یاداشتی زانیاری بۆ داواکارانی پاراستنی نێودەوڵەتی
(کەیسی پەنابەری و پاراستنی زیادە ( پلە دوو))
کار کردن بە یاسای ساڵی  ٢٠١٥ی تایبەت بە پاراستنی نێودەوڵەتی

داواکاری بەڕێز،
داواکارییەکەی ئێوە بۆ کەیسی پەنابەری و پاراستنی زیادە( پلە دوو) بە من سپێردراوە.
ل ە ڕێگەی ئەم یاداشتەوە ئاگادارت ئەکەمەوە کە ئامادەکاری نوێ بۆ لێکۆڵینەوە و بڕیاڕدان لە سەر داواکارییەکان بۆ
پاراستنی نێودەوڵەتی ( مافی پەنابەری و پاراستنی زیادە ( پلە دوو) وە هەر وەها مافی مانەوە لە واڵتدا لە یاسای
ساڵی  ٢٠١٥ی تایبەت بە پاراستنی نێودەوڵەتیدا دەکرێت ( .یاسای ساڵی  )٢٠١٥بڕیارە لە ڕێکەوتی
 ٢٠١٦/١٢/٣١ەوە لە الیەن نوێنەری سەرۆك وەزیران و وەزیری داد و یەکسانییەوە کاری پێ بکرێت.
بە پێێ یاسایی  ، ٢٠١٥نووسینگەی کۆمیسیونی داواکارییەکانی پەنابەران کە ناسراوە بە ( ئۆراك ) هەڵدەوشێتەوە (
نامێنێ ) و بەرپ رسیارێتی لێکۆڵینەوە لە داوکارییەکان بۆ مافی پاراستنی نێودەوڵەتی دەکەوێتە ئەستۆی
نووسینگەیەکی نوێێ دەزگای خزمەتگوزاری کۆچ و شارۆمەندی ئیرلەندییەوە بە ناوی نووسینگەی پاراستنی
نێودەوڵەتی کە کورتکراوەکەی دەبێتە (  .)IPOوە هەروەها لە باتی دادگای تێهەڵچوونەوەی پەنابەران کە
کورتکراوەکەی بە ئینگلیسی (  )RATە ،دادگایەکی دیکە بە ناوی دادگای تێهەڵچوونەوەی پاراستنی نێودەوڵەتی ،
ئەرکی پێداچوونەوەی سکااڵکان دەگرێتە ئەستۆ.
یاسای  ٢٠١٥هندێك بەندی موەقەتی ( جێگوڕکێ پێکراو) لە خۆ دەگرێت بۆ مامەڵە کردن لە گەڵ ( ) iئەو
داواکا رییانەی کە بۆ کەیسی پەنابەری و هەروەها کەیسی پاراسننی زیاتر یان پلە دوو بە نووسینگەی کۆمیسیونی
داواکارییەکانی پەنابەران (  )ORACتەحویل دراوە ،وە هەر وەها بۆ مامەڵەکردن لە گەڵ ( )iiئەو سکااڵنەی کە بە
دادگای تێهەڵچوونەوەی پەنابەران (  )RATبەر لە کاتی دەسپێکردن بە یاسای  ، ٢٠١٥تەحویل دراوە.
تا ئەو جێیەی کە پێویست بێت بە پێی ئەو بەندە مووەقەتانە ( جێگوڕکێ پێکراو) لە یاسای  ، ٢٠١٥ئەگەربێتوو هەر
ئیجرائاتێکی نوێ لە یاسای  ٢٠١٥دا ،داواکارییەکەی تۆ یان سکااڵکەت بگرێتەوە ،لە مانگی یەکی ساڵی  ٢٠١٧دا
پێوەندیت لە گەڵ دەگرین ،ئەگەری ئەوە هەیە لەو کاتەدا داوای ئەوەت لێ بکرێت کە زانیاری زیاتر بۆ کۆمەك کردن
بە بەڕێوەچوونی داواکارییەکەت پێشکەش بکەیت .تکایە ئاگادار بە کە پێویست بەوە ناکات هیچ هەنگاوێك

هەڵگرن تا ئەو کاتەی لە الیەن ئێمەوە پێوەندیتان لە گەڵ دەگیرێت.
لە ئەگەری گٶڕینی شوێنی مانەوەت تکایە ناوەندی خزمەتگوزاری نووسینەگەکانی ( ئۆراك و ئای پی ئۆ) بە نووسین
بۆ ئەم ناونیشانە ئاگادار کەرەوە.
ORAC/IPO, 79/83 Lower Mount Street, Dublin2
وێنەیەك لەم زانیارییە بە نوێنەری یاسایی دەدرێت.
نووسینگەی خزمەتگوزاری کۆچ و شارۆمەندی ئیرلەند.
دیسامبەر ( مانگی  ) ١٢ی ٢٠١٦

وێنەیەك لەم یاداشتی زانیارییە کە هەڵگری شەرحێکی یاسایی سەبارەت بە یاسای  ٢٠١٥ی پاراستنی نێودەوڵەتی
نییە ،بە چەندین زبانی جیاواز لە وێبسایتی ئۆراك (  )www.orac.ieلە ژێر ناوی نووسینگەی پاراستنی نێو
دەوڵەتی  ،لە بەر دەستدایە.
Kurdish

