
  



 جياوازى 2018دةنطى  2013دةنطى  كيانى سياسيي ذ
 30588 319912 350500 يةكَيتى نيشتيمانى كوردستان 1
 289833 186903 476736 بزوتنةوةى طؤِران 2
 55914 688070 743984 ثارتى دميوكراتى كوردستان 3
 106829 79912 186741 يةكطرتووى ئيسالمى كوردستان 4
 9080 109494 118574 كوردستان كؤمةَلى دادطةرى 5
 0 127115 0 نةوةى نوَي 6

  

 دا2018ء  2013بةراوردكردنى ئةجنامى هةَلبذاردنى ثةرلةمانى كوردستان لة ساَلى 

 ئةجنامى راطةياندراو لةاليةن كؤمسيؤنةوة بةم شَيوةية بوو:

 % 59دةنطدةر كة دةكاتة  1845979رَيذةى بةشداربوان :  -

 دةنط 116383ثوضةَل : ذمارةى دةنطى  -

 دةنط 42432ذمارةى دةنطة بةتاَل:  -

 دةنط )دةنطى سندةقى سكاآل سورةكان 119617ذمارةى دةنطى هةذمار نةكراو:  -

 دةنط 1567547ذمارةى دةنطى دروست :  -

 28465ذمارةى دةنطى كةمينةكان :  -

 1539082ذمارةى دةنطى دروست بؤ كورسى طشتى دةكاتة  -

 بؤ كورسيية طشتييةكان.  دةنط 15391نرخى كورسى:  -

ئةوةى ئَيمة لةم راثؤرتةدا دةمانةوَيت ئاماذةى ثَيبكةين بةراوردكردنى دةنطى اليةنةكانء رَيذةى بةشداريكردنى دةنطدةرانة لة 
شَيوةيةكى كوردستان. بةم شَيوةية بة   ى ثةرلةمانى2018ى ثةرلةمانى كوردستان لةطةَل هةَلبذاردنى ساَلى 2013هةَلبذاردنى 

 طرميانةيي دةتوانني دةنطى دروستء نا دروستى اليةنة سياسيية بةشداربووةكان دةرخبةين.

  ى ثةرلةمانى كوردستان: 2013هةَلبذاردنى ساَلى 
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 ذ. كورسى 2013دةنطى طرميانةيي  2013دةنطى  كيانى سياسيي ذ
 24.7 496318 476736 بزوتنةوةى طؤِران 1
 18 364897 350500 يةكَيتى 2
 38.6 774544 743984 ثارتى  3

 9.68 194411 186741 يةكطرتوو  4
 6 123444 118574 كؤمةَل 5
    نةوةى نوَي 6

  

 طرميانةى يةكةم:  

% بووة ئةوا دةنطى طرميانةيي 78هةبووةء رَيذةى بةشداريكردن   2018دا هةمان دةنطدةرى 2013ئةطةر وا دابنَيني لة هةَلبذاردنى 
 لَيدَيتبةم شَيوةيةى 

 تَيبينى:  

  3085461بريتيية لة    2018ذمارةى دةنطدةرانى هةرَيم 

 2406659% دةكاتة 78رَيذةى بةشداريكردن بة رَيذةى 

 % بة لَيدةركردنى دةنطى كةمينةكان78ى رَيذةى بةشداريكردن بة لة  2.006.551ذمارةى دةنطى دروست دروست دةكاتة 

 دةنط 20.065رلةكان بريتى دةبوو لة بةم ثَييةش نرخى يةك كورسي طشتى ثة

 2471000دا  2013ذمارةى دةنطدةر لة ساَلى 

 1927380% كة دةكاتة 78بريتيبوو لة  2013رَيذةى بةشداريكردن لةساَلى 
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دةنطى اليةنةكان  كيانى سياسيي ذ
2018 

 جياوازى %59بؤ  2013دةنطى طرميانةيي 

 185517 375420 186903 بزوتنةوةى طؤِران 1
 43901 276011 319912 يةكَيتى 2
 102233 585837 688070 ثارتى  3

 67142 147054 79912 يةكطرتوو  4
 16120 93374 109494 كؤمةَل 5
   127115 نةوةى نوَي 6

  

 ذ. كورسى %59بؤ  2013دةنطى طرميانةيي  %78بؤ  2013دةنطى طرميانةيي  كيانى سياسيي ذ
 24.7 375420 496318 بزوتنةوةى طؤِران 1
 18.1 276011 364897 يةكَيتى 2
 38.6 585837 774544 ثارتى  3

 9.6 147054 194411 يةكطرتوو  4
 6 93374 123444 كؤمةَل 5
    نةوةى نوَي 6

 طرميانةى دووةم:  

بةم شااَيوةيةى لَيدَيتئ ئةوا % ئةوا دةنطى اليةنةكان 59% بطؤرين بؤ رَيذةى 78لة رَيذى  2013ئةطةر دةنطى طرميانةيي بؤ ساااَلى 
 15177كة بةركةوتةى كورسي ثةرلةمان دةكاتة  1.517.775رَيذةى دةنطى دروستى طرميانةيي بؤ كورسي طشتى دةكاتة 

 

 طرميانةى سَييةم  

% 59رَيذةى  بؤ  2013لةطةَل دةنطى طرميانةيي      2018جياوازى دةنطى اليةنةكان بؤ دةنطى راطةيةندراوى اليةنةكان لة سااااااَلى              
 .بةشداريكردن بةم شَيوةيةية
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 تَيبينى: 

 12%. كة دةكاتة 59دا بة ثَيى رَيذةى  2018دةنطدةرى طؤران بةشااااادارى هةَلبذاردنى نةكردووة لة سااااااَلى  185517  -1
 كورسي ثةرلةمان. 

 كورسى 2.85دةنط زيادى كردووة كة دةكاتة  43901يةكَيتى  -2

 كورسى 6.64ة كة دةكاتة دةنط زيادى كردوو 102233ثارتى  -3

 كورسى 4.36دةنط كةميكردووة كة دةكاتة  67142يةكطرتوو  -4

 كورسى 1دةنط زيادى كردووة كة دةكاتة  16120كؤمةَل  -5

 

 ثاسادان:  

 ى ثةرلةكانى كوردستان دةردةكةوَيت كة: 2013بةبةراورد بة هةَلبذاردنى 

 كورسي ثةرلةمانيان كةمكردووة 19سؤسياليست بزوتنةوةى طؤِرانء يةكطرتوو بزوتنةوةى ئيسالمىء  -1

نةوةى نوَي         -2 يةكَيتىء كؤمةَلء  بة دروساااااتى                   19ثارتىء  َيذةكان  يةش ر بةم ثَي ياد كردووة  يان ز ثةرلةمان كورساااااي 
 دةردةكةون:

 

 طرميانةى ضوارةم:  

دةنطيان بة نةوةى نوَيء كؤمةَلى ئةطةر وادابنَيني  دةنطدةرى بزوتنةوةى طؤِرانء يةكطرتوو بزوتنةوةى ئيسااالمىء سااؤسااياليساات   
 كورسي ثةرلةمان 9ئيسالمى داوة ئةوا دةكاتة 

 بؤ يةكَيتى(. 3بؤ ثارتى ء  7كورسييةكةى تر بؤ ثارتىء يةكَيتى رؤشتووة ) 10لةبةرامبةردا 

 

 دةرئةجنام:

 لة دةرئةجنامدا ضةند خاَلَيكى طرنطمان بؤ روون دةبَيتةوة كة بريتني لة: 

% بةراورد بة ساَلى 29ييةكان برَيذةيةك جةماوةريان كةميكردووةئ لةبةرئةوةى رَيذةى بةشداريكردن بةرَيذةى هةموو ثارتة سياس
 كةميكردووة. وةك لةم خشتةيةدا ديارة 2013
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 جياوازى 2018دةنطى  2013دةنطى  كيانى سياسيي ذ
 289833 186903 476736 بزوتنةوةى طؤِران 1
 30588 319912 350500 يةكَيتى 2
 55914 688070 743984 ثارتى  3
 106829 79912 186741 يةكطرتوو  4
 9080 109494 118574 كؤمةَل 5
  127115  نةوةى نوَي 6
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