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 وةزارةتى ناوخؤ
 2/2102/ 07 لة  1618 ذمارة :

 ى(2) ى وةزارةتى ناوخؤ ذمارةلة ياسا( 1)( برطة 3دةى )دماتى ثيَمان دراوة لة دةسةآلثشت بةو ثاَل
 ة: بريارماندا بةدةركردنى ئةم ريَنمايي 1223ى ساَل ى(12و ياساى ضةك ذمارة ) 5112ى ساَل

 2102ى سالَى (1ريَنمايى ذمارة )
 ريَنمايى ريَكخستنى ثيَدانى مؤلةتى هةلَطرتن و هةبوونى ضةك

 مةبةست لةم ثيَناسانةى خوارةوة ئةو مانايانةى كة لة بةرامبةريان ديارى كراوة : ةى يةكةم :ددما
 . حكومةتى هةريَمى كوردستان وةزير: وةزيرى ناوخؤى -1

 . ثاريَزطار: ثاريَزطارى ثاريَزطاكانى هةريَم و سةرثةرشتيارى ئيدارةكان -5

 . دارةكانتى ثيَدان: وةزير ، ثاريَزطار ، سةرثةرشتيارى ئيدةسةآل -3

ثيَى مةرجةكان بة ووآلتى بةتى ثيَدان دةدريَت بة هاطةثيَدانيَك كة لة اليةن دةسةآلموَلةت : ريَ -4
 . مةبةستى هةَلطرتن و هةبوونى ضةك

 دةى دووةم:دما
ريَكخسنت و سنورداركردن و بة سيستةم كردنى موَلةتى ثيَدان و  بةست لة دةركردنى ئةم ريَنماييةمة

 .1223ى ساَل ى(12لة هةريَمى كوردستان لة ضوارضيَوةى ياساى ضةك ذمارة ) نويَكردنةوةى ضةكة
 موَلةتى هةَلطرتن و هةبوون ونويَكردنةوةى  ضةك دةدريَت بةم مةرجانةى خوارةوة :يةم :دةى سيَدما
 تى ثيَدان.كةش كردنى داواكاريةك بة دةسةآلثيَش -1

 ( سالَ كةمرت نةبيَت.17تةمةنى داواكار لة ) -5

ابيَت بة تاوانيَك يان كةتنيَكى ئابروبةر )خملة بالشرف( بة ثشتطريى بةريَوةبةرايةتى نةدرحكوم  -3
 بةَلطةكانى تاوان.

     شيَوةيةك شةى لة ضاوةكانى نةبيَت بةكةم ئةندام نةبيَت يان نةخؤشى دةروونى نةبيَت يان كيَ -4
 رتى ليَذنةى ثزيشكى.ك بةكار بهيَنيَت بة ثشتطريى راثؤكة نةتوانيَت ضة

 شيوةيةكى رةوا )مشروع( ضةكى دةست كةوتبيَت.بة -2

 نةوةى فورميَكى تايبةت بة زانيارى داواكارى ضةك.دكرثرِ -2

 ةى ضوارةم:دماد
ويست دةبيَت وة لة طرتن و هةبوونى ضةك سنوردار دةبيَت و لة حالةتى زؤر ثيَثيَدانى موَلةتى هةَل -1

ةَلدةسةنطيَنريَت ثاشان رةزامةندى لةسةر تى ثيَدان داواكارييةكانى ثيَدانى موَلةت هاليةن دةسةآل
 دةدريَت دواى جىَ بة جىَ كردنى هةموو مةرجةكان .

 دةدريَت. موَلةتى ضةك بؤ يةك سالَ -5
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 دةى ثيَنجةم: دما
تايبةت بة  تى ثيَدان دؤسيَةىوو مةرجةكان وة رةزامةندى دةسةآلدواى جىَ بة جىَ كردنى هةم -1

ستى فةرمى بة مةبةستى ةشى ثيَناسةى ضةك دةكريَت بة ثؤب داواكار رةوانةيى وةزارةتى ناوخؤ /
ردنى ئةم دةركردنى ناسنامةى مؤلةتى ضةك ئةطةر ثاريَزطا يان ئيدارة ثيَداويستى ضاث ك

ثيَى ئةو سيستةمةى كة لة اليةن ةطةر تواناى ضاث كردنى هةبيَت بةم ئناسنامةى نةبيَت ، بةآل
 انيان بؤ رةوانة دةكريَت و الى خؤيان ضاث دةكريَت .وةزارةت ديارى كراوة ئةوا تةنها ناسنامةك

ةكو ثيَدانى موَلةتى هةَلطرتن و هةبوونى ضةكى ئؤتؤماتيكي يان نيو ئؤتؤماتيكي و -5
 تى وةزيرة.)كالشينكوف( تةنها لة دةسةآل

 ةى شةشةم:دماد
رمى فؤ ةلَ( دؤسيةكان و ئامارى ثيَدانى ضةك لةطCDدةبيَت ثاريَزطا يان ئيدارةكان مانطانة بة ) -1

 زانيارى تايبةت رةوانةى وةزارةت بكات . 

ر و ثيَويستة لةسةر وةزارةتى ناوخؤ داتابةيسيَك دروست بكات بة مةبةستى ريَكخستنى ئاما -5
نة ئامارى تايبةت ئامادة بكات و رةوانةيى زانيارى تةواو لةسةر هةموو مؤَلةتةكانى ضةك و ساآل

 ئةجنوومةنى وةزيران بكات.
 م :دةى حةوتةدما
ئةو ضةكانةى كة لة اليةن هيَزةكانى ئاسايشى ناوخؤ و هيَزةكانى وةزارةتى ثيَشمةرطة وئاسايش  -1

 بةكار دةهيَنريَت بةدةر دةكريَن لة موَلةتى ثيَدانى ضةك. 

ثيَويستة لة سةر وةزارةتى ناوخؤ و وةزارةتى ثيَشمةرطة و ئاسايش بةكار هيَنانى ضةك لة دواى  -5
 ات.ئةركى فةرمى سنوردار بك

 دةى هةشتةم :دما
( ثةجنا هةزار دينار وةردةطرييَت لة بةرامبةر ثيَدانى موَلةتى هةَلطرتن و هةبوونى 210111ى )برِ -1

 ضةك بؤ يةكةم جار.

َلةتى هةَلطرتن و كردنةوةى مؤ( سى هةزار دينار وةردةطرييَت بة مةبةستى نوي310111َى )برِ -5
 هةبوونى ضةك .

ية كة لة كريَتةوة بؤ دانانى ئةو برِة ثارةبانكةكانى هةريَم دةحسابيَكى تايبةت لة يةكيَك لة  -3
مةبةستى بةكارهيَنانى بؤ كرينى كارتى موَلةت و ( ديارى كراوة وةردةطرييَت  بة5و1برطةكانى )

 ئامري و ثيَداويستى ضاث كردن.
 ةى نويةم :دماد

 ارى ثىَ دةكريَت.ك (عى كوردستانئةم ريَنمايية لة رؤذى بآلوبوونةوةى لةرؤذنامةى )وقاي
 

 سنجاري كريم                                                                                                                           
 خؤناو وةزيري                                                                                                                           


