
ی ) ١٩٩٢(ی سای ) ٤(ھموارکردنی یاسای ژمارە : یاسای یکم
وەزارەتی پروەردەی ھرمی کوردستانی عراق

بناوی خوای بخشندەو میھرەبان

بناوی گلوە

نیشتمانی کوردستانی عراقئنجومنی

٣٥:ژمارەی دەرھنان

٢٠٠٠\١٢\١٨:ڕۆژی دەرھنان

))بیار((
 گکانیبحوکم ١(پشت ب ( ماددەی ل)ی ) ١(ی یاسای ژمارە ) ٥٣(و ماددەی ) ٥٦

و ل سر داواکاریی وەزیری پروەردە و رەزامندیی ) ١٩٩٢(ھموارکراوی سای 
وەزیران و ئو یاساکارییش ک ئنجومنی نیشتمانیی کوردستانی عراق ئنجومنی 

یدا کردوویتی و، ئو دەستشک ) ٢٠٠٠\١٢\١٧(ی رۆژی ) ٢٣(ل دانیشتنی ژمارە 
 ی برگپ ی ) ١٠(ی ماددەی دووەمی یاسای ژمارە ) ٣(بمان دراوە ١٩٩٧ی ساپ

:بیاری دەرھنانی ئم یاسایمان دا

یاسای 

٢٠٠٠ی سای ) ١٧(ژمارە 

یاسای

ی ) ١٩٩٢(ی سای ) ٤(یکم ھموارکردنی یاسای ژمارە 
پروەردەی ھرمی کوردستانی عراقوەزارەتی

:ماددەی یکم
ئمی خوارەوە ل کۆتایی ماددەی دووەمدا دادەنرێ و دەبت بگی سیمی 

ماددەک:



وەزیر بۆ ئیدارەی کاروبار و ب ج ھنانی ئرک و فرمانی ھونری و پروەردەیی -٣
ڕاوژکاری ) ٣(نابت ل ڕاوژکاری دەب بب و کۆمکی پ بکن ،بموەزارەتکی 

.زیاتر ھبن

:ماددەی دووەم
پازدەھمی ) ١٥(ئمی خوارەوە ل کۆتایی ماددەی پنجمدا دادەنرێ و دەبت بگی 

ماددەک:

بزاڤ پدانی تکوی و سروسختی نوان قوتابخان و بیئی ناوچکی و -١٥
.مامۆستایانپتوکردنی رۆی ئنجومنکانی باوکان و 

:ماددەی سیم
:ماددەی یازدەم ھموار دەکرێ و بم شوەیی خوارەوە دەخوندرتوە

١ *نزرش ساڵ خوارتر دادەمش ن لمنی تی ساوایان بۆ منداوەزارەت باخچ.

.شرت و شروتی وەرگرتن و خوندن بۆ باخچکانی ساوایان رک دەخا* ٢

.سرپرشتی باخچی ساوایانی ئھلیش دەکاب پی پۆیکی تایبت * ٣

:ماددەی چوارەم
 می ماددەکیی سگب تکۆتایی ماددەی پازدەمدا دادەنرێ و دەب ی خوارەوە لمئ

:و بم شوەی دەخوندرتوە

ھگرانی بوانامی ماجسترو دکتۆرا ئوانی ل مسلکی تدریس لسر * ٣
کاردەکن، ھموو ماف و ئیمتیازاتکی ھاوشانکانی میالکی وەزارەتی پروەردە 

.ۆکان کاردەکن ،ھیخۆیان ک لزانک

:ماددەی پنجم
ئمی خوارەوە ل کۆتایی ماددەی شازدەمدا دادەنرێ و دەبت بگی سیمی 

:ماددەک و بم شوەی دەخونرتوە

کلوپل روەردەیی وەکوەزارەت ب پی ڕنمایی تایبت ھموو پداویستیکی پ* ٣
و کتب و لوازمی قوتابخانیی و شتی دیکی لو جۆرە بابتان ڕەنودن و ) اثاث(

.فراھمیان دەکا



پکھاتکانی وەزارەت

:ماددەی ششم
ماددەی بیست و یکم ک تایبت ب پکھاتکانی مرکزی وەزارەت ھموار بکرێ و 

:بم شوەیی خوارەوەی ل بت

بستراون، بڕوەبری گشتی دیوان، سرەڕای ئوانش ک ل پوکیدا پوەی 
:ئمانشی پوە دەبسترێ

.نوسینگی وەزیر*  

.نوسینگی بریکاری وەزارەت* 
.نوسینگی پوەندیی رۆشنبیریکان* 

.بڕوەبری گشتی تقویم و تاقیکردنوەکان*

.پیشیی و پیمانگاکانبڕوەبری گشتیی فرکاریی سانوی و*

و لناوبردنی بڕوەبری گشتیی فرکاریی سرەتایی و باخچی ساوایان*
.نخوندەواری

.بڕوەبری گشتیی برنام و ئامرازی فرکاری و پالندانانی پروەردەیی* 

.بڕوەبری گشتیی بزاڤی وەرزشی و دیدەوانی و ھونری* 

.سریانیبڕوەبری گشتیی خوندنی * 

.بڕوەبری گشتیی خوندنی تورکمانی* 

:ماددەی حوتم
یشی ) ٣،٤(ھموار دەکرێ، ل کۆتاییدا بگ ) بیست و دووەم(بگی دووەمی ماددەی 

:بۆ زیاد دەکرێ، وەک ئمانی خوارەوە 

وەزیر بۆی ھی لیژنی ھمیشیی و لیژنی رەفتنی ک خۆی ب زەرووری * ٢
 ست بزانند و بما و بو، بن نک بھی ) ضوابط(پپ تیان بو ئیختیصاص و خ

ڕنمایی بۆ دیار بکا، تا ئرک و فرمان ک پیان دەسپردرێ پیادەی بکن و، ڕاوژو 
 ین، بۆشی ھش بکشکروەردەیی و ئیداری و یاسایی پری و پئامۆژگاریی ھون



کی پوەندیدارەش ل دەرەوەی وەزارەتیش سوود ل شارەزا و پسپۆڕ و الینی دی
.وەربگرێ

٣ *یوەزیر بۆی ھ کاندا کاتزایق نی وەزیران لنجومندی ئر رەزامسل ،
پویست بکا بڕوەبری پروەردە بکاتوەک ھندێ ل کارە تایبتیکانی بڕوەبری 

.بگرت ئستۆی خۆیگشتیی پروەردە لو یک ئیدارییدا ب پی رنمایی پویست

وەزیر بۆی ھی، کاتی پویست بڕوەبری و بش و ھۆب ل پکھاتکانی * ٤
.وەزارەتدا بکاتوە

:ماددەی ھشتم
وەزیر بۆی ھی رنمایی و پۆی ناوخۆ بۆ ئاسان کردنی بکارخستنی حکومکانی 

ندەربھ م یاسایئ.

:ماددەی نۆیم
ی حکوموانچپ ر دەقناکرێھ کاری پ ،ب  م یاسایکانی ئ.

:ماددەی دەیم
.ل سر ئنجومنی وەزیران حکومکانی ئم یاسای بخات کار

:ماددەی یازدەم
.ئم یاسای ل ڕۆژی بوکردنوەی ل وەقایعی کوردستاندا، دەخرت کار

رۆژ نوری شاوەیس.د

سرۆکی ئنجومنی نیشتمانیی کوردستانی عراق


