
 

 

 

 بةياننامة 

خست كو تَيددا راسدراردنا هنددة     دةرئَي (95)مارة ارتنان فةرمانا وةزارى يا ذذكومسيونا بلندا سةربةخويا هةلب

ول جهددَ  وان هندددة  كارمةندددَيئ دى  كددار وئددةرك اهيك ئينايددة لسددةر كارمةنددديئ ئوفيسددا نةينددةوا بدددوم 

 راسراردينة بو جَيبةجيكرنا وان ئةركا. 

خَ  ية كو هندة  اليةنني سياس  نةرازيبونا خو دياركرية لسةر ظَ  فدةرمانا وةزارى بدَ  كدو هدي      ىَل جهَ  دا

ئ سياسد  لسدةر   سدوورى هدةبيتب بدةلكو ئدةظ روهوريندة ظةررانديندة بدو كدارتيكرنيَ        ةبهانةيةكا ياساى يدان د 

 كومسيونَ .  

ى كدار وثَينطداظَيئ وَى يدَيئ    وبةلطدة ذ  اليةنيا خو يا متام دوثات دكدةت ارتنان بَيل وى دةمَ  كو كومسيونا هةلبذ

اليدةنب كومسديون ظدان توهةمدةتا رةت دكدةت وودوثدات دكدةت كدو         ب شاهدةيا رةلة  خةلكَ  بَيوام وبةردة

روهوريئ كارررييندة ودةسدوهةالتا وَى يدة كدو راسدرارادا هنددة  كارمةنددا بددوماهيك بينيدت وهنددةكَيئ دى           

يا ساال  (19)مارة وياسايا كومسيونَ  يا ذ 9595ساال يا  (42)مارة يا ذ راسرارديت ل دويظ ياسايا خزمةتا مةدةن 

4195 . 

ارتنان بددو رايددا روددو  وخددةلكَ  ارياةددَ  رادرددةهينيت ئددةوَى  ددا ظَ  وان ل    كومسدديونا سددةربةخويا هةلبددذ 

ازيَ  ل يدةن ثَيدك دهَيدت ثيودو    دادوةريدَئ بَيال  ذكو جظاتا كوميسدةران كدو    ارتنني ئازاد وثاةذظة وونا هةلبذبرَي

يان تَيبينةيدةكَ  دكدةت كدو ببيودة سدةدةم بدو خورتكرندا بَياليدةنيا كومسديونَ  وبهَيزكرندا            ةكَ هةر بو وون

كاريطةريا وَىب ىَل مايوَيكرنا هندة  اليةنان د كارَى كاررريى وثَيرابونني كومسيونَيدا دةسدرَيكةكا ب مةترسدية   

نَ  وتايبةمتةنديا وَىب و ئةظ كدارة دَى ئةاامددةرَيئ وَى   وئَيك نارريت درةل ثرنسيرَيئ بَياليةنيَ  يَيئ كومسيو

 ئَيخيوة بةر لَيررسينا ياساى. 

ى كومسدديونَ  رةلددة  فددةرمانيَيئ وةزارى يددَيئ هاوشددَيوة دةرئَيخسددوينة ل ثاريزرددةهَيئ كددةركو    ثَيوددذ ذ

ورةى هةلسةنطاندنا دادوةرَيدئ  وئةربيل وواسةت وديوانيةب وئةظ جورة روهورينة روهورينَيئ كاررريينة وروه

وةندا كارى ويا روو   دهينة ئةاامدانب وهةم  كارمةنددَيئ كومسديونَ    َياليةن ل جظاتا كوميسةران بو بةذب

ورةى ئدةااما  لنب سةربورَينة ب ريكا وان كارَيئ ب وان هاتينة راسراردن وبةردةوم دهَينة هةلسدةنطاندن ورد  

 ن ب هندة  ئةركا. ارتئ وراسراردباشذيئ دهَينة هةلبذ

باشذبوو بو وان اليةنني نةرازيبونا خو دياركرى كو مايَ  خو د كاروبارَيئ كومسيونَ  دا نةكةن ب ظد  شدَيوةى   

ثَيددظ  بدو    وتانا ل بَياليةنيا وَى بدةنب بةلكو ثَيدظ  بوو ئدةو اليدةن ثودوطرييا كومسديونَ  بكدةن د  اكسدازيَيئ      

ا كوميسةران كو سةروكَ  وَى نوينةراتيا وَى دكدةت سدةتهةالتا رةهدا يدا     ارتنانب جظاتخزمةتا ثروسَيسا هةلبذ

بدو ثَيودظةبرنا كدارى    ندنَ  بكدةت  هةى لسةر هدةم  ئوفيسدَيئ ثارَيزردةهان ل دويدظ ياسدايَ  كدو هةلسدةنطا       

 سسات  ل كومسيونَ  وهةم  ئوفيسَيئ ثاريزرةهان.موئة
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