ريَنماييةكاتى ثرؤسةى تؤماركردن

فةرمانطةى ريَكخراوة ناحكومييةكان

فةرمانطةى ريَكخراوة ناحكومييةكان
ريَنماييةكانى ثرؤسةى تؤماركردن
لةكاتى تؤماركردنى ريَكخراوى ناحكومى دا ،ثيَويستة دامةزريَنةرانى ريَكخراو رةضاوى ئةم ريَنماييانة بكةن:
 .1ثيَويستة لةسةر دامةزريَنةرانى ريَكخراو بةوردى ماددة و برِطةكانى ياسايى ذمارة ()1ى سالَى 1111ى

تايبةت بةرِيَكخراوة ناح كومييةكان ،خبويَننةوة و لةذيَر رؤشنايى ئةو ياسايةدا برِيار لةدروستكردنى
ريَكخراوةكةيان بدةن ،ثيَويستة كةسيَكى ياسايى لة ريَكخراوةكة يان بةرِاويَذ لةطةلَ كةسيَكى ياسايى دا

تاوتويَى ماددةكانى ياساكة بكةن.
َثةرى فةرمانطة وةربطرى
َى  ،1111دةتوانى سود لةمال
تيَبينى:بؤ بينينى ياسايى ريَكخراوة ناحكومييةكان ياساى ذمارة( ) 1ى سال

 .1ثيَويستة لةسةر دامةزريَنةرانى ريَكخراو ،ثةيرِةويَكى ناوخؤى تايبةت بةريَكخراوةكةيان ئامادة بكةن ،كة (
ثيَكهاتةو ئةرك و ماف و بةرثرسياريَتى ريَكخراوةكة لةخؤ بطريَت ،هيض ريَكخراويَكى ناحكومى ناتوانىَ بةبىَ
بوونى ثةيرِةوي ناوخؤ دامبةزريَت.
تيَبينى :بؤ نووسينى ثةيرِةوى ناوخؤ ،ئةتوانى سود لة بؤكسى ( ريَنماييةكانى نووسنى ثةيرِةوى ناوخؤ وةربطريت )

 .3بؤ تؤماركردنى ريَكخراوى ناحكومى كوردستانى ،ثيَويستة لةسةر دامةزريَنةران لةمالَثةرِى فةرمى
فةرمانطةدا ،فؤرمى تايبةت بة تؤمارى ريَكخراوى كوردستانى ( فؤرمى ذمارة  )1لة بؤكسى تؤمار ،ببيننةوة
و ثاشان ثرينتى بكةن ،دواتر تةواوى ئةو زانيارييانةى لة فؤرمةكةدا داواكراوة تؤمار بكريَت.
َثةرةكة.
تيَبينى :بؤ بةدةستهيَنانى ( فؤرمى ذمارة  ، ) 1سود لة بؤكسى تؤمار وةربطرة لة شريتى سةرةكى مال

 .4ثيَويستة لةسةر دامةزريَنةرانى ريَكخراو ،لةكاتى ثرِكردنةوةى فؤرِمى تايبةت بة تؤماركردنى ريَكخراوى
كوردستانى ( فؤرمى ذمارة  ، )1ثيَويستة بةوردى ( ريَبةرى ثرِكردنةوةى فؤرِمةكة ) خبويَندريَتةوة.
تيَبينى :ريَبةرى ثرِكردنةوةى فؤرمى ذمارة  ،1لة الثةرة ( 4و )5ى هةمان فؤرم داية.

 .5دامةزريَنةرانى ريَكخراو ،دواى نوسينى ثةيرِةوى ناوخؤ و ثرِكردنةوةى فؤرِمى تؤمارى ريَكخراوى كوردستانى
فؤرِمى ذمارة( ،)1ئةندامانى دامةزريَنةر لة نيَوان خؤياندا نويَنةريَك ديارى دةكةن يان هةركةسيَك كة ئةوان
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بةنويَنةرى خؤيانى دةزانن ،ثةيرِةوى ناوخؤ و فؤرِم تؤمارى ريَكخراوى كوردستانى دةهيَنيَتة فةرمانطةى
ريَكخراوة ناحكومييةكان و لةرِيَطةى سيستمى تاك ثةجنةرةوة مامةلَةكانى راى دةكريَت.
تيَبينى :لةبةر ئةوةى فةرمانطة ،سود لة سيستمى تاك ثةجنةرة وةردطريَت ،تةنها يةك كةس بةسة وةك نويَنةرى يَكخراو.

 .6لةسةر نويَنةرى ريَكخراو ثيَويستة بةلَيَن بدات كة بةرثرسة لةبةردةم ياسادا ،لةبةرامبةر دروستى ئةو
زانياريانةى لة فؤرِمى تايبةت بةتؤمارى رِيَكخراوى كوردستان (فؤرمى ذمارة  )1ثيَشكةشى كردووة.
َيَن دةدةم ) بةرِوونى لة فؤرِمى تؤمارى ريَكخراوى كوردستانى ذمارة ( )1دا ،هاتووة.
تيَبينى :دةستةواذةى (بةل

 .7لةسةر نويَنةرى ريَطة ثيَدراوى ريَكخراوةكة ثيَويستة لةكاتى ثيَشكةش كردنى دؤكيؤميَنتةكان بةكارمةندى
تؤمار ،لةطةلَ رؤشتنى (ثارضة وةرةقة) يةكى تايبةت كة بةشيَكة لةفؤرمى تؤمارى ريَكخراوى كوردستانى
فؤرمى ذمارة ( )1وةربطريَت ،كة ناو و واذوو مؤرى فةرمانطةى ثيَوةية ،ئةو ثارضة وةرةقةية ئةى
سةمليَنيَت ،كة دؤكيؤميَنتةكانى ثيَشكةش كردووة.
َطةنامةى تؤمارى ريَكخراوةكة دةطةرِيَندريَتةوة بؤ بةشىتؤمارى فةرمانطة.
تيَبينى :ئةو ثارضة وةرةقة لةكاتى وةرطرتنةوةى ،بةل

لةطةلَ ريَزدا
بةرِيَوةبةرايةتى تؤمار
فةرمانطةى ريَكخراوة ناحكومييةكان
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