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 بڕیــــاری ئەنجومەنی وەزیــــران

 ٩٢/7/٩2٩2 لە( 7٣)ژمارە 
 
 

ی ساڵی (٣)مارە لە یاسای ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێمـی كوردستان ژ ( هەشتەم)پشتبەست بە ئەحكامـی ماددەی 

ــــوار راو 2٢٢٩ ــ ــ ــ ــــو  ،هەمـ ــ ــ ــ ــــ ا ی ك نووسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــارە ـلەبەر 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 ( ٣5)ی ك بـ

 :دا بە ئەنجومەنی وەزیران بڕیاری ، ٩2٩2/7/٩٢

ــــاد ردنی  .2 ــ ــ ــ ــــ  زیــ ــ ــ ــ ــــ و  ە    . د)بەڕێـــ ــ ــ ــ ـــرەوعەبــ ــ ــ ــ ــ ــــوون (خەســ ــ ــ ــ ــــاهەن ی و بەدوادا ـــ ــ ــ ــ ــــانوەی هەمــ ــ ــ ــ ــــەرۆ ی مەرمـــ ــ ــ ــ لە  ســ

ــ مێتیابــــ  ئەنـــ ەرۆ ایەتی ئەنجــــومەنی وەزیـــران ســـ حکــــومەتی م ــــ راڵی  ڵدانوســـتان لە ەتـــایبەە بە دۆســــ ی ژنەی ـل ــ

ــــەبارەە بە  ــ ــ ــــسـ ــ ــ ــــ ارەی هەرێمــ ــ ــ ــــتانر ە انی دەرەوەی ئ ـ ــ ــ ــــاو ە  وردســ ــ ــ ــــتانـنــ ــ ــ ــــاری  ی  وردســ ــ ــ ــــاتوو بە بڕیــ ــ ــ ــــووی پێکهـ ــ ــ پێشــ

  .٣2/7/٩22٢ لە( 7)ئەنجومەنی وەزیران ژمارە 

ــــ اردنی .٩ ــ ــ ــ ڕاســ ــ ــ ــ ــــ ژنەی ـل ــ ــ ــ ـــڕ ەی  او لەر ئاماژەپێــ ــ ــ ــ ــــەرەوە  ی(2)بـ ــ ــ ـــاوەی  ە ســ ــ ــ ــ ـــار( 2١)لە مـ ــ ــ ــ ــــواردە ڕۆژی ـ  ــ ــ لە دوای   ــ

ســەبارەە بەو پێشــ  ار و ســەرنک و م کانی مـــانەی لە  بــ ەن پێو ســت ئەنجــام یدیراســەپشــووە انی ژەژنــی اوربــان 

ــــوونە ــ ــــومەنوەی   بــ ــ ــــرئەنجــ ــ ــــرانەڕوو، و دواتــ ــ ــــران خــ ــ ــــ  بە ی وەزیــ ــ ــــە ەیان  ڕاپ رتێــ ــ ــــامی دیراســ ــ ــــکە دەرئەنجــ ــ بە  پێشــ

 .بکەنان ئەنجومەنی وەزیر 

نـــوێ ەری  ،ی دادیـــر وەز  ،وەزیـــری  اروبـــاری شـــەه  ان و ئەن ـــالکراوان) نابەڕێـــ   لە ەڵە ـژنل ـــهەمـــان  ڕاســـ اردنی .٣

ــــومەنی دادوەری  ــــەرۆ ی ،ئەنجــ ــــ ی ە انی دەرەوە ســـ ــــانوەی پەیوەنـــ ــــەرۆ ی  ،مەرمـــ ــــرۆ ســ ــا ی مـــ ــ ــــتەی مـــ ــــ  ، دەســـ و بەڕێـــ

ڕاپ رتێــــ  بــــ  ئامــــادە ردنی  (بەرپرســــۆی ئ مرتــــۆی تــــایبەە بە وەپمــــ انەوەی ڕاپــــ رتە نێودەو ەتر ەـ ـــاندی ـــ ار زێبــــاری 

ــــتانر ە انی  ــ ــــاو ە  وردســ ــ ــــــ  لە نــ ــــت ی داعــ ــ ــــراوی تی ۆر ســ ــ ـــانی ڕێکوــ ــ ــ ــــان نی تاوانەـ  ــ ــابەتی بەژ   سای ناســ ــ ــ ــــەر بــ ــ لەســ

م بـــارەیەوە و ڕە ــــاو ردنی لە نەتەوە یە ورتووەـ ـــانی ـت مـــدوا هەو ەـ ــانی و  ی  وردســــتانـی هەرێمـــدەرەوەی ئ ـــ ارە

 ە لە  ـابر ەی  ی داعـ ـڕێکوـراوی تی ۆر ست ـنە انی ژنەی باپی بەژ   سای ناسان نی تاواـ ار و  اال   ە انی ل 

بــــ   وەزیــــری  اروبــــاری شــــەه  ان و ئەن ــــالکراوانبە ســــەرۆ ایەتی بەڕێــــ   ی  وردســــتانـهەشــــتەمی حکــــومەتی هەرێمــــ

 .پێشکەشکردنی ڕاپ رتە ە بە ئەنجومەنی وەزیران پێکهێن ابوو، وهەمان مەبەست 

 .ئەم بڕیارە ژێبەجێ دە ەنسەرژەم وەزارەە و الیەنە پەیوەن ی ارە ان  .١
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