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 بڕیــــاری ئەنجومەنی وەزیــــران

 1/7/2222 لە( ٦2)ژمارە 
 
 

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

ــــنایی كۆنووسو ، پالندانان ی ر يز ەو بەڕێز  ی ار یشنێپ رەسەو ل ،هەمواركراو 1992 ی ی كۆبوونەوەی ئاسایـلەبەر ڕۆشـ

 :دا بە ئەنجومەنی وەزیران بڕیاری ، 1/7/2222لە ( 32)ئەنجومەنی وەزیران ژمارە 

 

 ۆبـ كێـر ەبڕێوەك ( ى كوردسـتانـلـ  هەرێمـ تـایبە کەرتـی  -کەرتی گشتی هاوبەشیی چوارچێوەی )پەسەندکردنى  .1

 .کە وێنەیەکی هاوپێچی ئەم بڕیارەیە هاوبەشیی کەرتی گشتی و کەرتی تایبە  یكردنێجەبێج

 

ـــانی .2 ــ ــ ـــا  ) پێکهێنــ ــ ــ ــــومەنی بــ ــ ــ ــــیی ىئەنجـ ــ ــ ــ هاوبەشـ ــ ــ ــــیك ۆبـــ ــ ــ ــــت ەرتـ ــ ــــیك - یگشـــ ــ ــ ـــا ەرتـ ــ ــ ــــران یبە تــ ــ ــ ــــومەنی وەزیـ ــ ــ بە  (لە ئەنجـ

ــــران و ــ ــ ــ ــ ــــومەنی وەزیــ ــ ــ ــ ــ ــــەرۆکی ئەنجـ ــ ــ ــ ــ ــــز ســ ــ ــ ــ ــ ــــەرۆکایەتی بەڕێـ ــ ــ ــ ــ ــــەرەکی  سـ ــ ــ ــ ــ ــاڵی ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــــتە بـ ــ ــ ــ ــ ــــوارەوە کە دەبێــ ــ ــ ــ ــ ــــزانەی بـ ــ ــ ــ ــ ئەم بەڕێـ

 :لە وەزارەتی پالندانان (یبە تا ەرتیك - یگشت ەرتیكیەکەی هاوبەشیی )پەیوەندیکردنی 

 . بەڕێز جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران، جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی با  ( أ

 .ئەندام -بەڕێز وەزیری دارایی و ئابووری   ( ب

 .ئەندام -بەڕێز وەزیری پالندانان ( ج

 .ئەندام -بەڕێز سەرۆکی دیوانی ئەنجومەنی وەزیران ( د

 .ئەندام -سەرۆکی دەستەی وەبەرهێنان بەڕێز ( ه

 .یـی تایبەتمەندێتـدیدار بە پڕۆژەکە بەپێبە بەشداریکردنی وەزیری پەیوەن ( و

 

 - یگشــت یرتــەک ییشــەهاوب ەیو ێــچوارچ) ییاســای یشــت ڕ دوا دا تــداەرفەد نیكتـــر ینز  ەپالنــدانان ل یتــەزار ەو  تێــبەد .3

 ەل ەك ەیەیو ێـــچوارچ وەئ یچـــاوكردنڕە ەب ەو ەتێژ ڕێـــداب وەیـــڕەپ ی واز ێشـــ ەب( كوردســـتان یـمـــێر ەلـــ  ه  ەبیتـــا یرتـــەک

 .كرا ندەسەپ دارانیز ەو  ینەجومنەئ ەیو ەبوونۆ ك

 

 یبارزان مەسرور

 رانیز ەو  ینەنجومەئ یك ۆ ر ەس


