بڕیاری ئەنجومەنی وەزیران
ژمارە ( )٧١٨لە ٦١٦٦/٧١/٦٢
پشتبەست بە حوکمەکانی ماددەی ( )٨لە یاسای ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستتا ممتارە ()٣ی ستایی
 ٢٩٩١هەموارکراو ،و پشتبەست بە یاسای ئەنجومەنی ڕامەی گشتتی ممتارە ()٧ی ستایی  ،١١٢٢و ئامتامە بە هتە ە
گشتییەکانی بەرنامەی کاری کابینەی نۆیەمی حکومەتی هەرێمی کوردستتا لە ئاستتی ااکاتازیی ا ،و ئامتامە
بە کۆبوونەوەى ئەنجومەنى وەزیرا ممارە ( )٩٥لە  ،١١١١/٢١/١٢ئەنجومەنى وەزیرا بڕیارى دا بە:
 .٢پەستتەن کردنی دی ت و ستتتراتی یی ئەنجتتومەنی گشتتتی ڕامە کە لەالیە بەڕێ ت ستتەریکی ئەنجتتومەنەکە لە
کۆبوونەوەی ئامامەپە رای سەرەوەی ئەنجومەنی وەزیرا خرایەڕوو.
 .١ڕاستتراردنی بەڕێتت ا وەزیتتری هەرێتت بتتۆ کاروبتتاری پەرلەمتتا و ستتەریکی ئەنجتتومەنی گشتتتی ڕامە بە
هەماهەنگیی لەگەڵ وەزارەت و الیەنە پەیوەن ی ارەکا بۆ گەاڵیەکردنی ڕەشنووسی پڕیمەیەکی یاستایی بتۆ
هەنانەکایەی پلەی وەزیفیی اۆل لەسەر میالکی هەمیشەیی و گرێبەستت بتۆ ستایی دارایتی  ١١١٣لە هەرێمتی
کوردستا و پابەن کردنی وەزارەتی دارایی و ئابووری بە تەرخانکردنی دارایی پەویات بۆ ئەم پلە وەزیفیتیە
اۆاڵنە و دواتر ڕەشنووستی پتڕیمە یاستاکە دەخترێتە بەردەم ئەنجتومەنی وەزیترا بتۆ بڕیتاردانی کۆتتایی و
هەوایەکردنی بۆ پەرلەما .
 .٣ممارە و جۆری ئەو پلە وەزیفییە اۆاڵنەی بەگتوێرەی پتڕیمە یاستای ئامامەپەت راو لە بتڕگەی ()١ی ستەرەوە
دەهەنتترێنە کتتایەوە لەستتەر بنەمتتای پە اویاتتتیی ی لیتتی وەزارەت و دامەزراوە و ەرمانگەکتتانی هەرێمتتی
کوردستتتا دەبەتتت کە لەالیە ئەنجتتومەنی گشتتتی ڕامە پەستتەن دەکرێتتت و ڕەوانەی ئەنجتتومەنی وەزیتترا
دەکرێت بۆ بڕیاردا لە اواراەوەی پڕیمە یاساکە.
 .4ڕێ ەیەکتتی ئەو پتتلە وەزیفیتتیە اتتۆالنەی لە ستتەرەوە ئامامەیتتا پە ت راوە بتتۆ مەبەستتتی دەستتترەکردنەوەی
پلەبەرزکردنەوەی ەرمانبەرا دەبەت بە مەرجەک ڕەااوی پەوەر و بنەماکانی دیاریکراو لەالیە ئەنجتومەنی
گشتی ڕامە و هەروەها ەس ی (اوارەم) لە یاسای ڕامەی شارستتانی ممتارە ()١4ی ستایی ٢٩٢١ی هەمتوارکراو
بکرێتتتت بە ناونیشتتتانی (بەرزکتتتردنەوەی ەرمتتتانبەر) بە جۆرێتتتک دەبەتتتت هەیب اردنتتتی ەرمتتتانبەرا بتتتۆ
پلەبەرزکردنەوە لەسەر بنەمای توانا و لەهتاتوویی بەتت نە تەنهتا متاوەی ڕامە ،ئەویت

دوای ستەلمان نی ئەم

توانا و لەهتاتووییە و ستەرکەوتوویی بەستەر ئەو ەرمتانبەرانەی دیتکە کە ڕکابەرییتا دەکە  ،ئەمە ستەرەڕای
بختترێتە مێتتر ئەزمتتوو بتتۆ متتاوەی ( )٢شتتەم مانتت

لە ڕێکەوتتتی دەستتتبەکاربوونی لەو وەزیفەیتتیەی بتتۆی
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بەرزکتتراوەتەوە .بتتۆ ئەم مەبەستتتەم ،بە ەرمتتانی وەزیتتر لە هەمتتوو وەزارەتەکتت ا لیتت نەیە بتتۆ پتتااڵوتنی
بەرزکردنەوەی ەرمانبەرا پەک ەهەنرێت بۆ پڕکردنەوەی ئەو ڕێ ەیەی تەرخا دەکرێت بتۆ پلەبەرزکتردنەوە،
واتە ماوەی ڕامە تەنها مەرج نییە بۆ پلەبەرزکردنەوە بەیکو توانا و لەهاتوویی بۆ ڕکابەریکرد ڕەااو دەکرێت.
 .٥بۆ جەبەجەکردنتی بڕگەکتانی ئەم بڕیتارە و ئامتادەکردنی ڕەشنووستی پتڕیمە یاستای ئامامەپەت راو ڕەاتاوی
یاساکانی وەزیفەی گشتی دەکرێت بەتایبەتی
أ)

ئەم ( )4اوار یاسایە:

یاسای ڕامەی شارستانی ممارە ()١4ی سایی ٢٩٢١ی هەموارکراو.

ب) یاسای بەرزە تکردنی ەرمانبەرانی دەویەت و کەرتی گشتی ممارە ()٢4ی سایی .٢٩٩٢
ج) یاسای موواەی ەرمانبەرانی دەویەت و کەرتی گشتی ممارە ()١١ی سایی .١١١٨
د) یاسای میالکاتی ممارە ()١٥ی سایی  ٢٩٢١هەموارکراو و بەرکتار لە هەرێمتی کوردستتا -عەترا بەپەتی
یاسای پەرلەمانی کوردستا ممارە ()٥ی سایی  ١١٢٨یاسای بەرکارکردنی یاسای هەمواری بیاتەمی یاستای
میالکات ممارە ()١٥ی سایی  ٢٩٢١هەموارکراو لە هەرێمی کوردستا -عەرا .
 .٢پشتبەستتت بە بڕیتتاری ئەنجتتومەنی وەزیتترا ممتتارە ( )٢٧١لە  ١١١١/٩/٧لە دوای جەبەجەکردنتتی بڕگەکتتانی
سەرەوە ئەنجومەنی گشتی ڕامە تتاووتوێی پەشتنیاری پڕکتردنەوەی بۆشتایی میالکتی وەزارەت و الیەنەکتانی
نەبەستراو بە وەزارەت دەکات ،و بتۆ ئەم مەبەستتە ئەولەویەت دەدرێتت بە دامەزرانت نی هەیگرانتی بڕوانتامە
بااڵکتتا و کارمەنتت انی گرێبەستتت و بتتابەتی بەگرێبەستتتکردنی شتتەوازی وانەبە یتتی مامۆستتتایانی ستتەر بە
وەزارەتی پەروەردە بە ڕەااوکردنی سەرجەم بڕگەکانی ئەم بڕیارە و لە دوای کەوتنەبواری جەبەجەکردنی ئەو
یاسایەی کە بۆ ئەم مەبەستە بەپەی ئەم بڕیارە بڕیاری گەاڵیەکردنی دراوە.
 .٧نابەتتت ئە م بڕیتتارە هتتیر بتتارگرانییەکی دارایتتی لەستتەر حکتتومەتی هەرێمتتی کوردستتتا دروستتت بکتتات لە
دەرەوەی توانای دارایی و داهاتی ی لیی بەردەستی وەزارەتی دارایی و ئابووری.
 .٨سەرجەم وەزارەت و الیەنە پەیوەن ی ارەکا ئەم بڕیارە جەبەجێ دەکە .
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