دةربارةى وةزارةتى بازرطانى و ثيشةسازى
وةزارةتى بازرطانى و ثيشةسازى بة ثىَ ى ياسايى ذمارة ( )10ى سالَى  0010لة كابينةى
ثيَنج ةمى حكومةتى هةريَمى كوردستان دامةزراوة كة لة يةكطرتنى هةردوو وةزارةتى بازرطانى و
ثيشةسازى ثيَك هيَنرا  ،لة دواى كاركردنيَكى زؤر لة ريَطاى ثيَنض بةريَوةبةرايةتى طشتى
خزمةتطوزارييةكانى خؤى ثيَشكةش بة هاووالَتيان دةكات.
ئاماجنى ئةم وةزارةتة بريتى ية لة رةنط ريَذكردنى سياسةتى بازرطانى و ثيشةسازى طشتى بة
مة بةستى وةديهيَنانى طةشةسةندنى ئابوورى و كؤمةالَيةتى لة هةريَم و وة كار بؤ جيَبةجيَكردنى
دةكات و هةروةها بؤ ئةوةش كة بةثيَى هةر ياسايةكى ديكةى بةركار لة هةريَمدا بةر ثسثؤرايةتى
دةكةويَت .
وة بؤ دةستة بةركردنى ذينطةيةكى لةبار لة رووى ياساييةوة و بؤ ئةجنامدانى كارةكانى
وةزارةمتان هةلَدةستيَت بة ئامادةكردنى ثرؤذة ياسا و ريَنمايى ثيَويست تاوةكو كارةكان بة
شيَوةيةكى ياسايى بةريَوة بضن.
هاوكات بؤ ثاراستنى ئاسايشى خؤراك بةردةوام لة هةولَ داية لة ريَطاى دروستكردنى سايلؤكان لة
ناوضة جياوازةكانى هةريَمى كوردستان كار بكات كة لةم بوارةشدا كارى بةرضاو كراوة و دةكريَت،
ئةمة جطة لةوةى بةردةوام ئةم وةزارةتة كار دةكات بؤ طةشةى بازرطانى و ئاسانكارى هيَنان و
بردنى كاالَ و كةل و ثةل لة ريَطاى ثيَدانى مؤلَةتى هاوردة و هةناردة تاوةكو ثيَداويستية جؤراو
جؤرةكانى هاووالَتيان لةسةرجةم ئاستة جياوارةكان دابني بكات.
لةاليةكى ترةوة بة ئاماجنى طةشةثيَدانى ثيشةسازى بةريَطاى ثيَدانى مؤلَةتى دامةزراندنى كارطة
و هةلَسةنطاندنى بةرهةمى ناوخؤيى لة ريَطاى كواليَتى كؤنرتؤلَ توانراوة ثيشةسازى لة هةريَم روو
لةفراوان بوون بكات.

وة بة ئاماجنى طةشةى ئابوورى و بة ريَطاى ثيَدانى مؤلَةتى دامةزراندنى كؤمثانيايى بيانى و
خؤمالَى توانراوة ذمارةيةكى زؤرى كؤمثانيا لة بازارةكانى هةريَم دةست بةكاربن و ريَذةيةكى زؤر
دةرفةتى كار برةخسيَنن.
ئةم وةزارةتة لة بوارى ثالن دانان و بةدواداضوون كارى بةرضاو ئةجنام دةدات بة دانانى ثالنى
سرتاتيذى و بة دواداضوونى ثرؤذةكانى وةزارةت و كارطةكانى كةرتى تايبةت.
جيَطاى ئاماذةية بة ئاماجنى طةشةثيَدانى بةكةرتى تايبةت و رةنيَوهيَنانى ناوخؤ وة زياتر
بوذانةوةى لةم ماوةيةدا دةستةيةك بة ناوى دةستةى شارو شارؤضكةكانى ثيشةسازى
دامةزريَنراوة بؤ ئةوةى ثةرة بة كةرتى ثيشةسازى ناوخؤيى بدريَت كة سةرئةجنام هةريَمى
كوردستان بتوانيَت ثيَداويسيةكانى ناوخؤ لة ريَطاى ثيشةسازى كاران دابني بكات و بتوانريَت
هاوردة و هةناردة هاوسةنط بكات.

