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 بڕیــــاری ئەنجومەنی وەزیــــران

 ٣٢/١٣/٣2٣2 لە( ٨٥)ژمارە 
 
 

 ١99٣ی ســـــا   (٢)لە یاســـــای ئەنجـــــوومەنی وەزیرانـــــی هەرماــــــی  ور ســـــ ان ژمـــــارە ( هەشـــــ ە )شتبەســـــئ بە ئەی امــــــی مـــــا  ەی پ

 :ا بەر بڕیار  ،٣٢/١٣/٣2٣2لە ( 4٨)و لەبەر ڕۆشـــــنایی  ۆنووسـی  ۆبوونەوەی ئاسایی ئەنجومەنی وەزیران ژمارە هەمواركراو، 

کۆبـــوونەوەیەکی بـــایبەجی ئەنجـــومەنی ئـــابووری بە مەبەســـشن ارـــتنەڕووی نیشـــادار و ئە ەرەـکــانی ئاما ەـکــاری  دانیئەنجامـــ .١

و  یراســـــــەڕر نی  ٣2٣١نــــــڕۆژە یاســــــای بــــــو رەی  شــــــشن هەرم ــــــن کور ســــــ ان بــــــۆ ســــــا   بــــــۆ  ەنیەڕر نــــــی ڕەشنوو ــــــ ن یەڕەمــــــی 

 .کخرتنەوەی  اهاتبایبەت بە ڕم(  ارایی و ئابووری، نالندانان)هەر وو وەزارەجی ی کانەنیشادار 

نێکهێنــــانی لدـــــەنەیەپ بە سەرەەرشــــشن بەڕمــــو وەزیــــری  ارایــــی و ئــــابووری و ئەنــــدامێشن ئە  بەڕمــــوانەی اــــوارەوە بــــۆ ئاســــان اریی  . ٣

بە  ٣2٣١نـــــڕۆژە یاســـــای بـــــو رەی  شـــــشن هەرم ـــــن کور ســـــ ان بـــــۆ ســـــا    ەنیەڕر نـــــی هـــــێاە  شـــــ  دەکانی ڕەشنوو ـــــ ن یەڕەمـــــی 

 :بارو ۆخ   ارایی و ئابووری هەرم ن کور س انڕەچاوڕر نی بایبەباەندیی 

 .وەزیری نالندانان ( أ

 .وەزیری هەرمم بۆ کاروباری  انوس ان لە ەڵ ی ومەجی فددراڵ ( ب

 .سەرۆکی  یوانی ئەنجومەنی وەزیران ( ج

 .سکربێری ئەنجومەنی وەزیران (  

 .سەرۆکی فەرمانگەی هەماهەنگی و بە وا اچوون ( ه

ۆبـــوونەوەی ئەنجــــومەنی ی ســـەرەوە  ەرئەنجــــامی کارەکاندـــان بە ڕانۆربێـــ  نیشــــکە  بە ک(٣)ەنەی ئاماژەنێـــدراو لە بــــڕ ەی ـلدـــ . ٢

 .دراوەئاماژەی نێ ی سەرەوە(١)لە بڕ ەی ئابووری  ەڕەن وەپ 

ڕاســـــــــــــگار نی فەرمـــــــــــــانگەی هەمـــــــــــــاهەنگی و بە وا اچـــــــــــــوون بـــــــــــــۆ ئامـــــــــــــا ەڕر نی ڕانۆربێـــــــــــــ  ســـــــــــــەبارەت بە بەرەوەی ـــــــــــــ وون و  . 4

مکخرــتنەوەی ســەبارەت بە ڕ  ٣2٣2و  ٣2١9ئاســشن رێبەرێکر نــی ســەررە  بڕیارەـکـانی نیشــەر  راون لە ســاننی  ئاســ ەنگەکانی

 نەیوەندیـــدار یکر نی وەزارەت و الیەنـــیـــاری  اهـــات و اەررددەـکــان و چاڕرـــازیدەکانی بـــواری  ارایـــی  شـــشن و وەزیـــ ەی  شـــشن و 

بـــــــۆ ســــــکرباریەجی ئەنجـــــــومەنی وەزیــــــران بـــــــا لە کۆبوونەوەـکـــــانی  اهـــــــابووی  بە رێبەرێکر نــــــی ئەو بڕیــــــارانە، و نـــــــار نی ئەو ڕانــــــۆربە

 .ن بڕیاری نێویرتدان بۆ وەربگیرێئئەنجومەنی وەزیرا

 .ئە  بڕیارە رێبەجێ  ەڕەنوەزارەت و الیەنە نەیوەندیدارەکان سەررە   . ٥
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