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 بڕیــــاری ئەنجومەنی وەزیــــران

 7/٠١/0١0١ لە( 7٦)ژمارە 
 
 

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

کە و دەرمـاڵە و بەششــ ن و لە یاســای کامزـازی لە مـو  (9)و پاڵپشـت بە حوممەاـانی مـاددەی  ،هەمـواررراو ٠990

ــــنایی كۆنووسو ، 0١0١ی ساڵی (0)عێـراق ژمارە -تانمتیازاتەاان و شانەنشینی لە هەرێمـی اوردسو ئی ی ـلەبەر ڕۆشـ

 :دا بە ئەنجومەنی وەزیران بڕیاری ، 7/٠١/0١0١لە ( 1٠)كۆبوونەوەی ئاسایی ئەنجومەنی وەزیران ژمارە 
 

دیـــوانی ) یاننــوێنەر  ارایـــی و ئــابووری و ئەنـــ امێ یوەزارە ــی د ی ژنەیەک بە ســەرۆاایە ی نـــوێنەر ـپێکهێنــانی لیـــ :یەکەم

ی هەرێمـــی ئەنجــومەنی ئاسا  ــ ، ااروبــاری پمشــمەر ەوەزارە ــی  ،نــاوشۆ ، وەزارە ــی ی اوردســتانـســەرۆاایە ی هەرێمــ

بـــۆ  (داواـاــاریی  شــ ی)بە ئامـــادەبوونی نوێنەرێــ  لە مەمتــــر نەبمــت ( بەڕێـــوەبەری  شــ ی)مە پلەیــان لە  (اوردســتان

ـــاددەی  ــ ــ ــــی مــ ــ ــ ــــتەاانی نێبەنێکردنـ ــ ــ ــــ راوی (9)مەبەسـ ــ ــ ـــانی ی ئاماژەپێـ ــ ــ ــــایبە  بە ڕێ ارەـاـ ــ ــ ــــەرەوە تـ ــ ــ ــــاریکردنی ئەو  سـ ــ ــ دیــ

پمشـمەر ە بـوون لە ڕیکەاـانی بـکووتنەوەی ڕزخـاری وازی اوردسـتان بەو ( ٥/3/٠99٠)کەو ـی ێمەسـانەی مە پـمڕ ڕ 

ــــەیەی  ــ ـــاددەی یەمەم)مە لە پمناســ ــ ــ ــــارە ( دووەم/ مـ ــ ــــای ژمـــ ــ ــاڵی (33)لە یاســ ــ ــ ــــاتووە0١١7ی ســ ــ ــــێ   دا هــ ــ مە هەر مەســـ

ــــکی شۆ  ــ ــــووبمتە ڕیــ ــ ــــرێتەوە کـــ ــ ــــەربازی دە ــ ــ ــــ ی و ســـ ــ ــــێوازی سیا ــ ــ ــــ ا بە شـــ ــ ــانی ئامانجەاانیــ ــ ــ ــــاو وەدنیێنـــ ــ ــــەوە و لە پمنــ ــ ڕشـــ

 .تێ ۆشابمت

 

ـــڕ ەی  :دووەم ــــ راوە (یەمەم)ئەوانەی لە بــ ــــان پێـ ــــەرەوەدا ئاماژەیـ ــــان لە ە  ی سـ ــــوارەوە مامەڵەیـ ــــێوەیەی شـ بەم شـ

ەی لوزـــ ی نـــاوی ئەو دوای دڵنیـــابوون لە هەبـــوونی مەرد و پێ اویزـــتویەاان و وردبیپیکـــردن و پـــامکردنەو  دەمرێـــت

 :پمشمەرخانە لە ناوی مەسانی ناشا زتە

ی پۆستەاانیان بیپیوە  و بە هەمان پلەاانی ەا نیامردنەوەی لوز ی ناوی ئەوانەی مە بە شێوەیەای مردار  .٠

 پێ ب رێت شا زتەی پۆستەاانیان پۆستەاانیان شانەنش ن مراون، بە شێوەی ئاسایی مووکەی شانەنشونیی

 .بەپێی یاسا بەراارەاان

ــــێوەیەای مردار  .0 ــــاوی ئەوانەی مە بە شــ ــــ ی نــ ــــامردنەوەی لوزــ ــ نیــ ــ ــــ ی ەـاـ ــــوە بە م بە پۆســ ــــتەاانیان بیپیــ ی پۆســ

ــــ ــ ــ ــ ـــی  ربەرزتــ ــ ــ ــ ــ ــــ نەی مە بە مردارەـاـ ــ ــ ــ ــــۆ ئەو پـــ ــ ــ ــ ــــیپییان بـــ ــ ــ ــ ــــلەی شانەنشـــ ــ ــ ــ ــــتکردنەوەی پــ ــ ــ ــ ــــراون، و ڕاســـ ــ ــ ــ ــــ ن مـــ ــ ــ ــ شانەنشـــ

 .پۆستەاانیان لێ بیپیوە

ــــاوی ئەوانەی مە ب .3 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ی نـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــامردنەوەی لوزـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوە نیـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــتەاانیان نەبیپیـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــی پۆسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــێوەیەای مردارەـاـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ و ە شـ

دوای یەم ییکــردنەوەی شا زــتەبوونیان لەبــری ئەوە ، و لەو پۆســتانە هەڵوەشــان نەوەی شانەنشــونکردنیان
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ـــانی هــــاتوو لە ۆشــــنایی ڕ ئیمتیــــازێ ی دارایــــی شا زــــتەیان بــــۆ دابــــ ن بکرێــــت لەبەر  ی (33)یاســــای ژمــــارە مەرنەـا

ی (31)ژمـــارە  یاســـاییـــان  ،(عێــــراق-هەرێمــــی اوردســـتان( زێرەڤـــانی)پمشـــمەر ە یاســـای ڕێکلێنـــانی ) 0١١7ســـاڵی 

ــاڵی  ــ ـــای ) 0١١7سـ ــــمەر ە یاســ ــــ امانی پمشــ ــــینی مەماەنـ ــــانی)شانەنشــ ــ( زێرەڤـ ــ ــــتانـهەرێمـ ـــراق-ی اوردســ ــ ـــان (عێـ ، یـــ

( راقـعێ-ی اوردستانـهەرێم( زێرەڤانی)یاسای ڕاژە و شانەنشینی پمشمەر ە  )0١١7ی ساڵی (3٣)یاسای ژمارە 

 .ەپێی تایبەتمەن ێ یب

 

 . ەوە هەژمار دەمرێت(٠/7/0١0١)کەو ی ێدەرئەنجامی ئەم بڕیارە لە ڕووی شا زتەبوونی دارایی لە ڕ  :سێیەم

 

ـــانی نـــــاوشۆ و ااروبــــاری پمشــــمەر ە :ەمچــــوار  ــایی  وەزارە ــــی دارایـــــی و ئــــابووری بە هەمــــاهەنکی لە ە  وەزارەتەـا ڕێنمـــ

 .اا دەم بڕیارە دەر مەبەستەاانی هاتوو لەپێویزت بۆ دارایی 

 

 .باڵودەمرێتەوە( وەقا عی اوردستان)ئەم بڕیارە لە ڕۆژنامەی  :پێنجەم
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