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 بڕیــــاری ئەنجومەنی وەزیــــران

 ٥٢/٥/٥2٥2 لە( ٤٨)ژمارە 
 
 

 299٥ی ساڵی (3)مارە لە یاسای ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێمـی كوردستان ژ ( هەشتەم)پشتبەست بە ئەحكامـی ماددەی 

بەســـــتە انی و لەســـــەر ارشـــــوواری هەردوو وەزارەەــــی اەروەردە و توێژـــــینی بـــــا  و  ــــوێ یژەوەی زان ـــــ   بـــــ  مە ،هەمــــوار راو

ی ك نــــوونەوەی ئاســــاۆی ئەنجــــومەنی وەزیــــران ـو لەبەر ڕ شـــــــــژاۆی ك نووســـ، (  ر نــــا)ت پـــارێلی لە بوونــــوونەوەی یایر  ــــ   

 :به دا ی ار ڕیب رانیز ەو  ینەنجومە، ئ٥٢/٥/٥2٥2لە ( ٥3)ژمارە 
 

ی و ـحکوم)اەروەردە  لە سەرجەم ناوەنیە انی توێژین و باخچە و قو ابخانە و اەیمانگا انی سەر بە وەزارەەی .2

دەبرتە  22/3/٥2٥2شەممە ڕێکەوەی سر اوە و ڕ ژی  ٥٢/٥/٥2٥2لە ڕ ژی چوارشەممە ڕێکەوەی ( ئەهلی/ ناحکومی

 ٥٤/3/٥2٥2شەممە سر، و ڕ ژی (بەهارتوێژینە لە پشووی سا نەی  ٥3/3/٥2٥2 -22ڕ ژانی )و  ،پشووی فەرمی

 .لەو شوێژانە دەستپێیە ا ەوە توێژین
 

لە ( حکومـی و  ایبە ە ان)زانک  و اەیمانگا انی سەر بە وەزارەەی توێژینی با  و  وێ یژەوەی زان    جەم سەر لە  .٥

ی ــــــــــــــــــــــەرمــــــــووی فـــــــە پشـــــــــــدەبرت 32/3/٥2٥2ی ـشەممە ڕێکەو سر اوە و ڕ ژی  ٥9/٥/٥2٥2ڕ ژی شەممە ڕێکەوەی 

شەممە چوار ، و ڕ ژی (ربەهاتوێژین لە لەت  دەگرێت وەک پشووی سا نەی  ٥3/3/٥2٥2 -22کە ڕ ژانی )

 .لەو شوێژانە دەستپێیە ا ەوە توێژین ٤/٥2٥2/2
 

بەڕێلان هەردوو وەزیری اەروەردە و توێژینی با  و  وێ یژەوەی زان    دەسە ەی قەرەبووکردنەوەی ئەو  .3

 .٥2٥2 - ٥229 یڵی توێژینسا ب ڕ ژانەیان هەیە کە بە پشوو ئەژمارکراون 
 

دایەنگە و توێژینگە و اەیمانگا انی سەر دەوامی وەزارەەی  ار و  اروناری   مە یەەی دەسە ەی ڕێکخ تژەوەی  .٤

 .و مەبەستە انی دەرچوونی بە وەزارە وان پێ دەدرێت بە ڕەچاوکردنی بڕگە انی ئەم بڕیارە
 

لەو شوێژە حکومووانەی لە ( انی پشووی ئاساۆی سا نەجگە لە ڕ ژ )تەرجکردنی شای تەی داراۆی وانەبێـ ان  .٢

ب  دەکرێن ئەو ڕ ژانەی کە بە پشووی فەرمی ئەژمار ی سەرەوە ئاماژەیان اێیراوە بەردەوام دەبرت ب  (2)بڕگەی 

 . (  ر نا)ت پارێلی لە بوونوونەوەی یایر     مەبەستە انی 
 

 .ێ دەکەنجێبەجئەم بڕیارە وەزارەت و الیەنە اەیوەنیییارە ان  .٢

 
 

 یبارزان مەسرور
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