بريار
َو تانةي قةوارةي كؤمةلي ئيسالمي كوردستان
سكاال
َي هةلبذاردن و
ثالثشت بة برطةي ( )4لة ماددةي ( )6وة برطةي ( )2ي مادةةي ( )9لة ياساي كؤمسيؤني باال
راثرسي ذمارة ( )4سالي  2014و مادةي  31لة ياساي هةلبذاردني ثةرلةماني كوردستان ذمارة ( )1سالي 1992
هةموار كراو ئةجنوومةني كؤمسياران دةسةالتي ضارةسةركردن و يةكاليكردنةوةي ئةو سكاالو ناكؤييانةي هةية كة لة ئةجنامي
خؤ ئامادةكردن و جيَبةجيَ كردني هةلبذاردن و راثرسية طشتيةكان ديَنة ئاراوة) ،ئةجنوومةني كؤمسياران سةيري طشت ئةو
سكااليانةي كرد كة ثيَشكةش كرابوون لة تؤماري دةنطدةران لة ماوةي نويَكردنةوةي تؤماري دةنطدةران لة ريَكةوتي
( ) 2108/7/11تا ( )2018/8/18يةكيَك لةو سكااليانة لة اليةن قةوارةي (كؤمةلي ئيسالمي كوردستان )
ثيَشكةش كرابوو ،ئةجنوومةني كؤمسياران لة كؤبوونةوةي رؤذي ضوار شةممة ريَكةوتي  2018/8/29سكااليةكةي بةم
شيَوةيةي خوارةوةي يةكاليي كردةوة :
ئةم سكاالية كة لة ( )21خال ثيَك هاتووة  ،ئةجنوومةني كؤمسياران خالةكاني ئةم سكااليةي بةم شيَوةيةي خوارةوةي
يةكاليي كردةوة :
َي هةلبذاردن
تايبةت بة خالي يةكةم  :بةثيَي خالي ( )1لة برطةي يةكةم لة ماددةي شةشةم لة ياساي كؤمسيؤني باال
وراثرسي ذمارة ( )4سالي  2014ئةجنوومةني كؤمسياران دةسةالتي دامةزران و نويَكردنةوة و بذاركردني تؤماري دةنطدةراني
هةية  ، )...........وة تؤماري دةنطدةران لة كؤمسيؤني كوردستان ثشيت بةستووة بة داتاي وةزارةتي بازرطاني (فؤرمي خؤراك)
كة بةنووسراوي فةرمي لة  2107/12/31لة وةزارةتي بازرطاني وةرطرياوة كراوةتة بنةما بؤ تؤماري دةنطدةران .
تايبةت بة خالي دووةم وسيَيةم  :تايبةت بة دةنطداني تايبةت هةروةك لة مادةي ( )60ياساي هةلبذاردني ثةرلةماني
كوردستان ذمارة ( )1سالي  1992هةمواركراودا هاتووة كة ثرؤسةي دةنطداني هيَزةكاني ئاسايش و زيرةظاني هةريَم
(ثيَشمةرطة) و سوثا ثيَويستة ثيَش ( )48كاتذميَر ثيَش وادةي دةستثيَكردني هةلبذاردن دةست ثيَبكات  ،بؤية ئيَمة وةك
كؤمسيؤن بةهةماهةنطي لة طةل اليةني ثةيوةنديار بةم بابةتة كؤبوونةوي خؤي لةطةليان كردووة وة داواي ناوةكانيان كردووة،
وة لةكاتي هاتين ناوةكاني دةنطداني تايبةت كؤمسيؤن هةلدةستيَت بة جياكردنةوةي ناوةكاني دةنطداني تايبةت و دةرهيَناني
لة دةنطداني طشيت وة بةهيَض شيَوةيةك دةنطدةراني دةنطداني تايبةت ناتوانن لة دةنطداني طشيت بؤ دووةم جار دةنط بدةن
ضونكة لة توماري دةنطداني طشيت ناويان دةرهيَنراوة .
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تايبةت بة خالي ضوارةم  :ثيَداني فؤرمي ذمارة ( )1بةو هاوالتيانةي كة داواي طواستنةوة يان راستكردنةوة يان زياد كردن
بؤ ناوةكانيان دةكةن ئةمة ئةوة ناطةينيَت كة ئةم هاوالتيانة بةم فؤرمة دةنط بدةن بةلكو ثيَويستة بةلطةنامة فةرميةكانيان
ثيَبيَت (كارتي نيشتماني يان رةطةنامة يان ثاسثؤرت ) ثيَبيَت و ناوي لة تؤماري دةنطدةران تؤمار كرابيَت بؤ ئةوةي دةنط
بدةن .
تايبةت بة خالي ثيَنجةم  :كردنةوةي بنكةكاني نويَكردنةوةي تؤماري دةنطدةران لة  2108/7/11تا 2018/8/11
دواتر ئةو ماوةية دريَذكرايةوة بؤ  2018/8/18بؤ ئةوةي هاوالتيان كاتي زياتريان لة بةردةم بيَت بؤ سةردان كردني
بنكةكان و دلنيابوونيان لة ناوةكانيان شويين دةنطدانيان .
تايبةت بة خالي شةشةم  :تؤماري دةنطدةراني سةرةتايي بة طويَرةي زانيارية تؤماركراوةكاني وةزارةتي بازرطاني كاري
َي لةدايكبووني سةرووي 2000
َطة نةخراوةتة رِوو بةآلم سال
شيكردنةوةو دابةشكردنيان بةسةر بنكةكان كراوة .هةرضةندة بةل
ي تيَدا نية .
تايبةت بة خالي حةوتةم  :لةم خالةدا تةنها زانياري دراوة لةسةر ذمارةي ئةو كةسانةي كة سةرداني بنكةكانيان كردووة ،وة
كؤمسيؤن ماوةي نويكردنةوي ترماري دةنطدةراني دريَذكردووة بؤ ئةوةي هاوالتيان زياتر سةرداني بنكةكان بكةن .
تايبةت بة خالي هةشتةم  :كؤمسيون لة ماوةي نويَكردنةوةي تؤماري دةنطدةران ئةم ناوانةي سركردبوو كة نزيكةي ()7541
دةنطدةر بوون ،بةالم دواتر ئةجنوومةني كؤمسياران لة كؤبونةوةي رؤذي شةممة ريَكةوتي ( )2018/8/25برياريدا كة ئةو
ناوانة بطةريَنيتةوة ناو تؤماري دةنطدةران لة هةر ثاريَزطايةكدا بنكةي تايبةتيان بؤ دابنريَت بؤ ئةوةي دةنطي خؤيان بدةن و
بيَ بةش نةبن لة مايف دةنطدان.
تايبةت بة خالي نؤيةم  :هةموو هاوالتيان بنكةي دةنطدانيان بؤ دانراوة بة طويرةي شويين جوطرايف و ثةيرةو ريَكاراني
كؤمسيؤن .
تايبةت بة خالي دةيةم و يانزدةهةم  :ئةو بنكة الوةكيانةي كة زياد كراون بةثيَي ئةو ريَكارانة بووة كة كؤمسيون دايناوة وة
هةرةوةها سةرداني مةيداني كراوة بو دلنيابوون لة كردنةوةي بنكةي دةنطدان بو هاوالتيان و كارئاساني بؤيان .
تايبةت بة خالي دوانزدةهةم  :تايبةت بةو دةنطدةرةي كة دةتواني لة ريَطةي ناسنامةي كةسي (هوية االحوال املدنية) دةنط
بدات  ،هةروةك لة خالي ( )3لة بةشي شةشةمي ثةيرةوةي لةيك جياكردنةوة و ئةذماركردني دةنطةكان ذمارة ( )9سالي
 2018هاتووة كة ئةو دةنطدةرانةي كة رةطةزنامي عيَراقيان دةرنةهيَناوة دةتوانيَت رةطةزنامةي عيَراقي يان كارتي نيشتماني
باوكي ثيَبيَت لةطةل رةطةزنامةي باري شارستاني ) ئةمةش بؤ ئةوةية كة ئةو كةسة كة عرياقيةو رةطةزنامةي عيَراقي هةية
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نةك تةنها لة ريَطةي ناسنامةوة دةنط بدات  ،وة بؤ ئةو دةنطدةرانةي كة ناويان لة تؤماري دةنطدةران هةية لةدايك بووي
سالي  2000ن ثيًََويستة ناسنامةيان لةطةل خؤ ببةن بؤ ئةوي بزانريَت كة ئةو دةنطدةرةة ( )18سالي تةواو كردووة يان
~ويستة دةنطدةر
طةيشتووتة ( ، )18ضونطة بة طويَرةي ماددةي ( )20لة ياساي هةلبذاردني ثةرلةماني كوردستان ثي َ
هةذدة ( )18سالي تةواو كردبيَت .
تايبةت بة خالي سيانزدةهةم  :سةبارةت بةهةبووني هةنديَك ثشيَوي و ثةرتبوون لة تؤماري دةنطدةران بؤ ئةوة دةطةريَتةوة
كة ئةو داتاية داتايةكي نويَيةو(سروشيت داتاكة) لة وةزارةتي بازرطاني وةرطرياوة  ،بؤية هةنديَك ناوي ئةنداماني يةك خيَزان
لة بنكةيةكي تري جياواز دانراون  ،وة لة ماوةي نويَكردنةوةي تؤماري دةنكدةراندا ريَطا دراوة كاري طواستنةوةيان بؤ بكريَت
بؤ هةمان بنكة.
تايبةت بة خالي ضواردةهةم  :لةم خالة هيض بةلطةنامةيةكي ثيَش كةش نةكراوة بؤية ئةم خالة رةت دةكريَتةوة لةروانطةي
ثيَشكةش نةكردني بةلطةي سةمليَنةر هةروةك لة خالي ( )4لة بةشي ثيَنجةمي ثةيرةوي ئامادةكردن و نويَكردنةوةي تؤماري
دةنطدةران و خستنة رووي تانةكان ذمارة ( )1سالي  2018هاتووة كة (تانة بة بيَ بووني بةلطةي سةملينةر وةرناطرييَت و
قوورسايي سةملاندنيش دةكةويَتة ئةستؤي تانةطر ).
تايبةت بة خالي ثانزدةهةم  :لة تؤماري دةنطدةران داتاي وةزارةتي بازرطاني بةكاهاتووة و كراوةتة بنةما وة ئةم داتاية بةراورد
كراوة لة طةل داتاي ناوضة كوردستانيةكاني دةرةوةي ئيدارةي هةريم (مادةي  )140كة لة فةرمانطةي ناوضة كوردستانيةكاني
دةرةوةي ئيدارةي هةريم بة نووسراوي فةرمي وةرطرياوة وة لة كاتي بةراورد كردني هةردوو داتاكة( )11935كةس سراوةتةوة.
ت ايبةت بة خالي شانزدةهةم  :لةم خالة هيض بةلطةنامةيةكي ثيَش كةش نةكراوة بؤية ئةم خالة رةت دةكريَتةوة لةروانطةي
ثيَشكةش نةكردني بةلطةي سةمليَنةر هةروةك لة خالي ( )4لة بةشي ثيَنجةمي ثةيرةوي ئامادةكردن و نويَكردنةوةي تؤماري
دةنطدةران و خستنة رووي تانةكان ذمارة ( )1سالي  2018هاتووة كة (تانة بة بيَ بووني بةلطةي سةملينةر وةرناطرييَت و
قوورسايي سةملاندنيش دةكةويَتة ئةستؤي تانةطر ).
تايبةت بة خالي حةظدةهةم  :ناوي مردوو لة وةزارةتي تةندروسيت بةنووسراوي فةرمي وةرطرياوة و بةراورد كراوة لة طةل داتاي
تؤماري دةنطدةران كة لة وةزارةتي بازرطاني وةرطرياوة  ،تةنها ئةو ناوانة سراونةتةوة كة ناوي سياني و ذمارةي فؤرمي خوراكيان
ضونيةكة .
تايبةت بة خالي هةذدةهةم  :تايبةت بة تؤماري دةنطدةراني ثيَكهاتةكان كة لةطةل تؤماري دةنطدةراني طشتية  ،ئةم بابةتة
ثةيوةندي بة كؤمسيؤنةوة نية بةلكو ثة يوةندي بة ثةرلةماني كوردستانةوة هةية وة ثيويسيت بة هةمواركردني ياساية بؤ
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ئةوةي ئةم تؤماري ثيَكهاتةكان لة تؤماري طشيت جيا بكريَتةوة بؤية كؤمسيؤن سيفةتي تشريعي نية بةلكو اليةني
جيبةجيكارة .
تايبةت بة خالي نؤزدةهةم  :لةم خالة هيض بةلطةنامةيةكي ثيَش كةش نةكراوة بؤية ئةم خالة رةت دةكريَتةوة لةروانطةي
ثيَشكةش نةكردني بةلطةي سةمليَنةر هةروةك لة خالي ( )4لة بةشي ثيَنجةمي ثةيرةوي ئامادةكردن و نويَكردنةوةي تؤماري
دةنطدةران و خستنة رووي تانةكان ذمارة ( )1سالي  2018هاتووة كة (تانة بة بيَ بووني بةلطةي سةملينةر وةرناطرييَت و
قوورسايي سةملاندنيش دةكةويَتة ئةستؤي تانةطر ).
تايبةت بة خالي بيستةم  :لةم خالة هيض بةلطةنامةيةكي ثيَش كةش نةكراوة بؤية ئةم خالة رةت دةكريَتةوة لةروانطةي
ثيَشكةش نةكردني بةلطةي سةمليَنةر هةروةك لة خالي ( )4لة بةشي ثيَنجةمي ثةيرةوي ئامادةكردن و نويَكردنةوةي تؤماري
دةنطدةران و خستنة رووي تانةكان ذمارة ( )1سالي  2018هاتووة كة (تانة بة بيَ بووني بةلطةي سةملينةر وةرناطرييَت و
قوورسايي سةملاندنيش دةكةويَتة ئةستؤي تانةطر ).
تايبةت بة خالي بيست ويةك  :لةم خالة هيض بةلطةنامةيةكي ثيَش كةش نةكراوة بؤية ئةم خالة رةت دةكريَتةوة لةروانطةي
ثيَشكةش نةكردني بةلطةي سةمليَنةر هةروةك لة خالي ( )4لة بةشي ثيَنجةمي ثةيرةوي ئامادةكردن و نويَكردنةوةي تؤماري
دةنطدةران و خستنة رووي تانةكان ذمارة ( )1سالي  2018هاتووة كة (تانة بة بيَ بووني بةلطةي سةملينةر وةرناطرييَت و
قوورسايي سةملاندنيش دةكةويَتة ئةستؤي تانةطر ).
تايبةت بة خالي بيست ودوو  :سةرجةم ثةيرةو و ريكارةكاني كؤمسيؤن لة ساييت كؤمسيؤن ) (www.khec.krdبالو
كراوةتةوة و كاري ثيَ دةكريَت .

ئةجنوومةني كؤمسياران
2018/8/29
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