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 بڕیــــاری ئەنجومەنی وەزیــــران

 ٥٢/٥/٥2٥2 لە( ٤٩)ژمارە 
 
 

 2٩٩٥ی ساڵی (3)مارە لە یاسای ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێمـی كوردستان ژ ( هەشتەم)پشتبەست بە ئەحكامـی ماددەی 

ارێت  و بەرجەســــــــتەرردنی بەرنرســــــــ  ( ەر نــــــــا)بــــــــە مەبەســــــــتە انی وەنــــــــارێ ی لە ب و ــــــــوونەوەی  ایر  ــــــــ   و  ،هەمــــــــوار راو

دامودەزگا انی هەرێم   وردستان لە پاراستن  ژیان و سەالمەتی  هاوواڵتی انی هەرێم   وردستان وەک  ـاری لەپششـییەی 

ی كە وونەوەی ئاسایی ئەنجـومەنی ـو لەبەر ڕ شـــــیایی كەنووس و لەسەر پششن اری وەزارەتە پەیوەندیدارە ان، ،حکومەت

 :به دا ی ار ڕیب رانیز ەو  ینەنجومە، ئ٥٢/٥/٥2٥2لە ( ٥3)وەزیران ژمارە 
 

پێویستە لەسەر وەزارەتی تەندروست  و فەرمانگەی م دیا و زان اری لە سەر  ایەتی ئەنجومەنی وەزیران و وتەبێـژی  .2

فەرمی حکومەتی هەرێم   وردستان ڕ ژانە زان اری ورد و دروست سەبارەت بە ئامارە انی تایبەت بە  ایر     

دروستی ە ان بە شێوەیە ی سادە و ڕوون بخەنەڕوو بە ڕای گشت ، جگە لەمانەش ه چ رەس و ڕێیمای ە تەن(  ەر نا)

 .نی ەفەرم  ان زان اری ب ورردنەوەی و  ی فەرمیو الیەنێکی دیکە مافی لێدوان
 

وەزارەتی تەندروست  بە هەماهەنگی وەزارەت و الیەنە پەیوەندیدارە ان بەردەوام دەبن لە ڕێکاری پشکی ن  پ یشکی  .٥

بە ڕەچاورردنی پێوەرە پ یشک  ە  ، وبە بێ ج اوازی  ە دێیە ناو هەرێم   وردستانبە ئەو رەسانەی لە سیوورە انەو 

و ئەو رششە و گرفتانەش چارەسەر بکرێن  و پر سەی رەرەنتییە لەسەر ئەو بیەمایە ڕێک دەورێتەوە ، ارنێکراوە ان

 .لە ئشستادا پر سەی رەرەنتییەرە لە  ە وونەوەرەدا ورانەڕوو سەبارەت بە 
 

وەزارەتی تەندروست  لەسەر ئاست  پارێ گا ان نەوەشخانە یان هەر بییایەیە ی ش اوی حکومی تەروان دە ات و  .3

نی نەژەنکردنەوە و تەجه ـ رردنی پێویست  بە ئەنجام دەدات بە پششوازیکردنی ئەو رەسانەی رە گومانی هەبوو 

 .یان لێ دەررێت ( ەر نا) ایر     
 

سەبارەت بە  ەڕ و  ە وونەوە و چاال ی و یادەوەری و مەراس م و بەنە ان، هەر وەزیرێکی تایبەتمەند لە  .٤

چوارچێوەی  ار و چاالر  ە انی وەی بە هەماهەنگی لەگەڵ الیەنە پەیوەندیدارە حکومی و ناحکوم  ە ان  اری 

 . ڕێکارێکی وەنارێ ی رە پێویست بشتپێویست ئەنجام دەدەن بە هەر 
 

الوان و ئەوقاف و  ارو اری ئای ن  بە هەماهەنگی وەزارەتی تەندروست  و فەرمانگەی وەزارەتە انی ڕ شیب ـری و  .٢

م دیا و زان اری لە سەر  ایەتی ئەنجومەنی وەزیران بەردەوام دەبن لە ب ورردنەوەی ڕێیمایی و زان اری پێویست بە 

 .ێگەی رەناڵە انی ڕاگەیاندن و رەناڵە انی دیکەی پەیوەندی لەگەڵ هاوواڵتی انوەنارێ ی لە ڕ 
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دابین  وەزارەتی دارایی و ئابووری پێداویستی ە انی پارێ گا ان و هەردوو ئ دارەی سەر ەوەی گەرم ان و ڕاپەرین .6

بە ئەم مەبەستەش دەسەاڵتی دارایی . دە ات لەسەر بیەمای پێداویست  ف علی و ڕەچاورردنی ژمارەی دانیشتووان

 .وەرجکردن ان پێ دەدرێت لەالیەن وەزارەتی دارایی و ئابووری ەوە
 

ێم  وەزارەتی شارەوانی و گەشتوگوزار بە هەماهەنگی وەزارەتی ناووە گەشت  بە  ەمەڵ لە دەرەوەی هەر  .7

 وردستان بە ناو هەرێم   وردستان ڕێکدەواتەوە بە جەرێک رە ڕەچاوی پاراستن  ژیان و سەالمەتی  هاوواڵتی انی 

 .هەرێم   وردستان بکرێت رە ئەولەوی ەتی  اری حکومەتی هەرێم   وردستانە
 

پارێ گار و سەرنەرشت اری وەزارەتی سامانە سروشتی ە ان بە هەماهەنگی وەزارەتە انی دارایی و ئابووری و ناووە و  .8

بە  بە بابەتی هاوردەرردنی سووتەمەنی بە هەرێم   وردستان ێتئ دارە سەر ەوە ان ڕێکاری پێویست وەردەگر 

 ان لە پشش هاتیەناو هەرێم ەجەرێک رە رەمترین بەریەرکەوتن  مر یی هەبشت و تانکەر و شەفێرانی ئەودیوی مەرز 

 .ڕێیمای ە تەندروستی ە انبەڕەچاورردنی ڕێکار و  ئاڵوگەر بکرێن
 

وەزارەتە پەیوەندیدارە ان بە هەماهەنگی پارێ گار و سەرنەرشت اری ئ دارە سەر ەوە ان ڕێکاری پێویست  .٩

پێداویستی ە انی ڕ ژانەی هاوواڵتی ان بە شمەک و رەلونەل و وەردەگرن بە بابەتی هاوردەرردنی وەراک و دەرمان و 

 ان لە پشش هاتیەناو هەرێم ە یی هەبشت و بارهەڵگر و شەفێرانی ئەودیوی مەرز جەرێک رە رەمترین بەریەرکەوتن  مر 

 .ڕێیمای ە تەندروستی ە انبەڕەچاورردنی ڕێکار و  ئاڵوگەر بکرێن
 

وەزارەتی ناووە و بازرگانی و پیشەسازی و لیژنە انی ئاسایش   بازرگانی و لیژنە انی قایمقام  ەت ڕێکاری یاسایی  .22

ناڕەوایی سوود لەم بار د وە وەر گرن و  وەردەگرن لە بەرامبەر هەر رەس و الیەن و  ەمپان ایەک رە ب انەوێت بە

ئیستغاللی بکەن بە ئامانجی بازرگانی بە ئاڕاستەی قەروکاری و گرانکردنی شمەک و و مەتگوزاری ە ان و نانەوەی 

 .پشێوی لە بازاڕ
 

ی  ە وونەوەی فراوانی هاو ەش   وەزارەتە پەیوەندیدارە ان و پارێ گا و ئ دارە  انڕاسپاردە پەسەندرردنی .22

بە سەرنەرشت  بەڕێ  وەزیری ناووە وەک لە  ە وونەوەی ئەنجومەنی  ٥٥/٥/٥2٥2 ەوە ان لە ڕ ژی شەممە سەر 

وەزیران ورانەڕوو، و ڕاسپاردنی وەزارەت و الیەنە پەیوەندیدارە ان بە جێبەجێکردنی ئەو ڕاسپاردانە بەپێ  

 (. ەنوو     ە وونەوەی ئەنجومەنی وەزیرانەوێیەیە ی ڕاسپاردە ان هاونێچی ) .تایبەتمەندێت 
 

 .جێبەجێ دەرەنئەم بڕیارە رەت و الیەنە پەیوەندیدارە ان وەزا .2٥
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