
  .كؤمسيؤني هةَلبذاردن بِرياريدا هةَلبذاردنةكاني دةرةوةي ووَالت ئةنجام نةورَي 

لةطةل باوة ِربووني كؤمسيؤن بة بةشداريكردني هاوَالتياني عَيراقي نيشتةجَي ي تاراوطة 

، ئةنجوموني كؤمسياران زنجةك كؤبوونةوةي لة هةَلبذاردني دةرةوةي عَيراق وةكو 

جؤرَيك لةجؤرةكاني دةنطداني تايبةت ، بؤية كؤمسيؤن طرنطيةكي زؤري دابه و بابةتة و 

َل ضةندين دةزطاي حكومي طفتو طؤي كرد بؤ سةرخستني ئةم بؤ ئةم مةبةسته لةطة

ياساي هةَلبذاردنةكاني  بةثًي يوةلةكاتيكدا . دةنطدانة لةسةروويان وةزارةتي دةرةوة 

ووَالتياني عَيراقي هاثَيوستة ) ٢٠٢٠(ي ساَلي ) ٩(ئةنجومةني نؤينةراني عَيراقي ذمارة 

بذاردن بةِرَيطاي كارتي بايومي بؤية دةرةوةي ووَالت دةنط بدةن بؤ بازنةكاني هةَل

ماددي و ياساي و كؤمسيؤن بةم هؤكارة تووشي ضةندين ئاستةنطي تةكنيكي و 

ثرؤسةي تؤماركردني دةنطدةراني عَيراقي دةرةوة  ه لةطرنطينيانوتةندروستي بؤ

سةدو شةست ِرؤذة لةكاتي ) ١٦٠(بةشَيوةي بايومي بةطشت قؤناغةكاني ثَيوستي بة 

هةروةها وةزارةتي . ِرؤذة ) ١٦٠(ضل ِرؤذماوة لةم ) ٤٠(يي ، بةَالم تةنها ماوةي ئاسا

و دةنطدان لة ناو  ا ثِرؤسةي تؤماركردندةرةوة عَيراقي وةَالمي كؤمسيؤني داوة كةو

ارةتةكان و كونسولخانةكاني عَيراق لةدةرةوة ئةستةمة ئةنجام بدرَي لةو باَلةخانةي سةف

بةناوي نووسينطةكاني ) حساب جاري(ذاردنة ئةمةجطه لةكردنةوةي قؤناغة و بؤم ئةم هةَلب

و ماددي لةم  ئةمنيكؤمسيؤن لةدةرةوةي عَيراق كةثًيوستي بة وةرطرتني ِرةزامةندي 

  .هةية ووًالتانة 

دةكةونة  و شوَينانةيهةروةها ئةنجامداني ثرؤسةي هةَلبذاردني دةرةوةي ووَالت لة

لةسةر ياساكاني عَيراقي  بونيبَيتة هؤي جًي بةَجي نةدةرةوةي ذَير سةروةري عَيراق دة



تاوانةكاني ثةيوةست بةهةَلبذاردن جطة لة ناردني ضةندين فةرمانبةري  ِرودداو و

كؤمسيؤن بؤ ئةم ووَالتانة لةو بارودؤخه ناهة موارة بةهؤي بَالوبوونةوةي ظايرؤسي 

ليذنةي باَالي تةندروستي و  كورونا كة ذيانيان دةخاتة مةترسي كةئةم بابةتةش لةبِرياري

ثةتاي كورونا ِرَيو شؤينةكاني خؤثاراستني لة) ٢٠٢١(ي ساَلي ) ١١(سةالمةتي ذمارة 

  .كردوةديارث

تواناي  ئةنجومةني كؤمسياران ئًيستا لةسةرةتاي دةست بةكاربووني بةهةموو

ت بطونجَي هةوَليداوة ِرَيكارةكاني ِرَيكخيستني وئةنجامداني هةَلبذاردني دةرةوةي ووَال

لةطةَل ياسا بؤية لةبةر ئاستةنطة ئاماذة ثَيكراوةكان و واقعي ئَيستاي عَيراق ئةو باروؤخة 

كةِرِيطانادات ثِرؤسةكة بة شًيوةيةكي  ) قوة قاھرة (لةذَير دةسةًالتي كؤمسيؤن دةرضوة 

  . ياساي ِرَيك ئةنجام بدرت 

) ٢٢/٣/٢٠٢١(ةي نائاسايي لة لة بةرئةم هؤكارانه ئةنجومةني كؤمسياران لة كؤبوونةو

ت بة عَيراقيةكاني دةرةوةي عَيراق نجومةني نؤينةران سةبارةئةبِرياريدا هةَلبذاردني 

بكرَي ئةنجام نةدرَي بؤ عَيراقيةكاني تاراوطة و لةطةَل ) ١٠/١٠/٢٠٢١(كةبِريارة لة 

طشتي ئةنجومةني نؤينةراني هةَلبذاردني ) ١٠/١٠/٢٠٢١(جةخت كردن كة ِروذي 

  .ٍَيراق ئةنجام دةدرًي كؤمسيؤن بةو بةروارة ثابةندةع
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