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 ووتةي هةفتانة

 وهةَلبذاردنن. كاتيئةو كارمةندانةي كةوا طرَيبةستي  وجَيطير كردنيبؤ جَيبةجَيكردني  طفتوطؤكردني بةردةوام 

 راق .ردوو ثرؤسةي تؤماركردن و دابةشكردني كارتي دةنطدةران لة سةر ئاستي هةموو ثارَيزطاكاني عَيبةردةوامبوون لة هة 

لة بةر طرنطي داني سةرؤكي ئةنجومةني كؤميسياران بة مافي هةموو كارمةندةكاني كؤميسيؤن ئةوانةي كةوا طرَيبةستيان هةية 

ولةسةر بوودجةي هةَلبذاردنةكان و لة بةر رؤَلي ئةرَيني وبةكارايان لة ثاَلثشتي كردني كؤميسيؤن لة ثرؤسةي بةشَيوةيةكي كاتي 

مةوداي ياسايي ، سةرؤكي ئةنجومةني كؤميسياران هةوَل دةدات بؤ بؤ بةدستهَيناني ثةسةندكردني فةرمي بؤ طؤِريني هةَلبذاردنةكان 

طؤريني خاوةن طريبةستة هةَلبذاردنةكان بؤ اندنيان لة سةر ملاكي بةردةوامي كؤميسيؤن لة طةَل بؤ دامةزر خاوةن طرَيبةستي بةردةواملة

، لة بةر ئةوة ضةندين جار نووسراوي ئارستةي لايةنة ثةيوةنديدارةكان كردوة بؤ داناني ئةم بابةتة لة بةرامبةر كرَيبةستي بةردةوام 

سراويان ناردووة بؤ وةزارةتي هَيكاري بؤ داناني ودستنيشانكردني ناونيشاني وئةنجومةني وةزيران بؤ ثةسةنكردني ، هةروةها نو

 ثيشةيي بؤ ئةو كارمةندانةي خاوةن طرَيبةستن بؤ هةمان مةبةست .

لة طةَل  ئةنجامدا  فراواني كؤميسياران كؤبوونةوةيةكي هةروةها لة ضوارضَيوةي كؤبوونةوةي بةردةوام ، سةرؤكي ئةنجومةني

بةِرَيوةبةِرةكاني ناوةندي تؤماركردن لة بازنةي يةكةم لة ثارَيزطاي بةسرة لة رَيطةي بازنةي ئةليكترؤني بة ئامادة بووني جةند 

ةو ئنة ئةليكترؤنيةوة ، بؤ ثةيوةندي كردن وبةدواداضوونةوةي ي بةش وهؤبةكان بة رَيطاي ئةم بازكي طشتي وبةرَيوةبةربةرَيوةبةرَي

لة ضؤنَيتي بةِرَيوةضووني كارةكان لة طةَل دابينكردني ثَيداويستيةكانيان وداواكاريةكاني كاريان بة  دَلنيابوونئةركانةي سثاردةكراون و

 ةي طشتي ثَيويست لة كارةكاني كؤميسيؤن .دبةديهَينانةي ئاستي جةوطركردني شَيوةيةك ببَيت بة مسؤ

رَي لة ككةوا تايبةتة بة هاوردة و لة لايةنَيكي ترةوة ، كؤميسيؤني هةَلبذاردنةكان ثابةندة بة جَيبةجَيكردني رَينمايةكاني ياسايي بودجة

يانةي كةوا بوودجةي ي ، ضونكة كؤميسيؤن يةكَيكة لة ئةو دةزكا، بؤ وةزارةتي داراي 0101-0101سةر كؤميسيؤن بؤ هةردوو ساَلي 

 ناوةندية .



لة رَيطاي  ئؤفيسي نيشتيماني و ئؤفيسي ثارَيزطاكاني هةَلبذاردنةوةكانةوة بؤ لة بارةيةكي ترةوة كؤميسيؤني هةَلبذاردنةكان بةردةوامة  

ني ابيستراوة وبينراوة لة ئامةرازي ِراطةياندني خؤماَليةوة ، بؤ هاندخوَيندراوة و ئامةرازيبَلاوكردنةوةي هؤشياري هةَلبذاردنةكان لة رَيطاي 

لة دةنطدةرةكان بؤ سةردانكردني ناوةندةكاني تؤماركردن وتةواوكردني هةردوو ثرؤسةي تؤماري بايؤمةتري وثَيداني كارتي دةنكدان ، 

ني ، وَيِراي رَيكخستثَيوةري هونةري وداهَينان بة شَيوةيةك ئامانجي هؤشياركردنةوةي هةَلبذاردن بَلاوبكرَيتةوة  بة ثَيي طةَل طرنطي دان

وموسنا، بابل( ئةم كارانة ، وبةغداد/رسافة ر ونةدوةي رؤشنبيركردنةوة لة ثارَيزطاكاني )كةربةلا ، قادسية، دياله، واست،وةركشؤثي كا

و ( هةروةها 111.012كةو ذمارةيان طةيشتة ) 0114ولةدايكبووةكاني   ( دةنطدةر411.114بة تؤماركردني )ئةنجامةكةي ئةوة بوو 

كارتي بايؤمةتري دةنطداني  تايبةت ( 21..441اني طشتي و )( كارتي دةنطد21....كةوا بريتي بوو لة ) ( 0.0.0.112دابةشكردني )

( بريكاري حزبي 0.2و ) خؤماَلي( ضاودَيري 1401وبة ئامادةبووي )( كارتي ئاوارةكان 40.1.2لة طةَل دابةشكردني ) ايؤمةتري كارتي 

كارتي دةنطدةر لة لايةن يةطةي  لة وةَلامي ثرسيارةكان دةربارةي ثرؤسةي بايؤمةتري ودابةشكردنةوةي لة طةَل بةردةوامبوون  سياسي ، 

بؤ ئةوانةي كةوا طرنطي دةدةن بة هةَلبذاردنةكان دةتوانن سةرداني ماَلبةِري ئةليكترؤني فةرمي كؤميسيؤن  بكةن   ، وثةيوةنديةكانةوة 

registration-https://ihec.iq/biometric  

هةردوو  كاري بؤ دةنطدةركان لةذاردنةكان بؤ ثَيشكةشكردني ئاسانولة بةر هةوَلداني كؤميسيؤني هةَلبلة باريةكي ثةيوةنديدارةوة 

لة طةَل بةردةوام بوون لة طةَل وةزارةتةكاني ) تةندرووستي  هةَلبذاردن ، تؤماري بايؤمةتري و ودابةشكردنةوةي كارتي بايؤمةتريثرؤسةي 

لة  ةناوخؤ ، خوَيندني باَلا وتوَيذينةوةي زانستي ، وبازرطاني ( بؤ بةرَيكردني تيمي طةِرؤك بؤ ئةو فةرمانطانةي تايبةتة بة ئةم وةزارتان،

 ايؤمةتري .هةموو ثارَيزطاكاني عَيراق ، وتؤماركردني كارمةندةكانيان بةشَيوةيةكي ب

 ووتةبَيذي ِراطةياندن

 

https://ihec.iq/biometric-registration

