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 بڕیــــاری ئەنجومەنی وەزیــــران

 ٣١/5/0202 لە( 55)ژمارە 
 
 

ی ساڵی (١)مارە لە یاسای ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێمـی كوردستان ژ ( هەشتەم)پشتبەست بە ئەحكامـی ماددەی 

ــــوار راو ٣990 ــ ــ ــ ــ ،هەمـ ــ ــ ــ ــ ــــ ا ی ك نووسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــارە ـو لەبەر ڕۆشــ ــ ــ ــ ــــران ژمــ ــ ــ ــ ــــومەنی وەزیـ ــ ــ ــ ــا ی ئەنجـ ــ ــ ــ ــ ــــوونەوەی ئاسـ ــ ــ ــ لە ( 0٨)ی ك بـ

 :به دا ی ار ڕیب رانیز ەو  ینەنجومە، ئ5/0202/٣١

 

وەزیـری هەرێـب بـ   اروبـاری دانوســتان )ڕاسـااردنی سـەرمەم وەزیـرە بەڕێاە ـان بە هەمـاهەنگی لەەەێ بەڕێـاان  .٣

ــــ راڵی ــ ــ ــــومە ی   ـــ ــ ــ ــــ ا)و  (لەەەێ حکـــ ــ ــ ــــتان لە بە ـــ ــ ــ ــــی  وردســـ ــ ــ ــ ــــومە ی هەرێمــ ــ ــ ــــوێ ەرایە ی حکـــ ــ ــ ــــەت نـــ ــ ــ ــــەردانی ( بەرپرســـ ــ ــ ســـ

ـــان بـــــجەن لە ئەنجـــــومەنی ــــ ی ە ان و  هاوتا ان ــ ــــ راڵی بـــــ   تەو ردنـــــی  ەیوەنـ ـــابح ەی نـــــوای حکـــــومە ی   ـ ــــی ـ ـ وەزیرانـ

وان حکــــومە ی   ــــ راڵی و حکـــــومە ی هەرێــــب بە  ێشـــــ  اری ێـــــ ێشجەشــــجردنی دۆســــهت  ێشـــــە هەناەســــ  دراوە انی ن

یە خســت ت و  ی تایبەتمەنـ تەت هەر وەزارەتێــە بەم ـاـگونجـاو لەســەر ئاسـەت ســەرمەم  ەرتە م اوازە ـان و بە ێــ

لـــێجەوتە ســـەرهەن انی هەونەـ ــان بـــ  ئەو اەیرانـــانەی ڕووبەڕووی هەردووەیەن بـــوونەتەوە بەتـــایبەتح  لە دوای 

 .و دابەزی ت بەرچاوی نرخی نەوت لە بازاڕە انی میهان ا( ٣9-  ڤ  )دارا ی و ئابووری ە انی ڤایرۆسەت   رۆنا 

ح  و  ەرمانگەی هەماهەنگی و بەدواداچـوون ێ دە ەنمێبەجئەم بڕیارە وەزارەت و ەیەنە  ەیوەن ی ارە ان  .0

 . اری بەدواداچوون ئەنجام دەدات و ئەنجومەنی وەزیرانی لێ ئاگادار دە اتەوە
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