بةُاوى خوداى بةخشِدةو ًئرةباْ
بةُاوى طةهةوة
ثةرهةًاُي كوردشتاْ ـ عيَراق

ثشت بة حوكٌي برِطةي ( )1هة ًاددةي ()56ي ياشاي ذًارة ( )1ي شـاهيي 1992ي ٓـةًوار كـراو و
بة ثاهيثشيت ئةو ياشاكارييةي ذًارةي ياشايي ئةُـداًاُي ثةرهـةًاْ خصـتياُة روو ،ثةرهـةًاُي
كوردشتاْ ـ عرياق هة داُيشتين ئاشايي ذًـارة ()4ي رؤذي  2011/10/3دا برِيـاري دةركردُـي ئـةَ
ياشايةي دا:
ياشاي ذًارة ()15ي شاهيي 2011
ياشاي جيَبةجيَ كردُي ياشاي راذة و خاُةُشيين ٓيَسةكاُي ُاوخؤي عيَراق
ذًارة ()18ي شاهيي  2011هة ٓةريٌَي كوردشتاْ

ًاددةى يةكةَ:
جيَبةجيَلردُي ياشاي راذة و خاُةُيشـيين ٓيَسةكـاُي ُـاوخؤي عـرياق ذًـارة()18ي شـاهيي  2011هـة
ٓةريٌَي كوردشتاْ ـ عيَراق و كاركردْ بة حوكٌةكاُي.
ًاددةي دووةَ:
داًةزراوة و فةرًاُطةكاُي ٓةريٍَ و خاوةْ ثوة و ثايةكاُياْ شـويَين داًـةزراوة و فةرًاُطـةكاُي
فيدرايَ و خاوةْ ثوة و ثايةكاُياْ دةطرُةوة هة ٓةر شويَِلي ياشاكةدا ٓاتنب.
ًاددةي شيَيةَ:
حوكٌــةكاُي ياشــاي راذة و خاُةُشــيين ٓيَسةكــاُي ئاشايشــي ُــاوخؤي ع َيــراق ذًــارة ()18ي شــاهيي
ٓ ، 2011يَسةكاُي ئاشايشي ُاوخؤي ٓةريٌَي كوردشـتاْ ـ عيَـراشيد دةطريَتـةوة بـة ؤاوثؤشـي هـةو
اليةُةي كة ثيَوةي هليَِراوة.
ًاددةي ؤوارةَ:
جيَبــةج َي كردُــي ًــاددةي( )57هــة ياشــاي ذًــارة ()18ي شــاهيي ( 2011ياشــاي راذة و خاُةُشــيين
ٓيَسةكاُي ئاشايشي ُاوخؤي عيَراق) ٓةًوار دةكريَت و ئةًةي خوارةوة هـة ٓـةريٌَي كوردشـتاْ ـ
عيَراشدا جيَي دةطريَتةوة:
(حوكٌــةكاُي ئــةَ ياشــاية ئــةو كةشــاُةك هــة ٓيَسةكــاُي ئاشايشــي ُــاوخؤ دةطريَتــةوة كــة ثــاك
 1991/10/23شـــةٓيد كـــراوْ ،ئةًـــةك بـــؤ ًةبةشـــيت ًووؤـــةي خاُةُشـــيِيةكةي و ثاداشـــيت
شةٓيدبووُي هةشةر بِةًاي ًووؤةي ثوةكةي بة دوو ثوة بةرزتر دةذًيَردريَت).
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ًاددةي ثيَِجةَ:
هةشــةر ٓــةردوو وةزيــري ُــاوخؤ و دارايــي و ئــابووري ثيَويصــتة ريٌَِــايي ٓاوبــةك بــؤ جيَبــةجيَ
كردُي حوكٌةكاُي ئةَ ياشاية دةربلةْ.
ًاددةي شةشةَ:
ثيَويصــتة ئةموًــةُي وةزيــراْ و اليةُــة ثةيوةُديــدارةكاْ حوكٌــةكاُي ئــةَ ياشــاية جيَبــةجيَ
بلةْ.
ًاددةي حةوتةَ:
كار بة ٓيض دةشيَلي ياشايي ياْ برِياريَـ م ُاكريَـت كـة هةطـةو حوكٌـةكاُي ئـةَ ياشـايةدا ُـاكؤن
بّ.
ًاددةي ٓةشتةَ:
ئــةَ ياشــاية هــة رؤذي بــوو كردُــةوةي هــة رؤذُاًــةي فــةرًي (وةشــايجي كوردشــتاْ) جيَبــةجيَ
دةكريَت.

د .ارشالْ بايس امساعيى
جيَطري شةرؤكي ثةرهةًاُي
كوردشتاْ ـ عرياق

تيَبيين :ئةَ ياشاية بةبرِياري ذًارة ( )28ي شاهي  2011هةاليةْ شةرؤكي ٓةريٌَي كوردشتاُةوة
دةرؤويَِرا.
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