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 بڕیــــاری ئەنجومەنی وەزیــــران

 8/7/0202 لە( ٦5)ژمارە 
 
 

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

ـــای ەل( 25) ەیمــــادد ەب ەســــتپشتبو  ،هەمــــوار راو 2990 ــاز  یاسـ ــار  ییچا ســ ـــا ی(0) ەژمــ دواى ەدوابو  ،0202 ڵیسـ

لەســەر  و، 5/5/0202 ەل( 52) ەژمــار  ڕیــاری ، و ب32/5/0227 ەل( 222) ەژمــار  ەزیــرانو  ەنجــومەنیئ ڕیــاری ب ەردوو ه

ــــ  اری پ ــ ــــ ب ێشـــ ــ ــ ــــری ج ەڕێـ ــ ــ ێگـــ ــ ــ ــ ــــومەنیئ ەرۆكیسـ ــ ــ ــــرانو  ەنجـ ــ ــــو  ،ەزیـــ ــ ــــوایی ك نووســـ ــ ــ ــ ــ ــایی ـلەبەر ڕۆشــ ــ ــ ــ ــــوونەوەی ئاسـ ــ ــ ی ك بـ

 :ا بەد ئەنجومەنی وەزیران بڕیاری ، 8/7/0202لە ( 33)ئەنجومەنی وەزیران ژمارە 

تری بە ئاڕاســتەی بەرجەســتەدردنی حتـــومە ی ەبــای م ۆگرامــیپر دەســتکێدردنی ن نــاوی دووەمــی  نىپەســەنردرد .2

ــــی  ــــومە  و  راواندردنــ ـــانی حتـ ــــوەبردنی دامەزراوەـ ـ ــــاریی لە بەڕێـ ــــای زان ـ ــــوودوەرگرتل لە تەدوەل ژیـ ــــی بە سـ ئەل دترۆنـ

ی سەرە ی ب  جێبەجێدردنی دردارە ی چادسازی پڕۆگرامەدە تا بوارە انی دیدەش بگرێتەوە و ببێتە یارمەت رەرێت

و بە ئەل دترۆن دردنـی دامودەزااـ ـانی حتــومە  و هێوانەـ ـایەی شــێوازێتی نـو ی چــا و بــ  حتــومە  و حــودمڕانی 

 .دروست

ــــــتپشتب .0 ـــادد ەب ەسـ ــ ـــای ەل( 25) ەیمــ ــ ــاز  یاســ ــ ــ ــار  ییچا سـ ــ ــ ـــا ی(0) ەژمـ ــ ــــرات ە  0202 ڵیســ ــ ــــاتوو   ایـ ــ ــــتناب ەهـ ــ ــ ێـ ــ ــ   چهـ

 ەگەرئ ێتبــرر  ێپـ ێكراو پاسـاو   ـانوو ب  چهـ ەژێـرل یـیدارا یـكەید  مت ـازاتێكیئ ەره انیـ ێـتبكر  ەنشـننخان ەسـێ  

ــترپ ـــا ۆگرامــــیپر    مارەـكـــانیت ەل  ی خــــ ەشایســــتەبوونیب ێشــ ـــارت ی مەتری بـ ــ ەنشــــ و  خان ەیو مــــووچ ێــــت رابەن  مـ   بــ

 :ەرا بد ڕیارب  یەب ی مەتری،با ۆگرامیپر  ەل ە رێتن  مارت ەكوتاو  ێتنا ر  ەرجخ یاسایی نراتگری م

 تێـــبەن یـــیراەبو  ە رابێـــتن  مــارت ی مەتری بـــا ۆگرامـــیپر  ەل  هەســە  ێشـــترپ ەگەرئ ەنشـــ وكردنخان یـڕاگرتوــ ( أ

 .ئەمەش دوای یەدالی دردنەوەی ئەوانەی دە تا ئێستا خ یان ت مار نەدردووە

ــ  ( ب ــ ــ ـــانكردنید  بــ ــ ــ ــــوكاری   ەستو شـ ــ ــــتەی ەســ ــ ــــ شایســ ــ ــــو ،ەه رانشــ ــ ــــتەپ ی نــ ــ ــــتدردنەوەی  ێویســ ــ لە دوای پشتڕاســ

ــای ان  ــ ــ ــ ــــتەبوونی یاسـ ــ ــــبەشایســـ ــ ــــگە یـپێـــ ــ ــ ـــاییبەڵـ ــ ــ ـــان  ی یاســ ــ ــ ــا بەر ارەـ ـ ــ ــ ــ ــــوەی یاسـ ــ ـــــا  لە چوارچێـــ ــ ــــیپر  لەئەوـ ـ ــ ــ  ۆگرامـ

 . شایستەی دارای ان ب  خەرج بدرێت تاوە و ت مار بدرێل ی مەتری با

 .ی مەتری با ۆگرامیپر  یداتا  مارەكانیت ەب ەستپشتب ەنش وانخان ەرجەمس ۆسێ د ەدیج تاڵكردنیب ( ج

ــ ۆســــێ د ەدیج تــــاڵكردنیب ( د  ەوانەیو ئ  اســــ  س یوــــرانیو ز ( ەنفــــالكراوانو ئ ەه رانشــــ ەســــوكاری  ) ەرجەمســ

 .ی انلدارا یماف ەرگرتن و  یستەیشا ەركارەكانب ێوەرەو پ یاسا ەپێ ب
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 .ۆی ەوەمر  ەرچاوەیو س ەبارەن ڕووی  ەل ێریاری ەكانژم یە ەم ەرجەس ڕێكخستوەوەی .3

 . ی مەتری با ۆگرامیپر  ەل  مارنە راون ت ێستاتا ئ ە  ەخ رانەیمووچ ەوئ ەرجەمس  مار ردنیت .4

ــ ەربگرێــــتو  ێویســـتپ یاســــایی ڕێكــــاری  ی و ئـــابوور  یــــیدارا ەزارە ــــیو  ەبێـــتد .5  ظــــامالو)  ســــت  س ەب ێـــراچوونەوەپ  بــ

ــــ  ــ ــ ـــ ــ ــــوم   ياملحاســ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ  الحكـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــانیژم یە ە ەل( ي الالمر ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ێریاری ەـكـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــانیدام ەرجەمسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه ەزراوەـك ــ ــ ــ ــ ــ ــــتان و  یـەرێمـ ــ ــ ــ ــ ــ كوردســ

 یاســـا یـەپێــب ە  ەشزراوانەدام ەوئ  بــ. ەدراو  ەســەرل ڕیاریــانب ێڕی ـكـارگ ڕیــاری ب ەب ە  ەوانەیــانئ ەڵوەشــانرنەوەیه

ــــت  س ــ ــ ــــارییژم  سـ ــ ــ ــــان م ێریـ ــ ــ ــــ ەر ەزی ــ ــ ــ ــــتەپ ەزراوە،دام  بـ ــ ــ ــــاو ردنی بە ێویســ ــ ــ ــــەیپر  ڕەچـ ــ ــ ــــوار ردنیه ۆســ ــ ــ ــــاكان ەمـ ــ ــ  یاســ

 .ێتبكر  ەگەڵرال ەڵەیانمام

ــ .٦ ـــان و ل یـڕاگرتوـــ ـــا یج ەدانــ ـــان ل  ــ ـــانیو  ەدانــ ــ ی بـــــوار  ەزیفەـكـ ــا بە . ەربازی ســـ ـــاوخ ش تە  ـــ ــــی نــ ـــ ە انی ئاسایشــ بـــــ  هێـــ

 .ڕەزامەنریی نووسراوی وەزیری ناوخ  ئەنجام دەدرێت

نەی لە اەتگوزاری ــبەپێــی گرنگ ــی ئەو خ م ی مەتری بـا ۆگرامـیپر  ەل  گشـ  ێوەیەكیشـ ەب اڵت  ـانهاوو   مـار ردنیت .7

 .بە اریرەهێنن ە خ م ڕۆژەیپ چوارچێوەی

لە چوارچێوەی  ی مەتری با ۆگرامیپر  ەب ی و ئابوور  ییدارا ەزارە یو  ەب ەرس ەنج وەكانیگ ەرجەمس ەستوەوەیب .8

ــــ ، و ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــومە ی هەرێـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــەرەد   حتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــەنتەری سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ار گەنج و داتاســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــان بەر رسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ   دەەـ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــت و دروسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــل لە ڕاسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ و بـ

 .پرۆگرامی بای مەتری  بە اوێرەیل س   مووچەخ ران پشتڕاستدردنەوەی 

ــ .9 ــانی ل ــ ژنەی پێویســـــ   هەیە بــــ  مەبەســـــتە انی ـبەڕێــــ  جێگــــری ســـــەرۆ ی ئەنجــــومەنی وەزیـــــران دەســــەاڵ ی پێد ێوـــ

 .پرۆگرامی بای مەتری جێبەجێدردنی ن ناغی دووەمی 

 .ئەم بڕیارە جێبەجێ دەدەن یەنە پەیوەنریرارە ان  سەرجەم وەزارە  و .22
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