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 ؤـاوخـى نـوةزارةت
 21/0/2102لة  0011ذمارة : 

 

 بؤ طوند لة رووكردن زياتر بؤ تيانهاوآل هانداني و طوندةكان بة دان نطيطر زياتر سيتبةبةمة
 طوندةكان طريوطرفيت نةهيَشتين و ئاوةدانكردنةوةيان و كردن فراوان زياتر و وكالَكشت بواري بوذانةوةي

 تةيدةسةآل ئةوى بةثيَ و ، وندط وطواستنةوةي بةفراوانكردن تايبةت ريَنماييةكي داناني بةمةبةسيت و
 ئةم 5112 ساَلي ي(2) ذمارة خؤناو وةزارةتي ياساي لة (1) ةطبرِ (3)دةدما لة دراوة ثيَمان

 :دةركرد مانخوارةوة ريَنماييةي
 2102 سالَي ي(0) ذمارة ريَنمايي

 شويَنيان طواستنةوةي و طوندةكان فراوانكردني ريَنمايي
 

 :ثيَناسةكان
 

 :يةكةم ةيدماد
 . كوردستان هةريَمي خؤيناو وةزارةتي: وةزارةت -1
 . كوردستان هةريَمي ىسةربةخؤكان ئيدارة و ثاريَزطاكان: سةربةخؤكان ئيدارة و ثاريَزطاكان -5
 طةيةكيوكؤمةَل نيشتةجيَن اتيايد و دةذين ليَي خةَلكيَك كؤمةَلة كة شويَنيَكة: طوند -3

 :هيَننةد ثيَك نيشتةجيَبوون
 لةسةر ثةسةندكراوة و تةرخانكراوة بؤي زةوييةي ئةو كةوا طوندانةي ئةو: طوند دنيكر فراوان -4

 . نيشتةجيَبوون بؤ بكةن تيادا خانووي طوندةكة خةَلكي نةماوة يجيَطا نةخشة
 و نةماوة تيادا ياننفراوانكرد بواري كةوا طوندانةي ئةو شويَين طواستنةوةي: طوند طواستنةوةي -2

 .سرتاتيذييةكان ثرؤذةي و جوطرايف يربا بةهؤي
 :دووةم ماددةي

 طواستنةوة و فراوانكردن لةرووي ةطوندةكان كاروباري ريَكخستين ريَنمايية ئةم دةركردني لة مةبةست
 .نةخشة لةسةر ضةسثاندني و

 :سيَيةم ةيدماد
 شارو نيثال ماستةر ناو دةكةويَتة كة ناطريَتةوة طوندانة ئةم طواستنةوةي و ضةسثاندن و كردن فراوان

 .يةكةكارطيَرِييةكان
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 :ضوارةم دةيدما
 .بيَت ثيَويستدا زؤر كاتي لة يَتدةب طواستنةوةكة و ندفراوانكر -0
 طوندةكة تةواوي بةرذةوةندي بؤ و ئيمزايانو  ناو بة طوند خةَلكي زؤرينةي يرةزامةند وةرطرتين -5

 .بكريت ثةيوةندار كارطيَرِي ةييةك بة ثيَشكةش طوندةكة ئةجنوومةني و موختار يريثشتط و بيَت
 تا و هةية نةخشة لةسةر بوونيان كة طوندانةي ئةو ئاوةدانكردنةوةي لةسةر دةربرِين رةزامةندي -3

 .نةتةوةنةكراو ئاوةدان ئيَستا
  طواستنةوةي و بوون فراوان لةكاتي دةكات دروست طوند لة خانوو كة خةَلكةي ئةو ثيَويستة -4

 خةَلكي بؤ بكريَت خانووةكان بة فرؤشنت و كرِين نابيَت و بيَت وندةكةط خودي خةَلكي طوندةكة
 .طوندةكة دةرةوةي

 طواستنةوةي و نوبو فراوان زةوي ذمارةي تيايدا كة رؤذانةي رؤذنامةي دوو لة وكردنةوةيبآل -2
 هةبيَت تانةي كةسيَك هةر ئةوةي بؤ بكريَت دياري تيادا ناوضةكةي و كةرت ذمارةي و طوندةكة

 . بكات راثةيوةند اليةني شييَشكةث
 ئةطةر بيَت نيبةردةآل بكريَت تا طوندةكة طواستنةوةي و نوبو فراوان زةوي رووبةري جؤرو -2

 بووني وانافر كة طوندةكة حةرةمي تةنيشت بكةويَتة مةرجة و كشتوكاَلي ئينجا نةبوو نيبةردةآل
 . رةنط و رةنطا ةخشةين بة سةرةكييةكان بانة و ريَطا رةضاوكردني و بؤدةكريَت

 ثيَويستة نودةكة طوندةكة طواستنةوةيو  بوون وانابةرفر كة كشتوكاَلييانةي زةويية ئةو -7
 دةبيَ(  التصرف حق – رةفتاركردن مايف ، كشتوكاَلي طريَبةسيت ، موَلك ) خاوةنةكانيان

 كة وةربطرييَ ةويةز ثارضة ئةو لةسةر رةفتاركردنةكة مايف خاوةن يان جوتيارةكة لة بةَليَنامة
 كردنةوةيان قةرةبوو و ثةسةندكرابيَ داد نووسةري اليةن لة و نةميَينَ زةويةوة ثارضة بةو ثةيوةندي

 .ثيَكراوةكان كار ياسا ثيَي بة
 بةرِيَوةبةراتييةكاني و( سروشتيةكان سامانة وةزارةتي ، دارايي وةزارةتي) رةزامةندي وةرطرتين -7

 ، ئاييين وكاروباري ئةوقاف ، كشتوكالَ ، كارةبا ، ريَطاوبان و ةوةئاودانكردن ، شويَنةوار)
 . سةربةخؤكان ئيدارة و ثاريَزطا سنووري لة(  ذينطة و طةشتوطوزار

 بؤ دواتر ، بيَ لةسةر ثةيوةنداري كارطيَرِي يةكةي ئةجنومةني رةزامةندي برِياري و كؤنووس -2
 .بةرزدةكريَتةوة ثاريَزطا
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 لةاليةني زةويةكة جؤري بةثيَي طوندةكة بنةرِةتي حةرةمي لة بةشيَك دةبيَتة زةويةكة ثارضة -11
 نةخشةي لةسةر و راستدةكريَتةوة طريَبةستةكة يان دياردةكريَ َلةكةاقةو لةسةر ثةيوةندار

 .دةضةسثيَندريَ كادسرتؤيي
 .دةبيَ اريةكانخزمةتطوز ثرؤذة و نيشتةجيَبوون مةبةسيت بؤ تةنيا زةويةكة ثارضة تةرخانكردني -11
 تيدةسةآل ذيَر لة خزمةتطوزاريةكان ثرؤذة بؤ زةوية ثارضة بةو رةفتاركردن و تةرخانكردن -15

 .دةبيَ زطاثاريَ و ثةيوةندار اليةني وبةرةزامةندي كارطيَرِي يةكةي سةرؤكي
 يوخانو بؤ طوند بنةرِةتي حةرةمي هةروةك زةوية ثارضة ئةو دابةشكردني و تةرخانكردني -01

 ئةو ، دةبيَ ثاريَزطا بةرةزامةندي و كارطيَرِي يةكةي سةرؤكي تيآلدةسة ذيَر لة يشتةجيَبوونن
 و جوتيارن و طوندةكةن دانيشتوي بةردةوامي بة و طوند رةسةني خةَلكي كة دةطريَتةوة كةسانة

 .دةبيَ ئةجنومةن و ختارمو ثشتطريي بة هةية، كشتوكاَليان زةوي و خيَزاندارن
 :ةمثيَنج دةيدما

 و ثاريزطا لةاليةن كة تايبةتةوة ليَذنةيةكي لةاليةن سةرةوة ريَككارانةي ئةم كردني بةجيَ جيَ
 و ديراسةكردني ثاش خؤبطريَت لة ثةيوةندارةكان اليةنة هةموو كة دةهيَنريَت ثيَك ئيدارةكان

( كارطيَرِي ةرايةتيبةرِيَوةب/  ديوان طشيت بةرِيَوةبةرايةتي ) خؤناو وةزارةتي رةوانةي رةزامةندييان
(  بةيان ) دةرضواندني مةبةسيت بة(  رةسةن رةنطي رةنطاو نةخشةي و بةراييةكان طشت ) بة تكريَدة
 . كوردستان وةقايعي رؤذنامةي لة وكردنةوةيبآل و

 :شةشةم دةيدما
 .بكةن جيَ بة جيَ ريَنمايية ئةم برطةكاني كارطيَريةكانة يةكة و ئيدارةكان و ثاريَزطاكان هةموو لةسةر

 :حةوتةم دةيدما
 .ريَنمايية ئةم دةرضووني دواي تناكريَ ريَنماييةك هيض كاربة

 :هةشتةم ةيدماد
 .( كوردستان وةقايعي) رؤذنامةيلة  وبوونةوةيبآل رؤذي لة دةكريَت ثيَ كاري ريَنمايية ئةم
 
 

 سنجاري كريم                                                                                                                           
 خؤناو وةزيري                                                                                                                           

 


