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 ى ناوخؤوةزارةت

 47/1/4104لة  06554ذمارة : 

لة  2252و  9/2/5112لة  1616ئاماذة بة هةردوو نووسراوى سةرؤكايةتى ئةجنوومةنى وةزيران 
يةكةم لة ياساى وةزارةتى  ىبرِطة 1ة/دوة لة مادو بة ثيَى ئةو دةسةالتةى ثيَمان درا 51/7/5112

 مان دةركرد:ئةم ريَنماييةى خوارةوة 5119ى ساَلى 6ناوخؤ ذمارة 
 

 4104ى سالَى (0ريَنمايى ذمارة )
 مبيلى مريىى بةدواداضوونى بةكارهيَنانى ئؤتؤريَنمايى ليذنة

 

 ثيَناسةكان مادةى يةكةم : 
 مةبةست لةم زاراوانةى خوارةوة ماناكانيان بةرامبةريان ديارى كراوة بؤ مةبةستى ئةم ريَنمايية :

 دستان .وةزارةت : وةزارةتى ناوخؤى هةريَمى كور -1

 وةزير : وةزيرى ناوخؤى هةريَمى كوردستان . -5

 ليذنة : ليذنةى بةدواداضوونى بةكارهيَنانى ئؤتؤمبيلى مريى . -2

ئؤتؤمبيلى مريى : ئةم ئؤتؤمبيلةى كة تؤماركراوة لة بةرِيَوةيةرايةتييةكانى هاتووضؤ و ذمارةى  -2
 مريى بؤ تةرخانكراوة .

 مى كوردستان .دادطا : دادطاكانى ليَكؤلينةوة لة هةريَ -2

باج : ئةوباجةى كةوا لةاليةن ليذنةى بةدواداضوونى بةكارهيَنانى ئؤتؤمبيلى مريى ريَكدةخريَت و  -6
 دةكريَتة سةر ئةو ئؤتؤمبيالنةى كة ريَطةيان ثىَ دةدريَت . دابة 

 مادةى دووةم  : 
 مةبةست لة دةركردنى ئةم ريَنمايية :

انى ئؤتؤمبيلى مريى كة لة ئةستؤى فةرمانبةر و هيَنرنةبؤ ريَكخستنى هاتووضؤ و خراث بةكا -1
 كارمةندانى مريين .

 كةم كردنةوةى خةرجييةكان و بة ياسايى كردنى بةكارهيَنانى ئؤتؤمبيلةكان . -5

 ماددةى سيَهةم :
يَتةوة جطة لةو ريسةرجةم ئةو ذمارة شارستانيانةى دراون بة ئؤتؤمبيَلة مريييةكان وةردةط يةكةم:

 راون بؤ ئؤتؤمبيَلى بةريَز وةزير و بريكارى وةزير و ثاريَزطارةكان .ذمارانةى تةرخان ك
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( رؤذ فةرمانطةى ياسايى 2تى نةطةراندنةوةى ئةو ذمارانة دواى ئاطادار كردنيان دواى )لةكا دووةم :
بةريَوةبةراتيةكانى هاتووضؤى هةريَم هةَلدةستيَت بة تؤماركردنى سكاال لة دادطا دذى ئةوانةى 

 ناطةريَننةوة .ذمارةكان 
لة كاتى طةرانةوةى ذمارةى شارستانى دةبيَت ئةستؤثاكى لةاليةن بةشى سزاكانى هاتووضؤ  سيَهةم :

 بكريَت .
ريَكخستنى جؤرة باجيَك لةاليةن ليذنةى بةدواداضوونى بةكارهيَنانى ئؤتؤمبيلى مريى كة  ضوارةم :

 دريَت .بةالى ضةثى خوارةوةى جامى ثيَشةوةى ئؤتؤمبيلةكة دةلكيَن
دةست بةسةرداطرتنى ئةو ئؤتؤمبيَلة حكوميانةى كة دواى دةوام بىَ باج بةكاردةهيَنريَن لة  ةم :ثيَنج

تيانة هةَلدةستيَت بة يةبةشى ياسايى ئةو بةريَوةبةرا / تيةكانى هاتووضؤيةطؤرةثانى بةريَوةبةرا
 تؤماركردنى سكااَل دذى شوفيَرى ئؤتؤمبيَلةكة .

ئةوانةى ئاميَرى ،  نس، ئةمبوآل هاتووضؤ،  ثؤليس انى فرياطوزارى )ئؤتؤمبيَلةك شةشةم :
 ( ناطريَتةوة . ئاطاداركردنةوةى لةسةربةسرتاوة

بةكارهيَنانى ذمارةى دةرةوةى هةريَم بؤ ئؤتؤمبيَلة حكوميةكان قةدةنةية و دةستى بةسةر  حةفتةم :
 دادةطريىَ و ريَوشويَنى ياسايى لةطةلَ دةكريَت .

(ى ئيَوارة هةر ئؤتؤمبيليَكى مريى بةبىَ باج لة شةقامةكاندا بسوورِيَتةوة 2واى كاتذميَر)د هةشتةم :
 دةستى بةسةر دادةطريىَ و ريَوشويَنى ياسايى لةبةرامبةريدا لةطةلَ دةكريَت .

 ماددةى ضوارةم : 
 جيَبةجىَ بكةن.ان ئةم ريَنمايية لةسةر هةموو بةريَوةبةرايةتى هاتووضؤى سنورى ثاريَزطاكان و ئيدارةك

 ماددةى ثيَنجةم : 
 هيض ريَنماييةكى تر ناكريَت دواى دةرضوونى ئةم ريَنمايية .كار بة

 ماددةى شةشةم :
 لة رِؤذنامةى وةقايعى كوردستان . رؤذى بآلوبوونةوةىئةم رِيَنمايية كارى ثيَدةكريَت لة

 
 

 ريم سنجارىك                                                                                                                              
 اوخؤوةزيرى ن                                                                                                                              

 


