0.%0.%0.%6.4%6.8%6.2نازانم

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0کۆ

%37.0%47.1%28.4%39.3%43.7%34.2%36.7%47.0%27.1(گشتی کەرتی لە بەکارخستن خزمەتگوزاری) کاردا بەدوای گەڕان نووسینگەی لە تۆمارکردن

%28.4%31.1%26.5%33.0%37.8%32.6%27.7%30.4%25.3حکومییەکان فەرمانگە سەردانی

%8.9%3.2%13.6%12.0%9.0%13.6%8.4%2.7%13.5(مارکێت کارگە،) کار شوێنی راستەوخۆی سەردانی

%1.7%6.%2.5%1.7%0.%2.4%1.7%7.%2.5کار خاوەن بۆ داواکاری ناردنی

%7.%2.%1.2%0.%0.%0.%8.%2.%1.4رۆژنامەوانی راگەیاندنی و  ریکالم بەدوای گەڕان

%1.%0.%2.%2.%0.%3.%1.%0.%1.رۆژنامەوانی راگەیاندنی و  ریکالم وەاڵمدانەوەی

%4.%2.%7.%0.%0.%0.%5.%2.%8.ئەنتەرنێت لەسەر رۆژنامەوانی راگەیاندنی و  ریکالم بەدوای گەڕان

%0.%0.%0.%0.%0.%0.%0.%0.%0.ئەنتەرنێت لەسەر رۆژنامەوانی راگەیاندنی و  ریکالم وەاڵمدانەوەی

%13.0%10.2%15.3%10.6%5.5%13.9%13.3%10.7%15.7کار بۆ خزمان و هاوڕێ لە پرسیارکردن

%3.3%1.5%4.8%1.9%1.6%1.9%3.5%1.5%5.4کار پێشنیارکردنی بۆ خزمان و هاورێ لە پرسیارکردن

%9.%7.%1.0%7.%2.0%4.%9.%6.%1.1دیاریکراو کارێکی بە دەستکردن بۆ قەرز داواکردنی

%4.%0.%8.%0.%0.%0.%5.%0.%9.بازگانی چاالکییەکی بە دەستکردن بۆ گونجاو بینایەکی یان زەوی پارچە بەدوای گەڕان

%1.%2.%0.%1.%4.%0.%1.%2.%0.بازرگانی چاالکییەکی بە دەستکردن بۆ مۆڵەت وەرگرتنی چاوەڕوانی

%7.%3.%1.1%0.%0.%0.%8.%3.%1.3هیتر

%2.2%2.4%2.0%0.%0.%0.%2.6%2.8%2.4نازانم

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0کۆ

سێکس و ژینگە پارێزگا، بەپێی کاردا بەدوای گەڕان ئامرازەکانی بەپێی دانیشتوان دابەشبوونی (13) خشتەی درێژەی

کاردا بەدوای گەڕان ئامرازەکانیپارێزگا

ژینگە

کۆگوندشار

هەولێر

کوردستان هەرێمی
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کۆمێنێرکۆمێنێرکۆمێنێر

%7.7%0.%7.7%7.8%0.%7.9%7.8%0.%7.8کار کەمبوونەوەی

%21.0%50.0%21.1%8.8%50.0%8.5%26.9%0.%27.1نیوەکات کاری تەنها دۆزینەوەی

%4.6%0.%4.7%4.3%0.%4.3%4.6%0.%4.7وەرزیی کاری

%5.2%0.%5.3%7.5%0.%7.6%4.8%0.%4.8منداڵ چاودێریکردنی لە بەشداریکردن

%13.4%23.9%13.1%6.0%0.%6.1%16.0%32.7%15.7تایبەت یان خێزانی تری پابەبوونی

%2.1%0.%2.2%1.0%0.%1.0%2.9%0.%2.9تەندروستی

%5.%0.%5.%4.%0.%4.%5.%0.%5.راهێنان/  قوتابخانە

%37.0%26.1%36.9%51.4%50.0%51.1%30.7%17.3%30.7کرێ کەمی

%8.4%0.%8.5%12.9%0.%13.0%5.8%0.%5.8هیتر

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%50.0%100.0کۆ

%5.5%4.6%5.5%7.5%11.8%7.4%5.0%2.8%5.0کار کەمبوونەوەی

%19.2%9.8%19.5%19.8%0.%20.1%19.1%10.5%19.3نیوەکات کاری تەنها دۆزینەوەی

%4.3%2.7%4.3%10.5%45.8%9.9%3.0%0.%3.1وەرزیی کاری

%1.3%8.5%1.1%1.7%17.4%1.4%1.2%4.8%1.0منداڵ چاودێریکردنی لە بەشداریکردن

%9.3%11.4%9.1%11.6%17.5%11.5%8.7%7.9%8.6تایبەت یان خێزانی تری پابەبوونی

%2.2%1.7%2.2%6.3%7.6%6.3%1.1%0.%1.1تەندروستی

%5.%0.%5.%0.%0.%0.%6.%0.%6.راهێنان/  قوتابخانە

%53.6%56.0%53.7%39.6%0.%40.3%57.1%68.5%57.1کرێ کەمی

%4.1%5.1%4.0%3.0%0.%3.1%4.4%5.5%4.2هیتر

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0کۆ

ژینگە

کۆگوندشار کەمتر کاتژمێری بۆ کارکردن هۆکاریپارێزگا

سێکس و ژینگە پارێزگا، بەپێی دەیانەوێت لەوەی کەمتر کاتژمێری بۆ کارکردن هۆکاری بەپێی دانیشتوان دابەشبوونی (14) خشتەی

دهۆک

سلێمانی

46



کۆمێنێرکۆمێنێرکۆمێنێر

%4.9%0.%5.1%3.8%0.%3.9%5.2%0.%5.5کار کەمبوونەوەی

%16.9%14.1%17.0%15.6%0.%15.8%17.2%15.0%17.3نیوەکات کاری تەنها دۆزینەوەی

%5.2%0.%5.4%12.3%0.%12.5%3.7%0.%3.9وەرزیی کاری

%3.6%7.2%3.5%4.4%0.%4.5%3.4%7.6%3.3منداڵ چاودێریکردنی لە بەشداریکردن

%17.0%36.8%16.1%20.2%50.0%19.7%16.3%35.7%15.3تایبەت یان خێزانی تری پابەبوونی

%7.9%0.%8.2%11.1%0.%11.3%7.3%0.%7.6تەندروستی

%4.%0.%4.%0.%0.%0.%5.%0.%5.راهێنان/  قوتابخانە

%36.6%35.0%36.7%28.1%50.0%27.8%38.3%34.3%38.5کرێ کەمی

%7.5%6.9%7.5%4.5%0.%4.5%8.1%7.4%8.1هیتر

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0کۆ

%5.7%1.4%5.9%6.6%2.7%6.7%5.5%1.1%5.7کار کەمبوونەوەی

%19.2%12.8%19.4%13.8%10.5%13.9%20.6%13.4%20.8نیوەکات کاری تەنها دۆزینەوەی

%5.0%1.1%5.1%8.5%15.8%8.5%4.1%0.%4.3وەرزیی کاری

%3.6%6.4%3.5%5.6%2.9%5.6%3.0%6.5%2.8منداڵ چاودێریکردنی لە بەشداریکردن

%15.4%32.2%14.9%12.3%15.4%12.2%16.3%34.1%15.7تایبەت یان خێزانی تری پابەبوونی

%4.5%2.%4.6%5.5%1.3%5.6%4.2%0.%4.3تەندروستی

%5.%0.%5.%2.%0.%2.%5.%0.%6.راهێنان/  قوتابخانە

%40.5%39.9%40.5%41.0%51.3%40.8%40.3%38.2%40.4کرێ کەمی

%5.6%6.0%5.6%6.3%0.%6.4%5.5%6.8%5.4هیتر

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0کۆ

هەولێر

کوردستان هەرێمی

کۆ

سێکس و ژینگە پارێزگا، بەپێی دەیانەوێت لەوەی کەمتر کاتژمێری بۆ کارکردن هۆکاری بەپێی دانیشتوان دابەشبوونی (14) خشتەی درێژەی

کەمتر کاتژمێری بۆ کارکردن هۆکاریپارێزگا

ژینگە

گوندشار
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کۆمێنێرکۆمێنێرکۆمێنێر

%49.9%12.5%54.1%54.2%40.6%54.6%48.7%9.5%53.9نافەرمی

%50.1%87.5%45.9%45.8%59.4%45.4%51.3%90.5%46.1فەرمی

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0کۆ

%48.8%15.6%55.0%59.8%36.1%62.6%47.1%12.3%53.9نافەرمی

%51.2%84.4%45.0%40.2%63.9%37.4%52.9%87.7%46.1فەرمی

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0کۆ

%46.5%20.9%50.5%50.2%43.8%50.7%45.6%16.8%50.3نافەرمی

%53.5%79.1%49.5%49.8%56.2%49.3%54.4%83.2%49.7فەرمی

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0کۆ

%48.2%17.0%53.1%54.7%44.9%55.7%46.9%13.2%52.6نافەرمی

%51.8%83.0%46.9%45.3%55.1%44.3%53.1%86.8%47.4فەرمی

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0کۆ

هەرێمیکوردستان

ژینگە

کۆگوندشار کاریفەرمیونافەرمیپارێزگا

دابەشبوونیدانیشتوانبەپێیکاریفەرمیونافەرمیلەسەرئاستیهەرێموپارێزگاکان(15)خشتەی

دهۆک

سلێمانی

هەولێر
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کۆمێنێرکۆمێنێرکۆمێنێر

%5.8%4.7%5.9%15.4%30.2%14.6%3.3%1.8%3.5چاالکییکشتوکاڵ

%15.9%2.2%17.4%15.7%4.0%16.3%15.9%2.1%17.7چاالکییپیشەسازی

%78.4%93.1%76.7%68.9%65.8%69.1%80.8%96.1%78.8چاالکیخزمەتگوزاری

%6.5%6.7%6.4%29.1%32.9%27.7%3.1%2.7%3.1چاالکییکشتوکاڵ

%18.4%4.4%21.1%15.8%1.3%18.1%18.8%4.8%21.6چاالکییپیشەسازی

%75.1%88.8%72.5%55.1%65.8%54.2%78.1%92.5%75.3چاالکیخزمەتگوزاری

%5.9%7.7%5.6%20.8%39.3%18.6%2.4%1.8%2.4چاالکییکشتوکاڵ

%14.9%3.9%16.6%15.2%2.7%16.5%14.9%4.2%16.6چاالکییپیشەسازی

%79.2%88.3%77.8%64.0%58.1%64.9%82.7%93.9%80.9چاالکیخزمەتگوزاری

%6.1%6.8%6.0%22.4%40.7%20.4%2.9%2.3%2.9چاالکییکشتوکاڵ

%16.6%3.9%18.6%15.4%2.1%16.9%16.8%4.1%19.0چاالکییپیشەسازی

%77.3%89.3%75.4%62.2%57.2%62.7%80.3%93.6%78.1چاالکیخزمەتگوزاری

ژینگە

کۆگوندشار

ساڵوزیاتربەپێیچاالکییئابوریلەسەرئاستیهەرێموپارێزگاکان15دابەشبوونیدانیشتوانیتەمەن(16)خشتەی

هەرێمیکوردستان

هەولێر

سلێمانی

دهۆک

چاالکییئابوری پارێزگا
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کۆتر کەرتیتایبەت کەرتیگشتی کەرتیکۆتر کەرتیتایبەت کەرتیگشتی کەرتیکۆتر کەرتیتایبەت کەرتیگشتی کەرتی

%100.0%1.6%45.8%52.6%100.0%0.%5.2%94.8%100.0%1.8%51.1%47.1شار

%100.0%1.8%51.7%46.4%100.0%3.3%57.2%39.4%100.0%1.7%51.5%46.8گوند

%100.0%1.7%47.1%51.3%100.0%3.%10.4%89.3%100.0%1.8%51.2%47.0کۆ

%100.0%9.%51.8%47.3%100.0%2.1%20.5%77.4%100.0%7.%58.0%41.3شار

%100.0%3.%65.8%34.0%100.0%0.%57.2%42.8%100.0%3.%67.5%32.2گوند

%100.0%8.%53.8%45.4%100.0%1.8%25.9%72.3%100.0%6.%59.4%40.0کۆ

%100.0%1.4%43.9%54.7%100.0%1.6%9.8%88.7%100.0%1.4%49.6%49.0شار

%100.0%1.7%44.2%54.2%100.0%1.6%22.1%76.3%100.0%1.7%46.3%52.0گوند

%100.0%1.5%44.0%54.6%100.0%1.6%11.1%87.3%100.0%1.5%49.0%49.5کۆ

%100.0%1.2%47.8%50.9%100.0%1.6%14.5%84.0%100.0%1.2%53.6%45.2شار

%100.0%1.2%54.3%44.5%100.0%8.%47.1%52.0%100.0%1.2%55.2%43.6گوند

%100.0%1.2%48.9%49.9%100.0%1.5%18.6%79.9%100.0%1.2%53.9%44.9کۆ

رهگەز و ژینگە پارێزگا، ئاستی لەسەر کەرتەکان بەپێی دانیشتوان دابەشبوونی (17) خشتەی

دهۆک

سلێمانی

هەولێر

کوردستان هەرێمی

ژینگە پارێزگا

رهگەز

کۆمێنێر
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رهگەزپارێزگا

نووسینگەو

فەرمانگەی

حکومی

بیناسازیکۆمپانیاکارگەلەماڵیترلەماڵەوە

مارکێت،

کۆشکیان

دوکان

گەڕۆکلە

ناوچەیجیاواز

ئۆتۆمبیل،)

(عەرەبانە

هیتر

%1.3%13.4%15.5%10.7%4.8%5.6%1.%3.%48.4نێر

%1.8%1.8%6.%4.%1.1%3.%2.%1.1%92.6مێ

%1.3%12.2%13.9%9.6%4.4%5.1%1.%3.%52.9کۆ

%3.2%14.1%17.3%15.6%4.3%2.1%2.%6.%42.6نێر

%4.6%2.%2.0%0.%3.0%3.%6.%5.9%83.3مێ

%3.4%11.9%14.9%13.1%4.1%1.8%3.%1.4%49.1کۆ

%2.5%11.9%13.8%9.6%4.7%2.9%2.4%3.4%48.8نێر

%1.7%1.0%2.6%1.%5.0%2.0%3.1%4.2%80.2مێ

%2.4%10.4%12.3%8.4%4.7%2.8%2.5%3.5%52.9کۆ

%2.5%13.2%15.6%12.3%4.6%3.2%1.0%1.5%46.1نێر

%3.2%7.%2.0%1.%3.5%9.%1.4%4.6%83.5مێ

%2.6%11.5%13.7%10.6%4.4%2.9%1.0%1.9%51.3کۆ

دابەشبوونیکەسانیچاالکلەڕوویئابورییەوەبەپێیشوێنیکار،پارێزگاورەگەز(18)خشتەی

دهۆک

سلێمانی

هەولێر

هەرێمی

کوردستان
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حکومیرهگەزپارێزگا

گشتی

دامەزراوەی)

(سەربەدەوڵەت

-تێکەڵگشتی

سەربە)تایبەت

دەوڵەتبەاڵمبە

بەڕێوەبەرایەتی

الیەنێکیکەرتی

(تایبەت

تایبەت

رێکخراوە

ناحکومییەکان

کوردییان)

(عێراقی

بیانیتایبەت

رێکخراوە

ناحکومییەکان

(بیانی)

هیترنازانم

%0.%0.%2.%0.%2.%51.3%1.1%2.1%45.1نێر

%0.%0.%0.%6.%0.%5.1%3.%2.1%91.9مێ

%0.%0.%1.%1.%1.%46.6%1.0%2.1%49.8کۆ

%0.%0.%0.%1.%3.%57.8%4.%3.%41.1نێر

%0.%0.%0.%0.%0.%12.9%0.%2.%87.0مێ

%0.%0.%0.%1.%2.%51.0%3.%3.%48.1کۆ

%6.%7.%3.%2.%4.%50.1%1.0%6.%46.2نێر

%4.%4.%0.%0.%2.3%25.5%0.%1.%71.1مێ

%5.%7.%2.%2.%6.%46.9%9.%5.%49.5کۆ

%2.%3.%2.%1.%3.%53.5%8.%8.%43.9نێر

%2.%2.%0.%1.%8.%16.0%1.%5.%82.2مێ

%2.%3.%1.%1.%3.%48.5%7.%8.%49.0کۆ

دابەشبوونیکەسانیچاالکلەڕوویئابورییەوەبەپێیجۆریکەرت،پارێزگاورهگەز(19)خشتەی

دهۆک

سلێمانی

هەولێر

هەرێمی

کوردستان
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کۆمێنێرکۆمێنێرکۆمێنێرکۆمێنێر

بەڕێوەبەر

4.4%1.7%4.1%.8%.7%.8%7.6%13.6%8.4%4.1%5.4%4.2%

شارەزا و تایبەتمەند

5.4%32.9%8.2%10.0%48.5%16.2%8.8%12.4%9.2%8.5%33.4%11.9%

تایبەتمەند یاریدەدەری و هونەری

2.8%4.2%3.0%2.9%8.4%3.8%2.1%3.7%2.3%2.6%6.1%3.1%

نووسینگەیی فەرمانبەری

11.9%48.8%15.6%4.2%17.4%6.3%17.5%46.9%21.4%10.7%32.6%13.7%

خزمەتگوزارئ و فرۆشتن کارمەندی

23.0%3.2%21.0%28.7%7.1%25.2%15.0%7.5%14.0%22.5%6.6%20.3%

راوەماسی و دارستان کشتوکاڵ، کارمەدنی

5.3%3.5%5.1%5.9%6.1%6.0%4.9%6.2%5.1%5.4%5.8%5.5%

پیشەوەر

6.5%.6%5.9%18.2%5.4%16.2%3.8%2.6%3.7%10.4%3.6%9.4%

ئامێرەکان کۆکردنەوەی و ئامێرەکان و کارگە کرێکاری و کارمەند

1.1%.2%1.0%11.8%.4%10.0%2.7%1.3%2.5%6.0%.7%5.3%

سەرەتاییەکان پیشە

15.1%4.2%14.0%6.7%5.9%6.6%19.1%4.5%17.1%13.0%5.1%12.0%

چەکدارەکان هێزە پیشەی

24.7%.6%22.2%10.7%.2%9.0%18.5%1.1%16.2%16.7%.6%14.5%

رهگەز و پارێزگاکان ئاستی لەسەر کار جۆری بەپێی ەوە(کار) ئابوریی لەڕووی چاالک کەسانی دابەشبوونی (20) خشتەی

کوردستان هەرێمی

کار جۆری

هەولێرسلێمانیدهۆک
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دەکات خۆی بۆ کارکار خاوەنکرێ بە کاررهگەزپارێزگا

 بۆ بەرامبەر بێ کاری

 کێڵگەی یان کۆمپانیا

خێزان تایبەتی

 لە بەرامبەر بێ کاری

 و جیاواز کاری

خۆبەخشیدا

نازانم(بەرامبەر بێ) راهێنراو

%0.%0.%1.%1.5%20.6%7.7%70.0نێر

%0.%0.%0.%1.7%3.9%9.%93.5مێ

%0.%0.%1.%1.6%18.9%7.0%72.4کۆ

%0.%0.%0.%6.%26.3%6.4%66.7نێر

%3.%0.%2.%4.1%7.9%5.%87.0مێ

%0.%0.%0.%1.2%23.4%5.4%69.9کۆ

%1.%0.%0.%6.%14.6%11.8%72.9نێر

%2.%0.%0.%3.4%5.3%6.8%84.3مێ

%1.%0.%0.%9.%13.4%11.2%74.4کۆ

%0.%0.%0.%8.%20.8%8.7%69.7نێر

%2.%0.%1.%3.5%6.3%2.8%87.0مێ

%1.%0.%0.%1.2%18.8%7.8%72.0کۆ

رهگەز و پارێزگا ئاستی لەسەر کار جۆری بەپێی ئابورییەوە لەڕووی چاالک کەسانی دابەشبوونی (21) خشتەی

دهۆک

سلێمانی

هەولێر

کوردستان هەرێمی

54






