بڕیاری ئەنجومەنی وەزیران
ژمارە ( )١٥٥لە 0200/٦/١٥
پشتبەست بـە حوکمەکانی ماددەی (هەشـتەم) لە یاسـای ئەنجـومەنی وەزیرانـی هەرێمـی كوردسـتا ممـارە ()3ی

ممـــارە ( )22١١لە  1٢11/2/23کە ئاڕاســـتەە

ســـاڵی  2991هــــەمواركراو ،و ئامـــامە بە نووســـراوە وەزارەنـــۆ نـــاو

سەرۆکایەنۆ ئەنجومەنۆ وەزیرا کرابوو ،و ئامامە بە ک بوونەوەی ئەنجومەنی وەزیرا ممـارە ( )١٤لە ،1٢11/٦/2١

و لەسەر ڕاسپاردەی لیژنەی وەزاریی پێکهانوو بە بڕیاری پێشـووی ئەنجـومەنی وەزیـرا ممـارە ( )١3لە 1٢1٢/22/1١
بە سەرۆکایەنی بەڕێز وەزیری ناو

 ،ئەنجومەنۆ وهزیرا بڕیاری دا بە:

 .2ڕاسپاردنی وەزارەنەکا ب ڕێگریکرد لە هەر زیادەڕۆیی و دەستدرێژییەک بـ موڵکـداریی كرتيـتەانەکا یـا
هەر هاوواڵنییەکی دیکە لە هەرێم و ڕێـگە بە هـیک کەو و وـروو و نیەنێـ

هەوڵی نێکدانی بەیەکەوەمیا بدات و ستەم و زۆرداریی لە ەڵ

نەدرێـت لەمێـر هەر ناوێکـدا بێـت

بکات ،و جە تکرد لە جێبەجێکردنـی یاسـای

پاراستنی مافی پێکهانەکا لە هەرێمی کوردستا -عێراق ممارە ()١ی ساڵی  1٢2١لە ناویشیاندا وشـ و برایـانی
کریيتیا وەک هاوواڵنی ڕەسەنی کوردستا .

 .1ڕاســپاردنی بەڕێــزا وەزیــرە هەرێــم ب ـ کاروبــارە پەرلەمــا و وەزیــرە وواســتنەوە و وەیانــد و ســکرنێرە
ئەنجومەنۆ وەزیـرا بـ پێـدانوونەوە بە بڕوەکـانۆ ڕەشنووسـۆ ئەو بڕیـارەی لەنیە بەڕێـز وەزیـری نـاو

ک بوونەوەی ئەنجومەنی وەزیرا

لە

رایەڕوو ب هەما مەبەست بـ دڵنیـابوو لە دمنەبـوونۆ لەوە دەسـتوور و

یاسا بەرکارەکا ناوەکو لە ک بوونەوەە داهانووە ئەنجومەنۆ وەزیراندا بڕیارە پێویيتۆ لەسەر بدرێت.

 .3ڕاسپاردنۆ وەزارەنۆ کشتوکا و سەرناوەکانۆ ئاو بە هەماهەنگۆ نیەنە پەیوەندیدارەکا و کەسـانۆ پيـپ ڕ
و شارەزاە نـاو

یۆ و بیـانۆ بـ ئامـادەکردنۆ پڕۆپ زەڵێـ

بـ دامەزرانـدنۆ ناوەنـدێکۆ کشـتوکاڵیۆ مـ دێر و

پێشکەونوو بە ووێرەە مەرج و پێوەرە جیهانییە کارپێکراوەکا و زانيتی سـەردەم و لە شـوێنێ

کە شـیاو بێـت

ب ئەم مەبەستە و نا ئەم بابەنەش یەکالیۆ دەکـرێتەوە هێمـاە مـامەڵەنەکرد (إشـار الججـز و عـدم الت ـر )

لەسـەر نەواوە ڕووبەرە ئێيــتاە ناوەنــدەکە دادەنرێـت و هــیک ڕەفتــارێکی لەســەر ناکرێـت بـ هــیک مەبەســتێ
ولەنیە هیک کەو و نیەنێکەوە.

 .٤وەزارەت و نیەنە پەیوەندیدارەكا ئەم بڕیارە جێبەجێ دەكە .
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