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 رَيزو سوثاس  

 
ِرَيز و سوثاسي هةية بؤ هةموو ئةوانةي كة كاريان لةم  دةستةي ئاماري هةريََمي كوردستان 

جَيبةجَيكراوة، لة ماوةي ئةو  3103رووثَيوي)نةخشةي هةذاري و مردني دايكان( كردووة كة لة ساَلي 

نةوةي بابةتي %  قةبارةي كؤمةلطا كة تواناي طةيشنت بة نيشاندةري ثَيويست بؤ لَيكؤلي01رووثَيوة وةك 

سةرؤكي بةشي فاطمة عمر علي ( خانووبةرة و ثَيداويستيةكاني خَيزان، وة هةروةها سوثاسي بةرَيز )

بؤ توَيذينةوةي لة سةر بابةتةكة و ِروانيين  دةستةي ئاماري هةريََمي كوردستاندانيشتوان و هَيزي كار لة 

 ثسثؤر و شارةزايان بؤ ئةم راثؤرتة. 
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 ثَيشكةشكردن 

خانووبةرة يةكَيكة لة طرنطرتين ثَيشينةي سةرةكي بؤ مرؤظ، هةروةك كة زانراوة يةكةم كاري مرؤظ طةِرانة بة دواي 

شوَينَيك كة ثارَيزراو بَيت لة سةرماي زستان و طةرماي هاوين وة ثَيداويستية سةرةكيةكاني تَيدا دةستةبةر بكا، وة لةو 

ناني خانووَيكي شياو كَيشةيةكي قورسة كة تَيدا ثَيداويستيةكاني خَيزان تَيدا بةدي بكرَي، بة كاتةي ئَيستا دا  بة دةست هَي

هؤي سنوورداري بةشي داهاتي دانيشتوان، وة حالةتي ئابووري ناجَيطري، خَيراي بةرزبوونةوةي تَيضووني دروستكردن و 

ارةبا، ئاو، ثةيوةندي كردن، ئاوةِرؤي تةندروست وة نرخي زةوي، وة سةرةِراي فشاري طةورة لة سةر خزمةتطوزاري طشيت)ك

 بةرَيوةبردني ثامشاوةي بَيكةَلك(.

مايف طةيشنت بة خانووبةرةيةكي طوجناو ئةمةش يةكَيكة لة مايف بنضينةيي مرؤظ وةكو ثؤشاك و خواردن. اليةني طرنطي 

 :وة دابينكردني خانووبةرة بة هةموو شَيوةكانيدةستةبةركردني مايف خاوةندارَيتية كة بةرَيطاي ياسايي بة دةست دَينرَيت 

خاوةنداري، كرَي، خانووي هةرةوةزي، تةنانةت لة رووبةري خانووبةرةي نارةمسي و ديارنةكراو. لةطةَليدا كاري 

بةهَيزكردني طةيشنت بة خانووبةرةيةكي شياو و ثَيداويستيةكاني و بةدةست هَيناني زةوي خانووبةرةي طوجناو و 

ي ذَيرخاني بنضينةيي و سوودي طشيت وة ثَيكهاتةي بنضينةيي، بؤ ئةوةي طوجناو بَيت لةطةَل دارايي خزمةتطوزار

 مةزةندةكراو و ثاَلثشيت راستةوخؤي هةذاران.

لةبةر ئةم هؤكارة دةستةي ئاماري هةرَيم هةستا بة لَيكؤلينةوةي بابةتي نيشتةجَيبوون)وةك ذمارةي كرَيضي خانووبةرة( 

ويسيت سةرةكية بؤ دانيشتوان و بؤ دةستةبةر كردني ثَيويستييةكاني خَيزان وة ئَيمة وةك دةستةي ئامار  كة بنضينةي ثَي

 هيواخوازين ئةم راثؤرتة ببَيتة هؤي خزمةت و سوودي اليةنة ثةيوةنديدارةكان.

 ي الدينسريوان حممد حم                                                                           

     سةرؤكي دةستةي ئاماري هةرَيم

                                                                                      3102        
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 ثوختة
و زانينيي ذمارةي خانووي كرَي طرنطي ثاراستين ذيانَيكي  نيشتةجَيبوونيةكةي بابةتي ثَيداويسيت 

تةندروست و شياوة بؤ تاكةكاني كؤمةَلطا، وة ئاماجني طشيت مرؤظةكان بؤ باشرتكردني ضؤنيةتي 

 كؤمةاَليةتي و ئابووري و ذينطة بؤ مرؤظةكان. 

تةخؤ كة تيايدا كؤي ذمارةي دةطرَي يةكةي نيشتةجَيبوونئةم لَيكؤلينةوةية هةندَيك نيشاندةري 

بؤ ئةوةي ذيانَيكي (  – ) و كرَيضي و ذمارةي خَيزان بؤ ساالني يةكةكاني نيشتةجَيبوون

شياو بؤ هةموو خَيزانَيك وة بؤ ئاستة جياوازةكاني كؤمةَلطا يان داناني بةستَيك بؤ ثركردنةوةي ئةم 

   سةر يةكةي نيشتةجَيبوون.  بؤشاييةي كة لةنَيوان داواكردن و خستنة ِروو لة 

 كرَي بؤ كؤي ذمارةي خانوو لة هةرَيمي كوردستانيةكةي نيشتةجَيبووني وة نيشانداني رَيذةي 

()سلَيماني ( ، ) وة رَيذةكةي بؤ ثارَيزطاكان بريتية لة  هةولَير،  بؤ ساَلي ة()

 دايكان. مردني بة ثَيي ئةجنامةكاني رووثَيوي هةذاري و ه() و دهؤك

 

 

 
 
 



 ذمارةي كرَيضي لة هةرَيمي كوردستان
 

 1  بةشي دانيشتوان و هَيزي كار

 

 
 ثَيشةكى

 دةزطاى ناوةندى ئامار لة بةغداد وهةذارى و مردنى دايكان لة اليةن  نةخشةى روثَيوى ئةجنام دانى بة

 ئةم روثَيوةدةركةوت   و ثاش لَيكؤلينةوةي بابةتى ذمارةي كرَيضيةكان دةستةى ئامارى هةرَيمى كوردستان،

ى وةرزى دووبارة بوونةتةوة وةكوبة شَيوة ي ترلة روثَيوةكان ثَيك دَيت لة كومةلَيك ثَيكهاتة كة هةندَيكيان

ضاالكى ئابوورى ...( كة لة روثَيوى هَيزى كار  بة شَيوةى ، بَيكارى، فَيربوون ،نيشاندةرةكانى كؤض كردن)

ةكان  تايبةت دووبارة نابنةوة تةنها لة روثَيوة ةندَيكياندةكرَيت و ه وةرزى لة هةرَيمى كوردستان جَيبة جَي

لة ماوةى ساَلى  ذمارةى لة دايك بووان  خاوةندارةكان، ،نيشتةجَيبوون يكرَي ،خانوو وةكو) خةسلةتى نةبَيت

و ئةمانة ى ئابوورى خَيزان ...( تواناي ،ذمارةى مردووان ،ذمارةى ئةوانةى لة ذيان دا ماوةن ،رابردوو

وة رَيذةى  كرَيضيةكان كة بنضينةية بؤ بةدةست هَينانى  ندةبينرَي دالةم روثَيوة رنطةكاننطنيشاندةرة 

 بؤ ئةم راثؤرتة. يةبابةتى سةرةكي مةشو ئة دالة داهاتوو كانةَينى كردنى ذمارةى كرَيضيثَيشب دواتر

و رَيكخسنت  كاريثاش و ئةو داتايانةمان دةست كةوتووة  ئةجنام دراوة ئةم روثَيوة لة ساَلى 

 . لة مانطى تشرينى دووةم ( ودةولةتى )لة اليةن بانقى نَي ىثؤلينكردن

ذمارةى كرَيضيةكان رو لة زياد  بؤمان دةركةوت  لة ضوارضيوةى شيكردنةوةى ئةجنامةكانى ئةم روثَيوة

خَيزان لة  سةر ئاستى  ذمارةي كرَيضى بة زيادبوونى ( )تر لة زيا نزيكةي دةكات ساَلانة بة بوون

 هةرَيم.

 

 

 

 

 



 ذمارةي كرَيضي لة هةرَيمي كوردستان
 

 2  بةشي دانيشتوان و هَيزي كار

 

 

 : اجنى راثؤرتمئا

 (  – ضية لة ماوةى نَيوان )و كرَي نيشتةجَيبوواندةرهَينانى ذمارةى طشتى ئامانج لةم راثؤرتة
 ى هةرَيمى كوردستان.ثارَيزطا و قةزا و ناحيةلة سةر ئاستى 

وةكو رَيذةى زيادبوونى ساَلانة بؤ خَيزان و خانوو و  كانىةهَينانى هةندَيك لة نيشاندةرة ثَيويستست ةبةد
 سةرةوة.لة ثَيكراو  ىئاماذة كة ةيساَلانئةو ذمارةى خَيزان بؤ 

 
 

 تايبةتةكان  و زاراوة كرَيساو ضةم
    

 طرنطى خانوو و نيشتةجَيكردن 

كةسايةتى  دةتوانَيت هةست بة تايبةمتةندى  خؤى دةكات  ظمرؤ خانوو ئةو شوَينة راستةقينةية كة تيادا

لة ئَيستادا  .راستةقينةى خوى تيادا بة دةر خبات. و خانوو ئةلقةى طةياندنة لة نَيوان مرؤف و كؤمةلطاكةى

لة هاوسةنطي و نزيكبوونةوة  ي دروست كردني جؤرَيكهةوَلخَيزان  ئةندامانىكة   ئةوةي تَيبيين دةكرَيت

ن كردنيا لة بةر نيشتةجَي، دةدةنو  دابني كردنى خانووو ب لة نَيوان تاكةكان  رةزامةندبوونو ثةيوةندي 

 ظى مرَؤكاريطةرى لة سةر رةفتارلة رَيطاى   كة دةتوانرَيت سةرةكيةكانيان  هةلسةنطاندنى  ثَيداويستيةو 

 .خؤيانجياوازةكانى  ئارةزووةلة نَيوان نيشتةجَي بووان بؤ  يةكى رةخساوة ةوةجَيطر هاوسةنطية  ئةو  كة

 زانينى راستى نيشتةجَي بوون بنضينةيةكى سةرةكى ثَيك دةهَينَيت بؤ زانينى ثَيداويستى نيشتةجَي بوون

دةست بؤ بة دروست  ة ثالنَيكيولة داهاتوو  يةكةي نيشتةجَيبوونزيادبوونى داواكارى و ماوةى ثَيشبينى 

وة  كة شياوة بؤ نيشتة جَيبوون لة نَيوان داواكارى لة سةر يةكةكانى نيشتةجَي بوون يهاوسةنط هَيناني

 .ئةوانةي خسرتاوةتة روو
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 3  بةشي دانيشتوان و هَيزي كار

 

 :خوارةوة دةتوانرَي دياري بكرَي بة ثَيي ئةم بؤضوونانةي طرفتةكانى نيشتةجَيبوون

  جيابوونةوةيان  ئةم خَيزانانة توانايةك خانوو و ضةند خَيزانَيك هةية كة بةشدارن لة يلَيرةدا
و ئةوةش شَيوةيةكى قةرةبالغى  ،لة هةمان خانووى ثَيشووة ذيان بة سةر ببةن هةية لة داهاتوو و
خَيزان دةنوَينَيت.

 ذيان بة سةر دةبةن وةكو) خةميةو كةرةظان و...(كة  ةشياوهةندَيك خَيزان هةية لة خانووى ن
.(تةواوو)شيائةبَيت بطؤردرَيت بؤ خانووى 

  وة هةِرةشةي دةست نادات  نيشتةجَيكة بؤ  ةهةندَيك يةكةى نيشتةجَى بوونى كؤنلَيرةدا
 .كردنيان لَيدةكرَيتضؤل

  كة كاريطةرى هةية لة  نيشانكراو و رةنط دانةوةبةرزبوونةوةى نرخى زةوى و خانوو بة شَيوةى
سةر نرخى كةل و ثةىل بينا و هةموو كةل و ثةىل بيناسازى.

 ستان كة دورطةرانةوةى ئةو خَيزانانةى كة كؤضيان كردووة يان سةفةريان كردووة بؤ هةرَيمى ك
داواكار خستنةرووي لة نَيوانوبؤشايةكي فراوانرت ،ويستى خانووداثَي دةبَيتة هؤى ثالةثةستَوي

نيشتةجَيبوون
 

بؤ دةرهَينانى  EXCELهَينانى ثرؤطرامى لة رَيطاى بة كار هَينانى كردارى بينراو و شيكردنةوةبةكار دواى

 زانيارى. هَيلكارىلةطةَل ( 3102 -3102)داتاكان و نيشاندةرةكان لة ماوةى 

و ذمارةى دانيشتوان و  3103( ساَلى I-PMMثشت بةستنى روثَيوى نةخشةى هةذارى ومردنى دايكان )

 ةكردنيهةروةها بةكارهَينانى  ذمار .ذمارةدانان وجنامةكانى طةمارؤسازى ئة يبة ثَي 3112خَيزان  ساَلى 

ئةذمار دةكرَيت لة بةشى دانيشتوان و هَيزى  SPECTRUMدانيشتوان كة لة رَيطاى ثرؤطرامى دميوغرافى 

 (.3131- 3112)بؤ ساَلانى كار 
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 4  بةشي دانيشتوان و هَيزي كار

 

 
 كي طرنط كة لة خوارةوةدا هاتووة:زاراوةيةبةكارهَيناني ضةند ضةمك 

دةطرَيتةوة كة لة يةك ضوارضيوة ثَيكةوة ذيان بةسةر  تاكة كةس يان نةتةوة دانيشتوان: كؤمةلَيك .0
  لة سةر يةك زةوى. ر و رؤشنبريى كؤيان دةكاتةوة وكةلتودةبةن كة يةك 

ئةو  شوَينة  ت وحةوانةوةية كة  مرؤظ تيادا دةذي شوَينَيكىبةوة دةناسرَيت  كة  خانوو خانوو:  .3
ت كةل و ثةالنة لة خؤ دةطرَيتة كة ثَيويستيان ثَيدةبَي هةموو ئةو ثَيداويستيانة و ئاسانكاريانة و 

 و شتى و عةقلىنتى هَينانة دى تةندروستى سروةطرخواستى لة سةرة بة يان  تاكةكة 
   كؤمةاليةتى بؤ ئةو خَيزانة.  خؤشطوزةراني

كةى دةطةرَيتةوة بؤ كةرتى تايبةت بوونة كة خاوةنداريتية خانووى بة كرَى: يةكةيةكى نيشتةجَي .2
 تيةكةى بؤ خَيزان ناطةرَيتةوة.ةطشتى يان حكومى كة خاونداري، 

خَيزان : بريتية لة تاكة كةس يان زياتر كة ثَيكةوة لة يةك خانوو بةشدارن لة دابني كردنى  .4
يان  ثةيوةنديةكي نزيك بَيت ئةم ثةيوةنديةوة يان نةبَيت  بَيتخواردن و بوودجةيان ثَيكةوة

 نةبَيت يان هةردوو ثَيكةوة بَيت.

 .ذمارةى دانيشتوان  لة سةرذمارةى خَيزان  قةبارةى خَيزان: بريتية لة ناوةندى  .5
 

  كانيةطرنطرتين دةرئةجنامة سةرةك
بة ثَيى ئةجنامةكانى  3103دةرئةجنامةكانى لَيكؤلينةوة ئاماذة بة وة دةكات كة ذمارةى بيناكان لة ساَلى 

( خانووى بة كرَيي ية , يان رَيذةى 195083( خانوو كة لةمانة )1144870روثَيو طةيشتة )

ردستان . و ئةو ذمارةيةش زيادةى (لة سةر ئاستى هةرَيمى كو21%خانووى بة كرَي بريتية لة )

( 3102بؤ ساَلانى رابردوو و و لة ماوةى ثَينج ساَلى داهاتوو زياد دةكات  يان لة كؤتايى ساَلى ) كؤكراوةية

 ( خانووى كرَي ية.669997( خانوو لة هةرَيم كة )7591631دةطاتة )
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 5  بةشي دانيشتوان و هَيزي كار

 

 6176 ثارَيزطاكان بؤ ساَلىو  ردستان ولة هةرَيمى ك%)  (رَيذةى كرَيضى( 7) شَيوةى ذمارة

 

 

         ردستان بؤ وبة طشتى لة هةرَيمى ك يةكةي نيشتةجَيبوون مةزةندةى ذمارةى ( 6) شَيوةى ذمارة
 (6172 –6175) ماوةى
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 6  بةشي دانيشتوان و هَيزي كار

 

  بة كرَي لة سةر ئاستى هةرَيم بؤ ماوةى  يةكةي نيشتةجَيبوونيمةزةندةى ذمارةى ( ) شَيوةى ذمارة  
 ( - ) 

 
      

 ذمارةى خانووةكانى بة كرَي لة سةر ئاستى هةرَيم لة ماوةى تةواوي مةزةندةى() شَيوةى ذمارة

( – ) 
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 7  بةشي دانيشتوان و هَيزي كار

 

( - ) ئاستى هةرَيم لة ماوةىمةزةندةى ذمارةى خَيزان لة سةر ( ) شَيوةى ذمارة

 

 

 

 مةزةندة ذمارةى كرَيضيةكان ختةىثو

لة بةر   (  – )مةزةندةى ذمارةى خَيزان ثيشان دةدات لة ماوةى ( ) خشتةى ذمارة – 
 ئةوةى ثَيويستة يؤ ئةذماركردنى رَيذةى زيادبوونى ساَلانة لة ذمارةى خَيزان بؤ ئةذمار كردنى مةزةندةى

 ذمارةى كرَيضيةكان بؤ هةمان ماوةى ئاماذة ثَيكراوى سةرةوة.
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 8  بةشي دانيشتوان و هَيزي كار

 

 ، لة سةر ئاستى ثارَيزطاكان(  - )مةزةندةى ذمارةى خَيزان لة ماوةى( ) خشتةى ذمارة        
ردستانقةزا و ناحيةى هةرَيمى كو

ذمارةى خَيزان ناحيةقةزاثارَيزطا
2013

ذمارةى خَيزان 
2014

ذمارةى خَيزان 
2015

ذمارةى خَيزان 
2016

ذمارةى خَيزان 
2017

ذمارةى خَيزان 
2018

473844889950438520015358455184سةنتةر

301831153213331334133515زاويتة

211921872256232623972468مانكيشك

525215420155907576405939461167كؤ

110591141211772121361250612879سةنتةرى سيميل

103281065810994113341167912028فايدة

290429973092318732843383باتيل

242912506725858266572746928290كؤ

274802835829251301573107532003سةنتةرى زاخو

314832493351345535603667رزكاري

277128602950304131343227دةركار)سندي(

380239244048417343004428باتيفا

372013839139600408264206943325كؤ

173117861842190019572016سةنتةري ئاميدي

372038393960408342074333سةرسنك

230323772451252726042682كاني ماسي

808883478609887691469419ديارلوك

8688969249539821011ضةمانطَى

134813911435147915241570بامةرنَي

180581863619221198182042021031كؤ

719674267660789781388381قسروك

148815361584163316831733ئةتريش

147615231571162016691719باعدري

276528532943303431273220سةنتةرى شَيخان

421443494486462547664908زيلكان

171391768718244188091938319961كؤ

101901051610847111831152411868سةنتةرى ئاكري

343035393651376438793994دينارتي

276228502940303131233217جبيل

588960776268646366596858طردةسني

222712298223706244412518525937كؤ

406741974329446345994736سةنتةرى بةردةرةش

424843844522466248044947دارةتوو

424343794517465747994942روفيا

425843944533467348154959كةلةك

168161735417901184551901719584كؤ

188297194318200437206646212937219295

دهؤك

سةنتةر

سَيمَيل

ئامَيدى

ئاكرى

كؤى طشتى دهؤك

زاخو

شَيخان

بةردةرةش
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 9  بةشي دانيشتوان و هَيزي كار

 

 

ذمارةى خَيزان ناحيةقةزاثارَيزطا
2013

ذمارةى خَيزان 
2014

ذمارةى خَيزان 
2015

ذمارةى خَيزان 
2016

ذمارةى خَيزان 
2017

ذمارةى خَيزان 
2018

134119137117140157143236146349149491سةنتةر

204442090121365218342230922788بةكرةجو

771478868061823884178598بازيان

9163936795759785999810213تاجنةرو

171440175271179158183093187073191090كؤ

150615401574160916441679سةنتةرى قةرداغ

408417427436445455سَيوسَينان

191419572001204520892134كؤ

787380498227840885918775سةنتةرى شارةزور

450846094711481549195025وارماوا

123811265812938132231351013800كؤ

147901512015456157951613916485سةنتةرى سيد صادق

694710726742758774سةروضك

154841583016182165371689717259كؤ

134091370814012143201463114945سةنتةرى هةلةجبة

243524892544260026572714سريوان

403941304221431444084502خورمال

159216281664170117381775بيارة

214752195522441229352343423936كؤ

542155425665578959156042سةنتةرى ثَينجوين

201520602105215221982246كةرميك

107811021126115111761201نالباريز

851487048896909292899489كؤ

174717861826186619061947سةنتةرى شارباذير

542554566579591604سيوةيل

99910221044106710901114سيتةك

306313320327334341زةالن

692708723739755772طاثيلون

428643834479457846764778كؤ

206821142161220922572305سةنتةرى ماوةت

206821142161220922572305كؤ

132171351313812141161442214732سةنتةرى  ثشدةر

318325332339347354هَيرؤ

143214641497153015631597هةلشَو

210921572204225323022351زاراوا

386139474035412342134303ناودةشت

465475486496507518ئيسوي

214022188122366228572335423855كؤ

ثشدةر

شارةزوور

هةلةجبة

شاربازير

ماوةت

سلَيمانى

سةنتةر

قةرةداخ

سيد صادق

ثَينجوين
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 10  بةشي دانيشتوان و هَيزي كار

 

 

165431691317288176681805218440سةنتةرى رانية

895391539356956197699979ضوار قورنة

9611982610044102641048710713حاجي ئاوا

309931683238330933813454بيتواتة

130813381367139714281458سةركةثكان

395144039841293421994311744044كؤ

259626542713277228332893سةنتةرى  دوكان

114611721198122412511278سورداش

607462096347648666276770ثرية مةطرون

109611211145117111961222خةلةكان

528540552564576588خدران

127913081337136613961426بنطرد

127191300413292135831387914177كؤ

894991499352955897659975سةنتةرى دةربةندخيان

206210215220224229باوة خوشني

9155935995679778998910204كؤ

271412774728362289862961530251سةنتةرى  كةالر

707072287388755077147880رزطاري

143914711504153715701604بيباز

446456466477487497شيخ تةويل

360963690237720385503938640232كؤ

656967166865701571687322سةنتةرى كفري

192196200205209214ئاوسثي

141514471479151115441577سةرقةال

350358366374382391نةوجول

128413131342137214011432كوكس

98101003010252104771070410936كؤ

115321179012051123161258412854سةنتةرى ضةمضةمال

9717993410154103771060310830شورش

105710811104112911531178سةنطاو

512952435360547755965717تةكية

155115861621165616921729ئاغجةلةر

454464474485495506قادر كرم

180184188192196200تةكية جباري

296203028230952316323231933014كؤ

119712241251127913061335مةيدان

173177181185189193بةمؤ

108211061131115511811206قؤرتوو

245225072563261926762734كؤ

398330407235416261425407434649443987

دةربةندخيان

كةالر

خانةقني

كؤى طشتى سلَيمانى

سلَيمانى

رانية

كفري

ضةمضةمال

دوكان
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 11  بةشي دانيشتوان و هَيزي كار

 

 

ذمارةى خَيزان ناحيةقةزاثارَيزطا
2013

ذمارةى خَيزان 
2014

ذمارةى خَيزان 
2015

ذمارةى خَيزان 
2016

ذمارةى خَيزان 
2017

ذمارةى خَيزان 
2018

145777149717153706157740161641165398سةنتةر

91859434968599391018510422بةحركة

605762206386655467166872عةنكاوة

9724998710253105221078211033شةمامك

170743175358180030184755189324193725كؤ

107241101411307116041189112167دةشيت هةولَير

106051089211182114751175912032دارةتوو

497851135249538755205648قوشتةبة

119881231212640129721329213601كةسنةزان

382953933140378414384246243448كؤ

111281142911733120411233912626سةنتةرى سؤران

642165946770694871207285خةليفان

108141110611402117011199112269ديانا

237224372501256726312692سيدةكان

307353156632406332573408134872كؤ

483249625094522853575482سةنتةرى شةقالوة

944396989957102181047110714سةالحةددين

677469577143733075117686هةرير

9659911018104410701095هريان

326433533442353236203704باسرمة

90693195698110051028باليسان

261842689227610283332903429709كؤ

234924132477254226052665مركز جومان

731751771791810829حاجي ئومران

91393896398810121036مسَيالن

379389399410420430طةاللة

126112951329136413981430قةسري

563357865939609562456390كؤ

131851354113902142671462014960سةنتةرى كوية

474948785008513952665389تةق تةق

112611571188121912491278شورش

836859882905927949ئاشيت

466479492505517529سكتان

613630646663680696سَيطردكان

209752154422118226982325923801كؤ

300308316324333340مريطةسور

500951455282542055545683بارزان

144614851525156516041641ثريان

771792813834855875شَيروان مةزن

109611261156118612161244مةزني

221422732334239524552512طؤرةتوو

108361112911426117241201712295كؤ

683770227209739975827758سةنتةرى  خةبات

143314721511155015891626دارة شةكران

651866946872705272277395رزطاري

292930083088316932483323كةورطوسك

177171819618680191701964620102كؤ

374038413943404741474243سةنتةرى رةواندوز

9679941020104710731098وةرتي

470748354963509452205341كؤ

845786858917915193779595سةنتةر

116921200812328126521296513266طوَير

343735303624371938113899كةنديناوة

574759026059621863726520قةراج

445845784700482449435058مال قةرة

337913470335628365643746838338كؤ

359616369340379178389128398756408021

946243970893995876102118110463421071303 كؤى طشتى هةرَيمى كوردستان

هةولَير

سةنتةر

خةبات

مةمخور

ضؤمان

دةشتى هةولَير

رةواندوز

كؤى طشتى هةولَير

مريكةسور

سَوران

شةقالوة

كوية
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 12  بةشي دانيشتوان و هَيزي كار

 

مةزةندةى ذمارةى خانووةكان ثيشان دةدات كة ئةذمار دةكرَيت لة زيادةى ساَلانةى ( ) خشتةى ذمارة – 
لة رَيطاى خشتةى خوارةوة زيادبوونى ذمارةى خانووةكانى ، مارةى خانوو بؤ ساَلانى ثَيشووذخَيزان لة لة 

ساَلانة لة ئةجنامى ذمارةى خَيزان تَيبينى دةكرَيت.

قةزا و  ،لة سةر ئاستى ثارَيزطا(  - ) خانوو لة ماوةىمةزةندةى ذمارةى ( ) خشتةى ذمارة 
 ردستان.ناحيةى هةرَيمى كو

ذمارةى خانوو ناحيةقةزاثارَيزطا
2013

ذمارةى خانوو 
2014

ذمارةى خانوو 
2015

ذمارةى خانوو 
2016

ذمارةى خانوو 
2017

ذمارةى خانوو 
2018

619426392265935679777004672139سةنتةر

359037053822394040604182زاويتة

260926932777286329503039مانكيشك

681417032072534747807705679360كؤ

132671369114122145591500215450سةنتةرى سيميل

132351365814088145251496715414فايدة

357436883804392240414162باتيل

300763103732014330063401035026كؤ

341613525336363374893863139785سةنتةرى زاخو

348735983711382639434061رزكاري

311232113312341535193624دةركار)سندي(

443745794723486950185167باتيفا

451974664148109495995111152637كؤ

216822382308238024522525سةنتةري ئاميدي

401841464276440945434679سةرسنك

260326872771285729443032كاني ماسي

914794399736100381034310652ديارلوك

934964994102510561088ضةمانطَى

147415221569161816671717بامةرنَي

203442099621654223272300523693كؤ

89449230952198161011510417قسروك

215222212291236224342506ئةتريش

188419442005206721302194باعدري

424043764513465347954938سةنتةرى شَيخان

204121062173224023082377زيلكان

192611987720503211382178222432كؤ

121201250812902133011370614116سةنتةرى ئاكري

327033753481358936983809دينارتي

253626172699278328672953جبيل

580059856174636565596755طردةسني

237262448525256260382683027633كؤ

464947974949510252575414سةنتةرى بةردةرةش

431744554595473748825028دارةتوو

451346574804495351045256روفيا

430144384578472048635008كةلةك

177801834718926195122010620706كؤ

224525231703238996246400253900261487

دهؤك

سةنتةر

مسيل

زاخو

ئامَيدى

بةردةرةش

شَيخان

ئاكرى

كؤى طشتى دهؤك
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 13  بةشي دانيشتوان و هَيزي كار

 

ذمارةى خانوو ناحيةقةزاثارَيزطا
2013

ذمارةى خانوو 
2014

ذمارةى خانوو 
2015

ذمارةى خانوو 
2016

ذمارةى خانوو 
2017

ذمارةى خانوو 
2018

181182185232189339193498197703201948سةنتةر

244602500725561261232669027263بةكرةجو

843586248815900992059402بازيان

111501139911652119071216612427تاجنةرو

225227230262235367240537245764251040كؤ

162016571693173017681806سةنتةرى قةرداغ

456466477487498509سَيوسَينان

207621232170221722662315كؤ

98391005910282105081073610966سةنتةرى شارةزور

593260646199633564736612وارماوا

157711612316481168431720917578كؤ

162231658616953173261770218082سةنتةرى سيد صادق

838857876895915934سةروضك

170611744317829182211861719016كؤ

155241587116223165791694017303سةنتةرى هةلةجبة

291829833049311631843252سريوان

456446664769487449805087خورمال

175817971837187719181959بيارة

588866020361536628886425665633كؤ

636465066650679669447093سةنتةرى ثَينجوين

227923302382243424872540كةرميك

124112691297132513541383نالباريز

98841010510329105551078511016كؤ

212921762225227323232373سةنتةرى شارباذير

659673688703719734سيوةيل

112011451171119612221249سيتةك

363371380388396405زةالن

766783801818836854طاثيلون

503751485265537854965615كؤ

236724202473252825832638سةنتةرى ماوةت

236724202473252825832638كؤ

155211586816220165761693717300سةنتةرى  ثشدةر

352360367376384392هَيرؤ

160716421679171617531791هةلشَو

236524172471252525802636زاراوا

416842614356445245484646ناودةشت

556568581594607620ئيسوي

245692511625674262392680927385كؤ

شاربازير

شارةزوور

سيد صادق

هةلةجبة

ماوةت

سلَيمانى

ثشدةر

سةنتةر

قةرةداخ

ثَينجوين
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 14  بةشي دانيشتوان و هَيزي كار

 

 

210882155922037225222301123505سةنتةرى رانية

109011114511392116421189512151ضوار قورنة

114681172411984122471251412782حاجي ئاوا

355636353716379838803963بيتواتة

145314861518155215861620سةركةثكان

484664954950647517615288654021كؤ

341734943571365037293809سةنتةرى  دوكان

124212701298132713561385سورداش

704372017360752276867851ثرية مةطرون

118312101237126412911319خةلةكان

608622636649664678خدران

151615501585161916551690بنطرد

150091534715687160311638116732كؤ

112871153911795120541231612581سةنتةرى 

230235241246251257باوة خوشني

115171177412036123001256712838كؤ

323553307833811345543530536063سةنتةرى  كةالر

829084768664885490469241رزطاري

158516201656169217291766بيباز

483494505516528539شيخ تةويل

427134366844636456164660847609كؤ

879789939193939595999805سةنتةرى كفري

212216221226231236ئاوسثي

166517031740177818171856سةرقةال

408418427436446455نةوجول

147915121545157916141648كوكس

125611284213126134141370714000كؤ

140191433314651149721529815626سةنتةرى ضةمضةمال

115421180012062123271259512865شورش

124912771306133413631392سةنطاو

592060526186632264596598تةكية

177518151855189519371978ئاغجةلةر

558570583595608621قادر كرم

207212217221226231تةكية جباري

352703605936860376663848639311كؤ

147715101543157716121646مةيدان

195199204208213217بةمؤ

151815521586162116561692قؤرتوو

319032613333340634813555كؤ

529604541443553449565600577901590302

خانةقني

كؤى طشتى سلَيمانى

سلَيمانى

رانية

كفري

دةربةندخيان

ضةمضةمال

دوكان

كةالر
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ذمارةى خانوو ناحيةقةزاثارَيزطا
2013

ذمارةى خانوو 
2014

ذمارةى خانوو 
2015

ذمارةى خانوو 
2016

ذمارةى خانوو 
2017

ذمارةى خانوو 
2018

196934202257207646213095218366223441سةنتةر

113231162911939122521255512847بةحركة

814383638586881290309239عةنكاوة

118261214612469127961311313418شةمامك

228226234395240640246955253064258945كؤ

148131521315619160281642516807دةشيت هةولَير

137641413614513148941526215617دارةتوو

623364016572674469117072قوشتةبة

167631721617675181391858819020كةسنةزان

515735296654379558055718658516كؤ

120561238212712130461336813679سةنتةرى سؤران

707472657459765578448026خةليفان

123451267913017133591368914007ديانا

258926592730280228712938سيدةكان

340643498535918368623777238650كؤ

658867666946712973057475سةنتةرى شةقالوة

116681198412303126261293813239سةالحةددين

818184038627885390729283هةرير

113611671198122912601289هريان

377238743977408141824279باسرمة

101610431071109911261152باليسان

323613323734122350173588336717كؤ

253226012670274028082873مركز جومان

802823845868889910حاجي ئومران

99910261053108111081133مسَيالن

389399410421431441طةاللة

127713111346138214161449قةسري

599961606324649266526806كؤ

161951663317076175241795718375سةنتةرى كوية

518253225464560757465879تةق تةق

120912421275130813411372شورش

90592995497910031027ئاشيت

513527541555569582سكتان

648666684702719736سَيطردكان

246522531925994266752733527971كؤ

328337346355363372مريطةسور

508452225361550256385769بارزان

151415551597163916791718ثريان

819841864887908930شَيروان مةزن

119412261259129213241354مةزني

225223132374243724972555طؤرةتوو

111911149411801121121240912698كؤ

812783478569879490119221سةنتةرى  خةبات

160016431687173117741815دارة شةكران

748376857890809782978490رزطاري

322933163404349435803663كةورطوسك

204392099121550221162266223189كؤ

413942514364447845894696سةنتةرى رةواندوز

103910671096112411521179وةرتي

517853185460560257415875كؤ

110051130211603119081220212486سةنتةر

134501381314181145541491315260طوَير

393640424150425943644465كةنديناوة

710372957490768678768059قةراج

575659116069622863826531مال قةرة

412504236343493446354573746801كؤ

454933467228479681492271504441516168

120906212403741272126130427113362421367957 كؤى طشتى هةرَيمى كوردستان

هةولَير

سةنتةر

ضؤمان

دةشتى هةولَير

كؤى طشتى هةولَير

مريكةسور

سَوران

شةقالوة

مةمخور

كوية

خةبات

رةواندوز
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(ثيشان دةدات كة ئةذمار  ذمارةى كرَيضيةكان بؤ ساَلى)( ) م خشتةى خوارةوة ذمارةبةاَل – 

( كة لة سةر ئاستى ثارَيزطا و  هةذارى و مردووانى دايكان بؤ ساَلى) نةخشةىدةكرَيت لة روثَيوى 
بؤ ذمارةى قةزا و ناحية جَي بة جَي دةكرَيت ئةويش بة ئةذمار كردنى رَيذةى كرَيضى بؤ خانوو 

مةزةندةى ذمارةى كرَيضيةكان بؤ ساَلانى داهاتوو ئةجنام دةدرَيت و ئةو ذمارانة  خانووةكان بة طشتى
  .كؤكراوةية لة ساَلىذمارةى 

لة سةر (  - ) كرَيضيةكانى بؤ ماوةىكؤكراو)املرتاكمة( مةزةندةى ذمارةى ( ) خشتةى ذمارة
. ردستانَيزطا و قةزا و ناحيةى هةرَيمى كوئاستى ثار

 ذمارةى كرَيضىناحيةقةزاثارَيزطا
2012

 ذمارةى كرَيضى  
2013 

 ذمارةى كرَيضى 
2014

 ذمارةى كرَيضى  
2015

 ذمارةى كرَيضى  
2016

 ذمارةى كرَيضى  
2017

 ذمارةى كرَيضى  
2018

14818152991578816286167901730117818سةنتةر

632652673694716738760زاويتة

499515532549566583600مانكيشك

15949164661699317529180721862219178كؤ

2148221822892361243425082583سةنتةرى سيميل

1978204221082174224123092378فايدة

572590609628648668687باتيل

4698485050065163532354855648كؤ

6715693371557380760978418075سةنتةرى زاخو

363375387399411424437رزكاري

445460475490505520536دةركار)سندي(

611630651671692713734باتيفا

8134839886688940921794989782كؤ

449464479494509525540سةنتةري ئاميدي

390402415428442455469سةرسنك

349360372383395407420كاني ماسي

1095113011661203124012781316ديارلوك

81838689929497ضةمانطَى

141146150155160165170بامةرنَي

2505258526682752283829243012كؤ

425438452467481496510قسروك

375387399412424437450ئةتريش

183189195201207213220باعدري

704727751774798823847سةنتةرى شَيخان

65676971737678زيلكان

1752180818661925198320452105كؤ

2418249625762657273928232907سةنتةرى ئاكري

74767981848689دينارتي

17171818192020جبيل

180185191197203210216طردةسني

2689277428642953304531393232كؤ

616636656676697719740سةنتةرى 

99103106109113116120دارةتوو

224232239247254262270روفيا

227234242250257265273كةلةك

1166120512431282132113621403كؤ

36893380863930840544417994307544360

دهؤك

سةنتةر

مسيل

زاخو

ئامَيدى

بةردةرةش

شَيخان

ئاكرى

كؤى طشتى دهؤك
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 ذمارةى كرَيضىناحيةقةزاثارَيزطا
2012

 ذمارةى كرَيضى  
2013 

 ذمارةى كرَيضى 
2014

 ذمارةى كرَيضى  
2015

 ذمارةى كرَيضى  
2016

 ذمارةى كرَيضى  
2017

 ذمارةى كرَيضى  
2018

38705395764046041357422664318444112سةنتةر

4044413542274321441645124609بةكرةجو

652667682697712728743بازيان

1854189619391981202520692113تاجنةرو

45255462744730848356494195049351577كؤ

108110113115118120123سةنتةرى قةرداغ

29293031313233سَيوسَينان

137139143146149152156كؤ

1757179718371878191919602003سةنتةرى شارةزور

584597611624638652666وارماوا

2341239424482502255726122669كؤ

1419145114831516155015831617سةنتةرى سيد 

136140143146149152155سةروضك

1555159116261662169917351772كؤ

2065211121582206225423032353سةنتةرى هةلةجبة

311318326333340347355سريوان

419429438448458468478خورمال

203208213217222227232بيارة

2998306631353204327433453418كؤ

814833851870889909928سةنتةرى ثَينجوين

154157161164168172175كةرميك

107109111114116119121نالباريز

1075109911231148117312001224كؤ

295301308315322329336سةنتةرى شارباذير

123126129131134137140سيوةيل

9193959799102104سيتةك

35363737383940زةالن

27282829303031طاثيلون

571584597609623637651كؤ

218223228233239244249سةنتةرى ماوةت

218223228233239244249كؤ

2317236924222475253025852640سةنتةرى  ثشدةر

27272828293030هَيرؤ

111113116118121123126هةلشَو

222227232237242247252زاراوا

304311318325332339346ناودةشت

71737476777981ئيسوي

3052312031903259333134033475كؤ

شاربازير

شارةزوور

سيد صادق

هةلةجبة

ماوةت

سلَيمانى

ثشدةر

سةنتةر

قةرةداخ

ثَينجوين
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3916400440944185427743704463سةنتةرى رانية

1334136413941425145614881520ضوار قورنة

1377140814391471150415361569حاجي ئاوا

299306313319326334341بيتواتة

58596062636466سةركةثكان

6984714173007462762677927959كؤ

822841859878898917937سةنتةرى  دوكان

46474849505152سورداش

877897917937958978999ثرية مةطرون

104107109112114117119خةلةكان

57586061626465خدران

157161164168172175179بنطرد

2063211121572205225423022351كؤ

1959200320482093213921862233سةنتةرى 

6777777باوة خوشني

1965201020552100214621932240كؤ

4645475048564964507351835294سةنتةرى  كةالر

997101910421065108811121136رزطاري

115118120123126128131بيباز

21222223232424شيخ تةويل

5778590960406175631064476585كؤ

1787182718681909195119932036سةنتةرى كفري

16171717181819ئاوسثي

171175179183187191195سةرقةال

27282829293031نةوجول

92949699101103105كوكس

2093214121882237228623352386كؤ

1863190519481991203520792123سةنتةرى 

1132115811841210123612631290شورش

116119121124127129132سةنطاو

608622636650664678693تةكية

124126129132135138141ئاغجةلةر

63646667697072قادر كرم

15151616161717تةكية جباري

3921400941004190428243744468كؤ

221226231236241246252مةيدان

23232424252526بةمؤ

360368376384393401410قؤرتوو

604617631644659672688كؤ

80610824288426986132880278993691868

خانةقني

كؤى طشتى سلَيمانى

سلَيمانى

رانية

كفري

دةربةندخيان

ضةمضةمال

دوكان

كةالر
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 ذمارةى كرَيضىناحيةقةزاثارَيزطا
2012

 ذمارةى كرَيضى  
2013 

 ذمارةى كرَيضى 
2014

 ذمارةى كرَيضى  
2015

 ذمارةى كرَيضى  
2016

 ذمارةى كرَيضى  
2017

 ذمارةى كرَيضى  
2018

42737439064509346294475094868449816سةنتةرى

1730177718251874192319702016بةحركة

1823187319231974202620762125عةنكاوة

1807185619061957200820582106شةمامك

كؤ
48097494125074752099534665478856063

3672377338753978408241834281دةشيت هةولَير

2739281428902967304531203193دارةتوو

997102410521080110811361162قوشتةبة

4410453146534777490250245140كةسنةزان

11818121421247012802131371346313776كؤ

1784183318821933198320322080سةنتةرى سؤران

523537552566581596609خةليفان

1533157516171660170417461786ديانا

110113116119122125128سيدةكان

3950405841674278439044994603كؤ

1492153315751617165917001739سةنتةرى شةقالوة

1777182518741924197520242071سةالحةددين

1000102810561084111211401166هةرير

116119122125129132135هريان

318326335344353362370باسرمة

55575860626365باليسان

4758488850205154529054215546كؤ

334343352361371380389مركز جومان

103106109112115118120حاجي ئومران

8991949699101104مسَيالن

22232424252526طةاللة

102105108111114117119قةسري

650668687704724741758كؤ

2476254426132683275328212887سةنتةرى كوية

183188193198204209214تةق تةق

27282929303132شورش

37383940414243ئاشيت

21222323242425سكتان

0000000سَيطردكان

2744282028972973305231273201كؤ

13131414141515مريطةسور

195200206211217222227بارزان

69707274767880ثريان

37383940414243شَيروان مةزن

77798184868890مةزني

154158163167171176180طؤرةتوو

545558575590605621635كؤ

96799410211048107511021128سةنتةرى  خةبات

82848789919396دارة شةكران

649666684703721739756رزطاري

188193198203209214219كةورطوسك

1886193719902043209621482199كؤ

278286293301309317324سةنتةرى رةواندوز

15161617171818وةرتي

293302309318326335342كؤ

1013104110691097112611541181سةنتةر

632649667685703720737طوَير

255262269276283290297كةنديناوة

442455467479492504516قةراج

497510524538552566579مال قةرة

2839291729963075315632343310كؤ

77580797028185884036862428837790433

195083200216205435210712216068221388226661 كؤى طشتى هةرَيمى كوردستان

هةولَير

سةنتةر

ضؤمان

دةشتى هةولَير

كؤى طشتى هةولَير

مريكةسور

سَوران

شةقالوة

مةمخور

كوية

خةبات

رةواندوز
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 كرَيضيةكان تةواوي)الصافى( لة خشتةى خوارةوة دةطةينة ذمارةى  -
ذمارةى  -() ذمارةى كرَيضيةكانى ساَلى( = )بؤ ساَلىكرَيضيةكان  ()الصايفيتةواوذمارةى 

 () كرَيضيةكانى
(ثيشان دةدات, بةالم - كؤى طشتى كرَيضيةكانى تةواو بؤ ساَلانى) ستوونى ثَيش كؤتايى

( ثيشان  - كرَيضيةكانى لة ماوةى)تةواوي)صافى( طرنطة بؤمان ذمارةى  ستوونى كؤتايى كة
    .كرَيضيةكان لة ساَلى  (كؤبووةوةي)مرتاكمدةدات بة زيادةبوونى ذمارةى 

( لة سةر  - )ماوةىلة َيك سال هةمووبؤ كرَيضيةكان تةواوي مةزةندةى ذمارةى () خشتةى ذمارة

.ردستانَيزطا و قةزا و ناحيةى هةرَيمى كوئاستى ثار
ناحيةقةزاثارَيزطا

زياد بوونى ذمارةى 
كرَيضى لة ساَلى 

2013

زياد بوونى ذمارةى 
كرَيضى لة ساَلى 

2014

زياد بوونى ذمارةى 
كرَيضى لة ساَلى  

2015

زياد بوونى ذمارةى 
كرَيضى لة ساَلى  

2016

زياد بوونى ذمارةى 
كرَيضى لة ساَلى  

2017

زياد بوونى ذمارةى 
كرَيضى لة ساَلى  

2018

كؤى كرَيضييةكان     
   بؤ ساَلانى          
2013-2018

كؤى كرَيضييةكان     
   بؤ ساَلانى2012 

2018-

481489497504511517300017818سةنتةر

212121222222128760زاويتة

161617171717101600مانكيشك

518526535543550556322919178كؤ

7071727374754352583سةنتةرى سيميل

6465666768694002378فايدة

191919192020116687باتيل

1531551571591621649515648كؤ

21822222522923223413598075سةنتةرى زاخو

12121212131374437رزكاري

14151515151690536دةركار)سندي(

202020212121124734باتيفا

26426927227728128416479782كؤ

15151515161691540سةنتةري ئاميدي

13131313131479469سةرسنك

11121212121271420كاني ماسي

3636373738382221316ديارلوك

3333331697ضةمانطَى

55555529170بامةرنَي

8384858587885083012كؤ

14141414151586510قسروك

12121313131376450ئةتريش

66666637220باعدري

232324242425143847سةنتةرى شَيخان

2222221378زيلكان

5757595960613552105كؤ

7880818283844892907سةنتةرى ئاكري

2223331589دينارتي

111111320جبيل

66666636216طردةسني

8789909293945433232كؤ

202021212121125740سةنتةرى 

33333320120دارةتوو

77888845270روفيا

77888846273كةلةك

3737404040402361403كؤ

119912171238125512731287746944360

دهؤك

سةنتةر

مسيل

زاخو

ئامَيدى

بةردةرةش

شَيخان

ئاكرى

كؤى طشتى دهؤك
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ناحيةقةزاثارَيزطا
زياد بوونى ذمارةى 

كرَيضى لة ساَلى 
2013

زياد بوونى ذمارةى 
كرَيضى لة ساَلى 

2014

زياد بوونى ذمارةى 
كرَيضى لة ساَلى  

2015

زياد بوونى ذمارةى 
كرَيضى لة ساَلى  

2016

زياد بوونى ذمارةى 
كرَيضى لة ساَلى  

2017

زياد بوونى ذمارةى 
كرَيضى لة ساَلى  

2018

كؤى كرَيضييةكان     
   بؤ ساَلانى          
2013-2018

كؤى كرَيضييةكان     
   بؤ ساَلانى2012 

2018-

871885897909919927540744112سةنتةر

9192949596975654609بةكرةجو

15151515151691743بازيان

4242434444442592113تاجنةرو

101910341049106310741084632251577كؤ

22333315123سةنتةرى قةرداغ

111111433سَيوسَينان

33444419156كؤ

4040414142422452003سةنتةرى شارةزور

13131414141482666وارماوا

5353555556563272669كؤ

3232333334341981617سةنتةرى سيد 

33333319155سةروضك

3535363637372171772كؤ

4647484849492882353سةنتةرى 

77777744355سريوان

9101010101059478خورمال

55555528232بيارة

6769707071714193418كؤ

181919191920114928سةنتةرى 

34444421175كةرميك

22233315121نالباريز

2325252626271501224كؤ سةنتةرى 
77777741336شارباذير

33333317140سيوةيل

22222213104سيتةك

111111540زةالن

111111431طاثيلون

14141414141480651كؤ

55555531249سةنتةرى ماوةت

55555531249كؤ

5253545455553242640سةنتةرى  ثشدةر

111111430هَيرؤ

23333315126هةلشَو

55555531252زاراوا

77777742346ناودةشت

2222221081ئيسوي

6971727273734263475كؤ

شاربازير

شارةزوور

سيد صادق

هةلةجبة

ماوةت

سلَيمانى

ثشدةر

سةنتةر

قةرةداخ

ثَينجوين
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8889919293945474463سةنتةرى رانية

3030313132321861520ضوار قورنة

3131323233331921569حاجي ئاوا

77777742341بيتواتة

111111866سةركةثكان

1571581621631661679757959كؤ

181919192020115937سةنتةرى  دوكان

111111652سورداش

202020212121122999ثرية مةطرون

22222315119خةلةكان

111111865خدران

44444422179بنطرد

4647474849502882351كؤ سةنتةرى 
4445454646472742233دةربةندخيان

00000017باوة خوشني

4445454646472752240كؤ

1051061081091101116495294سةنتةرى  كةالر

2223232324241391136رزطاري

33333316131بيباز

000111324شيخ تةويل

1301321341361381398076585كؤ

4041414242432502036سةنتةرى كفري

000000219ئاوسثي

44444424195سةرقةال

111111431نةوجول

22222213105كوكس

4748484949502932386كؤ

4243434444452602123سةنتةرى 

2526262727271581290شورش

33333316132سةنطاو

14141414141585693تةكية

33333317141ئاغجةلةر

111112972قادر كرم

000000217تةكية جباري

8890909292955474468كؤ

55555531252مةيدان

111111326بةمؤ

88889950410قؤرتوو

14141414151584688كؤ

1814184318701893191519341126091868

خانةقني

كؤى طشتى سلَيمانى

سلَيمانى

رانية

كفري

دةربةندخيان

ضةمضةمال

دوكان

كةالر
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ناحيةقةزاثارَيزطا
زياد بوونى ذمارةى 

كرَيضى لة ساَلى 
2013

زياد بوونى ذمارةى 
كرَيضى لة ساَلى 

2014

زياد بوونى ذمارةى 
كرَيضى لة ساَلى  

2015

زياد بوونى ذمارةى 
كرَيضى لة ساَلى  

2016

زياد بوونى ذمارةى 
كرَيضى لة ساَلى  

2017

زياد بوونى ذمارةى 
كرَيضى لة ساَلى  

2018

كؤى كرَيضييةكان     
   بؤ ساَلانى          
2013-2018

كؤى كرَيضييةكان     
   بؤ ساَلانى2012 

2018-

116911871201121511751131707949816سةنتةرى

4748494948462872016بةحركة

5051515250483022125عةنكاوة

4950515150482992106شةمامك

131513361352136713231273796756063كؤ

100102103104101976084281دةشيت هةولَير

7576777875734543193دارةتوو

2728282827261651162قوشتةبة

1211221241251211177305140كةسنةزان

323328332335324313195713776كؤ

4950505149472952080سةنتةرى سؤران

14151515141487609خةليفان

4243434442412541786ديانا

33333318128سيدةكان

1081111111131081056544603كؤ

سةنتةرى 
شةقالوة

4141424241402471739

4949505149472942071سةالحةددين

2728282828261661166هةرير

33333319135هريان

99999853370باسرمة

222221965باليسان

1311321341351321257885546كؤ

مركز جومان
99999955389

33333317120حاجي ئومران

22332215104مسَيالن

111111426طةاللة

33333317119قةسري

181819191818108758كؤ

6869707068664102887سةنتةرى كوية

55555530214تةق تةق

111111532شورش

111111643ئاشيت

111111425سكتان

00000000سَيطردكان

7677787876744553201كؤ

000000215مريطةسور

55565532227بارزان

2222221180ثريان

111111643شَيروان مةزن

2222221390مةزني

44444426180طؤرةتوو

14141415141490635كؤ

2627272727261601128سةنتةرى  خةبات

2222221496دارة شةكران

181818181817107756رزطاري

55555531219كةورطوسك

5152525252503122199كؤ

88888746324سةنتةرى 

000000318وةرتي

88888749342كؤ

2828282928271681181سةنتةر

171818181717105737طوَير

77777742297كةنديناوة

12121213121273516قةراج

14141414141382579مال قةرة

7879798178764703310كؤ

2122215521792203213320551285090433

51355215528753515321527631579226661 كؤى طشتى هةرَيمى كوردستان

هةولَير

سةنتةر

ضؤمان

دةشتى هةولَير

كؤى طشتى هةولَير

مريكةسور

سَوران

شةقالوة

مةمخور

كوية

خةبات

رةواندوز
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 ضاوةةرس

 . نان ذمارةدا و طةمارؤسازى ئةجنامةكانى ،دةستةى ئامارى هةرَيمى كوردستان – 

ئةجنامةكانى مةزةندةى دانيشتوان كة لة بةشى  ،دةستةى ئامارى هةرَيمى كوردستان - 

 جَي بة جَى كراوة. دانيشتوان و هَيزى كار 

روثَيوى نةخشةى هةذارى و مردووانى دايكان  ،دةستةى ئامارى هةرَيمى كوردستان – 

 .( ودةولةتى )بة هةماهةنطى لةطةَل بانقى نَي  






