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 بڕیــــاری ئەنجومەنی وەزیــــران

 ٣١/٣/020٣ لە( ٨٩)ژمارە 
 
 

ی ساڵی (١)لە یاسای ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێمـی كوردستان ژمارە ( هەشتەم)ی ماددەی ـشتبەست بە ئەحكامـپ

ــــوار راو   ٣٩٩0 ــ ــ ــــهەمـ ــ ــ ــنایــ ــ ــــی كۆنووسـو لەبەر ڕۆشـ ــ ــ ــ ــ ــــوونەوەی ئاسـ ــ ــ ـــی كۆبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــایی ئەنجومـ ــ ــ ــ ــــران ژمــ ــ ــ لە ( ٠2)ە ار ـەنی وەزیــ

 :ا بەر بڕیارد  020٣/٣١/٣

  کشـــتوکا  و بازرـگـانی و شنشەســـازی ســامانە سروشـــتن،ەکان    دارایــی و ئـــابووری )وەزارەتەـکــانی ڕاســراردنی  :یەکەم

 یـڕەسمــو ی و بــا  ـگومرگــ یبــۆ شاــواووونەوەی ســەرخەم لانۆشــبوون (دەســتەی وەبەرهانــان)و  (ســەرواوەکانی ئــاو

 :بە ڕەواوکردنی ئەم خااڵنەی خوارەوە  یاسا شەیوەنویوارەکانووارواوەی ڕۆژەکان لە ش بە کە دراون ناگومرگی 

هەیە یان  ،انکە مۆڵەتی وەبەرهانان یو شڕۆژانەئە بۆ ی ناگومرگیـو ڕەسم گومرگی و با  یونلانۆشبو  دەبێت. ٣

 022٢ی ســـاڵی (٤)عاــــرام ژمـــارە -ی کوردســـتانـیاســـای وەبەرهانـــان لە هەرێمـــلەبەر ڕۆشـــنایی  مـــۆڵەە وەردەگـــرن 

 .بێت

ــــت. 0 ــ ــ ـــبو  دەبێـــ ــ ــ ــ ـــا  یونلانۆشــ ــ ــ ــ ــــومرگی و بــ ــ ــ ــ گـــ ــ ــ ــ ـــاگومرگیـو ڕەسمـــ ــ ــ ــ ــــۆ ی نــ ــ ــ ــــڕۆژانەئە بـــ ــ ــ ــان یو شـــ ــ ــ ــ ــ ــــۆڵەتی وەبەرهانـ ــ ــ  یکە مـــ

و یاسای وەبەرهانانی شنشەسـازی بـۆ کەرتـی تـایبەە لەبەر ڕۆشنایی  هەیە یان مۆڵەە وەردەگرن  ان،یشنشەساز 

 .بێت ی کوردستانـکارپاکراو لە هەرێم و تاکەاڵو

ــ .١ ــا  ی نـــاگومرگیـشاویســـتە لانۆشـــبوونی گـــومرگی و بـــا  و ڕەسمـ ڕاســـتەق،نەی قەبـــارەی شاواویســـو  و ی ـبەشاـــتەنهـ

 ف،علـی شڕۆژەکـان کە یـشاواویست،ی ـی و خۆرێتـوەنوێتی ی وردەکار ـلنستی ـبەشاو   کە مۆڵەتی هەیە بێت ژەکەشڕۆ 

ــــەنو  ــ کرێـــــتدەلەالیەنـــــی تایبەتمەنـــــوەوە شەسـ ـــبە مەرخاـــــ  تەنـــ ــ ــــتەکانی شـــــڕۆژەکە بەکار هانـ رێت  بە ـها بـــــۆ مەبەسـ

ی ـی گـــومرگی و بـــا  و ڕەسمــــڕەسمــن ناوـــار دەکرێـــت کە ـشــاوەوانەوە ئەو لانۆشـــبوونانە نایـــانورێتەوە و وەبەرهاــ

 .رێتـناگومرگی بواە و دوو هانوەش سزای دارایی لێ دەستێن

ی شڕۆژەکە بە ـی کە لە هەرێموا ونگ دەکەوێت و بۆ کواڵاتـدەبێت بە شلەی یەکەم کەرەستەی خاوی خۆماڵ. ٤

 .هاوردەکردنی کەرەستەی خاو سنووردار بکرێتو  کەڵ  دێت  بەکار هانورێت

هەڵوەشـــانەوەی ســـەرخەم ئەو لانۆشـــبوونانەی کە مـــاوەی یاســـایی لانۆشـــبوون،ان تەواو بـــووە و دەبێــــت لە . ٠

 .ی گومرگی و با  و ڕەسم بنـی شاوانی ڕەسمـی ماوەی لانۆشبوونەکەوە ملکەوـشێهاتن ڕێکەوتی کۆتایی
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ەوایی بە نـاوی شـڕۆژەوە بە نـاڕ  و ڕەسم کە سـا  دەبێـتەوە کە ی هەر خۆرە لانۆشبووناکی گومرگی و با ـڕاگرتن. ٢

 خابەخاکردنـیو  لانۆشـبوونەکەی ـو هەڵوەشانەوەی دەسبەخا  راوەـلاوەرگ، بازرگانن،انبە نایاسایی سوودی 

 . کاری یاسایی شاویست لە بەرامبەر سەرپاو،کارانێڕ 

لانۆشــبوونی گــومرگی و بــا  و وەزارەە و دامەزراوەـکـانی حکــومەتی ف،ــوراڵی بــۆ  ەکانیســەبارەە بە نووســراو  :دووەم

دیوانی سەرۆکایەتی لە بەغوا ئاڕاستەی  ردستانو ک یـکە لە ڕێوەی نوێنەرایەتی حکومەتی هەرێم ی ناگومرگیـڕەسم

ی کوردســـتان مـــامەڵە دەکـــرێن ـی یاســـا و ڕێنمـــای،ە کارپاکراوەـکــان لە هەرێمــــبەشاـــ  ئەوا نن دەکـــرێئەنجـــومەنی وەزیـــرا

  .ی ئەم بڕیارە(سێ،ەم)ی بڕگەی ـژنەی شاکهاتوو بەشاـلەالیەن ل،

ــ :ســــــ  ەم ــ ـــانی ل،ــ ــــو  نوێنەر ـشاکهانـــ ــــو بە سەرپەرشــ ــــژنەیەکی تایبەتمەنــ ــــران)  لە ێــ ــــومەنی وەزیــ ــــەرۆکایەتی ئەنجــ و  (ســ

  بازرـگـانی و شنشەســازی امانە سروشــتن،ەکان  ســ  شالنــوانان  دارایــی و ئــابووری )ی ەـکـانوەزارەتی نــوێنەری ـئەنواماتــ

و بەخشـ،ی   بـۆ خابەخاکردنـی مەبەسـتەکانی ئەم بڕیـارە (دەستەی وەبەرهانان)و ( کشتوکا  و سەرواوەکانی ئاو

ــــم لە دوای دەروـــــوونی ئەم بڕیـــــار  ــــومرگی و بـــــا  و ڕەسـ ــــەلانۆشـــــبوون لە ڕەســـــو  گـ ــــۆی لە  ژنەیە ڕاشـــــۆرتیـ  و ئەم ل،ـ خـ

ئەنجـــومەنی وەزیـــران بـــۆ بەڕێـــز ســـەرۆکی  دەخـــاتە بەردەم ەی نووســـننوەی بەڕێـــز ســـەرۆکی ئەنجـــومەنی وەزیـــرانڕێـــو

 .بڕیاری کۆتایی

 .ێ دەکەنـئەم بڕیارە خابەخسەرخەم وەزارەە و الیەنە شەیوەنویوارەکان  :ەمچوار 

 

 

 

 

 

 

 یبارزان مەسرور

 رانیز ەو  ینەنجومەئ یك ۆ ر ەس


