
 ووتةي هةفتانة

 كةورةيوسوود وةرطرتن لة ئةم ئةزمونانة لة داهاتوو لة بةر  كؤميسؤني باَلاي سةربةخؤي هةَلبذاردنةكان طرنطي دةدات بة ئةزمووني هةَلبذاردنة نَيودةوَلةتيةكان

،  كردةوة  ونروبؤ باَلوَيزي هندي لة عَيراق  0202هةَلبذاردني نوَينةراني ميكانزمي سةرؤكي ئةنجومةني كؤميسياران ثسثؤِري ،   طؤِرينةوةي بيرو ِراي لة كاريطةري

بذاردنيان كةوا لة كةوا لة ساَلاني ثَيشوودا روويداوة هةروةها كؤتا هةَل  اتي هنديوَلهةَلبذاردني ئةزموني لة ي تةواوةي هةية شارةزاسةرؤك ئةنجومةن ها ةهةرو

 هةية لة هةَلبذاردنةكان . طرنطيانروويداوة ، ضونكة هند لةو وَلاتانةية كةوا ئةزمووني  0222ساَلي

دني بةسوود بؤ بةرزكردنةوةي ئاستي كاردةكات لة سةر ثَيشوازيكرهةروةها لة طةَل رَيكةوتن لة طةَل مةنهجي طةشةكردن كةوا كؤميسيؤن دةطرَيتة ئةستؤي خؤي 

هاوكاري كردن لة طةَل ، لة رَيطاي داناني ميكانزمي  وطةشةكردني دةزطاكان  ي طشتيالجودة بةِرَيوةبردنيملاكات لة رَيطاي بةشي  ثيشةيي دةزطا و طةشةكردني

 تايبةتمةنديةكانيبؤ كاركردن بة ثَيي داواكاريةكان هةروةها ناوةندي نيشتيماني بؤ طةشةكردني ئيداري وتكنيكي زانياريةكان ، بؤ ئةنجامداني ورشةي راهَينان 

 . 0222بؤ ساَلي  (ISO:9001)ثَيوانةكردني نَيودةوَلةتي جةودة 

بة ئؤفيسي ثارَيزطاي هةَلبذاردنةكان هةموو ،  لة دةزطاكاني وَلات وفةرمانطاكان هةَلبذاردنةكان شارةزاييولة باريةكي ثةيوةنديدارةوة ، هةروةها بؤ زيادةكردني 

بة شَيوةيةك سوود وةربطرَين لة ئةنجومةني كؤميسيارن هةَلدةستان بة ئةنجامداني نةدوةي طفتوطؤكردن و وةرشةي راهَينان بؤ فةرمانبةرة حكوميةكان ئاراستةي 

، هةروةها ئؤفيسي هةَلبذاردنةكان لة هةموو ثارَيزطاكان استي ثرؤسةي بايؤمةتري ودابشكردني كارتي دةنطدةري بايؤمةتري ئةم نةدوة و ورشانة بؤ بةرزكردنةوةي ئ

دان طجةند سةركردةيةكي ئةمني بؤ هانداني كارمةندةكانيان بؤ وةرطرتنةوةي كارتي بايؤمةتريان كةوا لة رؤذي دةن كاردةكةن لة سةر ئةنجامداني ضاوثَيكةوتن لة طةلَ 

 ارةتي ناوخؤوةية لة ثارَيزطاكان .سةر بة وةز فةرمانطايضةند  جةند دةروازةيكي نوَي لة ولة رَيطةيشراوة ، ِراكَي

 و بةدواداضونةوةكردني سةرثةرشتيثةيوةندي دةكات لة رَيطاي ليذنة تايبةتةكانيةوة ، خؤي هةَلبذاردنةكان هةوةها لة بارةي هونةريةوة ، كؤميسيؤني باَلاي سةربة

 (٣١٣.٢٨٢)كةوا بَلاوكراوةتةوة لة ضوارضَيوةي عَيراق ، كةوا ري بايؤمةتري لة ناوةندةكاني تؤماركردن هةردوو ثرؤسةي تؤماركردن و دابةشكردني كارتي دةنطدة

بةرَيكردني تيمي  كاردةكات لة سةر  ي هةَلبذاردنةكان كارتي دةنطدةري بايؤمةتري دابةشكردوة ، هةوةها كؤميسيؤن (٤٠٢.٣٦٤) دةنطدةر تؤماركراوة هةروةها 

بؤ تؤماركردني دةنطدةران بة شَيوةيةك لة بةرذةوندي  لايةنة ئةمنية تايبةتةكان هاوكاريشوَيني نيشتةجَيبوون بة طةِرؤك بؤ دةزطاكاني حكومةت و هةروةها 

( تةرخان كردوة بؤ وةرطرتني ثرسيارةكاني دةنطدةران 2665ذمارةي خؤِرايي )كؤميسيؤني هةَلبذاردنةكان هةروةها بةرزكردنةوةي رَيذةي تؤماري بايؤمةتري ببَيت ، 

 .رووبةروو هةردوو ثرؤسةكة دةبَيتةوة بة مةبةستي ضارةسةركردنيانكَيشة  و ئةو بةربةستانةي كةوا  روونكردنةوةي، وَيِراي 

بؤ  https://ihec.iq/biometric-registrationبؤ ئةوانةي كةوا طرنطي دةدةن بة هةَلبذاردنةكان دةتوانن سةرداني ماَلبةِري ئةليكترؤني فةرمي كؤميسيؤن  بكةن  

 بينيني رَيذةطشتيةكاني ثرؤسةكان بؤ هةردوو ثرؤسةكة تؤماركردن ودابةشكردني بايؤمةتري .

َلي ثَيشوو اس ةَلبذاردنةكاني تشريني يةكةميهنطي داني كؤميسيؤن بة دَلنيابوون و بةردةوامبووني ثَيوةري يةكساني وبَي طةردي كةوا لةرَيطايةوة طرلة بةر هةروةها 

ردوة كؤميسيؤنيان كياسايي ضي رَيكارةكاني ئةنجامدرا ، هةروةها بةدواداضوونةوةي داوا ثَيشكةشكراوةكان لة دادطاكاني تايبةت دةكات بؤ ئةو كةسانةي كةوا سةرثَي

 . 0202بؤ ساَلي  2لة طةَل ياساي هةَلبذاردنةكاني ئةنجومةني نوَينةراني عَيراق ذمارة نجَيت بة ثةنجةمؤرةكان بة شَيوةيةك بطو ، كةوا ثةيوةندي هةية

 ووتةبَيذي ِراطةياندن .


