کۆمسیۆنی بااڵی سەربەخۆی هەڵبژاردن و ڕاپرسی
املفوضیة العلیا املستقلة لالنتخابات و االستفتاء

The Independent High Elections and Referendum Commission

ئۆفیسی سلێامنی

گـشـــتپرسی سهربهخۆیی كوردستان 2017/9/25

بهشداری بكه له

نوێكردنهوهی
تۆماری دهنگدهران

زامنی مافی دهنگدانت بكه

بهڵگهنامهی پێویست بۆ نوێكردنهوهی تۆماری دهنگدان:
ناسنامهی باری شارستانی

پسولهی خۆراك

ڕهگهزنامهی عێراقی

پاسپۆرتی عێراقی

كارتی زانیاری نیشتهجێبوون

کۆمسیۆنی بااڵی سەربەخۆی هەڵبژاردن و ڕاپرسی
املفوضیة العلیا املستقلة لالنتخابات و االستفتاء

بهشداری بكه ل ه
نوێكردنهوهی تۆماری دهنگدهران
زامنی مافی دهنگدانت بكه

The Independent High Elections and Referendum Commission

ئۆفیسی سلێامنی

تۆماری دهنگدهران
پرۆســهی تۆماركردنــهوهی زانیاریــی دهنگدهرانــ ه
بهشــێوهیهك لهڕێگــهی فۆرمێكــی تایبــهت و
خستنهســهری داتــا زیندووهكانــی دهنگــدهره.

شێوازی تۆماركردن
 -1پڕكردنــهوهی فۆڕمــی تۆماركردنــی كاغــهزی
تایبــهت بــ ه زانیارییــ ه كهســیهكانی دهنگــدهر.
 -2دهبێت كهسهك ه خۆی ئاماد ه بێت.
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گـشتپرسی سهربهخۆیی كوردستان 2017/9/25

پــــــــــارێزگای سلێامنی
بنكهكانی تۆماری دهنگدهران
VRCID

VRC-NAMEAR

VRC-ADDRESS

هێامی
بنكهی
تۆمار

ناوی بنكهی
تۆمار

ناونیشانی بنكهی تۆمار

1261

ناوەندی شار 1 -

دواناوەندی مەهاباتی كچان \ شەهیدانی ئازادی شەقامی 30مەتری

1262

ناوەندی شار 2 -

قوتابخانەی كەریمی ئەلەكە بنەرەتی گەرەكی صابون كەران

1263

ناوەندی شار 3 -

قوتابخانەی ئەمین زەكی بنەرەتی گەرەكی مجید بگ
بەرامبەر مزگەوتی سیلیامنی

1264

ناوەندی شار 4 -

دواناوەندی پیرەمێردی كوڕان بەرامبەر باخچەی ڕازاوە

1265

ناوەندی شار 5 -

قوتابخانەی زەرگەتەی بنەڕەتی شەقامی زەرگەتە تەنیشت
دواناوەندی یەكێتی كچان

1266

ناوەندی شار 6 -

قوتابخانەی نەورۆزی بنەرەتی پشت پیشەسازی(الصناعە)

1267

ناوەندی شار 7 -

ئامادەیی كوردستانی كچان گەڕەكی سەركارێز

1268

ناوەندی شار 8 -

قوتابخانەی سەربەستی بنەرەتی بەرامبەر سەتەالیتی گەڵی كوردستان

1269

ناوەندی شار 9 -

ئامادەیی ئەحمدی خانی كوڕان نزیك بەڕێوەبەرایەتی بەكارخسنت

1270

ناوەندی شار10 -

قوتابخانەی سەركەوتنی بنەڕەتی سەرچنار -گردە براوەكە

1271

قەرەداغ

كتێبخانەی عەربەت لەسەر شەقامی گشتی

1272

وارماوا

بنكەی تەندروستی بەمۆ ناو بنكەی تەندروستی بەمۆ

1274

دەربەندی خان

بەرێوەبەرایەتی تەندروستی دەربەندیخان بەرامبەر
كۆمەڵگەی بەڕێوەبەرایەتیەكان
كتێبخانەی گشتی كەالر لەسەر شەقامی گشتی شەهیدان

1275

كەالر

1276

صمود

كتێبخانەی گشتی ڕزگاری شاروچكەی(ناحیەی) ڕزكاری

1277

كفری

كتێبخانەی گشتی كفری ناو كتێبخانەی گشتی كفری،
پشت كۆمەڵگەی بەرێوەبەرایەتیەكان

1278

بازیان

كتێبخانەی گشتی بازیان بەرامبەر نەخۆشخانەی بازیان

1279

چهمچهماڵ

بەڕێوەبەرایەتی كتێبخانەی گشتی ناو كتێبخانەی گشتی چهمچهماڵ

1280

شۆرش/سەنگاو

یانەی وەرزشی شۆڕش بەرامبەر باڵەخانەی ناحیەی شوڕش

1281

سەید صادق

قوتابخانەی زانستی بنەڕەتی پشت مزگەوتی سەیدصادقی گەورە

1283

پێنجوێن

قوتابخانەی موفتی پێنجوێنی بنەڕەتی \ پێنجوێن نزیك
نەخۆشخانەی پێنجوێنی گشتی

1288

بێتواتە

قوتابخانەی سەروچاوە بنەڕەتی نزیك مزگەوتی سەروچاوە گەورە

2294

چهمچهماڵ ( نوێ ) 2 -

1289

قەاڵدزێ

قوتابخانەی بناری بنەڕەتی نزیك نەخۆشخانەی ڕاپەرین

2295

دوكان ( نوێ ) 2 -

خانەی فەرمانبەران بەرامبەر شاروچكە(ناحیە)

1290

شاربازێر

هۆڵی بۆنەكان بەرامبەر شارەوانی

2296

بیتواتە ( نوێ ) 2 -

كۆمەڵگەی بەرێوەبەرایەتیەكان فەرمانگەی كارەبای ژاراوە

1291

ناوەندی شار 11 -

2297

شارباژێر ( نوێ ) 2 -

قوتابخانەی (سورە قەاڵتی) بنەڕەتی ناو گوندی سورە قەاڵت

1292

ڕانیە 2 -

3266

سەنتەری شار 3 - 6 -

قوتابخانەی میدیای بنەڕەتی گەرەكی ئاباڵخ نزیك شەقامی
 60مەتری

1293

قەرەداغ (نوێ)

قوتابخانەی قەرەداغی بنەڕەتی ناو شاری قەرەداغ

3270

سەنتەری شار 3 - 10 -

ئامادەیی گواڵنی كچان ڕاپەرین

1294

چهمچهماڵ ( نوێ )

نوسینگەی پۆستە و گەیاندن \ تەكیە نزیك باڵەخانەی
بنكەی الوان

3274

دەربەندیخان 3 -

1295

دوكان ( نوێ )

كتێبخانەی پیرەمەگرون بەرامبەر مزگەوتی عمری حەمە علی

1296

بێتواتە ( نوێ )

چاكردنەوەی كارەبای كۆن تەنیشت شارەوانی سەنگەسەر

3283

پێنجوێن 3 -

قوتابخانەی ڕانیە بنەڕەتی لەسەر شەقامی گشتی ڕانیە

كتێبخانەی گشتی ماوەت لەسەر ڕێگای ماوت  /سلێامنی

كۆمەڵگای بەرێوەبەرایەتیەكان لەسەر رێگای گشتی
دەربندیخان \ مەیدان
قوتابخانەی گرمك بنەڕەتی نزیك كۆمەڵگای
بەرێوەبەرایەتیەكان

3284

دوكان 3 -

قوتابخانەی خەلەكانی بنەڕەتی نزیك شارەوانی خەلەكان

3287

ڕانیە 3 - 1 -

دواناوەندی كێوەڕەش نزیك وێستگەی بەنزینی ڕانیە

3289

قەاڵدزێ 3 -

خانەی فەرمانبەران بەرامبەر كۆمەڵگای بەڕێوەبەرایەتیەكان

3297

شارباژێر ( نوێ ) 3 -

4281

سەید صادق 4 -
هەڵەبجەی نوێ2 -

بەڕێوەبەرایەتی ڕۆشنبیری و هونەری محمودی مامەعزە لە
تەنیشت ئامادەیی شەهید سەرچڵ
بەڕێوەبەرایەتی ڕۆشنبیری و هونەری لە تەنیشت باخچەی ناڵی

1297

شارباژێر ( نوێ )

2261

سەنتەری شار 2 - 1 -

قوتابخانەی هەندرێنی بنەڕەتی گەڕەكی تووی مەلیك

2262

سەنتەری شار 2- 2 -

ئامادەیی ئەزمەری كچان لە نزیك مزگەوتی سەیوانی دووەم

2263

سەنتەری شار2 - 3 -

دواناوەندی تووی مەلیكی كچان توی مەلیك لە نزیك
چواریانی ئاشتی

2264

سەنتەری شار 2 - 4 -

پەیامنگای كۆمبیوتەر كارێزەی وشك بەرامبەر زانكۆی صالح الدین

2265

سەنتەری شار 2 - 5 -

ئامادەیی ڕازاوەی كچان نزیك كۆمەلگەی ئاڵتونی بازرگانی

2273

2266

سەنتەری شار 2 - 6 -

قوتابخانەی جەواهیری بنەرەتی( )1پشت باخچەی گشتی

1273

هەڵەبجەی نوێ

2267

سەنتەری شار 2 - 7 -

دواناوەندی ریزەی كچان كۆتایی شوێنی وەستانی پاص \ خەبات

4289

قەاڵدزێ 4 -

هۆڵی بۆنەكان نزیك كۆمەڵگای بەڕێوەبەرایەتیەكان \ هەڵشۆ

2268

سەنتەری شار 2 - 8 -

ئامادەیی بۆكانی كچان گەڕەكی سەرشەقام

5289

قەاڵدزێ 5 -

هۆڵی بۆنەكان نزیك كۆمەڵگای بەڕێوەبەرایەتیەكان \ ئیسیوە

2269

سەنتەری شار 2 - 9 -

2270

سەنتەری شار 2 -10 -

2274

دەربەندیخان 2 -

2275

كەالر 2 -

بەڕێوەبەرایەتی كار و ڕاهێنان گەرمیان بەرامبەر نەخۆشخانەی
شێرەی نەقیب

2277

كفری 2 -

كۆمەڵگەی بەڕێوەبەرایەتیەكان لەسەر شەقامی گشتی
سەرقەال \ كفری

2278

بازیان 2 -

قوتابخانەی هەڵگورد بنەڕەتی نزیك بنكەی پۆلیسی بەردەقارمان

2279

چهمچهماڵ 2 -

دواناوەندی رەنگین نزیك بەرێوەبەرایەتی ئاو و ئاوەرۆكان

2280

شۆرش/سەنگاو 2 -

ئامادەیی كەیوان بنەڕەتی سەنگاو  -پشت نەخۆشخانەی
شەهید حەمە رەش \ سەنگاو

باڵەخانەی چاكردنەوەی كارەربای پێباز (باونور) بەرامبەر
نەخۆشخانەی گشتی باوەنور

2284

دوكان 2 -

2285

چوار قورنە 2 -

2287

رانیە 2 - 1 -

خانەی فەرمانبەران سەركەپكان لەسەر ڕێگای سەركەپكان

قەالدزێ 2 -

هۆڵی فقێ احمد دارەشامنە قەاڵدزێ

شارباژێر 2 -

قوتابخانەی بەرزنجەی بنەڕەتی بەرامبەر بنكەی پۆلیسی
دارستان لە بەرزنجە

1284

دوكان

1285

چوار قورنە

2289

1286

حاجی یاوە

سەرۆكایەتی شارەوانی حاجیاوە لە حاجیاوە

1287

ڕانیە 1 -

2290

كتێبخانەی گشتی سەیدصادق دەرگای سەیدصادق
بەرامبەر گوندی قەڵەرەغ

قوتابخانەی بەردەقارەمان بنەڕەتی بەكرەجۆ لە نزیك
شارەوانی بەكرەجۆ

2283

قوتابخانەی سەرجەمی بنەڕەتی پشت بنكەی پۆلیسی دۆكان

ئامادەیی كابیلۆنی تێكەاڵو \ناحیەی كابیلۆن

قوتابخانەی محمد قودسی پشت چێشتخانەی مەتبەخ

پێنجوێن 2 -

كۆمەڵگەی بەرێوەبەرایەتیەكان لە چوارقورنە ناو كۆمەڵگەی
بەرێوەبەرایەتیەكان \ چوارقورنە
باخچەی ڕانیە نزیك گەراجی قەاڵدزێ

قوتابخانەی زەهاوی بنەرەتی گەڕەكی ولوبە

هۆڵی بۆنەكان ئاغجەلەر بەرامبەر یاریگای تاتان ئاغجەلەر

قوتابخانەی ناڵپارێز لە نزیك پردی ناڵپارێز
قوتابخانەی بنگرد بنەڕەتی لە نزیك مزگەوتی ناحیەی بنگرد
قوتابخانەی هەلگورد بنەرەتی بەرامبەر باڵەخانەی
بەڕێوەبەرایەتی ناحیەی خدران

بهڵگهنامهی پێویست بۆ نوێكردنهوهی تۆماری دهنگدان:
ناسنامهی باری شارستانی

پسولهی خۆراك

ڕهگهزنامهی عێراقی

پاسپۆرتی عێراقی

كارتی زانیاری نیشتهجێبوون

