
 

 راقـعێ ی كوردســـتان/ـهەرێم

 ئەهجومەوی وەزیـران

 

 

 

 

 

 
 

 

 العراق إقليم كوردستـان/

مجلس الـــوزراء

 

 

1 - 1 

 

 

 بڕیــــاری ئەنجىمەنی وەزیــــران

 5/5/0202 ( لە51ژمارە )
 

 

 1990(ی سـای  3مـارە )پشتبەست بە ئەحكامـی ماددەی )هەشتەم( لە یاسـای ئەنجـىومەنی وەزیرانـی هەری ــی سىردسـتان ژ 

و ، یان ەنــب بــىونیکارەـکـانی پ رــاریسی لە ک رزنــا ز ڕ و گــىزەرانی ئەوانەی بە هــ ی  ســىوردردنی بــارلە پێنــاوی و  ،هەمــىاراراو

ــــــنانی س نىوســـــ  رانیـــــز ەو  ینەنجـــــىمە، ئ5/5/0202( لە 07ی س بـــــىونەوەی ئاســـــانی ئەنجـــــىمەنی وەزیـــــران ژمـــــارە )ـلەبەر ڕزشــــ

 :به دا ی ار ڕیب
 

 

لێخ شبىون لە ارێی اریچ  مىڵكەسانی حكىمەتی هەریـ  بـ  مەبەسـبا بازرگـانی یـان پزشەسـازی یـان اشـتىسای  یـان  .1

ی ـبــــ  ئەو مــــاوەیەی رە نەیتىانشــــىوە بە شــــێىەی ئاســــانی بەـســـاری   ێنێــــت بەهــــ ی داپ ــــ ن بەپێــــ ، هەر مەبەســــتێكی دیكــــه

 چ .و یکارەکانی پ راریسنی لە ڤایرزس ا ک رزنا یان قەدەغەی هاتى ڕ 

بەپشــــــشوا هاوو تز ــــــان لە دوااەوتوــــــا پێەــــــیاردن اە اەوتــــــىوەتە ئەســــــت یان لە ئەنجــــــامی پابەنــــــبنەبىونی یاســــــایشان  .0

ەـکــــــانی حكـــــــىمەتی هەریــــــ ، ئەەەر وادەی پابەنـــــــببىونەاەیان اەوتبێـــــــتە ئەو مـــــــاوەیەی اە  راوە فەرمشبەرامــــــبەر بە دامەز 

 یکارنی پ راریسنی.ڕ بڕیاری قەدەغەی هاتىوچ ی تێبا دراوە، وەک 

  هدواپ ـــتوا وەرەـــرتنەوەی بـــڕی گـــىژمەی ســـەر هاوو تنشـــان بـــ  بەرژەوەنـــبنی دامەزراوە حكـــىمی و شـــارەواننشەسان لـــ .3

 ماوەی قەدەغەی هاتىوچ  بە بێ ئەژماراردنی هشچ سىود و پێەیاردنێكی دوااەوتن ب  ئەو ماوەیە.

لەســـــەر وەزیــــــری ئەوقــــــان و ساروبــــــاری ئــــــایشوا پێىن ــــــتە ریكـــــاری یاســــــانی پێىن ــــــت ب ــــــریتە بەر بەرامــــــبەر بە اریچــــــ   .4

 مىڵكەسانی ئەوقان لەژیر رزشنانی بڕەەسانی ئەم بڕیارەدا.

ا پــازدە دادەشــكێنبریت لەو بــڕە پــارەیەی اە رریچــ  دەیــباو لە ارێــی ئــاو و سارەبــا اە دەاەویــتە ٪( لە ســەد15بــڕی ) .5

 .15/6/0202سى ئەم داشكانبنە بەردەوام دەبێت تائەست ی قەرزدار پێش دەرچىونی ئەم بڕیارە، 

ی و پزشەسـازی پێىن تە لەسەر فەرمان ەسانی باج ماوەی قەدەغەی هاتىوچ  و ماوەسانی داپ توا شـىینە بازرگـان .6

اە دەاەونە ژیــــر بــــاری بــــاژ  داهــــاو، هەژمــــار نەاەن وە  مــــاوەی   و پزشــــە تایبەتەـســـان و هەروەهــــا چاكاش ەـســـانی دیكــــه

 چاكسی ب  بەدەست ێنانی داهاو اە دەاەونە ژیرباری وەرەرتوا باج بە هەمىو ج رەسانز ەوە.

 .جێبەژێ دەرەنئەم بڕیارە وەزارەو و كیەنە پەیىەنبیبارەکان  .7
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