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 بڕیــــاری ئەنجومەنی وەزیــــران

 4/9/1019 لە( 16)ژمارە 
 

 

 1991ی سـای  (3)لە یاسای ئەنجوومەنی وەزیرانـی هەرمـــی روردسـتان ژمـارە ( هەشتەم)پشتبەست بە ئەحكامـی ماددەی 

 :، بڕیاردرا بە4/9/1019لە ( 5)و لەبەر ڕۆشـــــنایی رۆنووس ی رۆبوونەوەی ئاسایی ئەنجومەنی وەزیران ژمارە ، هەمواركراو
 

بــــۆ پــــوەتكردنەوەی پ شــــ  ار و ( و پالنــــنانان ،پەروەردە، دارایــــی و ئــــابووری )ژنەیەك لە بەڕمــــوان وەزیرانــــی ـپێكهێنــــانی ل ــــ .1

ە پێناویســـــتە ە هەنووكەی ەرـــــانی ســـــای  ەومنـــــننی  ـــــاببەت ب وەزارەتى لە ڕاپـــــۆر هـــــا وو پەروەردە داواراری ەرــــانی وەزارە ـــــی 

دەستنەشـان بكرمـت  ـا دوا ـر بڕیـاری  ان ـكردنێجەبێج ۆبـو بڕی پـارەی پێویسـت  رانە ەستیناو ێپ كمر ۆ ج ەب 1019-1010

 .رۆ ایی لەسەر بنرمت
 

 ینــننمەو  ی ر یــز ەو  وەڕمــب یدانــان ەب ەردەرو ەپ ی ر یــز ەو  وەڕمــب ەل ەجــ  ،ەو ەر ەســ ی(1) ەیگڕ بــ ەل كهــا وو ێپ ەیژن ـــل مــانەه .1

 یرـانی ەو داوارار  ار شـ  پ ەیو ەپـوەتكردن ۆبـ داتەد نجـامەئ سـتیو ێپ ی رـار  ان،یـو ەڕمب ینمشـو  ەل یزانست ەیو ەنیژ مو  و  اڵبا

ە پێناویســـتە ە هەنووكەی ەرـــانی ســـای   ـــاببەت ب وەزارەتى لە ڕاپـــۆر هـــا وو  یزانســـت ەیو ەنیژ مو  ـــو  اڵبـــا ینـــننمەو  ی ـــەزار ەو 

ن بكرمـــت  ـــا دەستنەشـــا ان ـــكردنێجەبێج ۆو بـــڕی پـــارەی پێویســـت بـــ رانە ەســـتیناو ێپ كمـــر ۆ ج ەب 1010-1019ەومنـــننی 

 .دوا ر بڕیاری رۆ ایی لەسەر بنرمت
 

  ێســـ  ەزرانـــننیدام ە یبـــاب ی ورد ـــر  یراســـەكردنیدبۆۆۆ    ەو ەر ەســـ ی(1) ەیگڕ بـــ ەل نراوێـــپەئاماژ  ــــژنە  ل ەمـــانهڕاســـداردنی  .3

و  ەمــوو  ۆبـ ێویســتپ ەرەـانكردنیو   ێویسـتپ  الرــا یم ەنكردنـیداب ڕووی  ەل ە ـایبە یب ەیـانگارــانو پ ۆزانكـ یەكەمەرـانی

 .ڕیاردانب ۆب تەڕووبخرم ۆ اییر ڕاپۆر ی ێوەی وار  ەو دوا ر ل ەرماڵەران اند
 

، ەومنـــــننی بـــــااڵ و  ـــــومژینەوەی زانســـــتی، پەروەردەپالنـــــنانان، رـــــار و راروبـــــاری رـــــۆمەاڵیە ی، )وەزارە ەرـــــانی  ڕاســـــداردنی .4

نـــــننی بــــااڵ بە پێناویســـــتە ەرانی بەســـــتنەوەی پــــالن و س اســـــەت و ســــ  ا   ی ەومت بــــ  ەويـــــ ەولەئ( بازرگــــانی و پەشەســــازی 

بــــازاری رــــارەوە و گرن  ــــنان بە ئامــــادەكردنی كو اب ــــان و ەومنــــنراران و ڕاهێنان ــــان بە جۆرمــــك جــــ ە لە بــــواری ئەرــــادی ی و 

  ـــۆری، كر كردنـــی پـــراكت كەە هەب ـــت بە ئاڕاســـتەی پەرەپێـــنانی ڕەەســـانننی هە ـــ  رـــار بـــۆ دەر ـــووان لە كەر ـــی  ـــایبەت و 

یاســـارانی رـــار و دەســـتبەری رـــۆمەاڵیە ی لە  وار ێـــوەی ئەم ئامـــانجەدا هەروەك لە هـــێ ە گشـــتە ەرانی هەمـــواركردنەوەی 

  .لە  وار ێوەی بەرنامەی راری وەزارە ەران ان بە ڕوونی ها ووە نابەرنامەی راری رابەنەی نۆیەم
 

 .نەكەد ێجەبێج ەار ڕیب مەئ رانەنار یننەو ەیپ ەنیەو ل  تەزار ەو  .5

 

 یبارزان مەسرور

 رانیز ەو  ینەنجومەئ یرۆ ر ەس


