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 بڕیــــاری ئەنجومەنی وەزیــــران

 7/8/1019 لە( 15)ژمارە 
 
 

 

ی ســـا   (3)لە یاســـای ئەنجـــوومەنی وەزیرانـــی هەرستــــی رور ســـ ان ژمـــارە ( هەشـــ ە )پشتبەســـە بە ئەمـامــــی مـــا  ەی 

   اســ ی(1) ەژمــار  رانیــز ەو  ینەنجــومەئ یتیەراۆ ر ەســ ی و ەیــڕەپ ەل(  ەهەژ ەه) ەیمــا   ەب ەو ئامــاژ ، هەمــواراراو 1991

تــایبەب بە پێاتــاتە  10/1/1009لە ( 143)لە چوارچێــوەی رەرمــانی ســەرۆرایەتی ئەنجــومەنی وەزیــران ژمــارە  ، و1002

ـــــــــواسی ركنوووــــــــسا رك ــــــــوونەوەی ئاســــــــاسی  ،ی رەرمــــــــانەەی پەیوەنــــــــ ییەرانی  ەرەوەـ ــــــــسو ئەرك و بەرپرسیار  و لەبەر ڕۆشــــ

 :ا بە، بڕیار ر 7/8/1019لە ( 4)ئەنجومەنی وەزیران ژمارە 
 

ی رور س انە بك گەیان نی پەیا  و  ی  و ـی مـومەتی هەرستـاەنا   رەرمی رەرمانەەی پەیوەن ییەرانی  ەرەوە :یەكەم

ی رور ســ ان بە  ونیـــای  ەرەوە و رــكمەوەەی نێــو ەووەتی، هاورــاب پــر ی پەیوەنـــ ییە لە ـسیاســەتی مـــومەتی هەرستــ

 اگشـ  ەب یتوەو ەو ێن ەیەەومك رو ر ە و نووسیوەەی واڵتان ـو نێی رور س ان ـنێوان  امەزراوەرانی مـومەتی هەرست

رەرمــانەەی  ا ێنــ ەتتەبیتا ی چــاو ڕە  لە هەرســ ، بــكیە پێوسگــ ە گشــە وەزارەب و  امەزراوەرــانی تــری مـــومەتی هەرســ

واژووار نـــی ڕسااەوتموـــامە و یا اشـــ ا لەیەاو گە شـــون و ڕساخگـــ دا  یـــ ار و لـــا رـــات   بککک    پەیوەنـــ ییەرانی  ەرەوە

 .یتوەو ەو ێن ەیەەومك رو  هەماهەنگی لەگەڵ واڵتانی بیانیو  اواراری هاوراری 
 

لێـــــــ وان و شـــــــیار نەوە و ســـــــەرنج ان لەســـــــەر پێوسگـــــــ ە بەرپرســـــــانی مــــــــومەتی هەرســـــــ   كیـــــــان ب ـــــــارس ن لە  :ەمدوو 

، میــ یا لانی ڕاگەیانــ ن و سكشــیالە  ەزگارــ ەنسیاســەتی واڵتــان و ئەو پتشــتاتانەی اە لە و نــان و نــاوچەاە ڕوو ە 

لە گەیانـ نی  بـ ە  یرمەر   ناەرور س ان ا یـتسر ەه یتەمـوم یرمەر ی ژ ـێبەوتو رەرمانەەی پەیوەن ییەرانی  ەرەوە 

 . پتشتاب و ڕوو اوەرانی و نان و ناوچەاە ی رور س ان لە بەرامبەرـپەیا  و سیاسەتی مـومەتی هەرست
 

 ەو ەر ە  یرانییەنــ ەو ەیپ یەرمــانەەر یەەڕســ ەل واڵتــان یرمــەر ەی  ڤیـــ ـیرگرتوــەو  یرییە اوارــار  مــوو ەه ەگــ سو ێپ :ەمســ  

ی ە ەی واڵتــــان لە ڕســـــەـی ڤیـــــپتشاەشـــــار نی ئاســــانـارییە بــــك وەرگرتوــــاــــا  یەاێــــ  لە ئەراەرــــانی رەرمــــانەە كەو  ەتــــب

 .شان ی رەرمی  امەزراوەرانی هەرس ت نها ەی  ی لكماوسا واڵتان لە هەرس  بك ر ـرونگووەەری و نێ
 

 .نەاە  ێجەبێو ەار ڕیب  ەئ رانە ار ین ەو ەیپ ەنیەو ل  بەزار ەو  :چوارەم
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