بڕیاری ئەنجومەنی وەزیران
ژمارە ( )٧١٢لە ٢٢٢٢/٩/٢٢
پشتبەست بـە حوکمەکانی ماددەی (هەشتەم) لە یاسـای ئەنجـومەنی وەزیرانـی هەرێمـی كوردسـتا

ژمارە ()3ی ساڵی  2991هـەمواركراو ،و پشتبەست بە یاسای کار ژمارە ()١2ی ساڵی  29٩١هەمـوارکراو،

و لە پێناوی مسۆگەرکردنی مـایی کـا ر بـۆ هاووتیییـانی هەرێمـی کوردسـتا لەسـەر بنەمـای مەر و
دەریەیی یەکسا لە نێوا سەرجەم هاووتیییا بە بێ جیاوازی و ڕەخسـانننی دەریەیـی ڕاهێنـا و

پەرەپێنانی یواناکانی هاووتیییا  ،و ئامـــاژە بە کۆبوونــــەوەی ئەنجومـــەنی وەزیرا ژمـارە ( )91لە
 ،1٢11/9/1٢ئەنجومەنی وەزیرا بڕیاری دا بە:

 .2نابێت خاوەنکار لە پیشە و پڕۆژەکانی کەریی یایبەت و پڕۆژە هاوبەشەکانی نێوا کەریی گشـتی و
کەریی یایبەت هیچ کەسێکی بیانی بخایە کار ئەگەر ڕەزامەننیی کارکرد (إجازة العمـ )ی وەزارەیـی

ک ـار و کاروبــاری کــۆمەتیەیی بەدەســت نەهێنابێــت لەبەر ڕۆشــنایی ڕێنمــایی و مەر و پێوەرەکــانی
کــارکردنی کرێکــاری بیــانی لە هەرێمــی کوردســتا و بڕگەکــانی ئەم بڕیــارە ،بەپــێوەوانەوە ڕێکــاریی

یاسایی لە بەرامبەریا دەگیرێتەبەر.

 .1جەختکردنەوە لەسەر ئەوەی کە دەبێت خاوەنکار لە پیشـە و پڕۆژەکـانی بـازاڕ و کەریـی یـایبەت و

پڕۆژە هاوبەشەکانی نێـوا کەریـی گشـتی و کەریـی یـایبەت ئەولەویـیەت بە هاووتیییـانی هەرێمـی
کوردستا بنە بۆ پڕکردنەوەی دەریەیەکـانی کـار لە هەرێمـی کوردسـتا بە جۆرێـە پابەنـن کە بە

الیەنــی کەم ڕێــیەی ( )%١٧لە ســەدا حەیتــا و پێــن هێــ ی دەســتی کــاری پیشــە و پڕۆژەکانیــا لە

هاووتیییانی هەرێمی کوردستا بن و نابێت بیانی لە هیچ حاڵەیێکنا لە ڕێیەی ( )%1٧لە سەدا بیست
و پێنجی هێ ی دەستی کـاری پیشـە و پڕۆژەکـا یێـڕەڕ بکـات .بـۆ ئەم مەبەسـتە

وەزارەیـی کـار و

کاروباری کۆمەتیەیی (نووسینگەکانی کار) لە سەریاسەری هەرێمی کوردستا چاالکتر دەکات ئەویش
بە یۆمــارکردنی ئەوانەی خوازیــاری کــار و جــۆری کــارەکە بەپێــی ئەو بەڵگەنــامە و بڕوانامــانەی

پێشکەشـــی دەکە و پێویســـتە لەســـەر خاوەنکارەکـــانیش داواکانیـــا ڕاســـتەوخۆ پێشـــکە
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بەم

نووسینگانە بکە و ڕاسڕاردنی وەزارەیی کار و کاروباری کۆمەتیەیی و وەزارەیـی دارایـی و ئـابووری

بە پڕکردنەوەی کەموکوڕیی و دابینکردنی پێناویستییەکانی ئەم نووسینگانە.

 .3پابەننکردنی ئەو پسڕۆڕ و شارەزا بیانییانەی کە وەک کرێکار بە ڕەچاوکردنی ڕێیەی هایوو لە بڕگەی

()1ی سەرەوە بە ڕەزامەننیی وەزارەیـی کـار و کاروبـاری کـۆمەتیەیی لە پیشـە و پڕۆژەکـانی کەریـی
یایبەت و پڕۆژە هاوبەشەکانی نێوا کەریی گشتی و کەریی یایبەت کار دەکە ڕاهێنانی پێویست بـۆ

هاووتیییــانی هەرێمــی کوردســتا ئەنجــام بــنە بــۆ پەرەپێــنانی یوانــای پیشــەییا بەپێــی (بەشــی

دووەم) لە یاســـای ئاماژەپێـــنراوی ســـەرەوە بە ناونیشـــانی (ڕاهێنـــانی پیشـــەیی) و بە گـــوێرەی
ڕێنماییەکـــانی وەزارەیـــی کـــار و کاروبـــاری کـــۆمەتیەیی لەبەر ڕۆشـــنایی مـــاددەی ( )1٢لە یاســـای

ئاماژەپێنراو.

 .٤پێویســتە لەســەر وەزیــری ک ـار و کاروبــاری کــۆمەتیەیی ،لەبەر ڕۆشــنایی مــاددەی ( )2٢3لە یاســای
ئاماژەپێــنراوی ســەرەوە ،ڕێنمــایی پێویســت بــۆ ئاســانکاریی جێبەجێکردنــی بڕگەکــانی ئەم بڕیــارە

دەربکات بە هەماهەنگیی وەزارەت و الیەنەکانی نەبەستراو بە وەزارەت بەپێی یایبەیمەننی.

 .٧ڕاسڕاردنی یەرمانگەی هەمـاهەنگی و بەداداچـوو بـۆ بەدواداچـوونی ئاسـتی جێبەجێکردنـی ئەم
بڕیارە و بۆ ئەم مەبەستە

ڕاپۆریی خولیی پێشکە

بە ئەنجومەنی وەزیرا دەکات.

 .٢وەزارەت و الیەنە پەیوەننیـــنارەكا ئەم بڕیـــارە جێبەجـــێ دەكە و گشـــت بوارەکـــانی پیشـــە و
پڕۆژەکانی کەریی یایبەت و پڕۆژە هاوبەشەکانی نێوا کەریی گشتی و کەریی یـایبەت دەگـرێتەوە و
هیچ بوارێکی لێ بەدەر ناکرێت.
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