
 

٥٠ذمارة   

٢٤/٣/٢٠٢١بةروار   

 ووتةي هةفتانة

ةم ئةو دةنطدةرانةي كةتَوماري بايَومةتريان بَو كراوة لة بةرواري دةستثَيكردني سةرج  _

.دةنطدةر)) ١٥٧٢٩٣٩٤((وة ذمارةيان طةيشتَوتة  ٢٠١٤تَوماري بايَومةتري لة سالَي   

.كانديد) ٢١١(ذمارةي كانديدي سةربةخَو طةيشتوتة  _  

ِرياريدا كه هةَلبذاردني ئةنجومةني نوَينةران له دةرةوةى ئةنجومةني كَومسياران ب _

نجام نةدرَيت هةرضةندة كَومسيَوني هةَلبذاردنةكان لة بارو دَوخ و كة شَيكدا ةووَلات ئ

ودَومي تةندروستي كة كاردةكات كة بةتةواوي طَوِراني بة سةردا هاتوة به هَوكاري بار

،  وةووَلات بة جَيهشتوخَوي لة سةر اليةني دارايي و ئابووري كاريطةري ِراستة و

، كةبةيةكَيك لة ئاستةنطة قورسةكاني بةردةم ثِرَوسةي هةَلبذاردن هةذمار دةكرَيت 

لةطةَل ئةوة شدا كَومسيَون ثابةندبوني خَوي بةو  وادانةي كة لة خشتةي كاتي ئَوثةرا 

و بةردةوامي كار بة ئامانجي  جَيطري سيَونةكاندا هاتوة دوثات دةكاتةوة ئةمةش بَو

.اردنَيكي دادثةروة روباك و بَيطةردئةنجامداني هةَلبذ  

 



ري له بةرواري دةستثيكردني بة نوَيكردنةوةي تَوماري بايَومةتري دةنطدةران له بةروا

ةرانةي كة داتاو زانياريةكانيان بَو تازة كراوة تةوة وة ذمارةي ئةو دة نطد ٢/١/٢٠٢١

كة لة ناوياندا دةنطدةري ئاوارة هةية كة ذمارةيان ، ردةنطدة) ١١٨١٧٠٥(طةيشتَوتة 

وةهةروةها له دايكبواني ساَلاني ، دةنطدةر )٢٠٤١٧(طةيشتَوتة 

.دةنطدةر)  ٢٧٩٦٩٥(كةذمارةيان طةيشتَوتة ) ٢٠٠٣,٢٠٠٢,٢٠٠١(  

ت به ذمارةي ئةو دةنطدةرانةي كة تَوماري بايَومةتريان بَو كراوة له بةَلام سةبارة

وة تَيكراي  ٢٠١٤بةرواري دةستثَيكردن بة ثِرَوسةي توماركردني بايَومةتري له سالَي 

وة هةروةها ذمارةي كارتي دةنطدةر كه داية .  دةنطدةر) ١٥٧٢٩٣٩٤(طةيشتَوتة 

.كارتي دةنطدان) ١٣٤٢٥٧٨١(شكراوة طةيشتَوتة   

وة هةر لةم ضوارضَيوةية دا كَومسيَوني هةَلبذاردنةكان داوا لة هَيزة ضةكدارةكان و 

هَيزةكاني ئاسايش دةكات كة سةرداني نزيكين ناوةندي تَومار كردن له شوَيني 

لَي يان وةرطاوةتةوة جارَيكي  ٢٠١٨لة هةَلبذاردني دانيشتنيان بكةن تا ئةو كاركانةي 

.ئةوةي بةشداري بكةن لة هةَلبذاردني داهاتوواتر وةري بطرنةوة بَو   

كَومسيَون كار دةكات و هةوَلدةات له ثَيناوي زامكردني ثاكي و بَيطةردي ثِرَوسةي 

نوَيكردنةوةي كارتي بايَومةتري ئة مةش به هَوي بشتبةستني به ضاودَيَرة خَوماَليةكان 

وة ذمارةي ، ثِرؤسةكة  ردنيك ني تَوماركردن دةكةن بَو ضاودًيريكه سةرداني ناوةندةكا

.ضاودَير) ٣٨١٨(ضاودَيرانة كةسةرداتيان كردوة طةيشتَوتة ئةو   



سةردانيان كردوة  اليةنة سياسيةكان كة وةكو ضاودَير وةهةروةها بريكاري حزب و

تَوماركردني هاوثةيمانية  به وة سةبارةت ضاودَير) ٤٣٤٤(ذمارةيان طةيشتَوتة 

سياسيةكان و تَوماركردني ليستي ثاَلَيوراوان وثَيشوازيكردن لَي يان كه له بةرواري 

كانديد ) ٢١١(ذمارةي كانديدي سةربةخَو طةيشتَوتة ، وة دةستيثَيكردوة  ٩/١/٢٠٢١

) ٤(دي نةتةواية تيةكانيشي تيداية يةزيكه له ناوياندا كةمة. تَوماركردوة كه ناوي حَويان

هاوثةيماني ) ٤(وة . كانديد ) ٥(كانديد و سابئة و مةندائي ) ٤( فةيليكوردي ، كانديد 

.كانديدي حزبي سياسيش تَوماركراووة) ٢٧(سياسي و   

دابةشكردني  و وَيكردنةوةوني ثِرؤسةي تؤماري بايؤمةتري و نبةمةبةستي بة دوادا ض

سةرثةرشتي كردني  ةو بون لة ثِرؤسةككارتي دةنطدان ، وة هةروها لةنزيكه وة ئاطادار 

هةَلبذاردنةكان بِرياريدا كة  يكؤمسيؤن، ئاستة نطةكاني بةردةمي  نينيِراسته و خؤو زا

 اني ثشوة فةرميةكان و كةرةنتينةدادةبَيت ئةنداماني ئةنجومةني كؤمسياران لة ِرؤذ

لةو نيان نيشتةجًيبودةوام بكةن لة ئؤفيسي هةلبذاردني ثارَيزطاكان كة شوَيني 

.ثارَيزطايانةية   

وة لةاليةكي ترةوة و لة ثًيناوي هةنطاونان بةرةو هاوكاري و كاري هاوبةش كؤمسيؤن 

كردني لةطةَل هاوبةشةكاني لةثرٍِؤسةي هةلبذاردن بةردةوامة لة هةماهةنطي    

كة ئةمةش ِرةنطدانةوةيةكي ئةرَيني هةية لةسةر ماَّـ دةنطدةرو ثاكي و بَيطةردي 

ثِرؤسةي دَيموكراسي ، وة هةماهةنطي كردن لةطةَل وةزارةتةكان و فةرمانطةكاني كة 



تطي هةلبذاردنيان لةطةَلدا ئيمزكراوةوة هةروةها ثشو ي هاوكاري ذمارةيةك ياداشت

دن بةردةوامة لة سةردانيكردني ئؤفيسي هةلبذاردني ليذنةي باَالي ئاسايشي هةلبذار

ثارَيزطاكان و كؤبونةوةكردن و طفتوطو كردني بة شَيوةي خولي لةسةر ثالني ثارَيزطاري 

.كردني ئاسايشي جومطةكاني هةموو ثِرؤسةي هةلبذاردن   

كة دواجار ئةنجومةني كؤمسياران لة دانيشتنًيكي تائاسايي لة  بوترًيتوةثَيويسته 

 ةلبذاردني ئةنجومةني نوًينةران لهبِرياريدا بة ئةنجامنةداني ه ٢٢/٣/٢٠٢١واري بةر

هؤكارةكاني ثشتي ئةم بِريارة ي كؤمسياران دةرةوةي ووَالت وة ئةنجومةني 

ِروونكردؤتةوة كة بةهؤي ئاستةنطي هونةري و دارايي و ياسايي و تةندروستية ، كة 

ئةنجام بدرًيت وةئةم  ١٠/١٠/٢٠٢١ا لة ووَالتد لةناووابِريارة ئةم هةلبذاردنة 

.حةتميةو طؤِراني بة سةردانايةت وادةيةشوادةبةشي   

 

ووتةي بَيذي ِراطةياندن                                                                                              

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


