زانیاری لەبارەی هەلبژاردنی شارەوانیەکانی ٢٠١٧

والتی فینلەندا دابەش کراوە بە سەر شارەوانیەکان ،کە هەریەک لەوانەش بە پێی دەستوور سەربەخۆیی ئیدارییان هەیە.
شارەوانیەکان خۆیان بریاردەدن لە سەر ئەو بابەتانەی کە پێوندییان بە دانیشتوانەکەیانوە هەیە.
بەرزترین ئورگانی بریاردەری شارەوانی ئەنجومەنی شارەوانیە کە لە الیەن دانیشتوانەکەیەوە هەڵبژێردراون .ئەندامانی
ئەنجومەنی شارەوانی لە هەڵبژاردنەکانی شارەوانیدا کە چوار سال جارێک ئەنجام دەدرێت هەلدەبژێردرێن .هەڵبژادنەکانی
شارەوانیەکانی داهاتوو لە رۆژی یکشەممە  ٩.٤.٢٠١٧ئەنجام دەدرێت.
لە هەڵبژاردنەکانی شارەوانیەکاندا هاوواڵتیان فینلەندی مافی دەنگدان و مافی خۆ کاندیدکردنیان هەیە ،هەروەها بە چەند مەرجێکی
دیاریکراو هاوواڵتیانی خاوەن رەگەزنامەی بێگانەش کە دانیشتووی ئەو شارەن ئەو مافانەیان هەیە .لە فینلەند دەنگدان
ئارەزوومەندانەیە.
لە هەرێمی ئاهوێناما (ئوالند) لە سالی  ٢٠١٧هەڵبژاردنەکانی شارەوانیەکان ئەنجام نادرێت.

مافی دەنگدان – کێ دەتوانێ دەنگ بدات

دەتوانی لە هەڵبژاردنەژانی شارەوانی دا دەنگ بدەیت ،ئەگەر رەگەزنامەی فینلەندیت هەیە یان سەر بە واڵتێکی تری یەکیتی
ئەوروپا بیت ،رەگەزنامەی ئایسالند یان نەرویجیت هەبێت و ئەم مەرجانەی خوارەوەت هەبێت:



لە دواین مەجالی رۆژی هەڵبژاردنەکە ( )٩.٤.٢٠١٧تەمنت ببێتە  ١٨ساالن.
هەتاکوو دوا بەرواری  ١٧.٢.٢٠١٧شاری خۆماڵیت لە شاریکی فینلەندا هەبێت.

ئەگەر رەگەزنامەی واڵتیکی ترت هەبێت ،دەتوانی لە هەڵبژاردنەکانی شارەوانی دا دەنگ بدەیت ،ئەگەر



لە دواین مەجالی رۆژی هەڵبژاردنەکە ( )٩.٤.٢٠١٧تەمنت ببێتە  ١٨ساالن.
لە تۆماری شارێکی فینلەندا بە بەردەوامی النی کەم لە ماوەی دووسال بە بەردەوامی تا پێش  ١٧.٢.٢٠١٧شاری
خۆماڵیت هەبێت.

شاری خۆماڵی بەپێی یاسای شاری خۆماڵی دەستنیشان دەکرێت .بە شیوەیەکی گشتیش شاری خۆماڵی ئەو شارەیە کە تێدا
نیشتەجیت.
لە هەڵبژاردەنەکانی شارەوانی سالی ٢٠١٧دا شاری خۆماڵی بەپێ ئەمە دەستنیشان دەکرێت ،کە شارەوانی شاری خۆماڵی
دەنگدەرانی هەتاکوو  ١٧.٢.٢٠١٧کاتژمێر  ٢٤دەستنیشان کردبێت لە سیستەمی تۆماری دانیشتوان دا.
لە کاتی پێویستدا دەتوانیت لە نوسینگەی باری کەسێتیدا تەکید لە سەر زانیاری شارە خۆماڵیەکەی خۆت بکەیت.
لە هەڵبژاردنەکانی شارەوانیەکاند تەنها دەتواندرێ بە کاندیدەکانی شارە خۆماڵی دەنگ بدرێت.

ئاگاداری مافی دەنگدانت بۆ دێتە مالەوە

ناوەندی تۆماری دانیشتوان و فەرمانگەکانی باری کەسێتی تۆماری مافی دەنگدان ئامادە دەکەن ،کە هەموو زانیاریەکانی ئەوانەی
مافی دەنگدانیان هەیە تێدا دەبێت .پێویست ناکات بچیت ناوی خۆت بۆ تۆماری مافی دەنگدان بنووسیت.
هەتاکو رۆژی  ١٦.٣.٢٠١٧فەرمانگەی باری کەسێتی ئاگاداریەکت سەبارەت بە مافی دەنگدان بۆ دەنێرێت ،کە بریتێ لە کارتی
ئاگاداری بۆ هەموو ئەوکەسانەی کە مافی دەنگدانیان هەیە و ناونیشانی مالەکانیان زانراوە ،لە کارتەکەدا ڕێنمایی دەنگدانیش
نووسراوە.
پەسەندکراوی هەڵبژاردن – کێ بۆی هەیە خۆی کاندید بکات

ئەگەر ئەو مەرجانەی خۆارەوت تێدا بێت ،کەواتە تۆ پەسند کراوی هەڵبژاردنیت و بۆت هەیە بۆ هەڵبژاردنەکانی ئەنجومەنی
شارەوانی شارە خۆماڵیەکەت خۆت کاندید بکەیت:




شار ،ئەو جیگەیەی کە دەتەویت خۆتی تێدا کاندید بکەی ،شاری خۆماڵیت بێت
لەیەکێک لە شارەکاندا مافی دەنگدانت هەبێت
بێ دەسەاڵت نەبیت ،واتە لە ژێر سەرپەرشتی کەسێکی تر دا نەبییت.

هێندێک لە دەسەالتدارانی حکومی و سەرۆکی شارەکان و کاربەدەستان و کارمەندانێک هەن کە پەسەند کراوی هەڵبژاردن نین.

دەستنیشانکردنی کاندیدەکان بۆ هەلبژاردنەکانی شارەوانیەکان

ئەوانەی کە بۆیان هەیە لە هەڵبژاردنەکانی شارەوانی دا کاندیدەکانیان دەستنیشان بکەن.



حیزبە مۆلەت پێدراوەکان
ئەوانی مافی دەنگدانیان هەیە ،کە کۆمەڵەی هۆشیار کردنەوەیان دامەزراندووە.

بۆ دامەزراندنی کۆمەڵەی هۆشیار کردنەوە پیویست بە هەبوونی النی کەم دەکەسی خاۆن مافی دەنگدانی داندشتووی ئەو شارە
دەکات ،لە هدندێک لە شارۆچکە بچووکەکاندا تەنیا سێ یان پێنج دانیشتوو قەبوول دەکرێت.
دوو حیزب یان زیاتر مافی ئەوەیان هەیە کە یکێتی هەڵبژاردن لە نیوان خۆیاندا پێک بهێنن .دوو کۆمەڵەی هۆشیارکەرەوەش یان
چەند کۆمەڵێک مافی ئەویان هەیە کە لیستی هاوبەش پێک بهێنن.
حیزبێک ،یکێتیەکی هەڵبژاردن یان لیستێکی هاوبەش بۆیان هەیە ئەوپەڕی ئەوندەو نیوکی ژمارەی هەڵبژێراوەکانی ئەنجومەن
کاندیدیان هەبێت .بەپێی ژمارەی دانیشتوانی هەر شارێکش ژمارەی ئەندامانانی ئەنجومەن لە نیوان  ١٣-٧٩ئەندام دەبێت.
هەر کاندیدێک ژمارەیەکی تایبەتی خۆی دەبێت .بۆ کاندیدەکانیش کۆبەندی لیستی کاندیدەکان دروست دەکرێت لە سەر کاغەز
چاپ دەکرێت ،هەرکاندیدەکانیش بە ریزبەندی ژمارە دادەنرێن کە بە ژمارە  ٢دەست پێ دەکات .کاندیدەکان بە گوێرەی لیستی
تایبەتی حیزب و لیستە هاوبەشەکانیان پۆڵێن دەکرێن .هەر یکێک لە کاندیکانیش لەو کۆبەندەدا ئەم زانیاریانەی لە سەر
دەنووسرێت :ناو ،ژمارەی کاندید و پیشە .بێجگە لەوەش لە کۆبەندی لیستی کاندیدەکاندا ئەم بابەتانەش دەنووسرێن






چە حیزبانێک بە یکەوە یکێتی هەڵبژاردنیان پێک هێناوە
ئەو کۆمەڵە هۆشیاریانەی کە بە یکەوە لیستی هاوبەشیان پێک هێناوە
ئەو حیزبانە کامانەن کە نەچوونەتە یکێتی هەلبژاردنەوە
ئەو کاندیدانە کێن کە لە دەروەی لیستە هاوبەشەکانن.

کۆبەندی لیستی کاندیدەکان لە  ٩.٣.٢٠١٧ئامادە دەکرێت.

کاتەکانی دەنگدان

بۆت هەیە لە ڕۆژی دەنگداندا بچیت دەنگ بدەێت کە ڕۆژی یکشەممەیە  ٩.٤.٢٠١٧یان پێش ڕۆژی دەنگدان بە دەنگدانی
پێشوەخت .بۆت هەیە تەنها یک جار دەنگ بدەیت .لە یاسای تاوانەکاندا بۆ کەسێک دوو جار دەنگ بدات سزا سەپێنراوە.

دەنگدانی پێشوەخت

دەنگدانی پێشوەخت لە ڕۆژی چوارشەممە  ٢٩.٣.٢٠١٧دەست پێ دەکات.
دەنگدانی پێشوەخت لە دەرەوەی واڵت ڕۆژی شەممە  ١.٤.٢٠١٧کۆتایی دێت و لە فینلەندا ڕۆژی سێ شەممە ٤.٤.٢٠١٧
کۆتایی دێت .لە هێندێک شوێنی دەنگدانی پێشوەختدا کاتەکانی دەنگدانەکە کەمترە.
لە هەر شوێنێکدا کە بنکەی دەنگدانی پێشوەختی لێ بێت چی لە دەرەوەی واڵت و چی لە ناو فینلەندا دەتوانیت دەنگی لێ بدەیت.
شوێنەکانی دەنگدانیش ئەمانەن







لە ناوەوی واڵت ئەو شوێنانەنی کە شارەوانیەکان دەستنیشانیان دەکەن ،ئەوانەش زیاتری بریتین لە فەرمانگەکانی
شارەوانی یان پۆست
زۆربەی نوێنەرایەتیەکانی فینلەندا لە درەوەی واڵت
دامو دەزگاکان ،وەک نەخۆشخانەکان ،فەرمانگەکانی خزمەتگوزاری کۆمەاڵیەتی و سوسیال و دامو دەزگاکانی
سزادانیش .لە دامو دەزگاکاندا تەنها ئەو کەسانە دەتوانن دەنگ بدەن کە لەوێ لە ژێر عیالج و چاودێرین و یان
ئەوکەسانەی لەوی گیراون.
کەشتیە فینلەندیەکان ،ئەوانەی کە لە کاتی دەنگدانی پێشوەختدا لە دەرەوی واڵتدان .لە کەشتیدا تەنها کارمەندانی
کەشتیەکە بۆیان هەیە دەنگ بدەن ،گەشتیاران بۆیان نیە لە کەشتیدا دەنگ بدەن.

دەنگدان لە ڕۆژی هەڵبژاردنەکاندا:
دەنگدانی ڕۆژی هەڵبژاردنەکان دەکەوێتە ڕۆژی یەکشەممە  ٩.٤.٢٠١٧کاتژمێر .٩-٢٠
لە ڕۆژی هەلبژاردنەکاندا بۆت هەیە ژتنها لەو شارەدا و لە بنکەیەی دەنگداندا دەنگ بدەیت کە لەکارتی ئاگاداریەکەدا نووسراوەو
بۆت ڕەوانە کراوە.

دەنگدان لە مالی خۆتەوە:
ئەگەر توانای جموجول و هەڵسوکەوتت بە شێوەیەک سنووردار بێت کە بەبێ زەحمەتی و ئەستەمی نەتوانیت بگەیتە شوێنی
دەنگدانەکان ،ئەوسا بۆت هەیە لە ماڵی خۆتەوە بەشێوەی دەنگدانی پێشوەخت دەنگ بدەیت .بۆ دەنگدانی ماڵەوە دەبێت هەتاکو
ڕۆژی سێ شەممە  ٢٨.٣.٢٠١٧پێش کاتژمێر  ١٦خۆت ناونووس بکەیت.

خۆناونووس کردن لە ئەنجومەنی ناوەندی هەڵبژاردنەکانی شارە خۆماڵیەکەت ئەنجام دەدەیت .لە هەمان ماڵدا کەسی چاودێر و
خزمەتگوزار کە لەوێ ژیان دەکات بە هێندێک مەرجی دیاریکراو ئەویش دەتوانێ لە هەمان کاتدا دەنگی خۆی بدات.

بەم شێوەیە دەنگ دەدەیت
دەنگدان لە بنکەی دەنگداندا ئەنجام دەدرێت .تۆش دەتوانیت تەنها بە یەک کاندید کە ناوی لە کۆبەندی لیستی کاندیدەکانی
شارەکەتدا هەبێت دەنگ بدەی.
 )1ناسنامەی کەسێتی خۆت بۆ کارمەندی هەڵبژاردنەکان ئاشکرا بکە ،واتە پاسەپۆرت ،ناسنامەی کەسیەتی ،مۆلەتی
شوفێری یان هەر بەلگەنامەیەکی ترت هەیە پێشانی بدە .ئینجا کارمەندی هەڵبژاردنەکان پسوولەی دەنگدانت پی ئەدات.
 )2برۆ بۆ قولغەی دەنگدانەکە .لە قولغەکەدا نابێت لە یەک کەس زیاتری لێ بێت.
 )3لە پسوولەکەدا ژمارەی ئەو کاندیدە بنووسە ،کە دەنگی پێ دەدەیت .بۆت هەیە تەنها بە یەک کاندید دەنگ بدەیت.
ژمارەکەی ئەو کاندیدە لە ناو ئەو بازنەیەدا بنووسە کەوا لە دیوی ناوەوەی پسوولەکەدایە .هیچ شتێکی تر لە سەر
پسوولەکە مەنووسە .ئینجا پسوولەکە بەشێوەیەک بنوشتێنەوە کە ژمارەکەت بکەوێتە دیوی ناوەوە و لە رووی دەرەوە
نەبینرێت.
 )4پسوولە بە نوشتکراوەیی ببە بۆ کارمەندی هەڵبژاردنەکان .کارمەندەکە مۆری لێ دەدات.
ئەگەر لە ڕۆژی هەلبژاردنەکاندا دەنگ دەدەیت ،پسوولەکەت بخەرە ناو سەندووقی دەنگدانەکەوە.

(5a

 (5bئەگەر لە دەنگدانی پێشوەختدا دەنگ دەدەیت ،کارمەندی گەڵبژرانەکان زەرفێکت پێ دەدات کە پسوولە مۆر کراوەکەتی
تێ داویت و دای دەخەیت.
ئەگەر بەشێوەیەکی بەرچاۆ توانای نووسینی ژمارەی کاندیدەکەت لەسەر پسوولەی دەنگدانەکەدا دابەزی بوو ،ئەوسا بۆت هەیە
یارمەتیدەرێک یان کارمەندێکی هەڵبژاردنەکان دەستنیشان کەی بۆ یارمەتی دانت .یارمەتیدەر نابێت کەسێکی کاندیدکراوی
هەڵبژاردن ەکە بێت .یارمەتیدەر بەرپرسیارەێتی ئەوەی لەسەرە کە نهێنی هەڵبژاردن بپارێزێت ،واتە ئەو زانیاریانەی کە لە
دەنگدانەکەدا زانیویەتی بە نهێنی بیپارێزێت.

زانیاری زیاتر



زانیاری زیاتر الی ئەنجومەنی ناوەندی هەڵبژاردنەکانی شارەکەت دەست دەکەوێت.
ئەو پرسیارانەی کە پییوندیان بە مافی دەنگدانی شەخسیەوە هەیە فەر مانگەی باری کەسێتی وەاڵمیان دەداتەوە.
ناونیشانەکان و ژمارە تەلەفونەکانی ئەو دوو الیەنەش لە کارتی ئاگاداریەکەدا نووسراون.



ناونیشانەکان و کاتەکانی کرانەوەی بنکەکانی دەنگدانی پێشوەخت ،لیستی کاندیدەکان و زانیاریی تریش لە سەر
هەڵبژاردنەکان لە ماڵپەری هەڵبژاردنەکانی سەر بە وەزارەتی داد لەم ناونیشانەدا  www.vaalit.fiهەیە.



زانیاریەکان لەسەر کاندیدەکانی هەڵبژاردنەکانی ئەنجومەنی شارەوانیەکان هەتاکو سەرەتای مانگی مارس (مانگی )٣
لە ماڵپەری هەڵبژاردنی وەزارەتی داد هەیە و زانیاریەکانیش لە سەر بنکەکانی دەنگدانی پێشوەخت هەتاکو کۆتایی
مانگی جانوواری (مانگی  )١لە ماڵپەرەکەدا دەبیندرێن.

سەنتەری تۆماری کەسی ٧.١١.٢٠١٦

