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1- شــوێنی نیشــتەجێبوون بە پێی سنوری پارێزگا:

ســلێمانی      %46.9
دهــۆك          %14.5
هەولێــر         %33.3
هەڵەبجــە       %5.4

2- ڕەگەز:

نێــر      %86.5
مێ   %13.5

توێژینــەوەی  بــۆردی  الیــەن  لــە  ڕاپرســیە  ئــەم 
پرســە  بــۆ  کوردســتان  پالتفۆڕمــی  ســتراتیجی 
نیشــتمانییەکانەوە سەرپەرشــتی کــراوە، ســەبارەت 
بــە پرســەکانی هەڵبــژاردن و کۆمســیۆنی بــااڵی 
هەڵبژاردنــەکان، بــە شــێوازی ئەلیکترۆنــی و دیداری 
ڕاســتەوخۆ بەبەشــداری ٥٤٣٦ کــەس ئەنجامــدراوە 

لــە مــاوەی 2٠22/1/1 بــۆ 2٠22/1/21
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1
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1٨ بۆ 2٥ ســاڵ      %9.1
 2٦ بۆ ٤٠ ســاڵ    %44.1

ســەروو٤1 ســاڵ         %46.8

٣- تەمەن:

خوێندنەوە و نوســین   %1
 بنەڕەتــی                  %3.5
دواناوەنــدی           %19.9
دبلــۆم                    %21.3
بەکالۆریــۆس          %40.9
ماســتەر                    %9.5
دكتــۆرا                    %3.9

٤- ئاستی خوێندن:

٥- متمانــەت بــە هەڵبــژاردن هەیــە وەك میکانیزمی دەســتاو 
دەســتکردنی دەســەاڵت لە هەرێمی کوردســتان

بەڵــێ           %36
 نەخێــر          %39
تاڕادەیــەك    %23
نازانــم            %2

٦- پێت باشــە هەڵبژاردن لە هەرێمی کوردســتان: 

یــەك بازنەی هەڵبژاردن بێت   %53.2
  چــوار بازنــەی هەڵبژاردنبێــت  بــۆ هــەر پارێزگایــەك 

یــەك بازنــە   %19.6
فــرە بازنەیــی بێــت بــە هەمــان شــێوەی هەڵبژاردنــی 

ــراق   7.%2٠ 2٠21ی عێ
نازانم   ٦.٥%
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7- کۆمســیۆنی بــااڵی هەڵبژاردنەکانــی هەرێمــی کوردســتان، 
هێــزە  لــە  پێنــج  بەرکەوتــەی  لــە  پێکهاتــوە  ئێســتادا  لــە 
ببێتــە  یــان  باشــە وەك خــۆی بمێنێتــەوە  پێــت  سیاســیەکان، 

ســەربەخۆ؟ کۆمســیۆنێکی 

٨- پێتباشــە هەڵبــژاردن بــە هەمــان یاســای پێشــتری هەڵبــژاردن لــە 
هەرێمــی کوردســتان ئەنجــام بدرێــت لــە وادەی خۆیــدا، یــان یاســاکە 
ــر: ــۆ وادەیەکیت ــت ب ــژاردن دوا بکەوێ ــت و هەڵب ــدا بکرێ ــکاری تێ گۆڕان

9-بەشــداری هەڵبژاردنــی داهاتــووی هەرێمی کوردســتان 
دەکەیت؟

1٠-ئەندامێتی لە هێزە سیاســیەکان:

وەك خــۆی بمێنێتەوە   %26.7
 ببێتە کۆمســیۆنێکی ســەربەخۆ   %68.6

نازانم   %4.7

هەڵبــژاردن بــە هەمــان یاســای هەڵبژاردنــی پێشــووی 
هەرێــم لــە وادەی خۆیــدا ئەنجــام بدرێــت   %55.8

ــر وادەیــەك  ــدا بکرێــت و دوات ــکاری تێ  یاســاکە گۆڕان
پەرلەمانــی  هەڵبژاردنــی  بــۆ  بکرێــت  دیــاری 

%26 کوردســتان.   
بدریــت،  ئەنجــام  خۆیــدا  وادەی  لــە  هەڵبــژاردن 
گۆڕانــکاری لــە یاســای هەڵبژاردنــدا بخرێتــە خولــی 

%16.5 کوردســتان.    پەرلەمانــی  داهاتــووی 
هیچیان   %1.7

بەشــداری هەڵبژاردن دەکەم و دەنگ دەدەم   %51
  بەشــداری هەڵبژاردن ناکەم   %28

بەشــداری دەکەم و دەنگەکەم دەســوتێنم   %15
بڕیــارم نەداوە   %5

نازانم   %1

ئەندامی یەکێك لە هێزە سیاســیەکانم   %57
   ئەندامی هیچ هێزێکی سیاســی نیم   %36

نازانم   %7
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