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 بڕیــــاری ئەنجومەنی وەزیــــران

 ١٢/٢١/١١١١ لە( 79)ژمارە 
 
 

ی ساڵی (3)لە یاسای ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێمـی كوردستان ژمارە ( هەشتەم)شتبەست بە ئەحكامـی ماددەی پ

لە یاســای ناساسـەی رــومرری ژمــارە ( ١)لە مـاددەی ( یەکەم)و پشتبەســت بە ئەحمـامی بــڕ ەی هەمـواررراو   ٢99١

ــاڵی (١١) ــ ــ ــ ــــتو ا  و ١١٢١ی سـ ــ ــ ــــری کشــ ــ ــ ــــابووری و وەزیــ ــ ــ ــــی و ئـ ــ ــ ــــری دارا ــ ــ ــ ــــ ان وەزیــ ــ ــ ــــ واری هەردوو بەوێـ ــ ــ ــــەر ناشــ ــ ــ   و لەســ

 :ا بەر بڕیاردسەرچاوە انی ئاو  و لە ناساوی پشتووانوکردن لە کەرتی کشتو ا  لە هەرێمی  وردستان  
 

ـــانی واســــناردنی .٢ ــ) وەزارەتەـ  بـــــس بڕیــــاردان لەســـــەر  (اودارا ـــــی و ئــــابووری  نــــاو س  کشـــــتو ا  و ســــەرچاوە انی ئــ

کە بــس هــاوردەکردنی ئامێـــری کشتو اێوـــی ناشــکەوتوو  ماژەنێــاراو بــس لێوسشــبوونی رــومرریناشـ واری وەزارەتــی ئا

و ئامێـرانە هاوردە بکەن بە مەرجی بس ئەو  سمنانوایانەی کە ئامادەن ئە لە ناو سی  وردستاناا بەرهەم نایەت

 .بس جووتوارانی واستەقوسە دابوـن بکرێن( قیست)ئاسان و بە شێوازی 

ـــانی ئاماژەنێـــــاراو لە بـــــڕ ەی  .١ و مەرجـــــی نێو ســــت دەستسیشـــــان دەکەن بـــــس  زەوابـــــتی ئەم بڕیــــارە (٢)وەزارەتەـ 

ــا ئەو  ــ ــ ــــ  تە  ـ ــ ــــارەدا بە جسرێـ ــــاتوو لەم بڕیـــ ــ ــابەتی هـ ــ ــبـــ ــ ــ رـئامێـــ ــ ــ ــــتادا لە هەرێمـ ــ ــــرێتەوە کە لە ئاسـ ــــوگەێنە ب ـــ ــ ی ـو کەلـ

ــــان  ــــاو دەستسیشـ ــــتو ا  و ســـــەرچاوە انی ئـ ــــی کشـ ــــاهێخشتن و بە  شـــــتەیەت لەێیەن وەزارەتـ  وردســـــتان بەرهەم نـ

دەکــرێن  و نێو ســتە وێــ ە ب ەشتــت لە ســوودوەر رتلی نــاوەوا لەم لێوسشــبوونە و تە  ــا بــس مەبەســ ی دابیسکردنــی 

 . ی و ئامێشو کەلوگەێنە بات بس جووتواری واستەقوسە لە ناو هەرێمی  وردستانئەو کەرەستە سەرەتا

لە وەزارەتـــــی بــــس داوای لێوسشــــبوونی رــــومرری  کشــــتو ا  و ســــەرچاوە انی ئــــاو ارەتــــیوەز دەســــەەت بە نێــــاانی  .3

ــــوەی ــ ــ ــــابووری لە چوارچێــ ــ ــ ــــی و ئــ ــ ــ ــا و دارا ــ ــ ــ ــ ــایوە ان  بسەمــ ــ ــ ــ ــــارە یاســ ــ ــ ــــتە وێمــ ــ ــ ــــتە و نێااو ســـ ــ ــ ــــاددە و کەرەســ ــ ــ ــــس ئەو مــ ــ ــ بــ

ــــتو اێووە ا ــ ــــڕ ژە کشـ ــ ـــار ە و نـ ــ ــ ــانی ـ  ــ ــ ــــەرەتایوانەی کە لە بەرهەمکێسـ ــ ــ سـ ــ ــ ــــتاداناا بەـ ـ ــ ـــاتی ئاســ ــ لە  اردەهێخشتن و لە ـ ـ

پشتووانوکردنی ئەو  ی  وردستان وـبە ارهێسانوان لەو نڕ ژانە لە ناو هەرێم مەرجیناو سدا بەرهەم ناهێخشتن بە

 .زررانیائامانجی سوود و قازانجی ب تە  ا بسرتن ە رتن لە سوودوەر وێ   ار ە و دامەزراوانە و

 .وەزارەت و ێیەنە نەیوەنایاارە ان ئەم بڕیارە جێبەجێ دەکەن .4
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