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 بڕیــــاری ئەنجومەنی وەزیــــران

 11/7/1019 لە( 1)ژمارە 
 
 

 

 1991 ڵیسـا ی(3) ەكوردسـ ان ژمـار  یمــێر ەه یرانـیز ەو  ینەنجـوومەئ یاسـای ەل( مەشـ ەه) ەیمـادد یحكامـەئ ەب ستەپشتب

 یاســـــــــــاكانی یحكـــــــــــامەئ ییشـــــــــــ اڕۆ  رەبەلو   رانیـــــــــــز ەو  ینەنجـــــــــــومەئ یك ۆ ر ەســـــــــــ زەڕێـــــــــــب ی ار یشـــــــــــ ێپ رەســـــــــــەلو  مـــــــــــوار راو ەه

 یشارســ ان ەیاژ ڕ  یاســاو ی  (مــوار راوەه 1991 ڵیســا ی(11) ەژمــار  یگشــ  یرتــەو   تڵەو ەد یرانەرمــانبەف یف كردنــەرز ەب)

 ەل یگشــ  یرتــە  یرانەرمــانبەف ۆبــ ەییشــیپ ی ف ــار ڕە) یســكاك ەد ەیســ ەد یی مــاڕێو   مــوار راوەه1990 ڵیســا ی(11) ەژمــار 

 رەبەل و   مــوار راوەه 1999 ڵیســا ی(111) ەژمــار  یراقــێع یســزادان یاســایو   (1019 ڵیســا ی(1) ەكوردســ ان ژمــار  یمــێر ەه

 :ەب اردراڕیب  11/7/1019 ەل( 1) ەژمار  رانیز ەو  ینەنجومەئ ییئاسا ەیو ەبوونۆ ك ینووس ۆ ك ییشـــــ اڕۆ 

 وەئ ەیوانەو ئ كـاناڵبا ەفیـز ەو  نەو خاو  كانەس ەد كۆ ر ەو س ریز ەو  مەرجەس یندبوونەپاب رەسەل ەو ەخ كردنەج :یەكەم

 یتەحكــوم ینــدانەكارمو ( مكلــب بمدمــم عامــم) یگشــ  یتــەخزم ەب ردراوانێاســكڕ و  رانەرمــانبەو گشــت ف ەیەه انیشــەیەپل

 ەز ـێــــــــو ه یشارســــــــ ان ەیاژ ڕ  رەســــــــەكوردســــــــ ان ل یـمــــــــێر ەه ەیكیــــــــد یـكـــــــانەزراو ەو دام ەســــــــ ەو د تەزار ەگشــــــــت و  ەل مێــــــــر ەه

ـــــــانەر ەئ یكردنــــــــێجەبێج ەب ۆنــــــــاوخ یشــــــــ یئاسا یكانەز ـێــــــــو ه كانە ــــــــدار ەچ ـــــــار  وەئ یدانەنجــــــــام ەو ئ انیشــــــــان رەســــــــ یـك  ەـك

 ییاسـای ەیو ە یپرسـێل ی دووچـار  ەو ەوانەچێپ ەهاتوون  ب داەو ەر ەس یكانەدراو ێپەئاماژ  ییە ماڕێو  اسای ەل ەی راوانەغەدەق

 .نێدر ەدە و سزا و ەب ەد
 

دەبێــت پابەنــد  ەیەه انیشــەپل وەئ ەیوانەئو ســەرجەم وەزیرەـكـان و ســەرۆك دەســ ەكان و خــاوەن وەزیــفە بااڵـكـان  :دووەم

بــن بە دەوامــی فەرمــی وەزارەت و دامەزراوەكانیــان لە دەســیێكی دەوامــی فەرمــی لە ڕۆژانــی یە شــەممەوە تــا كۆتــایی دەوام لە 

 .ڕۆژانی پێ جشەممە
 

لە گشـــــت هـــــاتوون  ەو ەر ەســـــ ی(مە یە) ەیگڕ بـــــ ـــــ  لـــــ  ســـــەرجەم فەرمـــــانبەران و كارمەنـــــدانی حكـــــومەتی هەرێـــــم  :سێێێێێ  ەم

دەوامـــی ـكــار ردن و ی كوردســ ان دەبێـــت پابەنـــد بــن بە ـكــاتی دیــاریكراوی ـەســ ە و دامەزراوەـكــانی دیــكەی هەرێمـــوەزارەت و د

فەرمــی ڕۆژانە  و هــیس  ەســێن بــۆی نیــیە لە ـكـاتی دەوامــی فەرمیــدا شــوێجی ـكـار ردنی خــۆی بەجێی ێ یــت یــان ـكـارێكی دیــكەی 

 .ەی ەكار  ۆب یرمەف یوامكردنەد یكانەكات مەجر ەس یرخانكردنەتو  دەرەوەی ئەر ە وەزیفییە ەی جێبەجێ بكات
 

ســـــەرجەم فەرمـــــانبەران و كارمەنـــــدانی حكـــــومەتی هەرێـــــم لە گشـــــت وەزارەت و دەســـــ ە و دامەزراوەـكــــانی دیـــــكەی  :چێێێێێ   ەم

 ـ  بــ   ی كاروبـاری وەزیفـیـدەبێـت پابەنـد بـن بە پاراسـ جی   ێ ـهـاتوون  ەو ەر ەسـ ی(مە یە) ەیگڕ بـ ەل ە ی كوردسـ ان ـهەرێمـ

ی پــــۆلێن دە ــــرێن لە دەرەوەی ڕێكــــارە یاســــاییەكان ئاشــــكرا ـ  و نابێــــت ئەو زانیارییــــانەی  ە بە   ێ ــــين  ێ ــــيــــان ۆ سروشــــ ی خ

 .بكرێن
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ی لە دامودەزگاـكـــــــانی هەرێمــــــــدا بە ئاڕاســــــــ ەی ب    ردنــــــــی  و جێبەجێكردنــــــــی ـی نەرێ ـــــــــ راســــــــۆ بير ەمكــــــــردنەوەی  :پ ێێێێێێێێ  ەم

و  ەمكــردنەوەی   ەیەكی یاســایی و خێـــرا و ورد لە یەن فەرمـانبەر و كارمەنــدانەوەسـەرجەم مــامەڵەی هاوواڵتییــان بە شـێو 

 . ی یەك پەنجەرەییـقۆناغەكانی ڕاییكردنی مامەڵە و پیادە ردنی سیس م
 

وەاڵمــدانەوەی داواـكـاری و ســكااڵ و پرســیاری هاوواڵتییــان بە شــێوەیەكی خێـــرا و گونجــاو لە چوارچێــوەی یاســا و  :شەشێێەم

ـــــ  ـــــاری و ســــــكااڵ و مــــــامەڵەی ڕێ ماییەـك ـــــانی حكــــــومەتە وەاڵمــــــی ڕوون و ئاشــــــكرای هەبێــــــت بــــــۆ داواـك ـــــی دامودەزگاـك ان  و ئەرـك

هاوواڵتییــــــان  و هۆـكـــــاری هەر دوا ەوت ێــــــن یــــــا ڕەزامەنــــــدی ەدانێن ڕوون و ئاشــــــكرا بێــــــت  و پێویســــــ ە ڕێــــــز لە هاوواڵتییــــــان 

 .ەتگوزارییە گش ییەكانبگيرێت لە دامودەزگاكانی حكومەتدا و هاوواڵتیش ببێ ە چەقی خزم
 

ـــــان بەرارســــــیارن لە ب بـــــــڕ ردنی دیــــــاردەی بەرتیلــــــدان و بەرتیلــــــوەرگرتن لەنــــــاو  :حەوتەم ـــــان و خــــــاوەن وەزیــــــفە بااڵـك وەزیرەـك

دامودەزگاـكـــانی هەرێمــــدا  و ئەم بــــابەتە بە هــــیس شــــێوەیەك چاواۆێــــ ی  ــــێ نا رێــــت و ســــەراێچیكاران لە چوارچێــــوەی یاســــا 

 .ەدرێنبەركارەكان بە توندی سزا د
 

ــــــانی ئەم بڕیـــــــارە  :هەشێێێێێێێ ەم وەزارەت و  یەنە پەیوەندیـــــــدارەكان ڕێ مـــــــایی پێویســـــــت بـــــــۆ ئاســـــــانكاری جێبەجێكردنـــــــی بڕگەـك

 .انیكانەر ەكار و ئ یسروش  ێیپەب دەردە ەن و میكانيزمی جێبەجێكردن دەست یشان دە ەن
 

ەســــــــكاكی و دیــــــــوانی چــــــــاودێری دارایــــــــی و دامەزراوەـكـــــــانی چــــــــاودێریكردن و لێپرســــــــی ەوە  بەتــــــــایبەتیش دەســــــــ ەی د :نێێێێێێێێ  ەم

  ـكـاری چــاودێریكردن و لێپرســی ەوە و بەدواداچــوون انیاســاكانیو  تەاڵ ســەد ەیو ێــچوارچ ەل ســەرۆكایەتی داواـكـاری گشــ ی

ــــانی ئەم بڕیـــــارە ئەنجـــــام دەدەن و بە ڕاپـــــۆرتی دەوری ئەنجـــــومەنی وەزیـــــران لە بەرەواێ ـــــ وون و  بـــــۆ جێبەجێكردنـــــی بڕگەـك

دەم جێبەجێكردنــــــی ئاـگـــــادار دە ەنەوە  و ئەو  ەســــــانەك دەست یشــــــان دە ەن  ە  ەمــــــ ەرخەمن لە ئاســــــ ەنگەكانی بەر 

 .بەرارسیارێ ی جێبەجێكردنی ئەم بڕیارە یان كۆسپ دروست دە ەن لەبەردەم جێبەجێكردنی
 

( وەقـــــــــــــــــای ی كوردســـــــــــــــــ ان)وەزارەت و  یەنە پەیوەندیـــــــــــــــــدارەكان ئەم بڕیـــــــــــــــــارە جێبەجـــــــــــــــــێ دە ەن و لە ڕۆژنـــــــــــــــــامەی  :ەميەد

 .باڵودە رێ ەوە

 
 یبارزان مەسرور

 رانیز ەو  ینەنجومەئ یك ۆ ر ەس


