بڕیاری ئەنجومەنی وەزیران
ژمارە ( )١٦٧لە 0200/٩/٧
پشتبەست بـە حوکمەکـن ی مـنددەی (هەشـتەم) لە ینسـنی ئە جـومە ی وەزیرا ـی هەرێمـی كوردسـتن ممـنرە
()3ی سنڵی  2991هـەمواركراو ،و ئنمـــنمە بە کۆبوو ـــــەوەی ئە جومــــە ی وەزیـرا ممــنرە ( )92لە ،1٢11/9/٧
ئە جومە ى وهزیرا بڕینری دا بە:
 .2هەردوو وەزارەتــی پەروەردە و خوێنــی ی بــنت و تــوێیینەوەی زا ــتی خشــتەی پایاوی ــتی و بــود ەی
پاوی ت و پاشنینرەکن ین بۆ ڕێکخ تنەوە و گۆڕا کنری لە هە یێک ڕێکنر و پرۆسەی بەڕێوەبرد ی دارایی بۆ
دەسپاکی سنڵی خوێنی ی وێی  1٢13-1٢11بنار بۆ سەرۆکنیەتی دیوا و سکرتنریەتی ئە جومە ی وەزیـرا
لە منوەیەک کە لە 2١ی ئەیلولی  1٢11تاپەڕ ەکنت تن پۆلان بکرێن و بە هەمنهە گیی وەزارەتە تنیبەتمە ـیەکن
پاشنینر و داواکنرییەکن گەتڵە بکرێن و ئنڕاستەی ووسینگەی بەڕێز سـەرۆکی ئە جـومە ی وەزیـرا بکـرێن
بۆ بڕینردا ی کۆتنیی بە مەر اک لە ڕۆمی 2ی تشرینی یەکەمی  1٢11تاپەڕ ەکنت.
 .1گر گیــــیا بەو بنبەتــــن ەی کە ڕەهە ــــیی یشــــتمن یین هەیە لە نویشــــین یا ئەوا ەی پەیوە ییــــیار بە
چنودێریکرد و بەدواداچوو ی قوتنبخن ە و زا کـۆ و پەیمن گـن و دامەزراوە و نوە ـیەکن ی خوێنـی لە ڕووی
مەترســییەکن ی ببوبــوو ەوەی مــنددە هۆشــبەرەکن و خــوارد ە کوولییەکــن و مەترســییەکن ی بەکنرهانــن ی
چەکــی بــڵ مــۆڵەت و خــراێ بەکنرهانــن ی ئنمارەکــن ی پەیوە ــییکرد و بــرەودا بە کلتــوری پیکەوەمیــن و
یەکترقبوڵکرد و پنراستنی مینگە و سروشت و بەفیڕۆ ەدا ی سنمن ی ئنو و خۆشەوی تیی یشتمن .
 .3ەختکــرد ەوە لەســەر بڕینرەکــن ی پاشــووی ئە جــومە ی وەزیــرا کە پاوی ــتە وەزارەتەک ـن بە ــییی
کــنربکە بــۆ زیــندکرد ی داهــنتە نوخۆییەکن یــن تــنوەکو بتوا رێــت ــنرێکی دیــکە تەرخــن بکرێتەوە بــۆ
ابە اکرد ەوەی ئەو پڕۆما ەی خزمەتگوزاریی گشتیی لە نویشـین یا خوێنـی و پەروەردە و خوێنـی ی بـنت
کە لەمین ەی ڕاپۆرتی هەردوو وەزارەتیا ئنمنمەین پایراوە.
 .٤وەزارەت و الیە ە پەیوە یییارەكن ئەم بڕینرە ابە ڵ دەكە .
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