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 2022 ڵیسا ى(1) ەژمار یانەیب
 كوردستان یمێرەه یندروستەت یشیئاسا یپاراستن ناوێپ ەلو  یگشت یندروستەت یاسای ەپالپشت ب

 : ەانەیب مەئ یرچوواندنەد ەب ارمانداڕیب 
و  یشارستان ەیدوو راژ رەه ەب تەحکوم یرانەرمانبەگشت ف نیەال ەل نیاكسڤ یرگرتنەو ەیواد ەیوەژكردنێدر:  مەكیە
 انەڵەیمام تڵەوەد یرانەرمانبەف یفتەرزەو ب یگشت یندروستەت یاسای ێیپ ەب ەوەوانەچێپ ەب 02/1/0200تا  یربازەس

 .تێكرەد لەگەل
 ەجگ تێبەه انیشینیاكسڤ یكارت رەگەئ ارانیشتەگ مووەه ۆب كانییەسنور ەخال ەل ناۆرۆك ینیپشكن ینجامدانەئ: مەدوو

 .تێبكر انۆیب ياننیپشكن ەناكات دووبار ستیوێپ واەئ تێداب نجامەئ رێكاتژم (84) شێپ انیناۆرۆك یستێت ەك ەیوانەل
 یینماێر كانییەرێكارگ ەكیە ەڵگەل ینگەماهەه ەب ینیيئا یو كاروبار وقافەئ یتەزارەو دایاریبر اڵبا ەیژنێل ،: مێیەس
 . ربكاتەداهاتوو د یژانۆر ەل دانانەپرس یتەبابر ەسەل تەبیتا

 یكارت انی تێب نجامداەئ انیناۆرۆك یستێت انیشتەگ ەل رێكاتژم (84) شێپ تێبەد یاریشتەگ یگروپ: مەچوار
 .تێبەه انینیاكسڤ
 یەگشت ەنێشو مووەه ەل (ەگرتووەرنەو انی ەرگرتووەو انینیاكسڤ ەیوانەئ) انیتاڵگشت هاو ەستیوێپ: مەنجێپ

 یتر یكانەنێو شو اكانیكومپان كان،یەبازرگان ەنێشو ستورانت،یر ت،ێمارك كان،یەحكوم ەرمانگەف) كەو كانەداخراو
 .زنێبپار انیوانێن یترەم (1,1) یوداوەماسك و م یستنەب ەب ندبنەپاب (تەبیتا یرتەك

 ەرمانگەف) كەبكات و كانیەگشت ەنێشو یردانەس تێنادر  ێپ ەیگێر كێسەك چیه 1/0/0200 یدوا ەل: مەشەش
 نیاكسڤ یكارت یبوونەه  ێب ەب (كانەنۆب ۆڵیو ه اكانیكومپان كان،یەبازرگان ەنێشو ستورانت،یر ت،ێمارك كان،یەحكوم

 .تێچووبەرنەسەب رێكاتژم (84) ەك ناۆرۆك یستێت ینجامدانەئ انی
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  -: ك بــۆ  یە ێــنەو
 زگرتنێر ەڵگەل ن،یزان ۆب /وانید یتیەكاۆرەس / رانیزەو ینەنجوومەئ یتیەكاۆرەس. 
 زگرتنێر ڵ گە لە ن،یزان ۆب /ژكارێراو زێرەب ی نگەینوس / كوردستان یمێر هە یشیئاسا ین نجوومە ئە. 
 زگرتنێر ڵ گە لە ن،یزان ۆب/  ( دهوك ی ،مانێسل ، رێولەه) یزگاێپار ینەنجومەئ. 
 زگرتنێر ەڵگەل ن،یزان ۆب / تیەسكرتار / رانیزەو ینەنجوومەئ یتیەكاۆرەس.  
 زگرتنێر ڵ گە لە ست،یوێپ یكار و نیزان ۆب ، دواداچوونەب و ینگەماهەه ەیرمانگەف /رانیزەو ینەنجومەئ یتیەروكاەس. 
 زگرتنێر ڵ گە لە ست،یوێپ یكار و نیزان ۆب ، ميديا و زانيارى ەیرمانگەف /رانیزەو ینەنجومەئ یتیەروكاەس. 
 زگرتنێر ڵ گە لە ست،یوێپ یكار و نیزان ۆب /كوردستان یمێرەه یتەحكوم یندروستەت یتەزارەو. 
 زگرتنێر ڵ گە لە ست،یوێپ یكار و نیزان ۆب / دارايى و ئابوورى یتەزارەو. 
 زگرتنێر ڵ گە لە ست،یوێپ یكار و نیزان ۆب / ئەوقاف و كاروبارى ئايينى یتەزارەو. 
 زگرتنێر ڵ گە لە ست،یوێپ یكار و نیزان ۆب /ەرمانگەف یكۆرەس ەینگینوس /ەوەرەد یكانیەندەوەیپ ەیرمانگەف. 
 زگرتنێر ڵ گە لە ست،یوێپ یكار و نیزان ۆب /تەزارەو ەب ستراوەبەن یكانەرمانگەف و كانەتەزارەو گشت. 
 زگرتنێر ەڵگەل ،یەتکا ەیوەوکردناڵب ۆب /کوردستان یعیقاەو ەیژنامۆر.ب /داد یتەزارەو. 
 زگرتنێر ڵ گە لە ست،یوێپ یكار و نیزان ۆب / غداەب ەل كوردستان یمێرەه یتەحكوم یتیەراەنێنو. 
 زگرتنێر ڵ گە لە ست،یوێپ یكار و نیزان ۆب /كانۆخ ربە سە  دارهیئ و زگاكانێپار گشت. 
 زگرتنێر ەڵگەل، ستیوێپ یكار یدان نجامەئو  نیزان ۆب/  (42 و 02) یكانەكیە. 
 زگرتنێر ەڵگەل، ستیوێپ یكار یدان نجامەئو  نیزان ۆب/  كوردستان یمێرەه یشیئاسا یزگاەد.  
 زگرتنێر ەڵگەل ، ستیوێپ یكار یدان نجامەئ و نیزان ۆب، كوردستان  یمێرەه ەیزنامەگڕە یگشت یتیەراەوبێرەب 
 زگرتنێر ەڵگەل ، ستیوێپ یكار یدان نجامەئ و نیزان ۆب،  رێولەه /شیئاسا یگشت یتیەراەوبێرەب 
 زگرتنێر ڵ گە لە ست،یوێپ یكار و نیزان ۆب /گومرك یگشت یتیەراەبەوێرەب. 
 زگرتنێر ڵ گە لە ست،یوێپ یكار یدان نجامەئ و نیزان ۆب /سیلۆپ یگشت یتیەراەبەوێرەب. 
 زگرتنێر ڵ گە لە ست،یوێپ یكار یدان نجامەئ و نیزان ۆب /ۆهاتووچ یگشت یتیەراەبەوێرەب. 
 زگرتنێر ڵ گە لە ست،یوێپ یكار یدان نجامەئ و نیزان ۆب /یانەڤرێز ەیرگەشمێپ ەیرماندەف. 
 زگرتنێر ڵ گە لە ست،یوێپ یكار یدان نجامەئ و نیزان ۆب /وتن ەاكیفر و یرگرەب ەیرگەشمێپ ەیرماندەف. 
 رێولەه یتڵەوەودێن ەیخانەكۆفر دوو رەه و (زێرر، سە زخانێروەپ ، باشماخ ، رانەئوم یحاج ، لیخل میبراهئي) یكانییەسنوور ەروازەد 

 . زگرتنێر ڵ گە لە ، ستیوێپ یكار یدان نجامەئ و نیزان ۆب / یمانێسل و
 زگرتنێر ڵ گە لە ست،یوێپ یكار و نیزان ۆب / زگاكانێپار  لە  نگەینش یكان ەییت ەیرا وبەێر بە. 
 زگرتنێر ڵ گە لە ست،یوێپ یكار و نیزان ۆب /ت زاره وه یوانید  لە  زهڤی یت ەیرا وبەێر بە. 
 خوالو.  


