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1. Pergala hilbijartina swêdî 

Mafê dengdanê yê giştî û wekhev bingehê pergala hilbijaritna swêdî ye. Hilbijartin 

azad, veşartî û yekser e. Pergala hilbijartinê rêjedar e. Ev tê wê maneyê ku 

hejmara kursiyên partî wek nimûne di parlemanê de distînin li gor dengên ku partî 

distînin e.  

Pergala hilbijartina swêdî ji hilbijartin û referandûmê pêk tê. Qanûna hilbijartinê, 

biryarnameya hilbijartinê, qanûna referandûmê û hin qanûnên din ji bo hilbijartin 

û referandûman rênîşander in. 

Hilbijartinên giştî 

Hilbijartinên asayî yên parleman, meclîsa şaredarî û wîlayetan serê çar salan 

carekê di yekşema duyem ya îlonê de pêk tên. 

Hilbijartina asayî ya parlemana Ewrûpa her serê pênc salan carekê li hemû 

dewletên endamên yekîtiyê di navbera nîsan-tîrmehê de têne li dar xistin. 

Hilbijartin li Swêdê tim di rojeke yekşemê de ye. 

Hilbijartina awarte 

Eger parleman biryarê bide hilbijartina taybet ya awarte dikare were li dar xistin. 

Heman qaîdeyên ji bo hilbijartina parlemanê ya asayî derbas dibin. Hilbijartina 

awarte divê piştî biryarê herî dereng di sê mehan de were li dar xistin. Lewra di 

hilbijartina awarte de bo nimûne mohleta pêşdengdanê ji ya asayî kurttir e. 

 
Foto: Riksdagen 

  



 

 

 

Eger meclîsa şaredarî û parêzgehê biryarê bide li şaredarî û parêzgehê jî 

hilbijartina awarte dikane were li dar xistin. Eger ji sê endaman didu hilbijartina 

awarte bixwazibin ew divê were li dar xistin. Lê ji bo hilbijartina awarte divê herî 

kêm şeş meh ser hilbijartina asayî re derbas bûbin.  

 
Foto: Georg Kristiansen 

Referandûm 

Li Swêdê du cureyên referandûman hene ku ji bo seranserê welêt derbas dibin: 

referandûmên rênîşander û referandûmên derbarê pirseke di destûrê de. Biryara 

referandûmê ji aliyê parlemanê ve tê standin. Parleman herwiha biryarê dide bê 

mafê kê yê dengdanê heye û alternatîvên bersivan dikarin çi bin.  

Di referandûmên seranserê welêt, hilbijartina herêman, hilbijartina hundir û 

derveyî Swêdê heman qaîdeyên hilbijartina giştî derbas dibin. 

Referandûmeke li şaredarî yan jî parêzgehê tim rênîşander e. Biryara referandûmê 

ji aliyê şaredarî yan jî parêzgehan ve tê standin.  

Pergala hilbijartinê tê guhertin 

Di navbera 2011 û 2013ê de desteyeke hevgirtî ya parlemanê ji bo guhertina 

peragala hilbijartinê li ser hin pêşniyazan xebitîn. Ev pêşniyazên ku hikûmetê li 

wan nêrî paşê radestî parlemanê hatine kirin. Amanc ew e ku piraniya guhertinan 

ji hilbijartinên 2018ê û pê de derbas bibin.  

  



 

 

2. Cografya hilbijartinê 

Herêma hilbijartinê ew herême ku lê hilbijartin tê li dar xistin, wek nimûne 

şaredariyek yan jî tevahiya welêt. Herêma hilbijartinê li gor deverên hilbijartinê 

hatiye dabeş kirin û endam ji bo deveran têne hilbijartin. Dever jî li gor dorhêlên 

hilbijartinê veqetandîne û li her dorhêlekê ciyekî hilbijartinê heye. Dorhêla 

hilbijartinê ji çendîn xaniyan pêk tê ku dengdêr di wan de qeydkirî ne.  

Mezinahiya dorhêla hilbijartinê tê guhertin, lê piranî ew ji 1 000-2 000 dengdêr 

pêk tê. Tu qaîdeyên ji bo sînorê herî kêm yan jî herî zêde ji dorhêlên hilbijartinê re 

nînin. Di yên herî kêm de hejmara dengdêran dikare tenê derdorê sedî be û yên 

herî mezin ser 2 000 re be. Ji bo her dorhêleke hilbijartinê lokaleke hilbijartinê 

heye. Dengdêrên li wê herêmê dikarin li wira dengên xwe bidin. Rêvebiriya 

wîlayetê li ser pêşniyaza meclîsa şaredariyê biryara dabeşkirina deverên 

hilbijartinê dide. Herî dereng di 1:ê kanûna sala berya hilbijartinê de gereke 

rêvebiriya parêzgehê biryara dabeşkirinê standibe.  

 

  Herêma hilbijartinê 

Deverên hilbijartinê 

Dorhêla hilbijartinê 

Xanî 

41 tevahiyan kursiyan 

Şaredariya Storskogen 

19.000 dengdêr 

20 kursiyên deverên 

hilbijartinê 

Västra Storskogen 

9.400 dengdêr 

Valby Ö 

1.800 dengdêr 

Lövruskan 12:1 

3 dengdêr 

21 kursiyên deverên 

hilbijartinê 

Östra Storskogen 

9.600 dengdêr 

Valby S 

1.500 dengdêr 

Röstberga 

1.800 dengdêr 
Lillebyn 

1.500 dengdêr 

Mandatviken 

1.600 dengdêr 

Valby N 

1.200 dengdêr 



 

Kursî 

Ji bo ku encama hilbijartinê heta mimkun be rêjedar be, di hilbijartina parleman û 

meclîsa parêzgehê de qaîdeya wekhevkirina kursiyan heye. Pêşî kursiyên sabit 

têne dabeş kirin û paşê kursiyên wekhevkirinê. Partiyeke ku kursiyên sabit 

nesitandibe jî dikare kursiyên wekhevkirinê bistîne. Di hilbijartinên şaredarî û 

parlemana Ewrûpa de tenê kursiyên sabit hene. Ji bo agahiyên berfirehtir li ser 

dabeşkirina kursiyan li beşa 8ê binêre.  

Herî dawî di 30ê nîsanê de Dezgeha Hilbijartinê gereke biryar dabe bê li her 

devereke hilbijartina giştî çend kursiyên sabit hene. Dabeşkirin li gor hejmara 

dengdêran li deverê tê tayin kirin.  

Ji bo hilbijartina meclîsa şaredarî û parêzgehê hejmara kursiyan tev ji aliyê 

şaredarî yan jî parêzgehê ve tê diyar kirin. Rêvebiriya parêzgehê herî dereng di 

30ê nîsanê de biryarê dide bê gereke çend kursiyên sabit li deverê hebin.  

Di hilbijartinên parlemana Ewrûpa de Swêd tev mîna yek herêm tê hesibandin. 

Hejmara kursiyan li gor nifûsa dewletan tê guhertin. Di parlemana Ewrûpa de 20 

kursiyên Swêdê hene.  

3. Mafê dengdanê û lîsteya hilbijêran 

Mafê dengdanê 

Mafê dengdana parleman û parlemana Ewrûpa ji bo her hemwelatiyekî swêdî yê 

ser 18 salî re heye. Gerek nifûsa dengdêr yan li Swêdê be yan jî wextekî li Swêdê 

bûbe.  

Mafê dengdanê yê parlemana Ewrûpa jî ji bo hemû welatiyên dewletên Yekîtiya 

Ewrûpa ku herî dawî roja hilbijartinê 18 salên xwe diqedînin heye. Şertek ew e ku 

qeyda wan bi kêmasî 30 rojan berya hilbijartinê li Swêdê hatibe kirin û navê xwe 

di lîsteya hilbijêran de nivîsandibin. Hingî ew nikarin li dewleteke din ya endam 

dengê xwe bi kar bînin. 

Mafê hilbijartinê yê meclîsa şaredarî û parêzgehê ji bo hemû welatiyên Swêd ku 

herî dereng di roja hilbijartinê de 18 salên xwe diqedînin û li şaredarî û parêzgehê 

qeydkirî ne heye. Welatiyên yekîtiyê û yên Îzlenda û Norvêcê jî xwedanê heman 

mafan e. Kesên din ku welatiyên dewletên derve ne eger nifûsa wan sê salan li 

Swêdê mabe mafê wan yê dengdanê heye.  

Agahiyên di nifûsa Daîreya Bacê (Skatteverket) de yên 30 rojî berya hilbijartinê 

tnîşan didin bê mafê kê yê dengdanê heye û li kû ew dikare dengê xwe bide. Ev tê 

wê maneyê ku hilbijêrên li Swêdê 30 rojî berya hilbijartinê mîna dengdêr têne 

diyarkirin.  

  



 

 

Lîsteya hilbijêran 

Ji bo ku mirov bikaribe dengê xwe bide gereke navê mirov di 

lîsteya hilbijêran de hebe. 

Ji bo her hilbijartinê lîsteyên hilbijêran têne amadekirin û tê de navê 

dengdêrên hilbijartina di rojevê de nivîsandî ne. Dema gelek 

hilbijartin bi hev re bêne li dar xistin lîsteyên hilbijartinan hevbeş in. 

Ji bo her devereke hilbijartinê lîsteyek tê amadekirin û ew di 

lokalên hilbijartinê de tê bi kar anîn.  

Ew kesên ku li gor xwe şaşîtiyan di lîsteyên hilbijartinê de dibînin divê bi nivîskî 

doza sererastkirina agahiyan bikin. Herî dawî 12 rojan berya hilbijartinê gereke 

daxwaz gihîştibe rêvebiriya parêzgehê. 

Welatiyên swêdî yên li derve eger di nav deh salên dawî de koç kiribin yan jî 30 

rojî berya hilbijartinê serî li Daîreya Bacê (Skatteverket) dabin navê wan jî di 

lîsteyê de ye. Ji bo swêdiyên li derve ku dixwazin navê wan têkeve lîsteyê de 

formeke taybet heye.  

Pelika hilbijêran 

Berya hilbijartinê Dezgeha Hilbijartinê (Valmyndigheten) ji 

hemû dengdêran re pelika hilbijêran dişîne. Pelik ji 

navnîşana ku li nifûsa li cem Daîreya Koçê qeydkiriye re tê 

şandin. Bi destpêka pêşhilbijartinê, 18 rojan berya 

hilbijartinê re gereke pelika hilbijartinê gihîştibe hemû 

dengdêran.  

Yê ku pelika xwe winda kiribe dikare yeke nû ji desteya 

hilbijaritnê ya şaredariyê, parêzgehê yan jî Dezgeha 

Hilbijartinê wergire.  

4. Partî û pusûleya dengdanê 

Ji bo avakirina partiyekê li Swêdê tu qaîde nînin. Li gor qanûna hikûmetê tarîfa 

partiyekê ev e ”Her kombûn yan komeke hilbijêran ku bi navekî xwe di ber 

hilbijartinê re dike partî ye.” 

Hilbijarbarî 

Yê ku mafê wî yê dengdanê hebe herwiha hilbijarbare jî. Hilbijarbarî li ser hîmên 

agahiyên di nifûsa qeydê de ye. Ji bo ku mirov li şaredarî yan jî parêzgehekê 

hilbijarbar be divê nifûsa mirov li wira be. Ji bo hilbijarbariya parlemanê tu şertê 

bê mirov li kû dijî nînin, lê gereke yan niha yan jî berê nifûsa mirov li Swêdê hebe. 

  



 

 

Ji bo parlemana Ewrûpa divê mirov welatiyê dewleteke endam be, lê li tu 

dewleteke din mirov ne berendam be û tesdîq bike ku li dewleta mirov jê tê 

hilbijarbariya mirov dimîne. Kesên ku welatiyê dewleteke din ya YE ne û li 

Swêdê dixwazin bibine berendamên partiyeka parlemana Ewrûpa divê ji Dezgeha 

Hilbijartinê re piştrast bikin ku ew li dewleteke din ne berendam in.  

Ji bo ku mirov were hilbijartin divê mirov ji partiyekê berendam be. 

Qeydkirina navê partiyê  

Navê partiyê ew nav e ku partî dixwaze li ser pusûlaya dengdanê be. Ji bo ketina 

hilbijartinê partî nepêwist e navê xwe qeyd kiribe. Bê ku navê partiyê hatibe 

qeydkirin partî dikare pusûlayên dengdanê siparîş bike. 

Bi qeydkirina navê partiyê li cem Dezgeha Hilbijartinê nav dikare were parastin 

da ku partiyeke din nikaribe heman navî bi kar bîne. 

Ji bo ku navê partiyekê li cem Dezgeha Hilbijartinê were qeydkirin divê hejmarek 

hilbijêr piştgirên wê bin. Nav divê neşibe partiyeke din ya qeydkirî da ku mirov 

wan tevlîhev neke. Pêwistiyeke din ew e ku divê partî xwedan rêzikname û 

rêvebiriyek be.  

Ji bo ku di heman salê de tevlî hilbijartinê bibe daxwaza qeyda navê partiyekê herî 

dereng gereke di dawiya sibata sala hilbijartinê de gihîştibe Dezgeha Hilbijartinê. 

Eger navê partiyekê ji bo hilbijartina parlemanê hatibe qeydkirin, ew ji bo meclîsa 

şaredarî û parêzgehê li seranserê welêt û hilbijartina parlemana Ewrûpa jî derbas 

dibe. Eger navê partiyekê ji bo meclîsa parêzgehê were qeydkirin, ew hem ji bo 

hilbijartinên parêzgeha lê qeydkirî derbas dibe hem jî hemû meclîsên şaredariyên 

di nav sînorê parêzgehê de. Qeydkirina partiyekê ji bo hilbijartinên parlemana 

Ewrûpa tenê ji bo hilbijartina parlemana Ewrûpa derbas dibe.  

Nivîsandina berendaman 

Partiyên ku navên xwe qeyd kirine herwiha dikarin ji bo hilbijartinekê 

berendaman jî binivîsin. Nivîsandina berendaman tê maneya ku partî lîsteya xwe 

ya berendaman ji namzetkirina berendamtiya serbixwe diparêze. Gava partî 

pusûleyên hilbijartinê siparîş dike navê berendaman jî dişîne.  

Rojeke herî dawî ya nivîsandina berendaman heye. Ev roj ji aliyê Dezgeha 

Hilbijartinê ve tê tayin kirin. Tenê nûnerên mafdar yên partiyê dikarin berendaman 

tayin bikin. Berendam bi xwe jî gereke bi awayekî nivîskî rave bikin ku ew 

destûrê didine partiyê da navê wan binivîse. Ev rohnîkirin bi şandina navê 

berendaman re tê pêşkêşkirin. 

  



 

 

Nivîsandina navê berendaman bi dilxwazî ye. Eger partiyê navê berendamekî ji bo 

pusûleya hilbijartinê nenivîsandibe hilbijêr dikare li ser pelikê navekî binivîse û bi 

wî rengî dengê xwe bide kesekî ku partiyê ew wek namzed nîşan nedaye.  

 

Li ser pusûleya dengdanê ya bi berendamên partiyê tarîfek jî  

nivîsandî ye bê hilbijêr çawa dikarin dengê xwe bidine kesekî.  

• Eger partiyê berendam wek namzed destnîşan kiribe wiha tê  

nivîsandin: ”Bi îşaretkirina ber navê kesekî tu dikarî dengê xwe  

bidî namzedê tu dixwazî were hilbijartin. Tu nikarî dengê xwe  

bidî zêdetir ji yek kesî yan jî kesekî navê wî nenivîsandî.” 

• Eger partiyê berendam destnîşan NEKIRIBE wiha tê  

nivîsandin: ” Bi îşaretkirina ber navê kesekî tu dikarî dengê xwe  

bidî namzedê tu dixwazî were hilbijartin yan jî navekî binivîsî.  

Eger tu gelek navan binivîsî dengê te diçe ji yê serî re.” 

 

Pusûleya dengdanê 

Pusûleyên dengdanê yên parlemanê zer in,  

yên meclîsa parêzgehê şîn in, yên meclîsa şaredariyê  

û parlemana Ewrûpa spî ne. Mezinahî û giraniya  

pusûleyên hilbijartinê bi qasî hev in. 

Xwestina pusûleyên dengdanê  

Pusûleyên dengdanê yên parleman, melîsa şaredarî û 

parêzgehê ji rêvebiriya parêzgehê têne xwestin. Pusûleyên parlemana Ewrûpa ji 

Dezgeha Hilbijartinê têne xwestin. Berya demekê gereke partiyan pusûle 

xwestibin da ku herî dawî 45 rojan berya hilbijartinê ew werine teslîm kirin. Piştî 

roja diyarkirî jî pusûle dikarin bêne xwestin, lê hingî tu garantî nayê dayin ku ew 

di wext de werine teslîm kirin. 

Partiyên ku di yek ji du hilbijartinên dawî yên parlemanê de li seranserê welêt bi 

kêmayî ji sedî yek deng standibin mafê wan yê pusûleyên dengdanê yên belaş 

heye. Heqê partiyan heye sê caran li hejmara dengdêran pusûleyan bixwazin. Di 

hilbijartinên meclîsa şaredarî û parêzgehê de mafê li şaredarî yan jî parêzgeha 

partî lê ya kotaya serbest heye. 

Ew partiyên ku di hilbijartinên parlemanê de zêdetir ji sedî yek deng werdigrin 

yan jî di meclîsên şaredarî û parêzgehê de têne hilbijartin mesrefa ku li pusûleyên 

hilbijartinê dikin paşde werdigrin.  

Qaîdeyên ji bo pusûleyên belaş ji bo hilbijartina parlemana Ewrûpa jî derbas dibe.  

  



 

Di hilbijartinan de sê cure pusûle hene:  

Pusûleyên navan –  

pusûleyên bi navê partî û berendaman.  

 

Pusûleyên partiyan –  

pusûleyên bi navê partiyan lê bê navên berendaman.  

 

Pusûleyên vala –  

pusûleyên bê navê partî û berendam.  

Raporkirina pusûleyên hilbijartinê 

Ji bo wan partiyên ku di hilbijartina parlemanê de zêdetir ji sedî yek deng distînin 

berpirsiyartiya wergirên dengdêran e ku pusûleyên van partiyan li hemû ciyên 

dengdanê  

bi cî bikin. Ev hem ji bo hilbijartina parlemanê, hem jî parêzgeh û şaredariyê 

derbas dibe. Pêwist e ev partî bi xwe berya hilbijartinê bi demekê daxwaza 

bicîkirina pusûleyan bikin.  

Di hilbijartinên meclîsa şaredarî û parêzgehê de mafê partiyên temsîlkirî heye ku 

pusûleyên wan yên hilbijartinê li lokalên hilbijartinê yên li şaredarî û parêzgehê 

werine danîn. 

Wergirên dengan ji bo hemû hilbijartinan li hemû ciyên hilbijartinê pusûleyên vala 

jî  

bicî dikin. 

Pusûleyên navan bi xwe ji aliyê partiyan bi xwe ve têne danîn.  

Eger pusûleyeke nav ya partiyê hebe û di hilbijartina dawî ya parlemana Ewrûpa 

de  

bi kêmayî ji sedî yekê dengan standibe, di hilbijartinên parlemana Ewrûpa de 

rêvebiriya hilbijartinê berpirs e ku pusûleyên navên vê partiyê li hemû ciyên 

hilbijartinê deyne.  

Ev partî gerek e bi xwe demekê berya hilbijartinê daxwaza bicîkirina pusûleyên 

dengan kiribe.  

  



 

5. Dengdan 

Di hemû hilbijartinan de dengdarê ku ji aliyê wergirê dengan ve neyê naskirin 

gereke nasnameya xwe nîşan bide. Wergirên dengan jî gereke rapor bikin bê wan 

bi çi rengî nasnameya dengdêr kontrol kirine. 

Lokalên dengdanê 

Li her devereke hilbijartinê lokaleke hilbijartinê heye.  

Roja hilbijartinê dengdêr dikarin li lokala ku di pelika wan  

ya hilbijartinê de nivîsandiye dengê xwe bidin. Lokalên 

hilbijartinê  

ji bo kesên astengdar guncandî ne. Eger ji ber sebebên 

astengdariyê kesek nikaribe bikeve nav lokala hilbijartinê 

wergirên dengan dikarin deng bînin derveyî lokalê. 

Wek qaîde lokalên dengdanê navbera saet 08.00-20.00 (ji bo parlemana Ewrûpa 

heta 21.00) vekirîne. Desteya hilbijartinê bi şêwra rêvebiriya parêzgehê dikarin 

biryara zûtir girtinê bidin. 

Desteya hilbijartinê ya li şaredariyan biryarê dide bê kîjan lokal guncav in. 

Desteya Hilbijartinê herwiha bi kêmayî çar kesan ji bo wergirtina dengan li her 

lokaleke hilbijartinê diyar dike. Gava hilbijêrek dengê xwe dide pêwist e bi 

kêmayî sê wergirên dengan amade bin. 

 

Lokalên raydanê 

Desteya hilbijartinê biryara dengdana pêşwext ya li şaredariyê jî 

dide. Lokaleke ku hilbijêr dikare têde dengê xwe yê pêşwext bide jê 

re dibêjin lokalên raydanê. Wek nimûne ew dikare xaniyê 

şaredariyê yan jî kitêbxane be. Peydakirina wergirên dengan li 

lokalên raydanê jî aydê desteya hilbijartinê ye. 

  



 

Hemû lokalên raydanê gereke ji bo kesên astengdar guncayî bin. 

Hilbijêrên ku ji ber sebebên cuda di roja hilbijartinê de nikarin dengê xwe bidin 

dikarin berya wê li lokalên hilbijartinê yên li seranserê welêt dengê xwe bidin. 

Dengdana pêşwext  

18 rojan berya hilbijartinê dest pê dike heta heta roja dengdanê berdewam e. Ji bo 

bikaribe bêhtir xizmetê bide hilbijêran li her şaredariyekê lokaleke raydanê heta 

roja hilbijartinê vekiriye. 

Li hin nexweşxane û ciyên din yên tedawiyê jî carna desteya hilbijartinê ji bo 

hilbijêrên nexweş, karmend û zîyaretkeran wergiriya dengan amade dikin. 

Di dengana pêşwext de wergirên dengan wan di zerfên taybet de digihînin desteya 

hilbijartinê. Yê ku li lokaleke raydanê dengê xwe dide divê pelika dengdanê û 

nasname  

pê re be. 

 

Dengdana bi riya qasid 

Dengdana bi riya qasid tê maneya ku ji bilî dengdêr kesek din deng vediguhêze 

lokala hilbijartinê yan jî lokaleke ji bo dengdana pêşwext, lê hilbijêr bi xwe 

tedarikiya dengê  

xwe dike. 

Yê nexweş, pîr, astengdar ku bi xwe nikare here lokala hilbijartinê yan jî raydanê 

dikare  

bi riya qasid dengê xwe bide. Kesê di nezaret yan girtîgehê de jî dikare bi heman 

rengî  

deng bide.  

Ji bo dengdana bi riya qasid materyalek taybet pêwist e. Ew dikare ji Dezgeha 

Hilbijartinê yan jî şaredariyê were siparîşkirin. Di nav materyal de nivîsandiye bê 

mirov çawa dike.  

Hin şaredarî ji bo kesên ku nikarin bi xwe dengên xwe bidin qasidên şaredariyê 

tayîn dikin. 

  



 

Nameberê gundan 

Hemû kesên ku mala wan di xeta nameberê gundan de ye dikarin nameber wek 

qasid  

bi kar bînin. Materyalên ji bo dengdana bi riya qasid bi namber re hene. 

Dengdana li cem meqamên derve 

Hemû kesên di dema dengdanê de li derveyî welêt dimînin dikarin li cem 

meqamên  

derve dengê xwe bidin. 

Li ser pêşniyaza Wezareta Derve, Dezgeha Hilbijartinê biryarê dide bê li cem 

kîjan meqamên swêdî yên derve mirov dikare dengê xwe bide. Dengdan 24 rojan 

berya  

roja hilbijartinê dest pê dike û li hin ciyan demeke kurt berdewam e. Divê dengdan  

di wext de were birîn da ku herî dawî roja berya hilbijartinê deng gihîştibin 

Dezgeha Hilbijartinê. Hemû dengên ji meqamê derve ji aliyê Dezgeha Hilbijartinê 

ve têne  

vewejartin û her yekî ji wan dişînin desteya wê ya hilbijartinê. 

Dengdana nameyî ji derveyî welêt 

Kesên mafê wan yê dengdanê heye û li derveyî welêt in dikarin bi riya nameyê 

dengê  

xwe bidin. Deryavanên li derve jî dikarin dengê xwe bi nameyê bidin. Dengdana 

nameyî herî zû 45 rojan berya hilbijartinê tê dayin. Çênabe ji hundirê Swêdê 

mirov dengê xwe bi nameyê bişîne.  

Ji bo dengdana nameyî materyalek taybet pêwist e. Materyal dikare ji Dezgeha 

Hilbijartinê yan jî meqamê derve were siparîş kirin. 

Dengdana nameyî gereke ji derveyî welêt were şandin û di wext de bigihîje ciyê 

hejmartina dengan.  

Dengdana poşman 

Kesê ku ji Swêdê yan jî derveyî welêt berya hilbijartinê dengê xwe dabe dikare 

mafê poşmaniyê bi kar bîne. Hingî divê mirov di roja hilbijartinê de li lokala 

dengdanê  

dengê xwe bide. Dengê li lokalê tê hesibandin û yê ku berê hatiye dayin betal dibe.  

Dengê xwe bide partî û kes  

Hilbijêr gava dengê xwe didine partiyekê  

herwiha li ser pelika dengdanê dikarin  

berendamekî ew dixwazin were hilbijartin  

jî îşaret bikin. Ji vê re dibêjin dengdana kesî.  

Carna hilbijêr bi xwe dikare navê berendamekî  

li ser pelikê binivîse. Qaîdeyên berfirehtir di  

beşa 4 û 7 de peyda dibin.  



 

6. Di şeva hilbijartinê de hejmartina dengan 

Piştî ku roja dengdanê qediya her devereke hilbijartinê dest bi hejmartina dengan 

dike. Berya hejmartinê dengên pejirandî yên pêşwext têxin sindoqa hilbijartinê de.  

Piştre sindoq têne valakirin û deng têne hejmartin. Deng li gor partiyan têne 

vewejartin û hejmartin. Eger hilbijartinên parleman, şaredarî û parêzgehê tev de 

hatibine kirin pêşî dengên hilbijartina parlemanê têne hejmartin, piştre yên 

şaredariyê û dawî yên meclîsa parêzgehê. 

Gava devereke hilbijartinê deng hijmartin encamê ji Dezgeha Hilbijartinê re 

radigihîne û li wira ew di sîstemê de têne nivîsandin. Bi vî awayî heman êvara 

hilbijartinê Dezgeha Hilbijartinê dikare encameke berpêşkî ragihîne. 

Bi qeydkirina encamên hilbijartinê re yekser ew di malpera Dezgeha Hilbijartinê 

de têne nivîsandin û digihîjin ber destê çapemeniyê. 

Dema hejmartin qediya pelikên dengdanê têxin kîsên taybet yên ewle de û radestî 

desteya hilbijartinê têne kirin. Berpirsiyartiya desteya hilbijartinê ye ku dengan ji 

lokalên hilbijartinê tavilê veguhêze rêvebiriya parêzgehê. 

Hejmartina berpêşkî ya desteya hilbijartinê  

Çarşema piştî roja hilbijartinê desteyên hilbijartinê dengên berpêşkî ku negihane 

werine hejmartin dihijmêre. Giraniya van dengan yên ji derveyî welêt û dengên 

pêşwext in. Wextê hejmartina desteyên hilbijartinê jî qediyan ew deng jî ji bo 

rêvebiriya parêzgehê têne veguhastin.  

7. Hejmartina dawî 

Duşema piştî roja hilbijartinê hejmartina dawî li cem rêvebiriya parêzgehê dest pê 

dike.  

Li wir careke din hemû deng têne hejmartin û vê carê îşaretkirinên navan jî têne 

hejmartin.  

Di hilbijartinên parleman, meclîsên şaredarî û parêzgehê de pêşî dengên ji bo 

parlemanê têne hilbijartin. Piştre yên meclîsa şaredariyê û herî dawî yên parêzgehê 

têne hejmartin. Derdorê deh rojan piştî roja hilbijartinê encama dawî ya 

hilbijartina meclîsa parêzgehê tê weşandin. Ji bo hilbijartina parlemana Ewrûpa 

encama nîhayî heftiya piştî hilbijartinê diqede. 

Encama hejmartina dengan ji malpera Dezgeha hilbijartinê dikare were şopandin 

www.val.se.  

  

http://www.val.se/


 

 

Nirxandina pusûleyên dengdanê 

Di dabeşkirina kursiyan de tenê dengên derbasbar têne hesibandin. Rêvebiriya 

parêzgehê li gor qanûna hilbijartinê dinirxîne bê kîjan pusûleyên dengan derbasbar 

in û dengên her partiyekê dihijmêre. Heman kontrol ji bo dengên navîşaretkirî jî 

derbas dibe, dengên kesî yên derbasbar têne hejmartin.  

 

Pusûleyên derbasbar  

Eger navê partiyekê di pusûlayê de hebe ew derbasbar e. Hilbijêr  

dikare pusûleyeke hilbijartinê ya bi nav, bi partî, yan jî pelikeke  

vala ku ew navê partiyê lê dinivîse bi kar bîne.  

 

 

 

 

 

 

Dengên kesî têne hejmartin 

Dengekî kesî yê durist dikare bi 

îşaretkirina navê berendamekî li ser ser 

pusûleyê be, yan jî dikare bi dest navê 

namzedekî were nivîsandin. Li ser 

pusûleyê tê nivîsandin bê mirov çawa 

dengê xwe dide kesekî.  

 

Pusûleyên nederbasbar 

Eger pusûlayeke hilbijartinê wiha be ew derbas nabe: 

• Bêyî navê partiyekê be (wêne binêr), 

• Zêdetir ji navê partiyekê li ser be (wek nimûne gelek 

pusûleyên bi partiyên cuda di yek zerfê de bin), yan jî 

• Îşaretên ku diyar e ji qestî hatine danîn hebin. 

 

Ji pusûeayên bêyî navê partiyekê re pusûleyên vala tê  

gotin û piraniya dengên ku derbas nabin bi ên vala ne.  

Dengên vala ji yên din yên nederbasbar cuda têne 

hejmartin. 

  



 

Navê tu bernedaman nayê hejmartin 

Di hin haletan de rêvebiriya parêzgehê navê tu berendamên îşaretkirî 

nahesibîne, wek nimûne:  

● Hilbijêr du yan jî zêdetir nav îşaret kirine (li mînaka jêr binêre), 

● Îşarekirina nav bi makîneyê hatiye kirin,  

● gelek pusûleyên yek partiyê, lê 

bi navên cuda îşaretkirî di yek  

zerfê de ne,  
● ji bo partiyekê pusûlayeke ji bo 

herêmeke din ya hilbijartina 
parleman/şaredarî/parêzgehê 
hatiye bi kar anîn.  

Nimûne: Lê pusûleya hilbijaritnê ji 

bo partiyê derbasbar e.  

 

Berendamek taybet nayê hesibandin 

Di hin haletan de rêvebiriya parêzgehê yek yan jî çendîn berendaman  

nahesibîne: 

● eger berendamek nehilbijêrbar be (di roja hilbijartinê de kontrola  

nifûsê tê kirin), 

● Eger partiyê berendamên xwe 

qeyd kiribin û paşê navek din 

were îlave kirin (li nimûneya 

rastê binêre). 

Nimûne: Pusûle bi xwe derbasbar e 

lê navê hatî nivîsandin nayê 

hesibandin. Pusûle mîna ku nav 

nehatibe îşaretkirin tê hesibandin.  
 

Navên serxêzkirî 

Eger navê berendamekî li ser pusûleyê hatibe serxêzkirin jî nav tê  

hesibandin. Ango tesîreke 

serxêzkirina navekî li ser dora 

pusûleyê nabe. 

Nimûne: Pusûle derbasbar e, lê 

xêzkirin nayê hesibandin. Pusûle 

mîna ku tu nav nehatibine 

îşaretkirin tê hesibandin.  
 
  

 

 

 



 

8. Dabeşkirina kursian 

Piştî ku rêvebiriya parêzgehê hemû deng hejmartin dabeşkirina kursiyên navbera 

partiyan dest pê dike.  

Bendên ji bo partiyan 

Ji bo ku partiyek bikaribe beşdarî hilbijartina parlemanê û ya Ewrûpa bibe divê 

rêjeya dengên derbasbar ku li seranserê welêt standiye ser ji sedî çar re be. Eger 

partiyek di hilbijartina parlemanê de li devereke hilbijartinê bi kêmayî ji sedî 

duwanzdeh bistîne ew dikare li wê devera lê beşdarî dabeşkirina kursiyên sabit 

bibe. 

 

Di hilbijartina meclîsa parêzgehê de pêwsit e partiyek ji dengên derbasbar yên li  

parêzgehê bi kêmayî ji sedî sê bistîne da ku karibe di dabeşkirina kursiyan de 

beşdar bibe.  

Di hilbijartina meclîsa şaredariyê de bend nîne. 

Di navbera partiyan de dabeşkirina kursiyan  

Pêşî kursiyên sabit û paşê kursiyên danberhevkirinê têne dabeşkirin. Kursiyên 

sabit  

li gor dengên ku partiyê di devera hilbijartinê de standine têne dabeşkirin. 

Di dabeşkirina kursiyên sabit de ji rêbaza hejmartinê re ”rêbaza ferhejmara 

eyarkirî ” 

tê gotin. 

Hilbijartina parlemanê 

Piştî kursiyên sabit hatine dabeş kirin kursiyên hemû deverên hilbijartinê ji bo 

tevahiya partiyan (tevde 310 kursî) têne kom kirin. Ji bo dabeşkirina kursiyên 

eyarkirî dengên  

partiyê yên ku li seranserê welêt standî weke bingeh tên girtin. Vê carê 349 kursî 

têne  

dabeş kirin û welat gitşt mîna devereke hilbijartinê tê hesibandin. 

Encama herdu dabeşkirina kursiyan didin ber hev. Eger partiyekê di dabeşkirina 

kursiyên seranserê welêt de mîna yek deverê zêdetir kursî standibin mafê wê 

partiyê yê kursiyê eyarkirî heye. 

  



 

Eger partiyekê di hemû deverên hilbijartinê de kursiyê sabit nesitandibe di 

dabeşkirina kursîyên eyarkirî de hejmara dengên wê bi yên deverên ku partiyê hêj 

lê kursî nestandine re têne danberhev kirin.  

Eger partiyek di komkirina kursiyên hilbijartinê de ji dabeşkirina kursiyên 

seranserê welêt pirtir kursî bistîne dîsa jî çedibe ew kursiyê deverê ji dest nede. 

Ango ji dabeşkirinê kursiyekî eyarkirinê kêm dimîne.  

Hilbijartina meclîsa parêzgehê 

Ji 10 kursiyên meclîsa parêzgehê 9 sabit in û 1/10 yê eyarkirinê ye. Dabeşkirina 

kursiyan mîna hilbijartina parlemanê tê kirin. Pêşî li her devereke hilbijartinê 

kursiyên sabit têne dabeşkirin. Piştre kursiyên parêzgehê tev bi hejmara dengên 

partiyê yê parêzgehê re didin ber hev. Hingî mirov dikare biryarê bide bê mafê 

kîjan partiyan yê kursiyên eyarkirinê heye. Qaîdeyên dabeşkirina kursiyên 

eyarkirinê mîna yên hilbijartina parlemanê ne.  

Hilbijartina meclîsa şaredariyê  

Di hilbijartina meclîsa şaredariyê de hemû kursî sabit in û hejmara kursiyên her 

deverekê berê ji aliyê rêvebiriya parêzgehê ve hatine diyarkirin. 

Hilbijartina parlemana Ewrûpa 

Di hilbijartina parlemana Ewrûpa de hemû kursî sabit in û seranserê welêt mîna 

devereke hilbijartinê tê dîtin. 

QUTIYA FAKTAYÊ 

Rêbaza ferhejmara eyarkirî 

Kursiyên sabit li gor dengên ku her partiyekê li devereke  

hilbijartinê standiye têne dabeşkirin. Ji bo wan partiyên ku  

di dabeşkirina kursiyan de cî digrin reqemên berhevkirinê  

têne hejmartin. 

Bi dabeşkirina dengên partiyekê bi 1,4 re reqema pêşî ya  

danberhevkirinê derdikeve pêş. Partiya ku herî zêde dengên  

danberhevkirî distîne kursiyê pêşî werdigre. Hingî partî reqemeke  

nû ya danberhevkirinê distîne û ew bi 3ê re tê dabeşkirin.  

Partiyên din ji bo dengên mayî rikberiyê dikin heta ku kursiyekî  

bistînin. Gava partiyek kursiyê duyem distîne dengên wê bi  

5ê re tê dabeşkirin û hejmareke nû ya dabeşkirinê distîne.  

Di kursiyê sêyem de deng bi 7ê re tê dabeşkirin û hwd heta  

ku hemû kursî dabeş dibin. 

  



 

NIMÛNE 1: Dabeşkirina kursiyên sabit li parêzgeha Kronoberg di hilbijaritna parlemanê  

ya 2002ê de 

 

 

 

 

 

Parti Röstetal Mandat 1 Mandat 2 Mandat 3 Mandat 4 

M 15 20 0 10 857,14 10 857,14 10 857,14 5 066,66 

S 43 696 31 211,42 14 565,33 8 739,20 8 739,20 

Fp 10 538 7 527,14 7 527,14 7 527,14 7 527,14 

C 11 746 8 390,0 0 8 390,0 0 8 390,0 0 8 390,0 0 

V 7 86 4 5 617,14 5 617,14 5 617,14 5 617,14 

Mp 4 354 3 110,0 0 3 110,0 0 3 110,0 0 3 110,0 0 

Kd 11 695 8 353,57 8 353,57 8 353,57 8 353,57 

 

 

 

NIMÛNE 2: Dabeşkirina kursiyên eyarkirî di hilbijartina 1998ê de li meclîsa  

parêzgeha Uppsalayê 

Li parêzgeha Uppsala sê deverên hilbijartinê hene. Di hilbijartinên 1998ê de 71 

kursiyên parêzgehê hebûn. Kursiyên sabit 63 û yên eyarkirî 8 bûn. Ji 63 kursiyên 

sabit 11 çûne ji devera Başûr re, 41 ji devera Navîn re û 11 ji devera Bakur re. 

Partiyên ku ji sedî 3 kêmtir deng distînin nikarin tevlî dabeşkirina kursiyan bibin.  

Kursiyên sabit li her sê deveran di navbera partiyan de wiha hatine dabeşkirin: 

Partî Başûr (Södra) Navîn 
(Mellersta) Bakur (Norra) Yekûn 

M 3 10 2 15 

S 5 13 6 24 

Fp - 4 - 4 

C 1 2 1 4 

V 1 5 1 7 

Mp - 3 - 3 

Kd 1 4 1 6 

Yekûn 11 41 11 63 

 
 

  

1. Dengê hemû 

partiyan bi 1,4 re tê 

dabeşkirin.  

6. Hejmara dengên partiya ku 

herî zêde dengên danberhevkirî 

standiye (M) bi 3ê re tê dabeş 

kirin. Partiyên din hêj bi dengên 

destpêkê di rikberiyê de ne, ji 

bilî S ku dengên wê bi 3 û 5ê 

hatine dabeşkirin.  

4. Partiya ku hingî dengên wê yên danberhevkirî 

herî bilind in dîsa S e û ew kursiyê duyem jî 

distîne. Ji bo dengên nû yên danberhevkirî dengên 

partiyê bi 5ê re têne dabeşkirin. 

3. Hejmara dengan ya 

partiya ku herî zêde 

standiye (S) bi 3ê re tê 

dabeş kirin. 

2. Partiya ku hingî dengên wê 

yên danberhevkirî herî bilind 

in S e û ew kursiyê yekem 

distîne.  

Hejmara dengan = 

Dengên ku partiyekê 

di hilbijartina deverekê 

de standî.  

5. Partiya ku hingî dengên 

wê yê danberhevkirî herî 

bilind in M e û ew kursiyê 

3. distîne.  

7. Partiya ku hingî dengên 

wê yên danberhevkirî herî 

bilind in S e û ew kursiyê 4. 

distîne.  



 

Dabeşkirina deveran paşê bi 71 kursiyên yekûn yên parêzgehê re hatine dabeşkirin. 

Partî Dabeşkirina yekûn  

ya 71 kursiyan 
Yekûna kursiyên 

hilbijartinê 
Cudahî 

Kursiyên eyarkirî 

M 17 15 2 

S 25 24 1 

Fp 6 4 2 

C 5 4 1 

V 7 7 0 

Mp 4 3 1 

Kd 7 6 1 

Yekûn 71 63 8 

 

Ji bo Partiya Mûhafezekar (Moderaterna) du kursiyên eyarkirî dê bihatana dayin.  

Piştî dabeşkirina kursiyên sabit dengên danberhevî yên partiyê li sê deveran wiha 

bû: 

Dengên 
danberhevkirî 

Başûr Navîn Bakur 

M 1213,85 1265,71 810 

 

Partiyê kursiyên danberhevkirî li deverên Navîn û Başûr standin. 

Bi heman şêweyî kursiyên danberhevkirî yên partiyên din jî hatine destnîşan kirin  

û di dawiyê de dabeşkirina kursiyan li her sê deveran wiha bû: 

Partî Başûr* Navîn* Bakur* 

M 4 (1) 11 (1) 2 

S 5 14 (1) 6 

Fp 1 (1) 4 1 (1) 

C 1 2 2 (1) 

V 1 5 1 

Mp - 3 1 (1) 

Kd 1 5 (1) 1 

Yekûn 13 (2) 4 4 (3) 14 (3) 

 
* Hejmara kursiyên danberhevî yê her partiyekê di nav KEVANÊ de ye. 

  



 

9. Endam û cîgir 

Di nav partiyekê de rêzkirina navan  

Gava di nav partiyan de dabeşkirina kursiyan qediya tê destnîşankirin bê kîjan 

berendam tê ser kursî. Pêşî kontrol tê kirin bê qaîdeyên hilbijartina kesî were 

tetbîq kirin yan na. 

Ji bo ku bi dengên kesî were hilbijartin divê berendamekî ser bendekê re deng 

standibin. Piraniya caran ji bo dagirtina ciyên endaman dengdana bi 

navîşaretkirinê ne kafî ye. Eger hejmara berendamên ku ji bendê bihûrtine kêm be 

kursiyê partiyê dikare bi alîkariya rêbaza hejmara tam were bicîkirin. 

Hilbijartina li gor qaîdeyên dengên navîşaretkirî 

Hejmara dengên berendamekî bi qasî hejmara navîşaretkirina wê/wî di partiyekê 

de ye. Ferq nake bê berendam di çend lîsteyan de bûye. 

Şert (benda) ku berendamek bi saya navîşaretkirinê were hilbijartin ew e ku divê 

herî kêm 

• di hilbijartina parlemanê de 5 % dengên partiyê yên li deverekê standibe  

• di hilbijartinên meclîsa parêzgeh û şaredariyê de 5 % dengên partiyekê li 

deverekê standibe,  

• di hilbijartina parlemana Ewrûpa de li seranserê welêt 5 % dengên partiyê 

standibe.  

Eger zêdetir ji berendamekî bend derbas kiribin, ew li gor hejmara dengan cî 

digrin. Eger hejmara dengan tam bi qasî hev be ji bo diyarkirina endam pişk tê 

kirin. 

Hilbijartina li gor rêbaza hejmartina tam 

Eger endam bi riya dengên kesî nikaribin werine diyar kirin rêbaza hejmartina tam  

dikeve dewrê de. Ev tê wê maneyê ku pusûleyên dengdanê wek kom têne sererast 

kirin  

û navê heman berendamî di serê pusûleyê de ye. Bi vî rengî berendamên ku bi 

saya  

dengên kesî hatine hilbijartin nayêne hesibandin. 

Herî zêde dema ku partiyek tenê bi yek pusûleya dengdanê li deverekê dikeve  

hilbijartinê de ku gereke hem endam hem jî cîgir werine hilbijartin rêbaza 

hejmartina  

tam tê bi kar anîn. Di rastiyê de endam li gor rêza xwe ya di pusûleyê de têne 

hilbijartin.  

Di van haletan de tenê grûpeke nû tê ava kirin, ango heman berendam wek navê 

serî  

yê vala ye. Hingî bi dabeşkirina dengan bi 2 re hejmara danberhevî diyar dibe.  

Eger berendamê duyem kursiyê duyem bi dest bixe û di hemû pusûleyan de 

berendamê sêyem heman kes be deng bi 3ê re têne dabeşkirin da ku hejmara 

danberhevê derkeve  

holê û hwd. 

  



 

 

Eger partî bi gelek pusuleyên hilbijartinê namzediyê bike, di hejmartina pêşî de 

pusûle  

li gor navê pêşî yê endamê derbasbar tê veqetandin. Navê ku dengên wî herî zêde 

ne  

di partiyê de rêza pêşî digre. Dengên pusûleya hilbijartinê ku cî girtine bi 

dabeşkirina bi 2,3,4 re tê kêmkirin. Li gor bê navên pusûleyên hilbijartinê wekhev 

in yan na hejmartin hêsan yan dijwar dibe. 

Carna li deverekê hejmara berendaman têra bicîkirina kursiyan nake. Hingî 

kursiyê zêde diçe ji devereke din re ku partî lê kursiyên sabit distîne. Devera ku 

partiyê piştî dabeşkirinê dengên herî zêde standî herwiha kursiyê pêşî distîne. 

NIMÛNE 3: Endam wiha têne tayin kirin 

Li şaredariya Valstad Partiya Lokal 621 deng û di meclîsa şaredariyê de çar cî 

standine. Pusûleya partiyê û dengên ku berendaman standine wiha ye: 

1 Anna 70 11,27 % 

2 Niklas 49 7,89 % 

3 Signe 113 18,19 % 

4 Adam 18 2,89 % 

5 Urban 10 1,61 % 

6 Claes 22 3,54 % 

 

Signe û Anna bi saya dengên navîşaretkirî têne hilbijartin. Wan benda ji sedî 5 

derbas  

kirine û bi kêmayî 50 deng anîne. Niklas ku ji sedî 7,89 deng anîne cî nagire ji ber 

ku dengên wî tenê 49 in. 

Herdu kursiyên din yên partiyê li gor rêbaza hejmara tam têne bicîkiirn. Niha 

endamên hatine hilbijartin nayêne hesêbê. Di pusûleyê de navê Niklas di serî de ye. 

Dengên wî yên danberhevî dibe 621/1=621,00. Gava Niklas cî girt her 621 

pusûleyên din diçine ji Adam re. Dengên danberhevî yên Adam dibe 

621/2=310,50. Berendamnên partiyê li gor rêza jêr cî digrin: 

Signe 113 dengên kesî 

Anna 70 dengên kesî 

Niklas 621,00 dengên kesî  

Adam 310,50 dengên kesî 

  



 

 

Berendam li gelek deveran yan jî ji bo gelek partiyan tê hilbijartin 

Dibe ku navê berendamekî di lîsteya pirtir ji yek devera hilbijartinê de hebe. Hingî 

divê were biryar dan bê li kîjan deverê ew dê were hilbijartin. Ev jî tê wê maneyê 

ku berendamek (yan jî berendamin) din ji bo dagirtina şûna wan werine diyar kirin. 

Ji vê re dibêjin “betalkirina hilbijartina ducarî”. 

Eger berendamek di rêza navan de ji devereke hilbijartinê zêdetir cî bigre ew li gor 

xalên jêr li devera hilbijartinê dibe xwedî kursî: 

• di gava yekem de bi dengên partiyê yên deverê re danberhev pişka dengên 

wî/wê yên kesî herî zêde ye (eger cî li gor qaîdeya dengên kesî hatibe 

tayîn kirin)  

• di gava duyem de li gor dengên danberhev yên herî zêde (eger cî li gor rêbaza 

dengên temam hatibe tayîn kirin). 

Kesek ku ji ber betalkirina hilbijaritna ducarî kursiyek jê tê wergiritn ciyê wî/wê 

diçe ji 

• di gava yekem de diçe ji berendamê ku herî zêde dengên navîşaretkirî standine  

û hêj cî negirtiye û 

• di gava duyem de diçe ji berendamê di lîsteya herî zêde deng standine re. Di 

pusûleya hilbijartinê de yê ku hêj li ser navê partiyê kursiyek negirtî wek 

berendamê yekem tê hesibandin. 

Eger berendamek wek endamê zêdetir ji partiyekê were hilbijartin, divê ew 

partiyekê  

ji wan hilbijêr e. Ciyên din ji aliyên hin endamên din ve tê dagirtin. Lê mirov 

dikare  

di heman demê de di gelek partiyan de cîgir be. 

Cîgir wiha têne tayîn kirin 

Ji bo wan endamên ku têne tayîn kirin cîgir jî têne tayîn kirin. Gava di civînekê de  

endam ne hazir be cîgir nûnertiya wî dike. Ji bo her endamekî hesab tê kirin ku 

cîgir  

were destnîşan kirin. 

Qaîdeya sereke ew e ku cîgir ji lîsteya ku desteka ji bo endêm pir e were hilbijartin 

(pabendiya bi lîsteyê). Lê ji bo vî prensîbî îstîsnayek heye.  Eger di tayînkirina  

cîgiran de hêj berendam hebin, cîgir berya her kesî ji nav wan tên hilbijartin.  

Dema ji bo hilbijartina cîgir tu berendamên navîşaretkirî nemabin hejmartin mîna 

hilbijartina endamê daîmî tê hesab kirin. Hejmartin tim li gor rêza nav ya bingehîn  

tê kirin, ango tu caran berendamê di ciyê betalkirina hilbijartina ducarî de nayê 

hesibandin. 

  



 

 

Niha di serê pusûleya hilbijartinê de berendamê ku hêj tu kursî wek endam yan  

cîgir wernegirtine tê hesêbê. Pêwistî bi hesibandina tu dengên danberhevkirinê  

nîne ji ber ku hejmara dengan tê hesibandin. Eger deng bi qasî hev bin pişk tê  

kişandin bê kî wek cîgir tê tayîn kirin. 

Hejmara cîgiran 

Di hilbijartina parlemanê, meclîsa parêzgehê û parlemana Ewrûpa de bi qasî  

hejmara kursiyên partiyê cîgir jî têne hilbijartin, lê herî kêm divê sê bin. 

Carna di pusûleya hilbijartinê de têr nav ji bo tayînkirina giş cîgiran nînin.  

Di hilbijartina meclîsa şaredariyê de ciyên cîgir hingî vala dimînin. 

Ji bilî hilbijartina meclîsa şaredariyê di hilbijartinên din de ji bo peydakirina  

cîgiran li pusûleyên dengan yên din tê nerîn. Ango mirov eyn mîna dema  

hilbijartina endamên hilbijartina danberhevî tev digere. Wek alternatîva dawî 

mirov  

ji bo peydakirina cîgiran dikare li berendamên deverên din bigere. 

Reftariya di hilbijartina meclîsa şaredariyê de 

Hejmara cîgiran herî zêde dikare bi qasî nîvê kursîyên partiyê yên şaredariyê be. 

Berya hilbjiartinê meclîsa şaredariyê biryarê dide bê rêje dê çiqas be. Piraniya 

caran meclîs biryarê dide ku cîgir nîvê endamên daîmî bin. Hingî wek nimûne 

partiyeke xwedan çar kursî du cîgiran distîne. Heman qaîde ji bo partiyên ku yek 

yan du kursiyan distînin jî derbas dibe. Dema endamên partiyekê ji gelek lîsteyan 

hatibine hilbijartin, hejmara cîgiran dikare ji rêjeya ku meclîsa şaredariyê biryar li 

ser standiye zêdetir be. 

10. Dezgehên hilbijartinê 

Berpirsê pilan- û koordînekirina hilbijartin û referandûmên seranserê welêt 

Dezgeha Hilbijartinê ye. Dezgeha Hilbjiartinê herwiha ji bo îdarekirina tevahiya 

hilbijartinê desteka teknolojiya ragihandinê (IT) sexberî dike û pêşve dibe.  

Lîste û pelika hilbijêran, pusûleya dengdanê û alavên din yên hilbijartinê ji aliyê 

Dezgeha Hilbijartinê ve têne çêkirin. Piştî hilbijartinê heman dezgeh kursiyan di 

navbera partiyan de dabeş dike û diyar dike bê kîjan endam û cîgir di hilbijartina 

parlemanê û ya Ewrûpa de hatine hilbijartin. 

Rêvebiriya parêzgehê dezgeheke hilbijartinê ya herêmî ye. Biryara deverên 

hilbijartinê, hejmartina dengên nîhayî di hemû hilbijartinan de, diyarkirina 

encamên meclîsên şaredarî û parêzgehê ji aliyê rêvebiriya parêzgehê ve têne girtin.  

  



 

  

Dezgeha hilbjiartinê ya lokal desteya 

hilbijartinê ya li şaredariyê ye. Tayînkirina 

wergirên dengan, li şaredariyê peydakirina 

lokalên dengdanê û tevahiya berpirsiyartiya 

dengdana pêşwext berpirsiyartiya desteya 

hilbijartinê ya şaredariyê ye. Ew herwiha 

hejmartina dengan ya berpêşkî hem di êvara 

hilbijratinê de hem jî çarşema piştî  

roja hilbijartinê de dike. Mesrefa wergirên 

dengan û lokalên hilbijartinê aydê şaredariyê 

ye. 

 
Foto: Georg Kristiansen 

 

Desteya lêkolîna hilbijartinê biryara îtirazan dide. Deste ji heft endaman pêk tê. 

Serok gereke dadgerê dayim be, yan jî dadgertiya daîmî kiribe û nabe ku ew di 

heman demê de endamê parlemanê be. Endamên desteyê ji aliyê parlemanê ve 

têne tayîn kirin. 

11. Îtiraz 

Eger kesek di wê baweriyê de be ku çewtî yan jî şaşîtiyek hatiye kirin û vêya tesîr 

li encama hilbijartinê kiriye, dikare giliyê encama hilbijartinê bike. Di hilbijartina 

parleman û Ewrûpa de gilî ji Dezgeha Hilbijartinê re tê şandin. Giliyên derbarê 

meclîsên şaredarî û parêzgehê ji rêvebiriya parêzgehê re têne şandin. Îtiraz di nava 

deh rojên ewil yên piştî hilbijartinê re divê gihabin dezgeha ku biryarê distîne.  

Eger çewtiyên ku tesîr li hilbijartinê kiribin pêk hatibin Desteya lêkolîna 

hilbijartinê dikare hilbijartinekê betal bike û biryara vehilbijartineke nû li deverekê 

bide. Eger bi hejmartineke nû yan jî tedbîreke din ya biçûk çewtî were 

sererastkirin Desteya lêkolîna hilbijartinê dikare wezîfeyê bide meqamê biryar 

standî da şaşîtiyê sererast bike.  

Îtiraza hilbijartinê tenê li cem Dezgeha lêkolîna hilbijartinê dikare were kirin. 

Mecala îtirazkirina Biryara Dezgeha lêkolîna hilbijartinê nîne. 

  



 

 

Agahiyên berfirehtir 

Di malpera Dezgeha hilbijartinê www.val.se de li ser hilbijartin  

û referandûman zêdetir agahî peyda dibin. Wek nimûne: 

● qaîdeyên bê partiyek çawa giliyê qeydkirina navê partiyekê  

dike û 

● mînakên dabeşkirina kursiyan di navbera partiyan û bê  

endam û cîgir çawa têne tayînkirin.  

Materyal dikare ji Dezgeha Hilbijartinê were xwestin.  

 

Broşura dezgeha hilbijartinê li ser wezîfedana yekîtiya perwerdeyê 

Bildningsförbundet Östergötland û ABF ji aliyê Semantix ve hatiye wergerandin. 

. 

 

  

http://www.val.se/
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DEZGEHA HILBIJARTINÊ 

(VALMYNDIGHETEN) 
 
www.val.se 

e-name: valet@val.se  

telefon: 020 - 825 825 

 
 
 
ZANYARIYÊN BERFIREHTIR 

 

Her şaredariyek dikare agahiyên berfirehtir li ser dengdana li 

şaredariyê bide.  

 

Ji Dezgeha Hilbijartinê tu dikarî materyalên dengdana 

nameyî û pelikên dengdanê yên cot bixwazî. Li vir herwiha 

agahiyên ji bo kesên bipêwsitiya taybet û wergerên bi 

zimanên cuda jî peyda dibin. 

 

 

 

MIQATEYÊ JÎNGEHÊ BE! 

 
Hemû materyalên me yên agahdariyê li ser kaxezên ku ji 

nûve werine bi karanîn têne çapkirin. Gava pêwistiya te bi 

materyalan nema, bavêje ciyê dîsan bikaranîna kaxezan.  

 

http://www.val.se/
mailto:valet@val.se

