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 بڕیــــاری ئەنجومەنی وەزیــــران

 ٣١/5/0202 لە( 5٦)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
 

 ی و جێگــــــر ســــــەرۆجی ئەنجــــــومەنی وەزیــــــران  بە سەرپەرشــــــتتە ڕاســــــتەوە ی هەردوو بەڕێــــــ ان ژنەیەكـپێكهێ ــــــانی ل ــــــ :یەکەم

تــــــایبە  بە  ٦/٣٣/02٣9لە ( ١١)بــــــ  مەبەســــــتەجانی بڕیــــــاری ئەنجــــــومەنی وەزیــــــران ژمــــــارە  ســــــەرۆجی ئەنجــــــومەنی وەزیــــــران

ڕێکخسـت ەوەی بـ   هەروەهـاو  کەری حکـومە  و مـ  و و وەسـوی وەزیوـی،چاکسازی جارگێڕی و هەیکەلبەندی نوێی پەیـ

لە هەرێمــی جوردسـتان بە ئاڕاسـتەی کەمکـردنەوەی ئەو ج ـاوازی ە زۆرەی لە  ی نـو  (سلم الرواتب)هەیکەل  ەتی مووچە 

 :ەوارەوە شێوەیەیم و بە بە شێوەیەجی دادپەروەرانە نێوان بەرزترین ئاستە مووچە و ن متری ـی هەیە

 .وەزیری دارا ی و ئابووری  .٣

 .وەزیری پ ندانان .0

 .وەزیری جار و جاروباری ج مەاڵیەتی .١

 .وەزیری هەرێم ب  جاروباری دانوستان لەگەڵ حکومەتی ف دراڵی .4

 .سەرۆكی دیوانی ئەنجومەنی وەزیران .5

 .سكرتێری ئەنجومەنی وەزیران .٦

 .سەرۆكی فەرمانگەی هەماهەنگی و بەدواداچوون .7

 .رانیز ەو  ینەنجومەئ یك ۆ ر ەس ی گر ێج  ەڕێب ەی گینووس ەل ی تر ەمی  با ەیژ ڕۆ پ ی ار  رشتەرپەس .٨

 .رانیز ەو  ینەنجومەئ یتیەكاۆ ر ەس یوانید ەل ی ار  زان یایژ   لە  ەت ەیرمانگەف یك ۆ ر ەس .9
 

دەرئەنجامی جارەجان ـان بـ  ئەنجـومەنی وەزیـران  و جێبەجێ دەکەنئەم بڕیارە وەزارە  و الیەنە پەیوەندیدارەجان  :دووەم

یش جاری بەدواداچوون ئەنجام دەدا  و ئەنجـومەنی وەزیرانـی فەرمانگەی هەماهەنگی و بەدواداچوون و کەنەوەبەرز دە

 .لێ ئاگادار دەجاتەوە

 

 

 یبارزان مەسرور

 رانیز ەو  ینەنجومەئ یك ۆ ر ەس


