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 بڕیــــاری ئەنجومەنی وەزیــــران

 11/7/0202 لە( 71)ژمارە 
 
 

ـــا  ەی  ــــی مــ ــــ ە )پشتبەســـــئ بە ئەی امــ ــــ لە ی( هەشـ ــــی هەر ـ ــــوومەنی وەزیرانـ ــــای ئەنجـ ــــارە ژ  اســ ــا   (3)مـ ــ  1990ی ســ

 و ، 0222   ســـا ی(1) ەژمـــار    وشـــ و ا ەویـــوزاری ز  ەســـ  ار ی   مـــا  ڕ كخســـ    یاســـاییوکمەـکــانی و  ،هەمـــواروراو

ــــەر    وابە وای ــــراوی ســ ــــارە نووســ ــــران ژمــ ــــومەنی وەزیــ ــــەرلو  ،12/10/0212 ەل( 9779)کایەتی ئەنجــ ــــ  اری پ ەســ  ێشــ

ــــ  هاوب ــ ــــیو ) ەر وو ه ەشـ ــ ــار  ەزارەتــ ــ ــ ـــ و وزارو گ ەوانیشــ ــ ـــ و ا) و (ەشـــ ــ ــــ ڵوشــ ــ ـــاو  انیەرچاوەو ســ ــ ــــ ا ی و  ،(ئـــ ــ ــ ــ ــ لەبەر ڕ شـ

 : ا بە ئەنجومەنی وەزیران بڕیاری ، 11/7/0202لە ( 34)ی  ۆبوونەوەی ئاسا ی ئەنجومەنی وەزیران ژمارە ـ ۆنووس

ــــ ەیكر نەوەی  .1 ــ ــــەیپر  ەســ ــ ــــووور نەوەق  ســ ــ ــــ ەی ەرەبــ ــ ــــۆ   (٪3) بە ڕ ــ ــ ــــارانەیجووت ەوئبــ ــ ــــ  ەو  ــ ــ ــــاوەنی گر بەســ ــ   خــ

ــ ،کشـــــ وکا   بـــــوون ــــاری  ابەشـــــ ر نی ان بیـــ ـــ و ا ەو ـــــیز ڕیـ ــــووە انييڵوشــ ـــاو کەوتـــــۆتەو زەوی ەکان ـــــان  هەبـ ــــ ووری  نــ سـ

ــــێ  ڕ  و لە  ، ەکانشـــــارەوان  ــــ 12/10/0212ەوتـــــی پـ ــــی ) نووســـــراوی ی ـبەپیـ ـــ و اوەزارەتـ ــــ ڵوشــ ـــاو  انیەرچاوەو سـ  (ئــ

ەی بە  ــو ر  کراوەر ـبــۆ جی  ــ یــانە نەو قەرەبووکر یاســا ی   مــا  (ەشــ و وزارو گ ەوانیشــار  ەزارەتــیو )بــۆ راو ئاڕاســ ەک

 .ئاماژەپیدراوی سەرەوە یاسای

ـــانیو  ەبێـــــئ  .0 ــار ) ەزارەتەـ ـ ــ ـــ و وزار،و گ ەوانیشـ ـــ و ا ەشــ ــــ ڵوشــ ـــاو، و  ا  ەرچاوە انیو سـ ــل (ئــ ــ ـــاوب  نەیـ ـ لە  ەشهــ

ــــ ن ــــەربەخۆکان پی   یــ ــــدارە ســ ـــان و ئ ــ ــ ــــۆ پار ز اـک ــــور ب بــ ــــ    ەل یـ  ــ ـــام ە ئ  ســ ــ ــ ەل ەیەاڵنمـ ــ ــــ ى(1) ڕگەیبــ  ەرەوە اســ

 .ەڵەکان لەڕووی یاسای ەوە روس ی  مام ەل ڵ  ابوون  ەبەس  م ەب وەیدراپ ەیانئاماژ 

ــــیج ی وا ەل .3 ــ ــ ــ ـــانڕگەب یبەجیكر نــ ــ ــ ــ ــ ــ یـ  ــ ــ ــ ــ ــــارە،ب ە ئ ىەو ەر ەســ ــ ــ ــ ــــئ  ڕیــ ــ ــ ــ ــــیو  ەبێــ ــ ــ ــ ــار  ەزارەتــ ــ ــ ــ ــ ـــ و وزارو گ ەوانیشــ ــ ــ ــ ــ  ەب ەشـ

ـــاهەن یه ــ ــ ــــیو  ەر وو ه ەمــ ــ ــــدارپ ەزارەتـــ ــ ــ ــ ەل ەیوەندیـ ــ ــ ـــام ەرەوەســـ ــ ــ ـــــانق ەڵەیمــ ــ ــــ ج ەرەبووور نەوەـ ـ ــ ـــا  ل یبەجـــ ــ ــ  ەبەرب ــ

 ەیشـــ   گ ڕ ژی  ەل ەـ ــا ن ێـــ ەڕت ى ـ ــارڕ ژ   ســئو ب ە ســـ( 102) ەل ەو ەیەكمـــاو  ەل ەپیـــدراوئاماژ  اســـایی ڕ شــ ا ی

 .ەزارەت انو  ەب ڕیارەب ە ئ

 .ئە  بڕیارە جیبەج   ەکەنسەرجە  وەزارە  و الیەنە پەیوەندیدارەکان  .4
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