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 بڕیــــاری ئەنجومەنی وەزیــــران

 1/7/0202 لە( ٦3)ژمارە 
 
 

ی ساڵی (3)مارە لە یاسای ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێمـی كوردستان ژ ( هەشتەم)پشتبەست بە ئەحكامـی ماددەی 

ــــوار راو 1990 ــــڕ ەی  ،هەمـــ ــ ــــگایی بـ ـــاددەی ( دەیەم)و لەبەر ڕۆشـــ ــ ــــارە لە ( دووەم)لە مــ ــــای ژمـــ ــ ــاڵی (7)یاسـ ــ ــ  022٦ی سـ

ــــ) ــــ انان لە هەرێمـ ــــی ە نـ ــــتانـیاســـــای وەزارەنـ ــ  ار  رەســـــەل و، (ی کوردسـ ــ ــــ  ى ەێشـ ــــوەز بەڕێـ ــــ انانر يـ ــــاژە بەو  ،ی ە نـ  ئامـ

 اســەو و داڕشــت س س ی گــاو ێە ەو ل، 1/7/0202لە ( 30)ی ئەنجــومەنی وەزیــران ژمــارە ی كۆبــوونەوەی ئاســایـكۆنووســ

 یشـكردنەشكێەو  ی ئـابوور   ەشـەەێ انی ەل یكردنێپیشـ ار ەو ب وەبیتـا یرنـە  یكردن وان پشـتە نی حکومەو بـۆ 

 ۆبــ بــارەل یبردنەو ەڕێــو ب ییاســای یـكـ ەیەگگیژ  یمكردنــەراهەو ف ،كوردســتان یـمــێر ەه ەل كان شــتە ە ی ەتگــوزار ەخ م

 :دا بە ئەنجومەنی وەزیران بڕیاری ، گانێرهەبەو و  یبازرگان یسچاال 

 

 :لەسەر ئاستی یاسا و پەیڕەو و ڕێنماییەکان: یەکەم

ا ەێ اچوونەوەی سەرجەم ئەو یاسبۆ راو بە وەزارەو ـڕاسپاردنی سەرجەم وەزارەو و دەستە و الیەنەکانی نەبەست

ــــایبەو ــ ــ ــ ــــی تــ ــ ــ ــ ــــ ارن بە یەرنــ ــ ــ ــ ــــانەی یە ەەیوەن یــ ــ ــ ــ ــــڕەو و ڕێگماییــ ــ ــ ــ ـــانەی یە  ،و ەەیـ ــ ــ ــ ــ ـــانقردنی ئەو دەک و بڕـگ ــ ــ ــ و دەستگەشـــ

ــایی  ــا و ەەیـــڕەو و ڕێگمــ ەێویســـتە ان بە هەمـــواریردنەوە هەیە ئەویــــ  لە ڕێگـــای ئامــــادەیردنی ڕەشگووپـــەس ەـــڕۆژە یاســ

ــتا کاریـــــان ەێـــــ ەیرێت ەم مەبەســـــتەن، ئەنجـــــومەنی شـــــوورای بــــۆ ئ. نــــوا، یـــــان هەمـــــواریردنەوەی ئەوانەی یە ئێســ

ــ  ات  ی لە  ــ ــایی و ســ ــ ــــۆردی یاســ ــــران و بــ ــــومەنی وەزیــ ــایی لە ئەنجــ ــ ــــ نەی یاســ ــــی داد و ل ـــ ــــتان لە وەزارەنــ ــــی کوردســ هەرێمـــ

ــــران  ــ ــ ــــومەنی وەزیـ ــ ــ ــــەرۆکایەنی ئەنجـ ــ ـــار ســـ ــ ــ ــــ انان یهاوـکـ ــ ــ ــــی ە نـ ــ ــ ــــ  ی وەزارەنـ ــ ــــت دەبـــ ــ ــ ــان  می ەێویسـ ــ ــ ــــت س م کـــ ــ ــ ــــۆ داڕشـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــ  ۆبـ

 . ەیە ڕ ب مەئ یكردنێجەبێج

 

ـــــــار و امەرکرانــــــــتی و ڕرلهنـــــــــی ڕایی ردنــــــــی مامە ەـکـــــــانی کەر ــــــــی لــــــــای ە  لــــــــ  لە: دووەم ــ ســــــــەر ئاســــــــتی پڕرســــــــە و ڕێ

 :ە حكوم ەزراوەكانیدام

ەێ اچوونەوەی سەرجەم ئەو ڕێكار بۆ ڕاسپاردنی سەرجەم وەزارەو و دەستە و الیەنەکانی نەبەس  او بە وەزارەو 

ەڵەـكـانی یەرنــی تــایبەو و دەستگەشـــانقردنی ئەوانەى مام ڕای كردنــی ەب ەیوەن یــ ارن ە ەی ســانەیۆ و ەر و میكــان  م 

 ڕای كردنی ۆب (ەڕۆژەی خ مەو)و   اری زان ە گەلۆژیایت ەل ەر رت سوودو  بە هەیە ڕێكخستگەوە ەبیە ەێویستە ان 
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ـــــانمام ــ ــ ـــات ەل ەڵەـك ــ ــ ــ ـــاو و  ێكیـك ــ ــ ــ ــــوابە گونجـ ــ ــ ـــان و   ڵێتە ەكیكــ ــ ــ ــ ـــردنبـ ــ ــ ــ ــــ ەئ ەوەیەمكـ ــ ــ ـــانییادەز  ەڵــ ــ ــ ــ ــــ اری ئ ـك ــ ــ ــ.  ــ ــ ــ ــ  ەمئ ۆبــ

ــ ێگـــری ج ەڕێـــ ب یبەتیستـــا ەگگەینووســـ ەل (ەوخـــ م ڕۆژەیەـــ) ەبەســـتەنم  ەزارەتەو  ەزیـــران وو  ەنجـــومەنیئ ەرۆكیسـ

بــــۆ  ە ەنـكـــارد ەبەرهێگــــانو  ەســــتەیو د (ەشەســــازی و ە بازرـگـــانی ،ە نــــ انان ،ی و ئــــابوور  یــــیدارا) ەیوەن یــــ ارەكانیە

 . داڕشت س م کان  می ەێویست لەم بارەیەوە
 

 :كوردستان ەرێمـیهل   یاانك  یـهستمس ڕێكخستنەوەی: ێیەمس

ـــاو ێە ەل ــ ــ ــ ی گـ ــ ــ ــــابوور  س ۆڕیگـــ ــ ــــێر ەه ی ئــ ــ ــ ــــتان ل یمــ ــ ــــابوور  ەكوردســـ ــ ـــــان و ن یک ی ەئــ ــ ــــختەـکـ ــ ــ ەو ەگەـــ ــ ــ ــــابوور  ۆبــ ــ ـــانک یک ی ەئـــ ــ ــ و  یبــ

ـــا ەیربۆ ز  كێــــر ۆ ج ەب ،ینــــۆ لق  ەئ ـــام ۆڕیوگڵئــ ــ  یـــــیدارا ەڵەیمـ ـــانەو ت س شــ ـــام وەنـ و   ەانە ـــــتاڵهاوو  یــــیدارا ەڵەیمــ

ـــا  و  ی انێــــە ـــا ۆ ق ســـــوماوڕ بــ ـــا ۆ ق ەب نــ ــ ەل نــ ـــانق ینـــــۆ لق  ەئ ییتگـــــوزار ەخ م ەیگڕێــ ــب ەو   ەبــ ـــاو ردنڕە ەو ب ،تێـــ  یچــ

ــــت ەس ەیو ەئ ــ ــ ــ ـــانك سسـ ــ ــ ــ ــــكێە یسبـــ ــ ــ ــ ــ وتوو ەشـ ــ ــ ــ ــ ــــ یك ەیە ۆڵەكــ ــ ــ ــ ـــانێرهەبەو  ی رنگـ ــ ــ ــ ــــڕۆڵێو  ەگـــ ــ ــ ــ ــــد یكـ ــ ــ ــ ــــ ان ەل ەیەه ی ار یــ ــ ــ ــ  یهانــ

ـــانێرهەبەو  ــ ــب یگــ ــ ــــتڕ  یسان ـــ ــ. ۆوخەاســـ ــ ــ ــــتەبەم مەئ ۆبـ ــــومەئ ،ەســـ ــــز ەو  ینەنجـــ ــ ــب رانیـ ــ ــــپاردنڕ  ەدا ب ی ار ڕیـــ ــــومەئ یاســـ ــ  ینەنجـ

 قردنییهاوكـار  ۆبـ گـان،ێرهەبەو  ەیستەو د م،ێر ەه ەل ین ەناو  یبانك یو ل  ،ی و ئابوور  ییدارا ینەزار ەو و  ،ی ئابوور 

 .ەیە ڕ ب مەئ یكردنێجەبێج ۆب ستیو ێە ی م كان م ە ن و داڕشت س لەە ن انان  ینەزار ەو 
 

 

 :كانەااج ی اوار  ەل: چوارەم

ــــپاردنی  ــــ اناهەردوو ڕاســ ــــی ە نــ ــــابووری ن وەزارەنــ ــــی و ئــ ــــۆ و دارایــ ـــانیبــ ــ ــــی  دانـ ــــتەمێکیسە نــ ــــارچە ەســ ـــا  ل یيیەیپــ ــ  ەبـ

ـــاریی کوردســـــتان  یـەرێمــــه ـــانی)  نیاەەیوەن یـــــ ارەک  ەوەزارەتبە هاوـک شـــــارەوانی و  ەشـــــتوگوزار،  ەشەســــازی،و ە بازرـگـ

 ەروەرانەیدادە ەشـقردنیداب ەبەسـ سم ەب جومەنی ئـابووری ان و ئەنو دەستەی وەبەرهێگ (سامانە سروشتە ەکان

 ەتقردنـیخ م ۆب ەکاربهێگ رێتو ب ردرێتـەربگ و   اکانمپانۆ ک ەبا  ل ەی وەیەکێش ەب گاڵۆمەک ەداهاو و سامان ل

 .اڵتە انهاوو 
 

 

 :كار ڕی اازا یكخستنێڕ  و  یە یۆمەڵ ك ەستەاەری دو  كار  یاساكانی ی اوار  ەل: پێنجەم

  ــردنەلەەو  ،داڕشــت س ەــ ن لەم بــوارەبــۆ  (ە نــ انان) و (ینیەەاڵ مۆ كــ ی ـكـار و كاروبــار ) وەزارەنــیهەردوو ڕاســپاردنی 

ــــەە ەل ــــ ین  ردنەســـ ـــای ەژ ڕۆ ەـــ ــ ــــو  یاســ ـــار ل ێینـــ ــ ــ ەـکـ ــ ــ ـــاەبگ رەسـ ــ ـــانە ەتڵەو ەودێن مــ ــ ـــاو  ە  ـکـ ــ ــــەزار ەو  ەر ۆ ز  یك ەیەمــ ـــار و  ینـــ ــ ـكـ

ــار  ـــاهەه ەب ینیەەاڵ مۆ كــــ ی كاروبــ ـــراو ڕێ سینگەمـ ـــار  ی كخـ ــن ی ـك ـــار ل ینڵەو ەودێــ  یاەڕ ر ەســــ ن،ە ەد ەیەژ ڕۆ ەــــ مەئ رەســــەـك

 ەرتــانەی وەل نهــاەت یان ــب ی کــار ێیر  یگــانێه كێــر ۆ ج ەب مێــر ەه ەل یان ــب ی کــار ێیر  یار ردنـكـ  یســگورداریردن یـكـانەتەباب
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 یباج  یر رتگـەو و  دا،ەیەبوار  ەل ە ەن ی واو ەت ییزاەشار  اخودیکاریردن  ۆب ە ەن ەییئاماد ۆییناوخ ی کار ێیر  ەی تێب

 سشــت ڕ و دا اـکـان، مپانۆ ک ەل یان ــب یکــارانێیر  یویردنێــووپڕ و  ،ینیەەاڵ مۆ کــ ی ر ەبەســتەو د یان ــب ی کــار ێیر  ینــەرامەد

 یرنـــەی ەل وەخــ م یژمــاریردنەو ه وەبیتـــا یرنــەی ەل س  نشــەخان ەیرنــامەب سشـــت ڕ و دا ،ی کــار ێب ەیم بــ ەیرنــامەب

 .ەو ەشەوانەچێە ەو ب وەبیتا یرنەی ۆب س ش 

 

ـــاهەه ەبســــەرجەم وەزارەو و الیەنە ەەیوەن یــــ ارەکان  :شەشــــەم ئەم بڕیــــارە  ینـكـــاە ڕ ە نــــ انان ب ینــــەزار ەو  ینگەمـ

 .جێبەجێ دەیەن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یبارزان مەسرور

 رانیز ەو  ینەنجومەئ یك ۆ ر ەس


