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 بڕیــــاری ئەنجومەنی وەزیــــران

 ١٢/٢/٢2٢2 لە( ٤٧)ژمارە 
 
 

ــا   (3)مـــارە لە یاســـای ئەنجـــوومەنی وەزیرانـــی هەرستــــی  ور ســـ ان ژ ( هەشـــ ە )پشتبەســـە بە ئەمـامــــی مـــا  ەی  ی سـ

ــــوار راو ١99٢ ــ ــ ــ ــ ــارە  ،هەمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــران ژمـ ــ ــ ــ ــ ــــومەنی وەزیــ ــ ــ ــ ــ ــ ــابی ئەنجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوونەوەی ئاســ ــ ــ ــ ــ ــــی   ەیــ ــ ــ ــ ــ ــ ــكابی  ەنوو ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لە ( ٢٢)و لەبەر ڕۆشـ

ــاژە بە مـــــا  ەی ، ١٢/٢/٢2٢2 ـــان و )لە ( ١٧)و ئامـــ ــ ن و ئ ت  ازا ەـ ـ ــازە و بە شـــ ــــازی لە مـــــووزە و  ەرمـــ یاســـــای زا لـ

 :به  ا ی ار ڕیب رانیز ەو  ینەنجومەئ، ٢2٢2ی سا   (٢)یاسای ژمارە  (عێـراق- انەنش ن  لە هەرستـی  ور س ان

 

ــانیپ :یەکەم ــ ــ ــ ــل ێكهێكــ ــ ــ ــ ــا ژنەیـ ــ ــ ــ ــ ــــوونیب اڵیبــ ــ ــ ــــیج ە وا ازــ ــ ــ ــــای ێبەجێكر نــ ــ ــ ــاز  یاســ ــ ــ ــ ــار  ی زا لــ ــ ــ ــ ــا ی(٢) ەژمــ ــ ــ ــ  ەب ٢2٢2   ســ

  :ەوە وار  ەڕسزانەیب ە ئ ەندامێت و ئ ەزیرانو  ەنجومەنیئ ەرۆ یس ەڕسزب ەرۆ ایەتیس

 .ەزیرانو  ەنجومەنیئ ەرۆ یس ێگری ج .١

 .ووری و ئاب بی ارا ەزیری و  .٢

 .پالندانان ەزیری و  .3

 .ەناو  ەزیری و  .٤

 .ێشتەرگەپ ی  ارویار  ەزیری و  .5

 .الكراوانەنفو ئ ەه دانش ی  ارویار  ەزیری و  .6

 .ەمەاڵیەتی  ی  ار و  ارویار  ەزیری و  .٧

 .ەزیرانو  ەنجومەنیئ یوانی  ەرۆ یس .8

 .ەزیرانو  ەنجومەنیئ ێری سكر  .9

هەر وەزیــر و ەیەنێ ـــی  یــەە  ە بەپســـ  پێوبلــە و  ایبە تەنـــدی لەەیەن ل ــدنە بـــااڵ ەوە زیــا   ە رســـە بـــە   .١2

 .ئەندامێت  ل دنە بااڵ ە

 

ـــت ەســــەرل :دووەم ــــــیە  و ەزارەتو  ەره  ئاســ ــ راون یەنێ ـــیل ەزارەتو  ەب ەبەســـ ــ ەـ ــــیەو   دنەیەـ   یاســـــای ێبەجێكر نـــــیج ەبـــ

ــ یـــان ەزیـــرو  ەرۆ ایەتیســـ ەب رسەـێكدەهێكـــپ ی زا لـــاز  ــــیە  ەرۆ یسـ  ە   ـــانەەو  ژنەـ ـــل ە ئ. ەزارەتو  ەب ەبەســـ راون یەنێ

 .ەرەوەس ی(یە ە ) ڕگەیب ەل ەپێدراوئاماژ  اڵیبا ژنەیـ ل ەب رسكەوەـەبەس   ڕاس ەو ە

 

 ەرەوەسـ ی( ووە )و  (یە ە ) ڕگەیبـ هەر وو  ەل ەپێـدراوئاماژ  اڵیبا ژنەیـ ل ەسەاڵ ە انیو   یو زاە   ەركئ :یەمسێ

 .ە رسن  ەستكیشان  یاسا ە ێبەجێكر نیج بیئاسانـار  ەیڕەوی پ ێوەیزوارز ەل
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ــ  :چــــــــوارەم ــ ــ ــاو  ەی شــ ــ ــ ــا ە  ێچهــ ــ ــ ـــانی ەب یبە ە ــ ــ ــ ــــیج ڕسـارەـ  ــ ــــای ێبەجێكر نــ ــ ــاز  یاســ ــ ــ ــــد ی زا لــ ــ ازوونەوە و لە  وای پێــ

 ەیوەندیـدارە انپ ەزارە ەو  ەسـەرل ە رسـە  ەش اب ڕسەخلتكەوەی لەەیەن فەرمانگەی بە وا ازوون و هەمـاهەنیی

ــ ــ ــــر نەوەیپ ەبـ ــان ەوئ ڕ ـ ــ ــــ  ەی انــ ــــبەرب ەل ە  ە ە شـ ـــیب ەره ەرامــ ــا ا ا ڕگەیەـ ـ ــ ــا وو  یاسـ ــ ــا ە ئ ەرســـــ ج ەب ەهــ ــ  اڵنەی ــ

ــــوار  ــ ــــەل ەوە ـــ ــ ــ ــــەبگ ە ـ ــ ــــاوەیە   ە  رســـ ــ ــ ــ( ١5)لە مـ ــ ــ ـــات لە ڕ پـــ ــ ــ ــــ ەڕ نەـ ـ ــ ـــار  ێـــ ــ ــ ــــیسانز ە ڕۆژی ـ ـ ــ ــــكەی  ەەوتـــ ــ ــ ــــ ن   وا وسـ ــ ــ گەیشـ

 : ش ە ە بە وەزارەت و ەیەنە ان وی اپەسەند ر 

 .یاسا ە ێبەجێكر نیج ەب ێوبلەپ  ـان زمیو م ڕسـار .١

 .ەزارەتو  ەب ەبەس راون یەنیە  یان ەزارەتناو و  ەل یاسا ە ێبەجێكر نیج ەب ەیوەندیدارپ یەنیە  .٢

ــ ی ە انیپ .3 ــ ــ ــ ــ ــــان ەزارەتو  ێداوبلــ ــ ــ ــ ــــیە  یــ ــ ــ ــ ــ راون یەنــ ــ ــ ــ ــ ــ ەزارەتو  ەب ەبەســ ــ ــ ــ ــ ــــیج ەبــ ــ ــ ــ ــــا ە ێبەجێكر نــ ــ ــ ــ  ڕووی  ەل یاســ

 .ە ك ـیو   بیو  ارا وەبر نەڕسو ب ێڕی  ارگ ێداوبل ی ە انیپ یان یاسابی ێوەیزوارز یككر نی اب

 ەبــ ەمڵێكــدراو  ەیمــاو  ەستكیشــانكر نیو   ەولەویــ ەتئ یـەپێــب یاســا ە ێبەجێكر نــیج ەناغبەنــد ر نیق .٤

 .ەناغێ ق ەره ێبەجێكر نیج

 .هەر زان اری ە ی  یەە  ە بە پێوبلە بزاندرسە .5

 

ــانگەیف :پێــــ جەم ــ ەل ە وا ازــــوونو ب ەمــــاهەنییه ەرمــ ــل یەتیســــكر ار  رانەزیــــو  ەنجــــومەنیئ ەرۆ ایەتیســ ــا ژنەیـ ــ  اڵیبــ

ــ ەل ەپێـــــدراوئاماژ  ــ ــــ ی(یە ە ) ڕگەیبـ ــــوەب ەرەوەسـ ــــات  ەڕسـ ـــیو ئ ەبـ ــــوونب ەرـ ـ ــــاهەنییو ه ە وا ازـ ــ ەمـ ــ ــــ ە انیم ەبـ  ەبەسـ

 ەبێ ە بڕیار ەری ل دنە  ە وا ازوونو ب ەماهەنییه ەرمانگەیفو بەڕسز سەرۆ ی  ەس ەئ ەگرس ە  ی زا لاز  یاسا انی

 .بااڵ ە

 

 ەریە ەســ یەنــیە  ێ ــی ەكو (  گشــت ی  اواـ ـار  ەســ ا ی،  ەســ ەی  بــی، ارا ێری زــاو  یــوانی ) انیەزراوەـ ـ  ام :شەشــەم

ـــیئ ــ ــ ــ ــ ــاو  ەرـ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــیكەوەو ل ێری زـ ــ ــ ــ ــ ــــرنە  ێپرسـ ــ ــ ــ ــــ ەئ ەگـــ ــ ــ ــ ــ ــكابی ەبەرل ەسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــەاڵ انەی  ەوئ ڕۆشـ ــ ــ ــ ــــانپ ەســـ ــ ــ ــ ــ ــب ە راو  ێ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــا یـەپێـ ــ ــ ــ ــ ــ  یاسـ

ــــدارە ان،پ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ەو پ ەیوەندیـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــی ەوئ ێوبلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــانه ەزراوەیە ام ێ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــب ەریە ەیـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــدێت تیبە  ا یـەپـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــە  ەنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاو  رتیڕاپـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ و  ێری زـ

 .ەن  ە ێشكەشپ ەیان  ەرزبیو  ە وا ازوونیب

 

 .جێبەجێ  ە ەنئە  بڕیارە وەزارەت و ەیەنە پەیوەندیدارە ان  :حەوتەم

 
 

 یبارزان مەسرور

 رانیز ەو  ینەنجومەئ ی  ۆ ر ەس


