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 بڕیــــاری ئەنجومەنی وەزیــــران

 72/11/7019 لە( 38)ژمارە 
 
 

 

ـــــت بە ئەحكامـــــــــــــپشتبەس ـــــلە یاس( هەشــــ ە )ی مــــا  ەی ــــــــــ ای ئەنجــــوومەنی وەزیرانــــی هەردســـــی رور ســــ ان ژمــــارە ــــ

نی بڕیاری ئەنجومەنی وەزیران ژمـارە انكاری جێبەجێكر ـــــــــــــی ئاسـ ــــــــــبە مەبەسو هەمواركراو،  1997ی ساڵی (3)

ە  ســـــــەریرایەتریە ژمــــــــارە ــــــــــــــــــانی ئــــــــــــــــــــاتوو بە فەرمـــــــــــــــــــــژنەی  ێكهـنیاری لیـــــــــــــــــــــــــــ، و لەســـــــەر   ش30/2/7019لە ( 9)

ـــن و یەك  ــــ ــــــــــتــایبەب بە كدك   13/10/7019لە ( 2003) ەوەی ســەرجە   اهاتەـرـان ـــــــــــــەكاندنــــــــــــ نەوە و گــــــــــــ

انی نەبەســاواو ـــــــــــــــی وەزارەب و الیەنەكــــــــــــــراوی خەرجـــــــــــەوەی تەرخانكـــــــــوونـــــبـ  وەزارەیــی  اراوــی و ئــابووری و  ێدا 

ای ــــــــــــــــــــــــــودرەی یاســـــــــــی و ئەولەویەتەـرـــــــان، و بەگـ ـــــــــــــــــــای  ێداوو ـــــــــــــــــــــەر بنەمــــــــــــــــــــ نەوەی لەســــــــــــــــــــــــبە وەزارەب و  اكش

ـــــــناوی ر نووبــــــی  ر  ــــــوونەوەی ، 1910ی ســــــاڵی (78)  ژمــــــارە( العامــــــ قــــــانون ملحــــــو  ا  اســــــباب ) و لەبەر كیشــــ

 :، بڕیار را بە72/11/7019لە ( 15)ئاساوی ئەنجومەنی وەزیران ژمارە 

 ییەاڵسە وەزارەتەران و الیەنەرانی نەبەساواو بە وەزارەب ب   یكر نەا ی رشانكر نی میكانیزمی  ەستن :یەكەم

 ەار ڕیب  ەئ ی(  یەس) ەیگڕ ب یـێ ەبیان يئەو كدژەیەی كە ب یان  یاریكراوە لە  اهایی ناوخ   رەسەل رجكر نەخ

 :ت بە  ەو ەخوار  ەیەیو ێش  ەب

لە بــانكە حكــومی و ئەهكییەـرـان كە بــ  مەبەســ    (  ــابابرحــ د ا ) ەـرـانر ائەژمشــیكر نەوەی كەســیدی  .1

 .ەهاتوو  ەار ڕیب  ەئ ی(  یەس) ەیگڕ ب ەل كەو  ئەو  اهاتانە كراونەتەوە ی دراو ێ ەئاماژ كدژەی 

ی سەرەوە ب  سەر ئەژمێوی وەزارەیی  اراوـی و ئـابووری (1)گواستنەوەی كەسیدی ئەو ح ابانەی بڕگەی  .7

   ژمێوـرــــــــاری  یاریـــــــــدەكردت و ت مـــــــــاركر ن و ئامـــــــــاژە ێكر نی لە تەرازووی كە لەالیەن بەكدـــــــــوەبەرایەیی گشـــــــــ

 .ەوە 1/17/7019 ێدا وونەوە لە 

راوە  ەنــدی بە ـئەو  اهاتــانە بە شـێوەی مانەــانە  ەنـدی بە  ەك وەرگیــ( حر ـایی)ری ـ یـاریكر نی ئەژمێــ .3

 .ەانە او ئاماژەی پێ بدردت لە تەرازووی  ێدا وونەوەی مان ،نەخ رنە وەر ەگیوێت

 بەزار ەو  ەب ســــاواوەبەن ینــــیەال يــــان ســــەر ئەو بــــڕە  اهــــاتەی وەزارەب ەلی ـرـــانەخەرجی یــــاریكر نی جــــ ری  .1

 .مانەانە هەیەیی

 .ت ماركر نی ئەو خەرجییانە لە تەرازووی  ێدا وونەوەی مانەانە لەسەر ئاس   فصل و ما ەران .5
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 :وە ئە  كدكارانەی خوارەوە جێبەجێ  ەكردنی سەرە(یەكە ) ب  مەبەس ەرانی هاتوو لە بڕگەی  :دووەم

مانگێــــــــ  هەمــــــــوو هەفــــــــ ەی یەكەمــــــــی ســــــــەرەتای  ەل(  راجعــــــــاملزان ـمیــــــــ)تەرازووی  ێــــــــدا وونەوە  ت ــــــــبە . 1

 .بنێو ردت ب  بەكدوەبەرایەیی گش   ژمێوراری لە وەزارەیی  اراوی و ئابووری 

ــــانی تـــــایبەب بە كدـــــژەی  اهاتەـرـــــان و شـــــیكر نەو . 7 ەی كەســـــیدی ئەو ئەژمێـــــوانە لە بــــــانكە مـــــانەوەی ئەژمێوەـر

 .بەكدوەبەرایەیی گش   ژمێوراری / حكومییەران و نار نی ب  وەزارەیی  اراوی و ئابووری 

زیــا كر ن یــان )جێگیوكر نــی لر ــ   خەرجییەـرـان لەالیەن بەكدــوەبەرایەیی گشــ   ژمێوـرـاری بــ  نەه شــ    . 3

 (. تبویب املوازن)لە ( جێە ككێ

بە شـــــــێوەی كـــــــ  رارمەنـــــــدانەی ر و ەرمـــــــانبەفەوە بكردـــــــت بـــــــ  لر ـــــــ   ســـــــەرجە  ئەو  ێـــــــدا وونە ي ـــــــ  ێو . 1

، لە سـەرەتای  ەسـتبەرار وونی رـابرنەی نـ یەمی حكـومەیی هەردـ  زراون ە امگردبەست لەسەر ئەو  اهـاتە 

 ت ـــــــبە و  ،ئەنجـــــــومەنی وەزیـــــــرانەیى ەرايی ر ەســـــــتەنهـــــــا لە  ەســـــــەاڵیی  (ـرــــــایی)و  (گردبەســـــــت) امەزرانـــــــدنی  و

 .سەریرایەیی ئەنجومەنی وەزیران وەر گیوێت كەزامەندی

 .ناب ت كدژەی  یاریكراوی  اهاب شودنگرەوەی   شرنەی مانەانە یاخوو    شرنەی بەر ەوا  ب ت. 5

لە  وار ێـوەی   اهـایى  يـاريكراو ەیژ كد رەسەل خەرجكر نی  ا اشت و هاوراری و هاندانی فەرمانبەران. 0

 .یاسا و كدنساییەرانی  اراوی رارپێكراو ئەنجا   ە ردت

راو لە كدك ـــراوە نێو ەویەتریەـرــان و ـبـــار وو و هاوـرــاری  اراوـــی وەرگیـــ رز وەق ســـەبارەب بە  ـــارەی  ر ـــاك و. 2

ی و كدك راوەـرـــانی ســــەر بە نەتەوە یەكگرتووەـرـــان و واڵتــــان و یــــارمەتریە خێوخوازییەـرـــانی نــــاوخ وی و  ەرەـرـــ 

ملحـــــــــو  )لە یاســـــــــای ( 77)و ( 0) ە  ەیـــــــــڕەوی هەر وو مـــــــــا  ەی ــــــــــــــــــی تـــــــــر،  ێوو ـــــــــــــــــــەتریەكـــــ رە یارمـــــــــــــــەر جـــــــــــــه

ی ـلە یاســـای بـــو جەی هەردســــ( 3)ی هەمــــواركراو، و مـــا  ەی 1910ی ســـاڵی (78)ژمـــارە (  ا  اســـباب العامـــ

تـــــایبەب بە وەرگـــــرتن و  30/0/7019لە ( 70)ژمـــــارە  ، و كدنســـــاوی  اراوـــــی7013ی ســـــاڵی (1)رور ســـــ ان ژمـــــارە 

 واتـر ت مـاركر نی لە تەرازووی  ێـدا وونەوەی  ،شێوازی خەرجكر ن كە بـ  هەمـان مەبەسـت تەرخـانكراوە

 .مانەانە

ی (7) ەیڕەوكر نــی كدنســاوی وەزارەیــی  ننــدانان تــایبەب بە جێبەجێكر نــی گردبەســ ە حكومییەـرـان ژمــارە . 8

 ـــــڕیژانەی كە ئەنجـــــا   ە ردـــــن لەســـــەر كدـــــژەی ئەو  اهاتـــــانە كە تەرخـــــانكراوە لە  وای بـــــ  ئەو  7010ســـــاڵی 

 .ئەنجامدانی گشت كدكارەرانی هاتوو لە كدنساوی ئاماژە ێكراو



 

 راقـعێ /ی كوردســـتانـهەرێم

 ئەنجومەنی وەزیـران

 

 

 

 

 

 
 

 

 العراق /إقليم كوردستـان

 مجلس الـــوزراء

 
 

3 - 4 

 

 

 یكر نـــــێجەبیج یهـــــاتوون  وا ەو ەخـــــوار  ەل ەك ەیژانكدـــــ وەئ رەســـــەل رجكـــــر نەخ ییەاڵســـــە  یدانێـــــ  :ســـــ  ەم

 ت بە  ەژانكد  ەب بەزار ەو  ەب ساواوەبەن یرانەنیەو ال  رانەتەزار ەو  نیەال ەل ەو ەر ەس یرانیەو خا ەگڕ ب  ەرجەس

 :ەهاتوو   اەو ەخوار  ەیخش  ەل ەك

 سەرچاوەى داهات وەزارەت ز
 ڕێژەکان

 کومەتحگشتی بۆ گەنج نەى  بۆ خودى وەزارەتەکان

1 

 

و  ئاوە انکر نەوە

 نرش ەجێکر ن

  ەس ەل نجاە  ٪50  ەس ەل نجاە  ٪50 وێ  گەى ک ش

 پەنجا و پێنج لە سەد ٪55 چل و پێنج لە سەد ٪15 گەى  رشەسازى تاقی

 گشت فەرمانگەکان کارەبا 7
 هەشت لە سەد 8٪

 هاندان لە سەد وو  7٪
 نەوەد لە سەد 90٪

3 
شارەوانى و 

 گەش وگوزار

 هەشتا و پێنج لە سەد ٪85 پانزە لە سەد ٪15 ەکان شارەوانر

 هەشتا لە سەد ٪80 لە سەدبي ت  ٪70 و ئاوەكیکان وئا

 سەد لە سەد ٪100 لە سەدسفر  ٪0 فریش    زەوى كوکن و م سیز

 نەوەد و چوار لە سەد ٪91 لە سەدش ەش ٪0 ک ناڕیلى ج رى  نندانان 1

5 
ئەوقاف و 

    کارو ارى ئای
 هەشتا و پێنج لە سەد ٪85 پانزە لە سەد ٪15 ان ف رمى حاجی

0 
و  گواستنەوە

 گەیاندن

  ەس ەل نجاە  ٪50  ەس ەل نجاە  ٪50 رـولێفڕیکەخانەى هە

  ەس ەل نجاە ٪ 50  ەس ەل نجاە ٪ 50 فڕیکەخانەى سكێسانى

2 

 خودندنى بااڵ و

تودژینەوەى 

 زان   

 شەست و دوو لە سەد ٪07 س ی و هەشت لە سەد ٪38  یوانى وەزارەب

 لە سەدبی   ٪30 ەفتا لە سەدح ٪20 زانک  ک نەکان

 لە سەدبي ت  ٪70 لە سەدهەش ا  ٪80 زانک  نودیەکان

8 
بازرگانى و 

  رشەسازى 
 نەوەد لە سەد ٪90 لە سەد ه  ٪10 ت مارى ک مپانیاکان

 ەفتا لە سەدح ٪20 لە سەدبی   ٪30 گشت فەرمانگەکان تەندروس   9

 نەوەد و پێنج لە سەد ٪95 لە سەد   نج ٪5 ت مارى خانوو ەرە  ا  10

 ناوخ  11

 هەشتا و س ێ لە سەد ٪83 ەڤدە لە سەدح ٪12 هاتوو  . گ.ب

 نەوەد و پێنج لە سەد٪ 95 لە سەد ٪   نج5 ڤیزا و نشرنگەکان

 نەوەد لە سەد ٪90 لە سەد ه  ٪10 ەکان ک مپانیا ئەمنر

 لە سەدسفر  ٪0 لە سەد  ەس ٪100 فریشەاکان  ەروەر ە 17

 نەوەد و چوار لە سەد ٪91 لە سەدش ەش ٪0  نندانان -یلى ج رى ڕک نا  اراوى و ئابوورى  13
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 ەار ڕیــــــب  ەئ یـرـــــانەگڕ ب كر نــــــىێجەبێج  ی ئاســــــانكار   بــــــ  ـــــتوو ێ  وینســــــاكد ی و ئــــــابوور  وــــــی ارا ییــــــەزار ەو  :مەچـــــوار 

 .رابە ر ە 

 

 یویـــــــەككد ەل نەكە  ێجـــــــەبێج ەار ڕیـــــــب  ەئ بەزار ەو  ەب ســـــــاواوەبەن یـرــــــانەنیەو ال  ـرــــــانەتەزار ەگشـــــــت و  :مەنج ـــــــپ

 وڵ ب( رور س ان یعیقاەو  ەیژنامكی ) ە، و ل( ە وار ) ەیگڕ ب ێ  ەب ی بوور و ئا وی ارا ییەزار ەو  وینساكد یر وونە 

 .ەو ە دكر ە 
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