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 بڕیــــاری ئەنجومەنی وەزیــــران

 0/0/0505 لە( 05)ژمارە 
 
 

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

و لە پێنــاوی مەمدــردنەوەی یەرکااەـوـان و زیــادمردنی داهــادی یشــدن و دابەندردنــی مــوو ە و  ،هەمـواررراو 2990

ــــ ــ ــ ــ ــــ رانی هەرێمـ ــ ــ ــ ــــی موو ەیـ ــ ــ ــ ــــتەی دارااـ ــ ــ ــ ــــتان، ـشایسـ ــ ــ ــ ــــی ووردسـ ــ ــ ــ ــــناای ك نووسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــاای ـو لەبەر ڕۆشــ ــ ــ ــ ــ ــــوونەوەی ئاسـ ــ ــ ــ ی ك بـ

 :به دا ی ار ڕیب رانیز ەو  ینەنجومە، ئ0/0/0505لە ( 07)ئەنجومەنی وەزیران ژمارە 

 

 :کەمکردنەوەى خەرجییەکانلە بواری  :یەکەم

 

مـوو ە و دەرمـاىەخ یـاوەن وەزیـاە با وـان و پـبە تایبەتەوـان لە بوارەـوـان   تەنهـا ڕێـیەیەل لەیەرکدردنـی  .2

 لە ی ووردســتانـیشــت دامەزراوەـوـانی هەرێمــ زەوان  ئاسایشــ ن نــاوی  لەـیزمەدــ  شارســتان  و ســەربازای و ه ــ

ــ) ــ ــــومەد ـســـــەرۆوایەد  هەرێمـ ــــتان و حىـ ــــومەن     ووردسـ ــــان و ئەنجـ ــــ امانی پەرلەمـ ــــەرۆوایەدی و ئەنـ هەرێـــــە و سـ

ــــی ــــدن دادوەراـ ـــارانی یشـ ــ ــــەرکەم دادوەران و داواـو ــــومەن   و ســ ــــدن و ئەنجــ ــــ ن یشــ ـــا و ئاسایشـ ــ ــــومەن  پارێزـا و ئەنجــ

 .و ئەوانەی بەو پالنە یانەنشین رراون یان یانەنشین دەبن (ئاسایش

مە لەالیەن  لە  وار  ــوەی ڕێنمـــایاەل  ی یشــتەیەل دەبێـــتـبەپ ــی ســـەرەوە (2)بــڕیەی  ک بەک دردنــی .0

دەردە  ـــــت و لە مـــــوو ەی بە هەمـــــاهەنری ســــەرۆوایەدی ئەنجـــــومەنی وەزیــــران وەزارەدــــی دارااـــــی و ئــــابووریاەوە 

ە لەیەڵ یەرکدردنــی مــوو ەی بــ  یانەنشــەنانی ئەو پــالن .ەوە ک بەجــد دەمرێــت 0505 ســاڵی شــوبادیمــانری 

 .ی فەرمانبەران دەمەوێتە بواری ک بەک دردنەوە0505 ساڵی مانری شوبادی

پبە تایبەتانەخ مە لە بەڕێوەبەرخ یشدن و یاوەن وەزیاە با  یەرکدردن  تەناا موو ەخ بنەڕەد  ب  ئەو  .3

و  ،ن(معــــوم)بەرخ نـــاحاە مە ڕیاەوان لە پارێزـاــار و مایم ـــام و بەڕێـــوەـبەرەو ســـەرەوەن و ســـەرۆو  یەمە واری ـــ

 (35)لە مــاوەخ بە هەمــاهەنری ســەرۆوایەدی ئەنجــومەنی وەزیــران پ واســتە لەســەر وەزارەدــ  دارااــ  و ئــابوورخ 

ــــ ن  ــ ــــان ڕۆژسـ ــ ــــارە بە وەزارەتاـ ــ ــــت ن ئەم بڕیــ ــ ــــی یەیشــ ــ ــــ ن وەزیاالە ڕێدەودــ ــ ــــ،  ارەنووســ ــ ــــاخ يــ ــ ــــوەخ یاســ ــ ان لە  وار  ــ

 .یەمالا  بىاتەوە0505ی ساڵی (0)ژمارە  امسازای 

 بەدواوە و0505 ســـاڵی لەیەڵ یەرکدردنـــی مــوو ەی مـــانری شــوبادیپ واســتە وەزارەدــ  دارااـــ  و ئــابوورخ  .4

ــــوو ە ت ــــای مەترخ مـــ ــــارخ بـــ ــــ ن ت مـــ ــــای مە لە داتابەی ـــ ــــانە یەر  بىـــ ــــ  ئەو مەســـ ــا بـــ ــ ــ ەناـــ ــ ــــ رانی هەرێمـــ ی ـموو ەیـــ

 .ت ماررراون  ووردستان
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رین ئاست بە ک رێک تەناا بوارە سەرەمااەوان  ـب  نزمت (ةتشغاباال)بەواربردن مەمدردنەوەخ بودکەخ  .0

  و تاماگەای و یـواردن  نەی خـنانە بوارخ دابەندردن  دەرمان و پ  اواسدن پزاشى)یەرجى بگرێتەوە وەوو 

ردنەوەخ شـار و كو زین انەاەوان و یانەخ بەسـا  ووان و نەوکەوانـان و منـ ا ن و شـ ەتەرەوان  ژنـان و پـام

ــــتە ــ ــ ــــنانەوان و پ  اواســ ــ ــ ــــارۆ دەوان و نەی خــ ــ ــ ــا و يشــ ــ ــ ــ ــان  وارەبــ ــ ــ ــ ــــتگەوان  بەرهەم  نــ ــ ــ ــــ  واســ ــ ــ ــــاو و مراــ ــ ــ ەوان  ئــ

ــ و (ردنەوەخ ڕێراوبانەـوـــانك ــــام ــاای پ ــــ انی دەســ ە ی بە بەڕێــــز وەزیــــری دارااــــی و ئــــابووری بــــ  دەرمردنــــی ڕێنمــ

 .پ واست ب  ئاسانىارای ک بەک دردنی ئەم بڕیەیە بە هەماهەنری لەیەڵ سەرۆوایەدی ئەنجومەنی وەزیران

ــــ نالین .6 ــ ــ ــــوا  ئـ ــ ــ ــــت ن نـ ــ ــ ــــ  سەسـ ــ ــــەرۆوی  ،پەیڕەومردنـــ ــ ــ ــــز سـ ــ ــ ــــەنگەی بەڕێـ ــ ــ ـــارای لە نووسـ ــ ــ ــــی ڕاوێیـوـ ــ ــ مە لەالیەن تامــ

ــــران  ـــادەمراوە، ئەنجـــــومەنی وەزیـ ــــ  ئامــ ــــودکەخبـــــ  یەرکدردنـ ــــغاباال)بەـوــــاربردن  بـ ــ (ةتشـ ــ ـــاو بـ ەودان بە ر لە پێنــ

 .شەفافااەی و مەمدردنەوەخ ڕۆتین

ــ .7 ــ ــــ رە  ـڕایرتنـ ــــوو کــ ــــاەل هەمــ ــــەر یەرکاــ ــــان  لەســ ــــ ان  )بـــــودکەخ وەبەره نــ ـــان و پەرەپ ــ ــ ــــڕۆژەخ وەزارەتەـو پــ

 (.و پڕۆژەوانی دیدەی بودکە ک راوک رەوان پارێزااوان

ــــەن .8 ــــریە و پێشــ ــــ ا وونەوە بە نەســ ــــە لەالیەن پ ــ ـــان  هەرێــ ــ ــــەرکەم دامەزراوەـو ــــەرۆوایەدی ەخ وەزارەی و ســ ســ

 .رین ئاستـئەنجومەن  وەزیران و وەزارەد  داراا  و ئابوورخ بە ئاڕاستەخ مەمدردنەوەخ ب  نزمت

ــ .9 ـــییەرکهەمــــوو کــــ رە   ـڕایرتنــ ــرەاو بە وەزارەی ڕاســــتەوی خ وەزارەی ااەـو  و دەســــتە و الیەنەـوـــانی نەبەســ

 .لەسەر بەشە داهاد  ی یان

ــــ ا   .25 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــازپ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوارخ نەوی و ـاـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوزارای بـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــان  یزمەترـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــامانە  وونەوە بە یەرکااەـوـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــی ســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لەالیەن وەزارەدـــ

ــــابووری و  ــ ــــی و ئـ ــ ــــی دارااــ ــ ــــاهەنری وەزارەدــ ــ ــــتەاەوان و بە هەمــ ــ ــــاود ری سروشـ ــ ــــر  ــ ــ ــــومەنی لەژێــ ــ ــــەرۆوایەدی ئەنجــ ــ ســ

 .وەزیران

ــــەرۆوایەدی  .22 ــــاهەنری ســـ ــــابووری بە هەمـــ ــــی و ئـــ ــــی دارااـــ ــــ  وەزارەدـــ ــــت بـــ ــاای پ واســـ ــ ــــران ڕێنمـــ ــــومەنی وەزیـــ ئەنجـــ

 .ئاسانىارای ک بەک دردنی ئەو بڕاانەی سەرەوە دەردەوای

 

 :زیادکردنی داهات ڕێکخستنەوە و لە بواری : دووەم

 

ــایبەتڕ  .2 ــ ــ ــ ــــ  تـــ ــ ــ ــــانەخ لەالیەن مەردـــ ــ ــ ــــتنەوەخ ئەو یزمەتروزاریاـــ ــ ــ ــــت لە دەروازە ێدخســـ ــ ــ ــــ وەخ یرێبەســـ ــ ــ ەوە بە شـــ

 .سنووریاەوان پێشدەش دەمرێن بە ک رێک، دەبێت داهاد  ئەو یزمەتروزاریاانە ب  بەرژەوەن خ یشدن بێت

/ ی فەرمـــانی ســـەرۆوایەدی ئەنجـــومەنی وەزیـــرانـینەی پ د ـــاتوو بەپ ــــپ واســـتە لەســـەر لاـــ ،تەشســـەئەم مەب  بـــ
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ــــارە  ــ ــــوان ژمــ ــ ــــەرۆوایەدی دیــ ــ ــــەرۆوایەدی بەڕ  00/3/0505لە ( 757)ســ ــ ــــبە ســ ــ ــــابووری ێــ ــ ــــی و ئــ ــ ــــری دارااــ ــ ـــاری ز وەزیــ ــ ــ ـو

لە  مە ڕاپــ ردی و تــاای ی یــان پێشــدەش بە ئەنجــومەنی وەزیــران بــدەن لە مــاوەیەلو  پ واســت ئەنجــام بــ ای

 .تێپەڕ نەوای 20/6/0505

  اــومرو و بــا  مە لەیەڵ یاســا و ـەسمــڕ هەىوەشــان نەوەخ ســەرکەم ئەو ل خ شــبوونانەخ مە دراون لە  .0

ی فەرمانی سەرۆوایەدی ـینەی پ د اتوو بەپ ـپ واستە لەسەر لا ،تەشسەئەم مەب  ب .نااونجێن  اڕێنمایاەوان

ز وەزیـری دارااـی و ێـبە سەرۆوایەدی بەڕ  00/3/0505لە ( 758)سەرۆوایەدی دیوان ژمارە / ئەنجومەنی وەزیران

ڕاپـــ ردی و تـــاای ی یــــان پێشـــدەش بە ئەنجـــومەنی وەزیـــران بــــدەن لە و  ـوــاری پ واســـت ئەنجــــام بـــ ایئـــابووری 

 .تێپەڕ نەوای 20/6/0505لە  مە ماوەیەل

ــ .3 ــ ــــنووریاەوان بەڕۆىدردن  دەرواز ـو نتــ ــــرخ لە ە ســ ــــدن ڕێگــ ــاد   مەبەســ ــ ــــان بە داهــ ــــاا  مە زیــ ـــارێى  نایاســ ــ هەر ـو

ــــدن بگەیەنێــــــت ــ .یشــ ــ ــــەئەم مەب  بــ ــ ،تەشســ ــ ــــەر لاــ ــــتە لەســ ــــەای ینەی ـپ واســ ــــهەمەشــ ــــاتوو بەپ ــ ــانی ـپ د ــ ــ ی فەرمـــ

بە  00/3/0505لە ( 0959)ژمارە  فەرمانگەی یاساای/ سەرۆوایەدی دیوان/ سەرۆوایەدی ئەنجومەنی وەزیران

ـــاوی ز وەزیـــــری ێــــســــەرۆوایەدی بەڕ  ســـــەبارەی بە  ی یــــان بەردەوامـــــیڕاپــــ ردی و  ـوــــاری پ واســــت ئەنجــــام بـــــ ای نـ

 .پێشدەش بە ئەنجومەنی وەزیران بدەن بەرەوپێشچوون و ئاستەنگەوان

ــــوارخ  .4 ــ ـــان  بـــ ــ ــ ـــاز، و مپانااـوـ ــ ــ ــــوارخ نەوی و ـاـ ــ ــ ـــان  بـ ــ ــ ــا ناوی یاەـوـ ــ ــ ــ ــــ مردن  و مپاناـ ــ ــــایشپابەنـــ ــ ــ ــــت ن ئاسـ ــ ــ و  پاراسـ

 وەخ یاسـا وو مپانااوان  بوارخ پەیوەن خ و ئانتەرنێت و پڕۆژەوان  نەشتەک بوون بە پ ـ ان  بـا  لە  وار  ـ

ــــ ا ــ ــ .ڕێنمایاەوانـــ ــ ــ ــ ــــەئەم مەب  بـ ــ ــ ــ ،تەشسـ ــ ــ ــ ــــەر لاـ ــ ــ ــــتە لەسـ ــ ـــپ واســـ ــ ــ ــ ــــاتوو بەپ ـ ــ ــــەرۆوایەدی ـینەی پ د ـــ ــ ــ ــانی سـ ــ ــ ــ ی فەرمـ

ــــران ــ ــــومەنی وەزیــ ــ ــــارە / ئەنجــ ــ ــــوان ژمــ ــ ــــەرۆوایەدی دیــ ــ ــــەرۆوایەدی بەڕ  00/3/0505لە ( 756)ســ ــ ــــبە ســ ــ ــــدرتێەی ز ێــ ــ ســ

ڕاپــ ردی و تـاای ی یــان پێشـدەش بە ئەنجــومەنی وەزیــران و  وـاری پ واســت ئەنجـام بــ ای ئەنجـومەنی وەزیــران

 .تێپەڕ نەوای 20/6/0505لە  مە بدەن لە ماوەیەل

زم و ئەو الیەنـانەی مە ڕسـومادی یزمەترـوزارای وەزارەتەوـان بە شـ وەخ یرێبەسـت ـڕێدخستنەوەخ ماىانا .0

ینەی پ د ــاتوو ـاــل ،تەشســەئەم مەب  بــ .وــ دەمەنەوە، بە ک رێــک مە لە یزمەدــی بەرژەوەنــ ای یشــتا ا بێــت

ــــ ــ ــ ــــاری ی ـبەپ ــ ــ ــ ــــران بڕیــ ــ ــ ــــومەنی وەزیــ ــ ــ ــــەرۆوایەدی ئەنجــ ــ ــ ــــابووری / ســ ــ ــ ــــومەنی ئــ ــ ــ ــــارە  ئەنجــ ــ ــ بە  2/3/0505لە ( 0459ژمــ

 .دایدەواری پ واست ئەنجام سەرۆوایەدی بەڕێز ک گری سەرۆوی ئەنجومەنی وەزیران 

ـــــان .6 ــ ــــا وت ن بەرهەمە نەوتەاەـو ــ ــــاوردەمردن و پــ ــ ــــەر هــ ــ ــــا  لەســ ــ ــــەپان ن  بــ ــ ــــدن  ســ ــ ــــوەبەرایەدی یشــ ــ لەالیەن بەڕێــ

ــــ ــــانووبەرەی ماــ ـــان و یـــ ــ ــا ـباکەـو ــ ــــناای یاســـ ــــتەاەوان و لەبەر ڕۆشـــ ــــامانە سروشــ ــــی ســـ ــــاهەنری وەزارەدــ ری و بە هەمـــ

 .نبەروارەوا
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تێپەڕ  20/6/0505لە ماوەیەوی اونجاودا مە لە  د  مشتوواڵ و سەر اوەوان  ئاوپ واستە لەسەر وەزارە .7

پــ ىا ن ســەرکەم ئەو زەویـــاە ڕاپ رت ــک بەرزبىــاتەوە بــ  ســەرۆوایەدی ئەنجـــومەنی وەزیــران ســەبارەی بە نەـوـای 

ـــتوواىااانە  ــ ــ ــــراو مشــ ــ ــ ــــەر رـ ــ ــ ــــ ەڕۆیاان لەسـ ــ ــ ــــتوواىااانەخ بە  مە زێـ ــ ــ ــــاە مشـ ــ ــ ــــ ا وونەوەخ ئەو زەویـ ــ ــ ــــەرەڕاخ پ ـ ــ ــ ، سـ

یرێبەســت بەمرێـــ راون لە ڕووخ نـــرز و شـــ وازخ یرێبەســت بـــ  ئەوەخ وەل ســـامان ى  نەشـــتمان ن مامەىەیـــان 

 .پ وە بدرێت

ــــاندردن  زەوخ هەىوە .8 ــ ــ ــ ــ ــــان نەوەخ تەریــ ــ ــ ــ ــ ــــان شــ ــ ــ ــ ــ ــــتەی وەبەره نــ ــ ــ ــ ــ ــــ ىەد  لەالیەن دەســ ــ ــ ــ ــ ــــڕۆژانەخ مــ ــ ــ ــ ــ ــــ  ئەو پــ ــ ــ ــ ــ بــ

ـــان نەمـــــردووە ــــو وەریر  وەبەره ناناــــان پ ـــــ راوە، بە م دەســـــتاان بە ک بەک دردنـــــ  پڕۆژەـو ــاای تنــ ی ڕێىـــــاری یاســـ

ــــــت ــــارە  پ واســ ــ ــــان ژمــ ــ ــــای وەبەره نــ ــ ــــناای یاســ ــ ــــان لەبەر ڕۆشــ ــ ــاڵی(4)بەرامبەریــ ــ ــ ــــەر 0556 ی ســ ــ ــــتە لەســ ــ ، و پ واســ

ــــڕیەیە  ــــان ئەم بـ ـــاوەیەل مە لە  بەجـــــد بکدەســـــتەی وەبەره نـ ـــای لە مــ ــــپەڕ نەـوــــای لە ( 35)ىــ ـــار تێـ ســـــ ن ڕۆژی ـوـ

 .بە دەستەمەیان ئەم بڕیارە یەیشت نڕێدەودی 

ــــ   .9 ــ ــ ــ ــــتاان بە ک بەک دردنــ ــ ــ ــ ــــاتەحە دراون، بە م دەســ ــ ــ ــ ــــاندردن  زەوخ مە بە موســ ــ ــ ــ ــــان نەوەخ تەریــ ــ ــ ــ هەىوەشــ

 .پڕۆژەوان نەمردووە

لەالیەن هەردوو  انيــــبە شــــ وەخ ـوــاری تەریــــاندراون بـــ  هاوو تە تـــاپ مردن  ســــەرکەم ئەو زەویاـــانەخ مە  .25

 .ەبەرایەدی یشدن ت ماری یانووبەرەبەڕێو / وەزارەدی شارەوانی و یەشتواوزار و وەزارەدی داد

ــــاوخ هاوو ت. 22 ــ ــــان بە نـ ــ ـــان  وەبەره نـ ــ ــــتەک بوون لە پڕۆژەـوـ ــ ـــان  نەشـ ــ ــــاپ مردن  یەمەـوـ ـــان يتـــ ــ لەالیەن هەردوو اــ

ــــی داد ــــتواوزار و وەزارەدــ ــــارەوانی و یەشــ ــــی شــ ــــو / وەزارەدــ ــــانووبەرەبەڕێــ ــــاری یــ ــــدن ت مــ ــــتەی   ەبەرایەدی یشــ و دەســ

  .وەبەره نان

ــــتەک بوون   .20 ــ ـــان  نەشــ ــ ــ ــــوزارا  و مەىگەـو ــ ــــى یزمەترــ ــ ــــ ا وونەوە بە نرگــ ــ ـــاوبەش بە  پ ــ ــ ــ ـــی هــ ــ ــ لەالیەن لیژنەیەـو

ــــەرۆوایەدی ــ ــــتوا ســ ــ ــــارەوانی و یەشــ ــ ــــی شــ ــ ــــوێنەرێىی وەزارەدــ ــ ــــبەمەی لە نــ ــ ــــوەبەر)وزار مە پــ ــ ــ( بەڕێــ ــ ــ ــــت و ـمەمتــ ــ ر نەبێــ

دەســتەی وەبەره نــان و وەزارەدــی  یبەمەنــ  دن کــویرا ی وی تاـنــوێنەری پارێزااـوـان و ئاــ ارە ســەربەی وان بەپ ــ

 . ردنئاوەداندردنەوە و نەشتەک د

 وەزارەی و دەسـتە و الیەنەوـانی نەبەسـرەاو بە وەزارەی و  سـەرکەم موىىومـاڵى و پـ ىاندردن کەردمردن    .23

ـــان ــ ــــەرکەم دامەزراوەـو ــ ســ ــ ــــتانـلە هەرێمــ ــــودخ لەالیەن  ی ووردســ ـــی ئەم  دامەزراوانەوەئەم یــ ــ ــــاردنی وێنەیەـو و نــ

ەـوـان و یـانووبەرەی میــەی ســەر بە بــ  سـەرۆوایەدی ئەنجــومەنی وەزیـران و بەڕێــوەبەرایەدی یشـدن باک رانەات مـ

ــ ینو دەستنەشـــاندرد ارەیز ەو  ی یاســــای فرۆشــــرن و بەمرێــــ انی ـئەو موىىومــــا نەی مە شــــایەنی فرۆشــــت ن بە پ ــ

 .بدرێت  ی وەل سەر اوەیەل ب  داهاد  یشدن مامەىەیان پ و  و  ، ب  ئه موىىوماڵی دەوىەی
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ـــرتنەوەخ   .24 ــ ــ ــــەرکەم وەریـ ــ ـــان ســ ــ ــ ــــوودی باندا مەرزە بازراانەاەـو ــ ـــانەوەبە ســ ــ ــ ــــ  و  اـ ــ ــــ  دارااـــ ــ لەالیەن وەزارەدــ

 .0505 یاڵی س(0) ژمارە ئابوورخ لەبەر ڕۆشناا  یاساخ  امسازای

ــــەن مردن    .20 ــــڕۆژەی پەســ ــپـــ ــ ــــ مردنەوەخ مراـــ ــا و وـــ ــ ــــدردن  وارەبـــ ــــوزارای دابەشــ ــــدردن  یزمەترـــ   پێشدەشـــ

ناای یاسا و شلەبەر ڕۆ  مەرد  تایبەتەوەو مپاناای پسپ ڕی لەالیەن  بەش اربووانیزمەتروزارای وارەبای 

 .سەرۆوایەدی ئەنجومەنی وەزیرانژێر سەرپەرشدن و  اود رخ لەو  ڕێنمایاە وارپ دراوەوان

ــاو بــــ  پەســــەن مردن  پــــڕۆژەخ  .26 ـــڕینەوە و بەوەزارەدــــی مشــــتوواڵ و ســــەر اوەوانی ئــ ــمـ ی ـبــــازاڕمردنی یەنمــ

وەزارەدی مشتوواڵ لەالیەن  ی ئەو پڕۆژەیەیـبەپ   و    ووردستان لەالیەن مەرد  تایبەتهـکووتااران  هەرێم

بە  حىـومەی ک بەجـد دەمرێـتژێـر سەرپەرشـدن و  ـاود رخ لە پـڕۆژەمە ئامـادەمراوە و و سەر اوەوانی ئاو

 .و کووتااران مەبەسدن پاىپشتادردنی مەردی مشتوواڵ

ــــیەی .27 ــ ــ ــــىان ن  ڕێـ ــ ــ ــــازدە % 20 داشـ ــ ــ ــــەدا پـ ــ ــ ــــومەی مە لەالی هاوو تەلە سـ ــ ــ ــــەنانەخ حىـ ــ ــ ــــلەو پێشـ ــ ــ وەل انە يـ

ــــەنەخ ه) ــ ــــانووبەرە و پێشــ ــ ــــەنەخ یــ ــ ــــپێشــ ــ ــــوولـاوسەریاــ ــ ـــتوواڵی و  رای و مەرزخ بچــ ــ ــ ـــانىی مشـ ــ ــ ــــەنەوانی بـ ــ و پێشــ

 تەمموزی خ20ان ئامادە بن تا ڕۆژخ يبە مەرک ک هاوو تە( پێشەنەی پڕۆژەوانی پەشەسازی و یەشتااری 

ئەم بڕیەیە مەرزە بازراانەاەوـان نـایرێتەوە مە ، و تەواوخ بڕخ پێشەنەوان ب  حىومەی بگەڕێننەوە 0505

ــــنەران دراون  ــــ ەر و وەبەره ــ ــا و بەى نــ ــ ـــابە و مپاناــ ــ ــــانىی نوەل ئاسـ ـــانەوەىارای بــ ــ ــــاندە بازراانەاەـوـ  لەالیەن بــ

 .مەىە دەمرێنی سەرەوە ما(24)بەىىو بەپێن بڕیەی 

 

و دەتوانن ڕێنماای پ واست ب   ک بەجد دەمەنئەم بڕیارە وەزارەی و الیەنە پەیوەن ی ارەوان سەرکەم  :مێیەس

 .ئاسانىارای ک بەک دردناان دەربدەن

 
 

 

 

 

 یبارزان مەسرور

 رانیز ەو  ینەنجومەئ یك ۆ ر ەس


