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 بةُاوى خوداى بةخشِدةو ًئرةباْ

 بةُاوى طةهةوة
 كوردشتاْ ـ عَيراق ةرهةًاُيث
  

ى ٓـةًواركراوو   1992(ى شـاهىى  1(ى ياشـاى مًـارة )  56( هة ًاددةى )1ثشت بة حوكٌى بِرطةى )
ــة            ــراق ه ــتاْ ـ عَي ــةًاُى كوردش ــةًاْ  ثةره ــداًاُى ثةره ــايى اةُ ــارةى ياش ــةر داواى مً هةش

بِريــارى دةروــوواُدُى اــةَ  22/4/2013(ى طرَيــدراو هــة رَيلــةو ى 9) داُيشــتِى ااشــايى مًــارة
 ياشايةى دا:

 2013(ى شاهىى 4ياشاى مًارة )
 ياشاى ٓةًوارى يةكةًى ياشاى ايٌتيازا ى زيِداُيلراووطرياوى

 2011(ى شاهىى 11شياشيى كوردشتاُيي مًارة ) 
 ًاددةى يةكةَ: 

اكة ٓةًوار دةكرَيت و بةَ شَيوةيةى خـوارةوة  بِرطةى )شَييةَ(ى ًاددةى يةكةًى ياش يةكةَ:
 دةخوَيِدرَيتةوة:

)شــَييةَ: هَيةُــة: هَيةُــةى  اي ةةةُــد بــة  َيِرواُيِــى داواكارييــةكاُى اةواُــةى اــةَ ياشــاية     
 دةياُطرَيتةوة(.

: بِرطةيةن بة ِريسبةُدى )شةشةَ( بؤ ًاددةى يةكـةَ زَيـدة دةكرَيـت و بـةَ شـَيوةيةى      دووةَ
 ِدرَيتةوة:خوارةوة دةخوَي

 )شةشةَ: وةزارةت: وةزارة ى شةٓيداْ و اةُفاهلراواُى ٓةرَيٌى كوردشتاْ(.
 ًاددةى دووةَ:

 ًاددةى ووارةًى ياشاكة ٓةًوار دةكرَيت و بةَ شَيوةيةى خوارةوة دةخوَيِدرَيتةوة:
 وةزارةت هة ُاوةُدي ثارَيسطاكاُى ٓةرَيٌدا ياْ ٓةر يةكةيةكى كـارطَيِرى ثَيويصـت بـة    يةكةَ:

بووُى هَيةُة بلـات  هَيةُـة ثَيلـدةَٓيَِيت  بـة شـةرتكاية ى دادوةرَيـم كـة اة وًـةُى         
دادطةريي ٓةرَيٍ كاُديدياْ دةكات و اةُداًَيتى ُوَيِـةرى اـةَ وةزارة اُـةى خـوارةوة     
بــة ثوــةى بةرَيوةبـــةر بــؤ  َيِرواُيِـــى داواكــارى اةواُــةى حوكٌـــةكاُى اــةَ ياشـــاية       

 دةياُطرَيتةوة:
 كاروبارى شةٓيداْ و اةُفاهلراواْ.وةزارة ى  -1
 وةزارة ى ُاوةخؤ. -2
 وةزارة ى دارايي و اابورى. -3
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: زيِداُيلراويي يـاْ طـرياوى شياشـيي هةبـةردةَ هَيةُـةدا بـة رَيطـة ياشـاييةكاْ بـةثَيى          دووةَ
ــة  1979(ى شــاهىى 107حوكٌــةكاُى ياشــاى شــة اُدُى مًــارة )   ى ٓــةًواركراوى بــةركار ه

 ِرَيت.ٓةرَيٌدا  دةشة َي
: هَيةُة بِريارى خؤى بة زتريِة دةردةكات و هـة كـا ى يةكصـاْ بـووُى بريوِراكـاْ اـةوا       شَييةَ

ة بةشةر دةخرَيت و بِريارةكاُى هَيةُة شـياوى  اةو ِرايةى كةوا شةرتن دةُطى هةطةهداو
 اُة دةبّ هةبـةردةَ دادطـاى كـارطَيِرى بـةثَيى حوكٌـةكاُى ياشـاى اة وًـةُى شـوراى         

 .2008(ى شاهىى 14ٓةرَيٌى مًارة )
: وةزارةت بةرزكردُةوةى اةو بِرياراُةى هة اليـةْ هَيةُـةوة دةردةكـرَيّ بـؤ وةزارة ـى      ووارةَ

طرَيـت بـة ًةبةشـتى اـةوةى ياشـا بـة ثَيويصـتى دةكـات بـةثَيى          ثةيوةُدار هة اةشتؤ دة
 حوكٌةكاُى اةَ ياشاية  بطر رَيِةبةر.

 ًاددةى شَييةَ:
ثَيويصتة هة شةر وةزارة ى كاروبارى شةٓيداْ و اةُفاهلراواْ هة ٓةرَيٌى كوردشتاْ رَيٌِـايي  

 ثَيويصت بؤ ااشاْ جَي ةجَيلردُى حوكٌةكاُى اةَ ياشاية دةربلات.
 ى ووارةَ:ًاددة

ــاية        ــةَ ياش ــةكاُى ا ــدارةكاْ حوكٌ ــة ثةيوةُ ــراْ و اليةُ ــةُى وةزي ــتة هةشــةر اة وً ثَيويص
 جَي ةجَي بلةْ.

 ًاددةى ثَيِجةَ:
 كار بة ٓيض دةقَيلى ياشايي ياْ بِريارَيلى ُاكؤن هةطةَي حوكٌةكاُى اةَ ياشاية ُاكرَيت.

 ًاددةى شةشةَ:
ــة      ــةوةى ه ــةو ى بوىوكردُ ــة رَيل ــاية ه ــةَ ياش ــتاْ( دا    ا ــايدى كوردش ــةرًى )وةق ــةى ر رتمُاً

 جَي ةجَى دةكرَيت.
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 د. ارشوْ بايس امساعيى
 شةرتكى ثةرهةًاُى كوردشتاْ ـ عَيراق
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 ٓؤية ثَيويصتلارةكاْ
ــداُيلراوو طــرياوى شياشــى كَيشــةو بارقورشــى       ــازا ى زيِ ــادةكردُى ياشــاى ايٌتي ــا ى ثي ــة ك ه
جؤراوجــؤر ِرووبــةِرووى اةواُــةى حوكٌــةكاُى اــةَ ياشــاية دةياُطرَيتــةوة بؤ ــةوةو  بوويتــة   

ر اةشتؤياْ بة اي ة يش اةواُةى هة ٓـةوهَيرى ثايتةختـةوة دوورْ بـةٓؤى    بارطراُيَيم هةشة
بووُى يةن هَيةُةى  اي ةةةُد  يايدا و بارقورشى َٓيِاُى طةوآيدةراُى شة اُدْ هةبةردةَ 
اــةَ  اقــة هَيةُةيــةدا بــةٓؤى دوورى ًــةوداو ًة رشــيةكاُى رَيطــةو طراُــى  َي ــووُةكاُى         

َيِاو خسًـة لردُى اـةَ  َيلؤشـةراُةو دوورخصـتِةوةياْ هـةَ      طواشتِةوةو حةواُةوة  وة هة ث
 قورشايياُةداو وةن ااشاُلاريَيم بؤ جَي ةجَيلردُى  اةوا اةَ ياشاية دةروووَيِدرا.

هةاليـةْ شـةرتكي ٓـةرَيٌي كوردشـتاْ      2013(ي شـاهىي  5 َي يين: اـةَ ياشـاية بـةبرياري مًـارة)    
 دةرووَيِرا.

 
 




