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 بڕیــــاری ئەنجومەنی وەزیــــران

 22/7/2029 لە( 4)ژمارە 
 
 

 

ی سـای  (3)لە یاسـای ئەنجـوومەنی وەزیرانـی هەری ــی سورەسـەان ژمـارە ( هەشـەە )پشتبەست بە ئەحكامــی مـاەەەی 

لە ( 2)هەمــــــــــــواررراوش و لەبەر  كشـــــــــــــــــ اای سینوونــــــــــــان سیاــــــــــــوونەوەی ئاســــــــــــاای ئەنجــــــــــــومەنی وەزیــــــــــــران ژمــــــــــــارە  2992

 :ش بڕیارەرا بە22/7/2029

ســەركسی ئەنجــومەنی وەزیـــرانش ەرۆــری ســەركسی ئەنجــومەنی وەزیــرانش وەزیـــری )ەەست یشــاندرەنی هەریەل لە بە یــ ان  .2

بـــاهی هـــاواەە بـــی ەەســـە ردرەنی  ژنەیـل ـــ ی سورەســـەان لەـبـــی نـــوی ەرایت درەنی هەری ـــ( ەارايـــ  و ئـــابوور   وەزیـــری ش نـــاو ی

 .رێشە هەڵپەسێرەراوەسانی نروان حكومەتی هەریمن سورەسەان و حكومەتی ف درای  ەانوسەان و گفەوگیررەن لەسەر
 

 نســـــ ەبەم ەب ی درا ـــــف یتەحكـــــوم ەل داریـــــندەو ەیپ ینـــــیەل  ەڵگەل درەنینـــــدەو ەیپ یبـــــ ینـــــاو  ی ر یـــــز ەو   ە یـــــب ن اســـــپارە   .2

 یهاوتـا ەو ەر ەسـ ی(2) ەیگڕ بـ ەل دراورـپەئاماژ ن شـاەبـاهی هاوا ە ژن ـل یب ی درا ف یتەحكوم ایەارا ی ر یز ەو   ە یب یاەررەنیز 

 .ەو ەیەبار   ەل ان كڵ  یگرنگ رەبەلی و ئابوور  ایەارا ی ر یز ەو   ە یب
 

ئەنجـــومەنی وەزیـــران و ســـدرتێری ئەنجـــومەنی وەزیـــران لە  ووی تەر  كـــی و  ـــانونی و   هەرەوو بە یـــ ان ســـەركسی ەیـــوان .3

 .ەەبن ەرەشەەارای ەوە هەماهەنگی لیژنە باه هاوا
 

بە مەبەســـــــــ ن  تەزار ەو  ەب ســـــــــ راوەبەن یـســــــــانەنیەل  یس ك ر ەو ســـــــــ سانەســـــــــەەە لك ر ەســـــــــو  اســـــــــپارەنی وەزیـــــــــرە بە ی ەـســــــــان . 4

ژمـارەی پرواتـت سـەبارەت بەو تەوەرانەی و  نـتروم رك ەبە ە ا بە زان ـاری و ە سەەە و  ئاماەەررەنی ەكسرـی هەر وەزارەت

نروان حكومەتی هەریم و حكومەتی ف درای  رە ت ایـدا  شـەەی  رە پەیوەندیدارن بە رێشە هەڵپەسێرەراوەسانیتيان ەزار ەو 

زان اری و ژمارەسان بخری ە وو لەگەڵ پێشن ار و  اسپارەەی پرواتت بـی اارەسـەرررەنی ئەو رێشـانە و ەەست یشـاندرەنی 

 .رانیز ەو  ینەنجومەئ یتیەسدرتار  یب ەانی ار  و زان نتروم رك ە وەئ یررەنەوانو  ە اواراروەی ەەسەوری و  انونی
 

 .نەرەە ێجەبرە ەار ڕیب  ەئ سانەدار یندەو ەیپ ەنیەو ل  تەزار ەو . 5
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