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 بڕیــــاری ئەنجومەنی وەزیــــران

 ٢/١٢/٢2٢2 لە( ٨٤)ژمارە 
 
 

 

 ١99٢ی ســــــــا   (3)لە یاســــــــای ئەنجــــــــوومەنی وەزیرانــــــــی هەر  ــــــــی  ور ســــــــ ان ژمــــــــارە ( هەشـــــــ ە )شتبەســـــــح بە ئەماامـــــــــی مــــــــا  ەی پ

ین و لە یاســــــــــــــای چاکوـــــــــــــازی لە مـــــــــــــووچە و  ەرمـــــــــــــا ە و بە شــــــــــــــ( ٢-یەکە / یەکە / 3)و پشتبەســـــــــــــح بە مـــــــــــــا  ەی هەمـــــــــــــوار راو  

لە پەیــــڕەوی جێبەجێیر نــــی یاســــای ( ١2)  و مــــا  ەی ٢2٢2ی ســـا   (٢)ی کور ســــ ان ژمــــارە ـئی  یازاتەـکــان و  انەنشــــیەر لە هەر  ــــ

ـــــان و  انەنشــــــیەر لە هەر  ــــــ و   ٢2٢2ی ســــــا   (٤)ی کور ســــــ ان ژمــــــارە ـچاکوــــــازی لە مــــــووچە و  ەرمــــــا ە و بە شــــــین و ئی  یازاتەـک

ــــــار و کارومـــــــاری کـــــــ مە یەتی وەزارەتـــــــیلەســـــــەر پ شـــــــ یاری  و لەبەر ڕۆشــــــــــــناوی   نووســـــــــی   32/١١/٢2٢2لە ( ٤٨٤)بە نووســـــــراوی  ـک

 :ا بەر بڕیار   ٢/١٢/٢2٢2لە ( ٤٤)ونەوەی ئاساوی ئەنجومەنی وەزیران ژمارە   مو 
 

کەم ەنـــــــ امی لە مـــــــووچەی بنەڕەتـــــــی لە ســـــــە ا پەنجـــــــا %(  ٠2)ڕ ـــــــ ەی  بە( لەبـــــــری کەم ەنـــــــ امی) ەرمـــــــا ەی مـــــــا     یــــــارییر نی .١

 .ت پەڕ نەکاتسە  هەزار  ینار ( ١22,222)بڕی لە  بە مەرجێکفەرمانبەر 

لەالیەن لیژنەیەـکـی پشوشــی ر پوــپ ڕەوە   یــاری  ەکر ــح ی ڕ ــ ەی کەم ەنــ ام رـەپێــبی ســەرەوە (١)هــاتوو لە بــڕ ەی  ەرمــا ەی  .٢

بـ  ئە  مەبەسـ ە بە هەمـاهەنیی وەزارەتـی تەن روسـ ر  کـار و کارومـاری کـ مە یەتیوەزارەتـی  ەی کەڕ ن ـاییئەو پێوەرەکانی بەگو رەی 

راق ژمـارە ـعێـ-ی کور سـ انـماف و ئی  یازاتی کەم ەن ا  و  اوەن پێ اوووـ ر تـایبەت لە هەر  ـیاسای ی ولەبەر ڕۆشنا تا ەک  ری  ە

 .٢2١١ی سا   (٢٢)

 پشتبەســــح بەمــــانبەری کەم ەنــــ ا   ی ســــەرەوە بەر ەوا   ەب ــــح لە ـکـــاتی  انەنشــــی بوونی فەر (١)  ەرمــــا ەی هــــاتوو لە  ــــا   .3

-لە یاسای ماف و ئی  یازاتی کەم ەن ا  و  ـاوەن پێ اوووـ ر تـایبەت لە هەر کـر کور سـ ان( شەشە )ما  ەی لە (  ووە )بڕ ەی 

  .٢2١١ی سا   (٢٢)راق ژمارە ـعێ

لە ی تەکنی ــی وپ شیەشــیر نی ئاســان ار   بــەرۆکایەتی ئەنجــومەنی وەزیــران ی تەکنەل ژیــای زانیــاری لە ســەفەرمــان ڕاســپار نی  .٤

 و  ەسـ ە و الیەنەکـانی نەبەسـو او بە وەزارەت وەزارەتسەرجە  تایبەت بە مووچە  ران بای مەتری  ت ماری  چوارچێوەی پرۆ رامی

اوەکو تــ ن لە لیوـ ر کەم ەنــ ا  و  ــاوەن پێ اوووــ ر تــایبەت ەستنیشــانیر نی ئەو فەرمــانبەرانەی بە شــین وەر ە ــر بە مەبەسـ ر 

 .لە ەڵ بڕ ەکانی ئە  بڕیارە حبارو ۆ یان بیونجێن ر 

ــــــــار و کارومــــــــــاری  .٠ ــــــــانی نەبەســــــــــو او بە وەزارەت هەمـــــــــاهەنیی  ەکەن لە ەڵ وەزارەتــــــــــی ـک ســـــــــەرجە  وەزارەت و  ەســــــــــ ە و الیەنەـک

 .باڵو ەکر  ەوە (وەقایع  کور س ان)لە ڕۆژنامەی فەرمی  و ئە  بڕیارەس ر جێبەجێیر نی ک مە یەتی بە مەبە

لە ڕۆژنــــامەی  ئاســــان اروی جێبەجێیر نــــیبـــ   وەزارەتـــی ـکـــار و کارومــــاری کــــ مە یەتی ڕ ن ــــاوینەوەی کــــر لە ڕۆژی باڵو ئە  بڕیـــارە  .٤

 . ەکەو  ە بواری جێبەجێیر نەوە (وەقایع  کور س ان)فەرمی 
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