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 بڕیــــاری ئەنجومەنی وەزیــــران

 ٧/١/020١ لە( ٨٧)ژمارە 
 
 

ی ساڵی (3)لە یاسای ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێمـی كوردستان ژمارە ( هەشتەم)شتبەست بە ئەحكامـی ماددەی پ

ــــوار راو   ١990 ــ ــ ــ ــــارە هەمـ 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 ــــی كوەـ ــ ــ ــ ـــــا ی كونووســ ــ ــ ــ ــ ــ لە ( 49)و لەبەر ڕۆشــ

 :ا بەر بڕیارد  020١/٧/١

هێزێکـــی بە هەمـــاهەنوی وەزارەنـــی دارا ـــی و ئـــابووری پێشـــمەر ە کاروەـــاری ڕاســـداردنی هەردوو وەزارەنـــی نـــاو و و  .١

رتن لە هەر پێشــێاکاری و ســەر ێ ی و ـکـارێکی نایاســا ی لە ســەرەەم دەروازە  ــتــایبەو و هــاوەەک پێنن ێــڕن بــو ڕێ ە

 .وازی بە بێ ەیا سـوورییەکانی هەرێمی کوردستان

ــــهئەو  .0 ــــەهزە ـێــ ـــڕ ەی اوەەشــ ــــی بـــ ــ ــــ ەهێڕ ێت(١)ی بەپێـ ــــارە پێنــ ــــ ی  ی ئەم بڕیــ ـــانونی پێو  ــ ــ ــــەننی  ـ ــــو  هەیەدەســ بــ

ـــاری نا ـــــانونی لە ســـــەرەەم  ـــان و بەرەنوـــــارەوونەوەی  ا ـــــاجەێ ی و ـك ــا و ڕێکارەـکــــان لە دەروازەـک ەێبەەێنردنــــی یاســـ

 .دەروازەکان بە بێ ەیاوازی 

ــــ ی  .3 ــ ــ ــ ــــتـەوەی  رێبەسـ ــ ــ ــــو ڕێن  ـــ ــ ــ ــ ــ   دراون بـ ــ ــ ــ ــــارانەی  ە پێشـــ ــ ــ ــــی ئەو بڕیـــ ــ ــ ــ ــــەر ەێبەەێنردنـ ــ ــ ــــردنەوە لەســـ ــ ــ ەە تنـــ

ەێ ـــــری بەڕێــــز  ڕاســـــداردنی و او و بەرژەوەنـــــ  ی  شــــ یهــــ زمەتوــــوزار ی دەروازە ســـــوورییەکان  بە ڕە ـــــاو ردنی دا

ــــ ـ ەی  ــ ــــیی نووسـ ــــرانبەر رســـ ــ ــــومەنی وەزیـ ــــەرۆکی ئەنجـــ ــ ــــومەن سـ ــ ــــو ئەنجـ ــ ــــنێ  بـ ـــادە ردنی پرێزنتەۆشـــ ــ ــــران بە ئامــ ــ ی وەزیـ

نووسـ ـ ەی تـایبەنی ســەرۆ  / سـەبارەو بە هەنواوەکـانی ەێبەەێنردنـی بڕیـاری سـەرۆکایەنی ئەنجـومەنی وەزیـران

ــــارە  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــران ژمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــانەی  ە لە دەروازە  3/١١/0202لە ( 0١١2)وەزیــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــتـەوەی ئەو  زمەتووزارییـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــایبەو بە ڕێن  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تــ

 .نسـوورییەکانی هەرێمی کوردستان بە شێوازی  رێبەست پێشنەک دە رێ

 .ئەم بڕیارە ەێبەجێ دە ەنسەرەەم وەزارەو و الیەنە پەیوەن ی ارەکان  .4
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