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 0202مارتى 
 
 

ڵە هەمووواری هەشووجەمی یاسووای 
بژار

 
دنووووووووووووی  ەرڵەمووووووووووووانی هەڵ

 ی شوەرم کوردسجاندا، خواسجێک
 کەهەیە بووووس ڵیسووووجی داخوووو او، 

ناثوانێووووووووووووووووت راشووووووووووووووووکاوانە 
   یبگەیەنێت..را
ڵیسووووجی وێووووت دەیەو نێوووووەدا ڵە

نوویم ە کوو اوە و داخوو او موثوووربە 
سوەی  و ە ڵیسجێکی جسربکات و 
نوواون اوە  کە ،تجاشووێداب سووەمەرە

     ا" اوداخ ڵیسجی نیم ە"
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بووژار
 
ی  ەرڵەمووانی دنەی ڵە  ێشووایازە یاسوواکەی س اکسوویسنی زەردئەو سیسووجمی هەڵ

بژاردنی دا هاثووە ب یجییە ڵە سیسجمی کوردسجان
 
ڵیسجی نوێاەرایەثی رێژەیی بە هەڵ

بووووژاردن بووووس ەسنووووابی یەکەمووووی دابەشووووک دنی  ثێکوووو ایگوووو ثاەبەری شووووێوازی 
 
هەڵ

کورسییەکان بەسەر ڵیسجەکاندا و گ ثاەبەری شێوازی زۆرثو ی  مواوە ابواەی ایەووی  
   ڵە ەسنابی دووەمدا دەمێااەوە. ییانەیبس دابەشک دنی ئەو کورس

بژاردنووووووی سیسووووووجمی 
 
ثایبەثمەنوووووودی  بە دوو ڵیسووووووجی نوووووووێاەرایەثی رێژەیوووووویهەڵ

دا ەڵە  ێشوووایازە یاسووواکئەوەی . گواسوووجاەوەی دەنووو / 2 ،/ ڵیسوووت 1ناسووو ێجەوە، دە
و نە ڵیسوجی   ک اوەی سواوردارا یەنیم ەک اوەنە ڵیسجی داخ اوە و نە ڵیسجی  هاثووە

کو ک اوەی ئازاد
 
  .داخ اوڵیسجی ڵیسجی نیم ە ک اوە و  دوو نیوە کارک دنە بە، بەڵ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ئەنوووودامانی س اکسوووویسنی زەرد ا ێشووووایازە یاسووووای  سووووەرجەم 09/03/2023رۆژی 
بژاردنووی

 
ی ١/١ ەرڵەمووانی کوردسووجان ژمووارە  هەمووواری هەشووجەمی یاسووای هەڵ

 
ی سوواڵ

 یووان بە ئیمووخای خسیووانەوە  ێشکەشووی سووەرۆکایەثی  ەرڵەمووانی کوردسووجان ١٩٩١
کوو دووە و ئەوانووی  ڵە رێووگەی د. هووێم  هەورامووی جێگوو ی سووەرۆکی  ەرڵەمووانەوە 

 ئاڕاسجەی ڵیژنەی یاسایی  ەرڵەمانی ک دووە بە مەبەسجی دی اسەک دن.

  :ڵە موووووادەی مووووووارەم/ بووووو گەی سوووووێیەمی  ێشوووووایازەکەدا هووووواثووە کە 
}نیوەی کورسیەکانی هەر بازنەیەک بە ڵیسجی نیم ەک اوە و نیووەکەی ثو  بە 

 ڵیسجی داخ او دەبێ.{
 ی ا/خوووو١/ بڵە مووووادەی  ێووووا ەم

 
کە: }هەر  ێشووووایازەکەدا هوووواثووە  ی آاڵ

بژاردن ڵە هەرێمی کوردسجان بسی هەیە بس هەر بوازنەیەکی 
 
ەەوارەیەکی هەڵ

ێوراوەکووانی بووس ئەو بووازنەیە  ێشووکەش 
 
بووژاردن دوو ڵیسووجی ثووایبەت بە  اڵ

 
هەڵ

 
 
، زیاث  نەبوێ ێوراوەکانی ەەوارە ڵە هەر ڵیسجێکبکات، بە مەرجێک ژمارەی  اڵ

 بازنەیە.{  بس ئەو ی ژمارەی کورسییە ثەرخانک اوەکانڵە نیوە
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 داەکانکاندید ناوى شاردنەوەی وئاشکراکردن ڵەنێوان 

 
ڵە  ڵیسوجی داخو او ڵە وال  ڵیسوجی نیم ەکو اوەدایەڵە  ێشایازە یاسواکەدا  ێیەی بەو 

، ی کاندیوودەکان و دواثوو  ڵە شووێوازی دابەشووک دنی کورسووییەکاندا ێشکەشووک دنی نوواو
، کە هەریەکەیووان خەوش و کەموکوووڕی ڵەگەل  خسیوودا دەکەویوواە بەردەم دوو بووژاردە

 :دەهێاێت
 . ب ئاشک اهەموو کاندیدەکانی ناو ڵیسجەکە ئەگەر  یەکەم:

نواو و ڵسگوسی بخبەکوان هەیە و  ،ەوەکەی دەنگودانڵەیی راسوجی کوارثڵەوەیە مەبەست 
ڵیسوووووجە داخووووو اوو هەردوو هەمووووووو کاندیووووودەکانی  یکوووووانڵەیی مە یشوووووەوە ژمارە

ڵە رۆژی دەنگدانووودا د دەکووو ێ  و ریخبەنوووبە ئاشوووک ا انیوووو بە نیوووو   نیم ەکووو اوەکە
   .دەخ ێاە بەردەم دەنگدەر

ی  ەیوەنووودی نێووووان دەنگووودەر و کاندیووودەوە باشوووج ە کە هەمووووو کاندیووودەکانڵەرووی 
بوژاردن و ڵەسوەر کوارث اوە و ڵیسجی داخ اونیم ەک ڵیسجی 

 
ی ڵە کاثی بانگەشوەی هەڵ

م  دەنگوودان ڵەبەردەم دەنگوودەردا دیووار و ڕی وو کەموکوو خەوشئەوەی ئاشووک ا بوو ، بەی 
دەبێوجە موایەی نوااەداڵەثییەکی دەی دەنگودەر بێبەهوا دەکوات و ئیو او دروسجدەکات 

اوە و ێووووان کاندیووودەکانی ڵیسوووجی نیم ەکووو دابەشوووک دنی کورسوووییەکانە ڵە نگەورە 
 ؟ڵیسجی داخ اودا، بخانی  مسن

 نموونە:
  ێکهاثبێووووت و ڵە دوای جیووووواک دنەوە ی ئاشوووووک اکاندیوووود  12اڵە  ئەگەر ڵیسووووجێک

ئەو بوووس کورسوووی  سووێ، ئەوکووواثە بوو دەوەکورسوووی   شووەش -6ا و ژموواردنی دەنگەکوووان
 زۆرثوو ی  دەنگیووان بەدەسووجهێااوەجی نیم ەکوو اوەدا ڵیسووڵە کە  مێووتدە کاندیوودانە

 سوەرەوەی ڵیسوجەکە ی 3، 2، 1ژموارە اکانی ەکاندیود ەرکورسوییەکەی ثو ی  ب سێو 
کاری خوارەوە بکەا کەوندە

 
   . سەی ی هێڵ
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 دەنگ 2900  (1کاندیدی ژمارە )

(0کاندیدی ژمارە )  دەنگ 0000  

(2کاندیدی ژمارە )  دەنگ 0000  

(4کاندیدی ژمارە )  دەنگ 1022  

(5کاندیدی ژمارە )  دەنگ 050  

(6کاندیدی ژمارە )  دەنگ 000  

(7کاندیدی ژمارە )  دەنگ 2050  

(8کاندیدی ژمارە )  دەنگ 2200  

(9کاندیدی ژمارە )  دەنگ 2500  

(12رە )کاندیدی ژما  دەنگ 2000  

 

، ڵیسووجەکەاو نووهەموووو کاندیوودانی بە  دەسووجی دەگوواتدەنگوودەر ڵێوو ەدا  ێوویەی بەو 
 ..ێجەوەژب ێویادثێکبوداثەوە و  ریخبەندی ڵیسجەکە بە دەنگەکانیدەثوانێت  ڵەبەرئەوە

ثەنوووانەت و  دەکەیووو  نووواکسکیوەخجێوووک سوووەی ی ریخبەنووودی دەنگەکوووان هەر بوووسیە 
ب اوەکوووان و یووودە کانددەنگوووی هەنووودێک ڵە دەکەی  ڵەنێووووان بەدیووو دیوووارکی ێسوووجەم

 .نەب اوەکاندا.
 چ رەوای هەەە:نموونە بس 
م کاندیووودی ژمووووارە ا1100  بووو  ا3/ کاندیووودی ژموووارە ا1   4  دەنووووگەوە دەرب ێوووت بەی 

مووارەمی ی یریخبەندئەوەی ڵە بەهسی  ،ی بەدەسجهێااوە  دەنگ1200اەوەی ئسەرباری 
 .مێتا، دەرندایەەکەداخ او ەڵیسج

م کاندیوودی ژمووارە انا  دەنووگەوە دەر2150  بوو  ا7ژمووارە اکاندیوودی / 2    3، 2مێووت بەی 
 .م ەەردد ،داخ اوەوە  دەنگەوە، بەهسی ڵیسجی 1100، 1300ب  ا

 

 

 

 

 

 هەر سێ کاندیدی

( کورسی 2، 0، 1) 

 دەبەنەوە 

 هەر سێ کاندیدی

کورسی ( 2، 0، 1) 

 دەبەنەوە 

 هەر سێ کاندیدی

( کورسی 2، 0، 1) 

 دەبەنەوە

 هەر سێ کاندیدی

( کورسی 12، 9، 8) 

 دەبەنەوە

 

یستی داخراول  

 

 

 لیستی نیمچەکراوە
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 . ب شاراوەکاندیدەکانی ناو ڵیسجەکە  نیوەیئەگەر  ەم:دوو
ڵەیی راسووجی کووارثی دەنگوودانەکەوە نوواو و ڵسگووسی بخبەکووان هەیە  ڵەوەیەمەبەسووت 

م ڵەیی مە ی کارثی دەنگدانەکەوە ثەنها نیوەی ژمارەکانی ئەو کاندیودانە هەیە  بەی 
کەی ثوو  بە شوواراوەیی ڵەیی بووخب و کە ناویووان ڵە ڵیسووجە نیم ەکوو اوەکەدایە و نیوووە

بژاردنەکان دەمێاێجەوە. 
 
 کسمسیسنی هەڵ

 :ئەم شێوازە ڵەوەدایە کە یەکانیو کەموکوڕیەوش خ
  اشەکشەیە ڵەرووی دیموک اسییەوە بەرەو دواوە. /1
بوژاردن نیویە بوس بانگەشە ێویسجیان بە کاندیدەکانی ناو ڵیسجە داخ اوەکە  /2

 
ی هەڵ

 .مەگەر بخب ناماریان بکات سیانخ
بژاردنبانگەشەێ وونی ثو  ئەرک /3

 
 یان بس دەگەڕێجەوە.ی هەڵ

 . ەئاشک اکان زیاث ڵە کاندیدەئەگەری دەرموونیشیان / 4
یەثییەوە سوایکسڵسژی و ڵەباری دەرنەموونیان ڵە رووی ان کاادیدە شاراوەک/ 5 کوسمەی 

  ڵەسەریان ناکەوێت.
ت و بەمەش بخبەکووان کووابەهێخثوو  دە داخوو او بووس ڵیسووجی ک دنکاندیوودخسثەوژمووی / 6

 .بس ڵیسجی نیم ەک اوە ی انی کاندید دەباەوەەەی روبەڕو
نوواثوان  بە دەنگووی خسیووان کە ەوانە دەبوو  ڵزیوواث  ڵیسووجی داخوو او  یکانەکاندیوودا/ 7

کو 
 
 .ن دەمێاێتایرسەرک دایەثی بخب دەدەرب   بەڵ

    نخم دەبێت. ەکەداخ او ەب اوەکانی ڵیسجکاندیدە زۆربەی / کواڵێجی 8
 .ڵەنێوان کاندیدانی هەمان ڵیسجدا دروسجدەکات و  ڵەبەندی یجیاکار/ 9
 سایکسڵسژیای بێگاری یی کاندیدی ڵیسجی نیم ەک اوە دروست دەکات./ 10
 
 
 
 
 
 
 
 

 ؟..  سیارێک 
کووام  یبووس کاندیوود کورسووییەکە ،ڵیسووجێک یەک کورسووی بەدەسووجهێاائەگەر 

 ؟بسمی  ؟ڵیسجیان دەبێت
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 دەرەن ام:
 ئەوەی مەند دەرەن امێک بخەمەڕوو: سئەم باسە وەک دەرسەثێک دەبیام ب

جوووسری ڵیسوووجەکانی سیسوووجمی شوووێوێاەری ی ێکداثاشووویااو ە داخووو یم ڵیسوووجی نووو -0
بژاردنووی ڵیسووجی نوووێاەرایەثی رێووژەییە

 
ەثوودا با باشووج ی  یووان ڵە ،هەڵ

 
  اشەکشووەیە ڵ

ب  ۆسەی رەو ێش وونی بەە ڵ
 
   .و دیموک اسی ژاردنهەڵ

ک دن بە جسری ڵیسوجەکانی  -2
 
بژاردنوی ڵیسوجی نووێاەرایەثی خسسەرەاڵ

 
سیسوجمی هەڵ

بوێ ڵەرووی گەشوەی دیموک اسوییەوە ەوە خوینەوەیە ڵە بازنەیەکی داخ اودا و رێژەیی
   بەرهەمە. یت و بێ 

بژاردنی ڵیسجی نوێاەرایەثی رێژەیی -2
 
گسڕانکاری ناثوانێت  ڵە باەڕەثدا سیسجمی هەڵ

قێاێووتڵە ژیوواگەی نوواوەوەی بخبووی کوردیوودا مڵسنووایەثی 
 
 دەرکەوتبە ئەزموووون و  بخوڵ

 بەرهەمووووودەهێاێجەوە ڵە ئەنووووودام  ەرڵەموووووان هەر ئەو کوووووواڵێجییە نوووووخمە دواجوووووار 
 .  کە بخبەکان  ێشکەشی  ەرڵەمانی دەکەن

بوووژاردن ڵەوێووووە دەسوووج ێدەکات کە  -4
 
ب یووواە ماکسوووازی ڵە هەموووواری یاسوووای هەڵ

بژاردنووی ڵیسووجی نوووێاەرایەثی رێژەیوویدەرەوەی 
 
سیسووجمی  ثەبەناووایو  سیسووجمی هەڵ

و   SNTVا یەکووودەنگی نەگووووێخراوەزۆریووواەی  یووواخود سیسوووجمی هووواوثەریبی ثوووێکەی 
بووژاردن  ، کە  ەیمووانگەی کوووردیەیوو بک

 
یاەوە ڵە موواوەی رابوووردودا بووس هەڵ

 
بە ڵێکووسڵ

 .ن ێشایاری ک دوو
بژاردنوی ڵە موارمێوەی  ئاسجی داواکارییەکانی ئەو هێخە سیاسییەی -5

 
سیسجمی هەڵ

ێوووجەوە، مانوووای وایە ئەو هێوووخە وزە و ب سوووجی  داڵیسوووجی نووووێاەرایەثی رێژەییووو
 
بهێڵ

ژمارەی دەن  و کورسوییەکانی ثێدا نەماوە، ئەگەرمی ئەرێای و  سزەثیڤی گسڕانکاری 
   زۆری  بێت.
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بژاردن
 
وکراوەکانی پەیمانگەی کوردی بۆ هەڵ  ڵە بڵ 

بژاردندا ) 
 
 (0202-0220ڵە بواری هەڵ

 بژاردنی دیموک اسیانە
 
ەثییەکانی هەڵ

 
 وئسسیسوی دەزگوا دیموا اسوییەاان -کجێبی  ێوەر و  ابەندییە نێودەوڵ

ی  -ڵیخییەوە  شێ اس جەودەت وەرگێ انی ڵە ئیاگ -وارشس – OSCE –ODIHRام ۆڤ  ماسەاانی
 
 .2004ساڵ

  رێوبەری کجێبیODIHR بژاردنەاوان بوس
 
 و ماسەاوانی مو ۆڤئسسیسوی دەزگوا دیموا اسوییەاان - مواودێ یر دنی هەڵ

ی  - تەودەج س اێشێ انی ڵە ئیاگڵیخییەوە رگەو –وارشس  – OSCE–ODIHRا
 
 2004ساڵ

  ه ییاسووای ەیوێووم ەب ەوەدامونێوو  یرەبێوورکجێبووی 
 
و ماسەاووانی ئسسیسووی دەزگووا دیموا اسووییەاان - نووداااەبژاردنەڵ

ی  - ێ انی ڵە ئیاگڵیخییەوە  سازدل  بسێ رگەو -وارشس  – OSCE–ODIHRا م ۆڤ
 
 .2004ساڵ

  ه ئاسانکاری بس کەمیاەکان ڵە یرەبێرکجێبی 
 
 و ماسەاوانی مو ۆڤئسسیسی دەزگا دیموا اسییەاان - اانداەبژاردنەڵ

حێ انی رگەو -وارشس  – OSCE–ODIHRا
 
ی  - ڵە ئیاگڵیخییەوە  محەمەد بەمەساڵ

 
 .2004ساڵ

  ه ی ینسوووە  رێکەوثااوووامەی کس اهووواگ  و 
 
و ئسسیسوووی دەزگوووا دیموا اسوووییەاان – اانییەموا اسوووید ەبوووژاردنەڵ

ی  –ێ انی ڵە اەرەبییەوە ئارام جەمال رگەو –وارشس  – OSCE –ODIHR ماسەاانی م ۆڤ
 
 .2004ساڵ

  بژاردن
 
ی  –کەوت بەمەبسێ  سەر –نامیڵکەی ثوندوثیژی هەڵ

 
 .2005ساڵ

  "2005ساوة   -س کوت بم  بسی  –کجیبة معاون باسم "اڵعاف اینجخابي. 

 یر
 
 ه ەیسۆ   ەڵ اانییەاسیس ەنیەی یراریب  ۆڵ

 
 2005ثش یای دووەمی  -سەرکەوت بەمەبسێ   – بژاردنداەڵ
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 بژاردنوی ئەن وومەنی نووێاەرانی ا
 
ئوارام جەموال و دانوا  – ١٢١٢ێو ا   ێشایارنامەی هەموارک دنەوەی   ۆژەیاسای هەڵ

 .2020کانونی یەکەمی  -جەمیل

 بژاردنی ئەن ومەنی نووێاەرانی اێو ا  ژموارە ا
 
ی 9دەەی کوردی یاسای هەڵ

 
وەرگێ انوی ڵە اەرەبیویەوە  – 2020  سواڵ

 .2020ثش یای دووەمی  –ئارام جەمال 

 بژاردنووی ئەن ووومەن
 
ی نوووێاەرانی اێ اەوودا اڵەبەر رۆشوواایی ثسموواری دەنگوودەران و س ەبووازنەیی ڵە  وو ۆژە یاسووای هەڵ

بژاردنی ئەن ومەنی نوێاەرانی اێ ا  
 
 .2020ئەیڵوڵی  –ئارام جەمال و دانا جەمیل  -  ۆژەیاسای هەڵ

   بژاردنی ئەن ومەنی نوێاەرانی اێ ا
 
دئخایای هەرێمی کوردسجان ڵە س ە بازنەییدا اڵەبەر رۆشاایی   ۆژەیاسای هەڵ

 .2020ثش یای یەکەمی  –یل ئارام جەمال و دانا جەم -  

  2020ثش ی  ایول  –آ.م.د هیم  ابداڵڵ  محمد  – 2020ە اءة ەانونیة جخائیة ڵقانون م ڵس اڵاواب اڵع اەي ڵساة 

 ی ا
 
بژاردنی داهاثووی ساڵ

 
ئوارام جەموال و دانوا  – دا2021بەرکەوثەی بخبە سیاسییەکانی هەرێمی کوردسجان ڵە هەڵ

 .2020ثش یای دووەمی  –جەمیل

 ژاردنەوە بیخانی  ک
 
 .2021کانونی دووەمی  –ئارام جەمال  –جێبی ئەوەی  ێویسجە ڵەبارەی سیسجمەکانی هەڵ

 اخوێاوودنەوەیەکی رەخاەگوو انە ڵە ڵیسووجی  نەخشووەڕێی گسڕانکوواری رێووژەی کسثووای ژنووان ڵە  ەرڵەمووانی کوردسووجاندا
 .2021ەمی کانونی یەک -ئارام جەمال  –نوێاەرایەثی رێژەیی  ەیوەست بە کسثای ژنان 

  بژاردنووی ئەن ووومەنی نوووێاەرانی اێوو ا
 
–کاندیوودی ثاکەکەسووی  -کسثووای ئاس ەثوواناڵێکەوثەکووانی یاسووای نوووێی هەڵ

بژاردن اەداڵەثی نوێاەرایەثی جوگ اسی
 
ئارام جەمال  –  گسڕیای دەن  بس کورسی -کەمبوونەوەی ژمارەی کاندیدانی هەڵ

  .2022نیسان  -و ئومێد مەبمود

 بژاردنی خوڵی شە
 
    2022 بوزەی ان -ئارام جەمال –شەمی  ەرڵەمانی کوردسجان ڵەبەردەم داثا جیاوازەکاندا هەڵ

  بژاردنوووی  ەرڵەموووانی
 
 ێشوووایارک دنی رێگەموووارەیەکی مامااوەنووود ڵەنێووووان "یەکبوووازنەیی" و "س ەبوووازنەیی" ڵە هەڵ

 .  2022 ئاب -ئارام جەمال -کوردسجاندا

 2022 ١ت -ئارام جەمال –اثەکان ڵە  ەرڵەمانی کوردسجاندارێگەمارەی ەەی انی نوێاەرایەثی کسثای  ێکه .  
 
 
 

 

 

 

 

 ه سب یکورد ەیمانگەی 
 
 یاسوجەڕناو ،ەسوجیوەەازان ا سیخەربەسو ینوابکوم یکێکخ اوێر بژاردنەڵ

یسا
 
ووەه ەموانگەی  ،ەاو اوێزرەدام ەوەکێرەخێو  ار اساناسی ندەم نیەیە  ڵ2002ا ڵ

 
 اواوێ  ەڵ داتەدڵ

 ه یاسووای یموووارک دنەو ه رانەنگوودەد یاریشووسه ەیوەوکوو دنڵ  ب
 
 ەنەن ووومەئ ەڵ کانییەگشووج ەبووژاردنەڵ

 ه
 
 .کوردسجاندا یمێرەو ه  ا ێا یکانە دراوێبژەڵ

نی  – ییاوووووووایب ەیاخوووووووانینخەب: شوووووووانیناون  گشوووووووجی  ەروەردەی سوووووووڵێمانی یثیەراەبەوەڕێوووووووب رەراموووووووبەبکوووووووسی 
 23خانوی ژمارە  – 38 ەژمار ینسی  ک - 148 ەژمار  گخێن یکەڕەگ -باخی نوری اەڵی ئەمی  – 

https://goo.gl/maps/Kh4B6tcwCaz4dSp77 

kielections@gmail.com 
www,kielections.com 

07701573210 

وک اوەکانی  ەی بژاردنبس بەدەسجهێاانی کسی بڵ 
 
 : مانگەی کوردی بس هەڵ

www.kielections.com 

https://goo.gl/maps/Kh4B6tcwCaz4dSp77
mailto:kielections@gmail.com
mailto:kielections@gmail.com

