بريار
َو تانةي قةوارةي بزووتنةوةي طؤران
سكاال
َي هةلبذاردن و راثرسي
ثالثشت بة برطةي ( )4لة ماددةي ( )6وة برطةي ( )2ي مادةةي ( )9لة ياساي كؤمسيؤني باال
ذمارة ( )4سالي  2014و مادةي  31لة ياساي هةلبذاردني ثةرلةماني كوردستان ذمارة ( )1سالي  1992هةموار كراو
ئةجنوومةني كؤمسياران دةسةالتي ضارةسةركردن و يةكاليكردنةوةي ئةو تانةو سكاالو ناكؤييانةي هةية كة لة ئةجنامي خؤ
ئامادةكردن و جيَبةجيَ كردني هةلبذاردن و راثرسية طشتيةكان ديَنة ئاراوة) ،ئةجنوومةني كؤمسياران سةيري طشت ئةو
سكااليانةي كرد كة ثيَشكةش كرابوون لة تؤماري دةنطدةران لة ماوةي نويَكردنةوةي تؤماري دةنطدةران لة ريَكةوتي
َيةي لة اليةن قةوارةي (بزوتنةوةي طؤران ) ثيَشكةش كرابوو،
( ) 2108/7/11تا ( ،)2018/8/18ئةو سكاال
ئةجنوومةني كؤمسياران لة كؤبوونةوةي رؤذي ضوار شةممة ريَكةوتي  2018/8/29سكااليةكةي بةم شيَوةيةي خوارةوةي
يةكاليي كردةوة :
ئةم سكاالية كة خؤي لة ( )17دةطريَتةوة كة بةلطةي (سي دي  ، C.Dلةطةلة لةطةل دوكؤمينتةكان كة هاوثيَض كراون
لةطةل سكاالكة  ،ثاش سةيركردن سكااليةكة لة اليةن ئةجنوومةني كؤمسياران بةم شيَويةي خوارةوةكة خالةكاني سكااليةك
وةالم درانةوة :
َةتيَكي ئاسايي بةرضاوة
تايبةت بة خالي يةكةم  :دووبارةبوونةوةي ذمارةي فؤرِمي خؤراك لة نيَوان دوو ثاريَزطا يان زياتر حال
خودي وةزارةت ئاماذةي بةو دياردةية كردووة .
تايبةت بة خالي دووةم  :ئةنداماني خيَزانةكان لة بنكةيةكي دةنطدان كؤكراينةوة بةآلم ئةطةر ناوو زانياريةكانيان لة تؤماري
ثيَشوو بةرجةستة نةبووبيَت ئةوا بة طويَرةي بريكاري خؤراكي دةنطدةرةكة ،بنكةي بؤ دانراوة .
تايبةت بة خالي سيَيةم  :هؤكارةكةي دةطةرِيَتةوة بؤ تؤماري دةنطدةراني ثيَشوو كة هةمان بنكة و ناونيشاني تؤماري
دةنطدةراني عرياقة.
تايبةت بة خالي ضوارةم  :تؤماري دةنطدةراني سةرةتايي بة طويَرةي زانيارية تؤماركراوةكاني وةزارةتي بازرطاني كاري
َي لةدايكبووني سةرووي 2000
َطة نةخراوةتة رِوو بةآلم سال
شيكردنةوةو دابةشكردنيان بةسةر بنكةكان كراوة .هةرضةندة بةل
ي تيَدا نية .
تايبةت بة خالي ثيَنجةم  :ئةم خالة كة باسي ثلة باالكان دةكات كة ناويان هةية لة تؤماري دةنطدةران  ،كؤمسيون لة
ماوةي نويَكردنةوةي تؤماري دةنطدةران ئةم ناوانةي سركرابوون كة نزيكةي ( )7541دةنطدةر دةبن  ،ئةجنوومةني كؤمسياران
لة كؤبونةوةي رؤذي شةممة ريَكةوتي ( )2018/8/25برياريدا كة ئةو ناوانة بطةريَنيتةوة ناو تؤماري دةنطدةران لة هةر
ثاريَزطايةكدا بنكةي تايبةتيان بؤ دابنريَت بؤ ئةوةي دةنطي خؤيان بدةن و بيَ بةش نةبن لة مايف دةنطدان.
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تايبةت بة خالي شةشةم  :لةم خالة هيض بةلطةنامةيةكي ثيَش كةش نةكراوة بؤية ئةم خالة رةت دةكريَتةوة لةروانطةي
ثيَشكةش نةكردني بةلطةي سةمليَنةر هةروةك لة خالي ( )4لة بةشي ثيَنجةمي ثةيرةوي ئامادةكردن و نويَكردنةوةي تؤماري
دةنطدةران و خستنة رووي تانةكان ذمارة ( )1سالي  2018هاتووة كة (تانة بة بيَ بووني بةلطةي سةملينةر وةرناطرييَت و
قوورسايي سةملاندنيش دةكةويَتة ئةستؤي تانةطر ).
َي لةدايكبوون هةبيَت ئةوا هؤكارةكةي ئةو داتايةية كة لة وةزارةتي بازرطاني
َة لة سال
تايبةت بة خالي حةوتةم  :ئةطةر هةل
وةرطرياوة .
تايبةت بة خالي هةشتةم  :لةم خالة هيض بةلطةنامةيةكي ثيَش كةش نةكراوة بؤية ئةم خالة رةت دةكريَتةوة لةروانطةي
ثيَشكةش نةكردني بةلطةي سةمليَنةر هةروةك لة خالي ( )4لة بةشي ثيَنجةمي ثةيرةوي ئامادةكردن و نويَكردنةوةي تؤماري
دةنطدةران و خستنة رووي تانةكان ذمارة ( )1سالي  2018هاتووة كة (تانة بة بيَ بووني بةلطةي سةملينةر وةرناطرييَت و
قوورسايي سةملاندنيش دةكةويَتة ئةستؤي تانةطر ).
تايبةت بةخالي نؤيةم  :برِياري ثيَداني داتابةيسي تؤماري دةنطدةران بة شيَوةي ئةلكرتؤنية و نةدراوة و تةنها بة  PDFبةسةر
هةموو حزبةكان دابةش كراوة.
تايبةت بة خالي دةيةم  :ناوي مردوو بة ) (C.Dبة نووسراوي فةرمي وةزارةتي تةندروسيت ذمارة ( )13679لة
 2017/12/12وةرطرياوة كة ذمارةيان ( )125317لة سةر ئاسيت هةريَم ،وة كؤمسيؤن توانيويةتي تةنها ئةو ناوانة
بسريَتةوة كة ناوي سياني و ذمارةي فؤرمي خؤراكيان وةك يةكة كة ذمارةيان ( )1908كةسة .
تايبةت بة خالي يانزدةهةم  :بةراوردي  CDناوة دوبارةكان كرايةوة لةطةأل تؤماري سةرةتايي ئةجنامةكةي بةم شيَوةية بوو كة
َي لةدايكبوون و ناوي دايك بةراوردةكة كراوة .بؤية:
بة ثيَي ناوي سياني و سال
-1ناوةكان لة تؤماري سةرةتايي يةك جار هاتووة و دوبارةي نية.
-2هةنديَك لة ناوةكان ليَكضوون و دووبارة نني .
َي لةدايكبوون و ناوي دايك جياوازة.
-3سال
-4بةشيَك ناو دوبارة بوون ئةويش لة تؤماري دةنطدةراني ثيَشوو كة هاوشيَوةي تؤماري دةنطدةراني عرياقة و ئيَستا كاري الي
ئيَمة ثيَناكريَت .
دةربارةي خالي دوانزدةهةم  :ناوي مردوو بة ) (C.Dبة نووسراوي فةرمي وةزارةتي تةندروسيت ذمارة ( )13679لة
 2017/12/12وةرطرياوة كة ذمارةيان ( )125317لة سةر ئاسيت هةريَم ،وة كؤمسيؤن توانيويةتي تةنها ئةو ناوانة
بسريَتةوة كة ناوي سياني و ذمارةي فؤرمي خؤراكيان وةك يةكة كة ذمارةيان ( )1908كةسة .
دةربارةي خالي سيانزدةهةم  :ئةم سكاالية ثةسةندة ،بةهؤي ئةوةي كة لة تؤماري دةنطدةران داتاي وةزارةتي بازرطاني
بةكاها تووة و كراوةتة بنةما وة ئةم داتاية بةراورد كراوة لة طةل داتاي ناوضة كوردستانيةكاني دةرةوةي ئيدارةي هةريم (مادةي
 ) 140كة لة فةرمانطةي ناوضة كوردستانيةكاني دةرةوةي ئيدارةي هةريم بة نووسراوي فةرمي وةرطرياوة وة لة كاتي بةراورد
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كردني هةردوو داتاكة (  )11935سراوةتةوة .
َةتيَكي زؤر كةم لة شيَوة هةية كة لة فؤرِمي خؤراكدا بو شيَوة تؤمار كراوة لة
تايبةت بة خالي ضواردةهةم  :ضةند حال
وةزارةتي بازرطاني .
تايبةت بة خالي ثانزدةهةم :
َةي طةرِان لةنيَو تؤماري دةنطدةراني ئةلكرتؤنيةوة ئةو حالةتة دةردةكةويَت .
-1بةهؤي هةل
 .2هةنديَك خيَزان خؤيان لة نيَوان دوو ثاريَزطاي جياواز نيشتةجيَن .
تايبةت بة خالي شازدةهةم  :بةراوردي  CDناوة دوبارةكان كرايةوة لةطةأل تؤماري سةرةتايي ئةجنامةكةي مب شيَوةية بوو كة
َي لةدايكبوون و ناوي دايك بةراوردةكة كراوة .بؤية:
بة ثيَي ناوي سياني و سال
-1ناوةكان لة تؤماري سةرةتايي يةك جار هاتووة و دوبارةي نية.
-2هةنديَك لة ناوةكان ليَكضوون و دووبارة نني .
َي لةدايكبوون و ناوي دايك جياوازة.
-3سال
-4بةشيَك ناو دوبارة بوون ئةويش لة تؤماري دةنطدةراني ثيَشوو كة هاوشيَوةي تؤماري دةنطدةراني عرياقة و ئيَستا كاري الي
ئيَمة ثيَناكريَت .
تايبةت بة خالي حةظدةهةم  :بةهؤي هةلةي طةرانة لة نيَوان تؤماري دةنطدةراني ئةلكرتوني كة دواي نووسيين ذمارةي
فؤرمي خؤراكي ثاريَزطاكةيان دياري نةكردووة بؤية لة كاتي نيشانداني ئةجنام ئةطةر ذمارةي فؤرمةكة لة ثاريَزطايةكي ديكة
هةبيَت ئةوا ناوةكانيش نيشان دراوة .
ئةجنوومةني كؤمسياران
2018/8/ 29
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