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بانومیهرهخشندهناویخوایبهبه
وهلهناویگهبه
راقێع-مانیكوردستانرلهپه

3:یبڕیارژماره
4/3/0202:مێژوویبڕیار




ارــڕیــب


  له (43)ی  و مادده (82)ی  مادده  له (م م و پێنجه م و چواره دووه)ی  حوكمی بڕگه  ستن به پشت به
  دانیشتنی ئاسایی ژماره  مانی كوردستان له رله ، په نی كوردستان ـ عێراق رلهما وی ناوخۆی په یڕه په
 :ی دا وه ی خواره م بڕیاره سترا ئه ی به3/4/8282وتی  رێكه  م له ڵبژاردنی پێنجه ی خولی هه(8)

ــــهیه ــــولكردنی :مك ــــه ده قب ــــت ل ــــانه س ــــ امی په ی ئه وه كار كێش ــــه ن ــــ  - مانی كوردســــتان رل                 راق عێ
 .ن ی كوردستانی وه كان و ڕه ن یه یوه ی په تی لیژنه ن امیه ئه  له (عب اهلل شیرین یونس)

، بـۆ  دا هـاتووه وه خـواره  لـهناویـان   راق كهمانی كوردستان ـ عێ رله ی په مانهن ا م ئه زیادكردنی ئه:مدووه
: وه ی خواره و لیژنانه ر ئه سه

 .ت مافی ئافره  ی داكۆكیكردن له لیژنه (شیرین یونس عب اهلل)  -1
 .ن ی كوردستانی وه كان و ڕه ن یه یوه ی په لیژنه (زیاد جبار محم ) -8

قـاییی  وه)رمی  ی فـه رۆژنامه  ێت و لهكر جێ ده جێبه 3/4/8282  رچوونی له ڕۆژی ده  له  م بڕیاره ئه :مسێیه
 .  وه كرێته دا باڵوده (كوردستان
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بانمیهرهوخشندهناویخوایبهبه
وهلهناویگهبه
راقێع-مانیكوردستانرلهپه

4:یبڕیارژماره
7/5/0202:مێژوویبڕیار




0202یساڵی(4)بڕیاریژماره

مانی  رله وی ناوخۆی په یڕه په  له (83)ی  مادده  ی(م م و پێنجه چواره)ی  حوكمی بڕگه  ستن به پشت به
م  ڵبژاردنی پێنجه ی خولی هه(3)  دانیشتنی ئاسایی ژماره  كوردستان لهمانی  رله كوردستان ـ عێراق، په

 :ی ا م بڕیاره سترا ئه ی به7/5/8282وتی  رێكه  له

رگرتنی رێكاری  وه  دان به ، رێگه(سۆران عمر سیی )مانتار  رله ر په سه ن ی له ڵگرتنی پارێزبه هه :مكهیه
 :  وه ی خواره م دادگایانه ری تۆماركراون له سه ی له م سكااڵیانه ر ئه رامبه یاسایی به

  نووسراوی ژماره  به (1/ی سلێمانی وه دادگای لێكۆڵینه /ی سلێمانی وی ناوچه ڵچوونه تێهه)دادگای  -1
 .6/11/8211  له (3113)

  نووسراوی ژماره  به (1/ی سلێمانی وه دادگای لێكۆڵینه /ی سلێمانی ی ناوچه وه ڵچوونه تێهه)ـ دادگای 8
 .86/1/8282  له (816)

  نووسراوی ژماره  به (ولێر ی هه وه دادگای لێكۆڵینه /ولێر ی هه ی ناوچه وه ڵچوونه تێهه)ـ دادگای 4
 .6/3/8282  له (8324)

  نووسراوی ژماره  كان و كاروباری یاسایی به ن ییه یوه تی په رایه به ڕێوه به /ری نی دادوه نجومه ـ ئه3
 .4/7/8211  له (1475)

قـاییی  وه)رمی  ی فـه رۆژنامـه  كرێت و له جێ ده جێبه 7/5/8282  رچوونی له ڕۆژی ده  له  م بڕیاره ئه :مدووه
 . وه كرێته دا باڵوده(كوردستان

صالحهێمناحمدحمه
(ورامیهێمنهه)

 عێراق-مانیكوردستانرلهرۆكیپهجێگریسه
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ەرۆکایەتىئەنجومەنىوەزیرانس
44/5/0202لە3253:ژمارە
 یمــێرهه یرانــیزەو ینهنجــومهئ یاســای ی(مهشــتهه) ەیمــادد هل (4) هیگڕبــ یانکــهحوكمهب تـپشــڵپا

ــتان  ـــع -كوردس ــار راقێ ــا ی(4) ەژم ــواركراو،هه ی1118 ڵیس ــڕگهی  م ــاددەی  (یهکهم)و ب له  (882)له م
ی ههمـوارکراو  و بهرکـار له ههرێـە بهپێــی یاسـای ژمـارە 1117ی سـاڵی (81)یاسای کۆمپانیاکان ژمارە 

کۆبـوونهوەی  هل رانیـزەو ینهنجـومهئدەرچووێنراو لهالیهن پهرلهمانی کوردسـتان،  8227ی ساڵی (82)
 :ەوەخوار ەیوهیڕەپ مهئ یرچووان نەد هب  ایارڕیب 8282/ 1 /88 یوتهكڕێ هل (82)ئاسایی خۆی ژمارە 

 

0202یساڵی(3)پەیڕەویژمارە
 راقێـع-كوردستانیمێرەهەلیاریرێژمیـینیووردبییرێچاودەیشیپیكردنەادیپیوەیڕەپ

 

 مەكیەیشەب
ەکانئامانجەوناسێپ

 مهئ یكێنێشــو رهه هل هیهه انیــرهرامبهب یماناكــان ەوەخــوار هیواژانهســتەو د هوشــ مهئ(:4)ەیمــادد
 :هاتبن داەوهیڕەپ
 .راقێع -كوردستان  یمێرهه: مێرەه :مەكیە
 .ەوهیڕەپ مهئ ێیپهب نراوێكهێپ یاریرێژم یینیو وردب ییرێچاود هیشیپ ینهنجومهئ: نەنجومەئ :مەدوو

 .ەێرهه هل یاریرێژم یینیو وردب ییرێچاود هیشیپ یكردنەادیپ یوهیڕەپ: وەیڕەپ :مێیەس

 یوهعــنهم انیــ یسروشــت یكێســهك رهو ه ،یاریــرێژم یــینیو وردب ییرێچــاود هیشــیپ: ەش  یپ :مەچـوار
 .ەپهیڕەو مهئ ێیپهب هیهشیپ مهئ یكردنەادیپ هب ەت راوۆڵهم هك كاتەد ەیادیپ

 .ەێرهه ییدارا ییرێچاود یوانید: وانید :مەنجێپ

 .ەێرهه هل ییاسای یركارانێژم ییزانست هڵهیمۆك: ەڵەمۆك :مەشەش

 .ەێرهه هل نانیو وردب ركارانێژم یكاین هس: كایندەس :مەوتەح

 .ەێرهه هل كانییهاریرێو ژم ییدارا هزانست یاڵبا هیمانگهیپ: ەمانگەیپ :مەشتەه

 .ەێرهه هل نانیو وردب ركارانێژم یبیقهن: بیقەن :مۆیەن

ــرهڵه هیســهك وهئ: یاری  رێژم یرێچ  اود :مەیەد ــامڕب یگ ــارێژم هیوان ــای یرك ــ راوۆڵهو م ییهاس  هب ەت
 .ەوهیڕەپ مهئ ێیپهب یاریرێژم یینیو وردب ییرێچاود هیشیپ یكردنەادیپ

 هل یاریـرێژم یــینیو وردب ییرێچاود هیشیپ یكخستنڕێ هل ییهتیبر ەوهیڕەپ مهئ یئامانج(:0)ەیمـادد
گشـت  یواكانڕە هو ماف ەێرهه ییوروئاب یپاراستن یركردنهگۆمس یهیما هتێبەد ەیهیوێش وهب ەێرهه
 ەزراوهكخـراو و دامڕێو  ایـمپانۆك هل سـتكارنهبێگر انی هیهه یرـكتیه هڵگهل انهڵهیمام هینانیهال وهئ

 .انیرهسهب همهوكهح یساكانڕێستان ارد و  یوكردنهیڕەو پ ین ەوهیپ نەخاو هیكید یسانهو ك
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 مەدوویشەب
 نەنجومەئ

:(3)ەیمادد
و  كخســــتنڕێ یگرتنۆســــتهئهل ۆبــــ تێنرێهەكــــ ێپ كێــــنهنجومهئ ەپهیــــڕەو مهئ یێــــپهب :مەكیە

ــی ژم ییرێچــاود هیشــیپ یكردنیرشــتهرپهس ــرێو وردبینی ــاوهب یاری  هیشــیپ ینهنجــومهئ) ین
 مهل هیسـتانهبهئامـان  و م وهئ یدهنـانێه نـاوێپ هل (ەێـرهه هل یاریرێی ژمـو وردبینی ییرێچاود
 .ێڕییهو كارگ ییدارا ۆییخهربهو س یوهعنهم یتیهساهك نەو خاو ،هاتوون داەپهیڕەو

ـــد یكۆرهســـ :مەدوو ـــو ەیوهئ انیـــ وانی  هو ل كـــاتەد نهنجـــومهئ یتیهكاۆرهســـ كـــاتەد یتیهراهنێن
 :تێك ێپ شەوەخوار هیمانهئ یتێن امهئ

 :(تێبهن مترهك یگشت یرهبەوهڕێب هل انیكێكیه رهه هیپل هك) ەوەخوار هینانیهال مهئ یرهنێنو -1

 .تڵهوەد ەیرهباج و خانووب ییگشت ایهتیرهبەوهڕێب /یو ئابوور ییدارا یتەزارەو -أ 

 .یزانست ەیوهنیژێتو و اڵبا ین نێخو یتەزارەو -ب 

 .وانید -ج 

 .هڵهمۆك یكۆرهس -8

 .اكانیمپانۆك یماركردنۆت یگشت یرهبەوهڕێب -4

 .كاتەد یتیهراهنێنو ەیوهئ انی بیقهن -3

 هیوانهل یاریـرێی ژمـو وردبینیـ ییرێچاود هیشیپ یكردنەادیپ هب ت راونۆڵهم هیوانهل سهدوو ك -5
و  تێـبهن رـمتـهك ڵسـا ەد (12) هل هك كەیهمـاو ۆبـ ەێـرهه هل ەكردوو انهیشیپ ەیادیپ ه کردارەکیب
ی اویشــ هك تێــبەد ڵســا  ێســ (4) ەیمــاو ۆبــ انیتێنــ امهو ئ كــات،ەد انیشــانیستنەد هڵهمۆكــ

 .كجاریه نهاهت ۆب نوێکردنهوەیه

:(4)ەیمادد
 :تێگرەد ۆستهئهل ەوەخوار هیمانهئ نهنجومهئ

 ەیپـار ڕەو بـ ێڕیو كـارگ هییشـیپ یچـاالك یكـانهنیهال هك نهنجومهئ هیناڵسا یپالن یاردانڕیب :مەكیە
ـــ ســـتیوێپ ـــا ۆب ـــاتەوون دی ڕداركردنیهم ـــات ییشـــناڕۆ رهبهل ەوهك و  كانەكراوینیشـــبێپ هداه
 .انیكردنێجهبێج یدواداچوونهب

ــبەد ەیهیوێشــ وهب هشــیپ یكردنهاســتڕئا :مەدوو ــا هتێ ــاب یپاراســتن یهیم ــاف ییشــتمانین ییوروئ  هو م
 .ەێرهه هل كانەن هتمهبیتا هرمانگهف هڵگهل ینگهماهههه ب هگهڵمۆك یكانهنیهال یكانییهدارا

 .هییشیپ یفتارڕە یساكانڕێ ی انێپەرهپ :مێیەس

 یكـانهحوكم ێــیپهب یاریـرێی ژمـو وردبینیـ ییرێچاود هیشیپ یكردنەادیپ یتۆڵهم ینیخشهب :مەچوار
 .هناڵسا انەیوهكردنێو نو ەپهیڕەو مهئ
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ــپ ــان :مەنجێ ــاركردن یدان ــیپ یئاك ــ هییش ــانهنیلۆپ ۆب ــانهك یك ــ راوۆڵهم یس ــپ هب ت ــیپ یكردنەادی  هیش
 .كێنكراویلۆپ رهه یكانهو ماف ەپهیڕەو مهب كراویارید

ــەش ــوونهب :مەش ــار یدواداچ ــانهك یك ــ راوۆڵهم یس ــپ هب ت ــیپ یكردنەادی ــ هش ــنڵد ۆب ــت هل ابوونی  یئاس
 ێــیپهب هییشـیپ یفتارڕە یساكانڕێو  ەپهیڕەو مهئ یكانهحوكم یوكردنهیڕەپ هب انین بوونهپاب
 .تێزانەد ـیباشه ب نهنجومهئ هیوازانێش وهئ

 ۆبـ هشیپ یكردنەادیپ هب ت راوۆڵهم یسانهك ینانێاهڕو   انێپەرهپ ۆگونجاو ب یپالن یاردانڕیب :مەوتەح
 یكانییهســــتی اوێپ یخســــان نڕەو  ان،یـــكانەكار یانــــ نهیگێجهب هییكــــارام ەیوهرزكـــردنهب
 .هپالنان مهئ یكردنێجهبێج

 هب تـ راوۆڵهم یسـانهك یكـار هب ارنیـ ن ەوهیپ هیپرسان وهل یكیكنهت یژێاوڕ یشكردنهشكێپ :مەشتەه
 .هشیپ یكردنەادیپ

 هییشـیپ یفتارڕە یساكانڕێو  ەپهیڕەو مهئ یكانهحوكم ۆب كاریچێرپهس یسانهكه ل ەوهنیپرسێل :مۆیەن
 .انیقهرهەد هییفتەرزهب یسزا یپان نهو س

 .هشیپ یكردنەادیپ هب ت راوۆڵهم یسانهك یكانهماف یپاراستن :مەیەد

 كانییهو زانسـت هییشـیپ ەكخراوڕێو  همانگهیو پ ەزراوهدام هڵگهل كردنیو هاوكار ینگهماههه :مەازدی
 هل نرە یــتهارمیو  نێنــو هیشــتان وهب هشــیپ یكردنیوانیپشــت ۆبــ ەێــرهه ەیوەرەو د ەوەنــاو هل
 .انی انێپەرهپ

 .كردنو وردبینی یاریرێژم یكانهگهڵو ب ساكانڕێ ی انێپەرهپ هل كردنیش ارهب :مەدوازد

و  هشـــیپ یكردنەادیـــپ یتۆڵهمـــ ینیخشـــهب رهرامـــبهبه ل راویـــرگەو ەیپـــار ڕەبـــ یاركردنیـــد :مەزدێســـ
 .هیناڵسا ەیوهكردنێنو

 ۆبـ انیكردنێجهبێج یكانەوازێو ش نهنجومهئ یكانهكهاتێپ یكانهلهسهروتێت هركهئ یاركردنید :مەچوارد
 .هركانهئ مهئ

 یســانهو ك یكانهنـ امهئ وانێــن هل تێـبزان یســتیوێپ هب نهنجـومهئ كهیهژنیـــل رهه ینـانێكهێپ :مەپـازد
 .یكانهركهئ یكردنێجهبێج یئاسانكردن ۆب هشیپ یكارەادیپ

:(5)ەیمادد
ــیدارا :مەكیە ــومهئ ی ــانهل نهنج ــوار هیم ــ ێپ ەوەخ ــ هیرجهم وهب تێك ــتهبهم ۆب ــانێه یكانهس  ییدهن

 :نهنجومهئ هیناڵسا هیبودج ناوهل تێبكر رخانهت یكانهئامانج

 .ەیوهكردنێنو هناڵو سا هشیپ یكردنەادیپ یتۆڵهم ینیخشهب یسمڕە -1

ــیهال رهه هل هینانیخشــهب وهئ -8 ــرەد شهشــكێپ ەوهكێن ــای هك نێك ــڕەو اس ــانەركارهب ەو پهی ــ ك  هیگڕێ
 .نەدە ێپ
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 ییاریرێــــژم یكێرێچـــاود لهالیهن كـــردنینیوردب ۆبـــ تێـــبەد چهملـــك نهنجـــومهئ یاریرێــــژم :مەدوو
 هل یكانەن كراوهسـهپ ەرێــو ژم نهنجـومهئ یداوا رهسـهل كاتەد ی یكان  هڵهمۆك هك ت راوۆڵهم
ــ نهیگاڕ ــاتەوداڵب كانهان ــرڕێ شهمهئ. ەوهك ــناب گ ـــژم یكردنیرێچــاود هل تێ  نهنجــومهئ یاریرێ
 .هوەوانید نیهالهل

:(6)ەیمادد
 هل هیرجهم وهب تێسـتهبەد هیكهكۆرهسـ یشـتێبانگه رهسـهل ۆیخـ یكانەوهبوونۆك نهنجومهئ :مەكیە

 ێــیس رهسـهدوو ل یبوونەئامـاد هب ییاسـای ەیژڕێـو  تێـبهن متـرهك ەوهبوونۆك  ێس هل ك اڵێسا
 .ەویهكاهتێد ن امانهئ

ـــگرەردەو كـــانەبووەئاماد هنـــ امهئ ینگـــەد هینیـــرۆز هب یكـــانەارڕیب نهنجـــومهئ :مەدوو  رهگهو ئ تێ
 بابهتـانهی وهل هجگ یه اهڵیگهل كۆرهس هك تێخرەش ێپ هنیهال وهئ واهبوون ئ كسانیه كانهنگەد
ـــــل) ردووهه یكانەاســــپاردڕ هب ســــتنەوهیپ ــــپەرهو پ كردنپهســــهن  هیژنی ـــــو ل  انێ  هیژنی
ـــــڕەو مهئ ی(7) ەیمـــــادد هل هك (كـــــردنهفتەرزهب ـــــقەد ەپهی ـــــرۆجه ب ەركراوهســـــهل انی  كێ
 .تێبەد كانەبووەئاماد هن امهئ ینگەد یچوار رهسهل  ـێس یریپشتگه ب انین كردنهسهپ

 :كاتەد ێجهبێج ەوەخوار هیمانهئ هیگه ڕێل یكانهركهئ نهنجومهئ(:7)ەیمادد

 یاریــد نهنجــومهئ كێنێشــو رهههل انیــ تێــبەد نهنجــومهئ هل یكــانەكار یگــاەبار ت،یهســكرتار :مەكیە
ـــات و د ـــهبەبك ـــ هب ەوهتێرـست ـــومهئ یكۆرهس ـــ نهنج ـــهك وهئ انی ـــوهت هیس ـــاتەد یلیخ و  ك

ی ـو وردبینی ییرێچاود هل هاتوونێل هیوانهل كاتەد یتیهكاۆرهس رخانكارهتۆناخ یكێرهرمانبهف
 هك نەدەد یتهارمیـــ رهرمـــانبهف كەیهو ژمـــار كـــاتەد یشـــانیستنەد نهنجـــومهئ هك یاریـــرێژم
 هب تهبیتـا یكـانێڕییهو كارگ كخسـتنڕێ یكـار هب سـانهڵه ۆبـ كـاتەد انیشانیستنەد نهنجومهئ
 :یربارهس ،یكانهژنیـو ل نهنجومهئ

 هیسـانهك وهو ئ هشـیپ یكانهپرسـ هب اریـ ن ەوهیپ (دەوری)ی نـاوهناوب ەیوكراواڵب یركردنەد -1
 .یكردنەادیپ هب ت راونۆڵهم

 یشـانیو ناون هشـیپ یكردنەادیـپ هب تـ راوۆڵهم یسـانهك یناوه ب هناڵسا ەیوكراواڵب یركردنەد -8
 .انیواوهت

 :هل نییتیبر ت،ێنێهەد انیكێپ نهنجومهئ ەوەخوار هیانۆڕپسپ هژنیـل مهئ :مەدوو

دووان  یتێنـ امهو ئ نهنجـومهئ یكۆرهس یتیهكاۆرهس هب ، انێپەرهو پ كردنپهسهن  هیژنیـل -1
 .نهنجومهئ ین امانهئ هل

 هدووان ل یتێنـ امهو ئ نهنجـومهئ هل وانیـد یرهنێنو یتیهكاۆرهسه ب ،كردنهفتەرزهب هیژنیـل -8
 .لیژنهکه دەبێت یرێسكرت تیهسكرتار یرانهرمانبهف هل كێكیهو  نهنجومهئ ین امانهئ

و  نهنجـومهئ هل یروو ئـابو یـیدارا یتـەزارەو یرهنێنو یتیهكاۆرهسه ب دواداچوونهب هیژنیـل -4
 .نهنجومهئ ین امانهئ هدووان ل یتێن امهئ
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 مێیەسیشەب
 ەشیپیكرنەادیپ

 ێــیپهب ەێـرهه هل بووێجهشـتین یــیراقێع یسهك هتێخشرهبەد هشیپ یكردنەادیپ یتۆڵهم(:3)ەیمـادد
 :ەوەخوار هیرجانهم مهئ

 ەیوهئ انیـ ەێـرهه هل تێـب كـانییهاریرێو ژم یـیدارا هزانست یاڵبا هیمانگهیپ هیوانامڕب یگرهڵه -1
 .یتیههاوتا

 رێـژ هل انیـ یـیدارا ییرێچـاود یوانیـد هل تێـكردب یكـار نـانێاهڕ رێـژ ییاریرێژم یرێچاود كەو -8
 هل ڵدوو سـا هل تێبهن رـمتهك كەیهماو ۆب هشیپ یكردنەادیپ هب ت راوۆڵهم یكێسهك یرشتهرپهس
 .هیكییهزانست هوانامڕب ینانێستهەدهب یوتهكڕێ

 یكــهیهو بنك ی،سروشــت یســهك ســهبارەت به تێــبێ جهشــتین ەێــرهه هل ییئاســا ه شــێوەیهکیب -4
 .یوهعنهم یسهك سهبارەت به ەێرهه هل تێبهه یبردنەوهڕێب

 .تێبهن ن امهئ ەێرهه ەیوەرەد هل كانییهاسای ەركارێژم هیكید یكهیهكهاتێپ چیه هل -3

 یكۆرهو ســ بیــقهو ن نهنجــومهئ یكۆرهســ هل هكیهرهه مەردهبه بخــوات ل ییاســای ین ێســو -5
 : ەوەخوار ەیوازێش مهب كانییهاسای ەركارێـژم ییزانست هڵهیمۆك

 ەركەئ یان دنەیگێجەب یك ا ەبگ ر،، و ل ەییشیپ یفتارڕە یساكانڕێ ەل زڕێ زن،ەم یخوداە ب ندێسو)
 یوح  ڕو  قەد ەب  م ب ن  دەپاب كانمەش  یهاوپ ەڵگەل كانمییەن  دەوەیپ ەیانی  م ەل انی   كانمەییەش  یپ

 .(ەدێشاه مەیڵێد ەیوەئ رەسەل شەورەگ یخودا ،یكانەحوكم

:(9)ەیمادد
ــانییهداواكار :مەكیە ــتهەدهب یك ــ ینانێس ــپ یتۆڵهم ــیپ یكردنەادی ــتووهپشتب هش ــامهنهی وهب س  بهڵگهن

 هب شهشــــكێپ نن،ێلمهســــەد ەركراوهســــهل انیــــقەد ەپهیــــڕەو مهل هیرجــــانهم وهئ یدههــــاتن
 هیژنیــــل مەردهبهل یووهڕخســــتن ۆبــــ كێكێســــپەد كەو تێــــكرەد نهنجــــومهئ یتیهســــكرتار
 . انێپەرهو پ كردنپهسهن 

 وهب نێـزرهمەداد هسـتهبهم مهئ ۆبـ هیانیـایمپانۆك وهئ هتێخشـرهبەد هشـیپ یكردنەادیپ یتۆڵهم :مەدوو
 ێـــیپهب هشــیپ یكردنەادیــپ ۆبــ هــاتوونێل هك بــنه ســانهك وهل یكــانەرهنێزرهگشــت دام هیرجهم

 .ەپهیڕەو مهئ یكانهحوكم

 ۆبكـــات بـــ شـــتێبانگه هكییهداواكـــار ینەخـــاو هیهه ۆیبـــ  انێـــپەرهو پ ردنپهســـهن ک هیژنیــــل :مێیەســ
 تێزانەد یستیوێپهب ەیوهب تەبارهس تێریربگەو ێل ەیوهوونكردنڕو  یمەردهبه ل بوونەئاماد

 یسـ (42) ەیمـاو هو ل كـاتەردەد هنیـرۆز هب یكانەاسـپاردڕ  انێپەرهو پ ردنپهسهن ک هیژنیـل :مەچـوار
 ـینـیوانێڕت ەیوهئ ۆبـ ەوهكـاتەد یرزهب نهنجـومهئ ۆب هكییهداواكار ـیرگرتنەو یوتهكڕێ هل ژڕۆ
 .هكییهداواكار یشكردنهشكێپ یدوا هل نهنجومهئ ی راوێگر ەیوهبوونۆك مهكیه هل تێبكر ۆب
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 .تێب دارۆه ەیوهتكردنڕە یارڕیب هستیوێپ هكییهداواكار ەیوهتكردنڕە یكات هل :مەنجێپ

 یمــانهن یدوا هبكــات ل شهشــكێپ  ێنــو یكییهداواكــار هیهه ۆیبــ هكییهداواكــار یشــكارهشكێپ :مەشـەش
 .هكەوهتكردنڕە ۆیه

ــانەارڕیب :مەوتەح ــومهئ یك ــادد مهل هیوانهئ نهنج ــئاماژ ەیهم ــراوێپ انەی ــ ەك ــلهتان یاویش ــنەد  انێ  ب
 -كوردسـتان  ـیمـێرهه یشورا ینهنجومهئ یاسای یكانهحوكم ێـیپهب ێڕیكارگ یدادگا مەردهبهل
 .8222 ڵیسا ی(13) ەژمار راقێـع

(:42)ەیمادد
ــاود :مەكیە ــرێژم یرانێچ ــ راونۆڵهم هیوانهئ یاری ــپ هب ت ــیپ یكردنەادی ـــیپهب هش  مهئ یكــانهحوكم ێ

 :ۆب نێكرەد نیلۆپ كردنەادیو پ ییزاەشار یماهبن رهسهل ەپهیڕەو

و وردبینیــی  ییرێچــاود هیشــیپ که ەوهتێگــرەد هانییــاریرێژم ەرێچــاود وهئ ،،ەكیە ینكراویلۆپ    -1
 یتۆڵهمـ ـیرگرتنـەو یدواه ل ڵسـا ەد (12) هل تێـبهن رـمتهك كەیهماو ۆب ەكردووەادیپ انییاریرێژم
و  ەپهیــڕەو مهئ یكــانهحوكم ێـــیپهب کردارەکــی هب انیــكانەكار یكردنەادیــو پ هشــیپ یكردنەادیــپ

 .اركراونید هییشیپ یئاكاركردن هل هیخوالن وهل انیرچوونەد یدوا

 هیشیپ یكردنەادیپ هب ت راونۆڵهم که ەوهتێگرەد هانییاریرێژم ەرێچاود وهئ ،،ەدوو ینكراویلۆپ  -8
 .ەپهیڕەو مهئ یكانهحوكم ێـیپهب اركراوید یاریرێو وردبینیی ژم ییرێچاود

 یاركردنیــد یكانهســتهبهم ۆبــ تێریـــگەردەو نــ ههه ب وانیــد هل هشــیپ یكردنەادیــپ ەیمــاو :مەدوو
 هیوانهئ هـــاتووێل یســانهك و به ههمـــان شــێوە بـــۆ ،ەپهیــڕەو مهل قنووســـكراوەد ینكراویلۆپــ
ــپ ــی یكردنەادی ــۆ شــیپ کردارەک ــانهرمانگهفهل تێنرێلمهســەدهیان ب ــبه و ب تڵهوەد یك  یكێارڕی
 .نهنجومهئ

 ەیبـارهو ق رۆجـ ەوهیهگه ڕێـل هك تێـگرەد ۆستهئه ل تهبیتا ییكسازڕێ یدانان نهنجومهئ(:44)ەیمادد
 یئاسـت نیرـنزمتـ هڵگهبكات ل پهسهن یان یاریرێـژم یرێچاود ۆب تێكرەد هك تێكرەد ارید هكاران وهئ
 :تێبكر چاوڕە ەی تیاداوەخوار هیمانهئ هیرجهم وهب ێكر

ی ـو وردبینــ ییرێچــاود یاكــانیمپانۆو ك مهكیه ینكراویلۆپــ هل یسروشــت ییاریــرێژم یرێچــاود :مەكیە
 ت،ێـب رـمتهك ڵسا ن ێپ (5) هل یكانهن امهئ هل كێكیه هیشیپ یكردنەادیپ ەیماو تێناب هیوانهئ
ــ نهی بــكـو وردبینــ ییرێچــاود هیهه انۆیــب  هســهو ك ایــمپانۆك یكــانەرۆگشــت ج یاریــرێژم ۆب

 .كانییهوهعنهو م یسروشت

 یاریـرێژم ۆو وردبینـی بكـات بـ ییرێچـاود هیهه ۆیبـ مەدوو ینكراویلۆپـ یاریرێــژم یرێچـاود :مەدوو
 ییشـ ارههاوب یایمپانۆك هل هجگ ایمپانۆك یكانەرۆو گشت ج كانییهوهعنهو م یسروشت هسهك
 .(ةالمساهم اتشركال)

 رخانكـارهتۆخ یسـهو ك هشیپ یكردنەادیپ ۆب رخانكارهتۆخ واوهت یسهك وانێن هل كردنیاوازیج :مێیەس
 .یكهشهب یكەیهوێشه ب
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 مەچواریشەب
 یاریرێژمیرێچاودیكانەركەوئماف

 :هیهه ۆیب یاریرێژم یرێچاود ن،ەدەد یارڕیب اساكانی هیمافان وهئ یربارهس(:40)ەیمادد

و  یكـانهنامهگهڵو ب یكـانهمارنامۆی و تـوردبینـ ۆبـ چبـووهملك ینـیهال یكـانەاوهڕپ سهیرکردنی :مەكیە
 .ەوهانێیپ تنهبیتا هیستانهبێو گر نتێومیكۆو د اوهڕپ وهئ

 یانـ نهیگێجهب ۆبـ تێـبزان یسـتیوێپه ب هك كێرخسـتنەد انیـ كەیهوهوونكردنڕ رهه یداواكردن :مەدوو
 .وردبینی ۆب چبووهملك ینیهال یكێن هكارم رهه هل هیكهركهئ

 ۆبـ چبـووهملك ینیهال یكانهنینجهگ ۆب تێزانەد یگونجاوه ب هیكات وهل ردكردنهج ینجام انهئ :مێیەسـ
و  هنــامهگهڵو ب هنیــختهو ن یــیدارا یاوهڕپ هل ەگرتــوو ۆیخــهل ەیوهو ئ انیــگاكانۆوردبینــی و ك

 .هكید یو ه لهلوپهو ك اڵو كا نتێومیكۆد

 .یكانییهن هوردبینی و ماف و پاب ۆب چبووهملك ینیهال (موجودات) یكانەبووهه هل ابوونینڵد :مەچوار

ی و ـوردبینــ ۆبــ چبــووهملك ینــیهال یچــاالك هب اریــ ن ەوهیپ یكــیكنهت یاریــزان یوتنهســتكەد :مەنجێــپ
كـاركردن و  یكانهنێو شـو هنگیو نووسـ گـاۆو ك هو كارخـان هكارگ یكردنیردانهو س یكانهمهرههب
 هیانییـكیكنهت هنیهال وهئ ەیربـارەد ۆڕپسـپ یسـانهك هل ەوهوونكـردنڕ ـیرگرتنـەو و ،یكانەژڕۆپ
 .هیكهركهئ یان نهیگێجهب هب هكهپرس یستبوونەوهیپ ەیرێگوه ب هانێیپ یستیوێپ

 (ةالمسـاهم اتشركال) ییش ارههاوب یایمپانۆك ییگشت هیستەد یكانەوهبوونۆك هل بوونەئاماد :مەشەش
 یكـانەرێژم ەیربـارەد ەكـردوو یشهشكێپ ۆیخ هیتۆراپڕ وهئ رهسهل تێكرەد ۆگفتوگ  ایایت که
ــ ــنێپ وهئ انی ــومهئ نیهالهل ەیاریش ــارگ ینهنج ــكراوهشكێپ ەوێڕییهك ــهل ەش ــ نهدام رهس  یزران

 .وهئ یاتیجهل یاریرێژم هیكید یكێرێچاود

 :یاریرێژم یرێچاود رهسهل هستیوێپ(:43)ەیمادد

 هیوانهئ انـ نهیگێجهب یكانەو سـتان ارد یراقێــع هییشـیپ یفتـارڕە یسـاكانڕێ هب تێب ن هپاب :مەكیە
 .كاتەد انیوهیڕەپ هشیپ یكخستنڕێ هل نهنجومهئ

 .راقێـع هل وكراوهیڕەپ ییرێچاود یكانەستان ارد هب تێب ن هپاب :مەدوو

 یركردنهبهسـتەد یهیما هتێبەد ەیهیوێش وهب كاتەد ادایت یكار هیهینگینووس وهئ یكخستنڕێ :مێیەسـ
ــــا و ب یكــــانەاوهڕپ هل كردنیزگــــارێپار ــــ رهنێلمهســــ یكــــانهنامهگهڵكــــار و دات  یســــانهڵه ۆب
 .تێبهن مترهك ڵسا ن ێپ (5) هل كەیهماو ۆب یاریرێژم یكردنو وردبینی كردنیرێچاودهب

و  كردنیرێچــاود هب ســاونهڵه هیوانهل ونهئهب رهسـ هیســانهك وهئ ینـاو و واژوو یســپان نهچ :مەچـوار
 .هنگینووس یكار یكانەاوهڕپ رهسهل یاریرێـژم یكردنوردبینی

ــامۆت یســتەدهگرتن :مەنجێــپ ــامهگهڵو ب همارن ــارەد ییاریــرێژم هین  هیوانهئ هنگینووســ یكــانەكار ەیرب
 .یكانەكار ینجامهرئەو د یچاالك رهسهل نەدەد واوهت یكهیهنێو
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ــ :مەشــەش ــن هل ەوهكردنهنۆك ــانەكار وانێ ــتنڕێ یك ــرێژم یكخس ــاود یاری ــرێژم وهئ یكردنیرێو چ  ییهاری
 .یكانەرەدە یاری انی یكانهشههاوب انی یاریرێژم یرێچاود نیهالهل

 اتریـز كەیهمـاو هل  ایـایت كییهانكـارۆڕگ رهه انیـ یشـانیناون هل تیهسكرتار ەیوهئاگاداركردن :مەوتەح
 .یشانیناون ینۆڕیگ انی هنگینووس ەیوهكردن یوتهكڕێ هل ژۆر یس (42) هل تێبهن

 وهل رهگهم تێوانەڕ ێیــت یكــانهركهئ یانــ نهیگێجهب یكــاته ل هك ییــانهینێنهئهو  یدركانــ ننه :مەشــتەه
 .ەاركراوید اساه یب هك تێب هسنووران


 مەنجێپیشەب

 ییاساییركارانێژمیاندنیوشكردنەئاماد

(:44)ەیمادد
 ینەخـاو (كـانییهاریرێو ژم ییدارا هزانست یاڵبا هیمانگهیپ) یناوه ب تێزرهمەداد كهیهمانگهیپ :مەكیە

 داەپهیـڕەو مهل هیسـنووران وهل تێـبەد ییو دارا ێڕییكارگ ۆییخهربهس و یوهعنهم یتیهساهك
 .ەوهتەوونكراوڕ

 یكردنیوانیپشـت ۆبـ ییاسـای یركارانێــژم یان نیو شـ كردنەئاماد هل ییهتیبر همانگهیپ جـیئامان :مەدوو
 .یان نهیگێجهب یئاست ەیوهرزكردنهو ب ەێرهه هل ستیوێپ یریكاد هب هشیپ

 هیوانــامڕب یدوا هل تێــناب متــرهك یــیرێژمڕۆ ڵیســا  ێســ (4) هل همــانگهیپ هل نــ نێخو ەیمــاو :مێیەســ
 ینـانێاهڕو  ركـردنێف همـانگهیپ هل نـ نێخو یكانییهسـتی اوێو پ ،یاریـرێژم هل ییراهب ۆییزانك
 .تێگرەد ۆخهل ۆییزانك ینێوشوڕێ ێـیپهب یكیپراكت ەیوهنیژێتو یكردنەو ئاماد یزانست

 یریــزەو یتیهكاۆرهســ هب كــاتەد همــانگهیپ یرشــتهرپهس (اریرشــتهرپهس یكهیهســتەد) (:45)ەیمـادد
 :هل هكیه رهه یتێن امهو ئ یزانست ەیوهنیژێتو و اڵبا ین نێخو

 .نهنجومهئ یكۆرهس :مەكیە

 .بیقهن :مەدوو

 .هڵهمۆك یكۆرهس :مێیەس

 .یزانست ەیوهنیژێتو و اڵبا ین نێخو یتەزارەو یكێرهنێنو :مەچوار

 .همانگهیپ یرهبەوهڕێب :مەنجێپ

 :تێگرەد ۆستهئهل ەوەخوار هیانییتكارهبیتا مهئ اریرشتهرپهس هیستەد :،ەكیە(:46)ەیمادد

 .یكانهتهاسیس یناكردنێو و همانگهیپ یكانییهچاالك یكردنیرشتهرپهس -1

 .همانگهیپ ۆیناوخ یو پهیڕەو یكهكخستنڕێ ین هربهكهیپ یاردانڕیب -8

 .وەرگرتنی سااڵنه و پهسهن کردنی ئهنجامهکان یكانهپالن رهسهل  انین هزامڕە -4

 .نانێاهڕو  ن نێخو یكانهتهو باب گرامڕۆپ یوكردنهیڕەپ -3
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 .هناڵسا ەیوهكردنیتاق یكانهنجامهئ یاردانڕیب -5

 .ەكردوو واوهت هیمانگهیپ یكانییهستی اوێپ هیسهك وهب هوانامڕب ینیخشهب -6

 .همانگهیپ هیناڵسا هیبودج یاركردنیشنێپ -7

و  ێڕیكـارگ هتهاڵسـەد هبكات ب لیخوهت همانگهیپ یرهبەوهڕێب هیهه ۆیب اریرشتهرپهس هیستەد :مەدوو
 .یكانهئامانج یدهنانێو ه همانگهیپ یبردنەوهڕێب ۆب ستیوێپ یكانییهو زانست ییدارا

 هل هییشـیپ هیوانـامڕب نیرزترهب هب ت،ێخشهبەد (ییاسای یركارێژم) هیوانامڕب همانگهیپ(:47)ەیمادد
 هیشــیپ یكردنەادیــپ یتۆڵهمــ یرگرتنــەو ۆبــ تێــبەد اویشــ هیكەگــرهڵو ه تێــنرەداد ۆڕیپســپ یبــوار
 .یاریرێو وردبینیی ژم ییرێچاود

(:43)ەیمادد
 هیســـتەد ەیاســـپاردڕ رهســـهل نهنجـــومهئ یارڕیـــب هب ت،ێـــبەد یكێرهبەوهڕێـــب همـــانگهیپ :مەكیە

 .(مهكیه ینكراویلۆپ) هل تێب ییاسای یركارێـژم هیرجهو مبه ت،ێزرهمەداد اریرشتهرپهس

ــب :مەدوو ــانگهیپ یرهبەوهڕێ ــتە هڵه هم ــاد هب تێس ــ هربهكهیپ یكردنەئام ــتنڕێ ین ــانگهیپ یكهكخس  هم
 .یاردانڕیب یستهبهمه ب ەوهكاتەد یرزهب اریرشتهرپهس هیستەد ۆو ب ،ۆیناوخ یپهیڕەو ێـیپهب


 مەشەشیشەب
 كردنەفتەرزەب

 :تێبەد ەوهنیپرسێل یدووچار ەوەخوار هیتانڵهحا مهل یاریرێژم یرێچاود(:49)ەیمادد

 .ەپهیڕەو مهئ یكانهحوكم یكردنیچێرپهس :مەكیە

 .هییشیپ یفتارڕە یساكانڕێ یكردنیچێرپهس :مەدوو

 یالهل هیانییـاریرێژم وهل كەیهژمـار ۆب كانەاری ن ەوهیو پ كانەن هسوودم هنیهال ەیوهتكردنڕە :مێیەس
 .كاتەد یارید نهنجومهئ ییهیكسازڕێ وهئ ێـیپهب كراونوردبینی  اڵسا كیه ەیماو هل ەوەوهئ

 هب یســانهڵه ینجــامهرئەد یو ســزاكار ینــەدهم یتێرپرســهب هل تێــناكرۆ بــ یبــوردنێل ركــارێژم :مەچـوار
 ردراوێاسـپڕ یسـهك ەیوهنیدزۆخ ۆیه هتۆب هك ییدارا یتهاڵسەد هل ییدارا یاریزان ەیوهشاردن

 .یكهشهب انی تێب واوهت یكەیهوێشه ب سەڕە هل انیباج  هل

(:02)ەیمادد
 هیژنیــل هیوانڕە هڵهمۆك انی نهنجومهئ هگاتەد یرهسهل ینووسراو ییاریزان ییهیچێرپهس وهئ :مەكیە

ـــردنهفتەرزهب ـــكرەد ك ـــ هل تێ ـــكرتار هیگڕێ ـــومهئ یتیهس ـــاو هل نهنج  هل ژڕۆ وتهح (7) ەیم
 .یهاتن یوتهكڕێ

ــــل :مەدوو ـــگر هیكهكۆرهســـ یشـــتێبانگه رهســـهل كـــردنهفتەرزهب هیژنی ـــ تێدرە ێ ــــوانێـڕت ۆب  وهل نی
 .كراون هوانڕە ۆیب هیانییچێرپهس
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ـــل :مێیەســ ــا هتەخــراو هیكییهچێرپهســ هیســهك وهئ كــردنهفتەرزهب هیژنی ــ كــاتەد شــتێبانگه ڵیپ  ۆب
 یسزا هیهه ۆیب واهئ وا،ڕە یكێپاساو  ێبه ب یبوونهنەئاماد یتڵهحا هو ل یمەردهبهل بوونەئاماد

 .ەهاتوو ۆیب هیانییاریزان وهئ یدروست هل ابوونینڵد یدوا هل ربكات،ەد یقهرهەد هییفتەرزهب

 رهه رهســهل هژنیــل یرێسـكرت هسـتیوێو پ بـنەد ـینـێنه كـردنهفتەرزهب هیژنیــل یكانهشـتنیدان :مەچـوار
 هك كـردنهفتەرزهب هیحوكمـان وهب تهبیتـا یكهیهمارنـامۆت هل تێبنووسـ كێنووسـۆك كهیهشێك
 .ەركراوەد ەوهوانهئ نیهالهل

 وهاڵكێتـ یرتـهو ك تڵهوەد یكانهرمانگهف هبكات ب ین ەوهیپ هیهه ۆیب كردنهفتەرزهب هیژنیـل :مەنجێپ
ـــا ـــ تهبیو ت ـــڕت ۆب ـــامهگهڵب هل نیوانێ ـــامۆو ت هن ـــو زان همارن ـــ ن ەوهیپ یاری  هیشـــانێك وهب اری
 .هڕووتهخراون

 .چنەردەد هنیرۆز هب كردنهفتەرزهب هیژنیـل یكانەارڕیب :مەشەش

ــانەارڕیب :مەوتەح ـــل یك ــردنهفتەرزهب هیژنی ــك ك ــنەد چهمل ــ ب ــو ب نهنجــومهئ ین كردنهســهپ ۆب  یارڕی
 .تێبەد ڕسزا بنب ەیربارەد شینهنجومهئ

 كاریچێرپهسـ یسـهك رهسـهب ەوەخوار هیانیسزا مهل كێكیه هیهه ۆیب كردنهفتەرزهب هیژنیـل :مەشتەه
 :تێنێپهبس

 هســزاك یكـانۆیهه تیـادا نهنجـومهئ یكۆرهســ نیهالهل تێـبەد كێنووسـراو هب ئاگـادارکردنهوە که -1
به  ڵیپـــا هتەخـــراو ییهیچێرپهســـ وهئ ەوهكـــردنهن ەدووبـــار هب یكردنهاســـتڕو  ئا تێـــگرەد ۆخـــهل

 .تێكرەد وهیڕەپ یقهرهەد كردنهفتەرزهب پێچهوانهوە سزای دیکهی

 ڵسـا  ێسـ (4) هو ل تێبهن مترهمانگ ك شهش (6) هل كەیهماو ۆب هشیپ یكردنەادیپ هل ێبهریکردنب -8
 .تێبهن اتریز

 .كاریچێرپهس یسهك یناو ەیوهنڕیو س تۆڵهم ەیوهشان نەوهڵه -4

(:04)ەیمادد

 ین هسهپ نهنجومهئ یهیسزا ئاگاداربوون بهو هب ماركراوۆت یستۆپ هب نهنجومهئ یتیهسكرتار :مەكیە
 .ەن راوێسپهچ یكانهمارنامۆت هل هیشانیناون وهئ رهسهل تێرێنەد ەكردوو

 ەینــــاوهناوب ەوكــــراواڵب وهل انین كردنهســــهپ یدواه ل كــــردنهفتەرزهب هیژنیـــــل یكــــانەارڕیب :مەدوو
 .ەوهتێكرەوداڵب هڵهمۆك هل كانهان نهیاگڕ ۆیتابل رهسهو ل كاتەد یرەد نهنجومهئ یتیهسكرتار
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 مەوتەحیشەب
 كانییەتاۆكەحوكم

 ینیخشـهب هب هسـتەوهیپ ەیوهل اریـ ن ەوهیپ ین هتمهبیتا یـیرتهك ینیهال هتێبەد وانید(:00)ەیمـادد
 یاسـای یوكردنـهیڕەپ یكانهسـتهبهم ۆبـ نێـزرهمەداد ەوهیـڕەپ مهئ ێــیپهب هیانیایمپانۆك وهب تۆڵهم
 .ەێرهه هل ركارهب یاكانیمپانۆك

 یكردنەادیـپ یوهیـڕەپ) یكـانهحوكم ێـیپهب پهسهن کراون هیوانهئ یاریرێژم یرانێچاود(:03)ەیمادد
 هیهه انهیتهفیسـ مهئ سـتاێئ كوەو تاو (1123 ڵیسا ی7 ەژمار یاریرێو وردبینیی ژم ییرێچاود هیشیپ
 .نێدرەد مهلهق هل ەپهیڕەو مهئ یكانهحوكم ێیپهب (هشیپ یكردنەادیپ ۆب یاریرێژم یرێچاود) هب

 یركـاربوونهب هل رهب ۆیبـ ەاویشـ هیسـهك وهئ ۆبـ هشیپ یكردنەادیپ هیهه ۆیب نهنجومهئ(:04)ەیمادد
ه ب كــاركردنهب یتــ انۆڵهم ۆبــ یدواتـر یكردنەادیــپ یكــانهرجهم ۆبـ تێــربگرەو نــ ههه ب ەوهیـڕەپ مهئ
 .ۆیخ یناوهب ۆخهربهس یكەیهوێش

ــادد ــومهئ(:05)ەیم ــ نهنج ــاڕێ هیهه ۆیب ــ یینم ــان ج ۆب ــێجهبێئاس ــانهحوكم یكردن ــڕەپ مهئ یك  ەوهی
 .ربكاتەد

 (كوردســتان یییقــاەو) یرمــهف هیژنــامڕۆ هل ەیوهوكــردناڵب یوتــهكڕێ هل ەوهیــڕەپ مهئ(:06)ەیمــادد
 .تێكرەد ێجهبێج

 

 
 
 

 یـارزانـبرورـسەـم
 رانیزەوینەنجومەئیكۆرەـس
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کشتوکاڵوسەرچاوەکانىئاووەزارەتى
9/3/0202لە0444:ژمارە


 



ــانی  پاڵپشــت  ــانزەم)به بڕگهک ــزەم)و  (ی ــۆزدەم)و  (دوان ــی  (دووەم)له مــاددەی  (ن له یاســای وەزارەت
له  (شهشـهم)و بـڕگهی  8212سـاڵی  ى(6)کشتوکاڵ و سهرچاوەکانی ئـاو له ههرێمـی کوردسـتان ژمـارە 

له یاسای پاراستن و پێشخستنی بهرههمی کشتوکاڵی له ههرێمـی کوردسـتان ژمـارە  (سێیهم)ماددەی 
ــاڵی (3) ــاددەی  8222ی س ــای  (5)و م ــر)له یاس ــةام ــات الیفن ــارە  (اض الحیوان ــاڵی (62)ژم و  1146ی س

ـــاددەی  ـــارە  (6،5)م ـــرنهری ژم ـــتهمی ێیتێ ـــاڵی  ى(23)له سیس ـــتی کـــۆنترۆل و  1147س و به مهبهس
ڕێکخستنی بازرگانی کردن به هـاوردەکردنی ئـاژەڵی زینـ وو که بـۆته هۆکارێـئ بـۆ ئهوەی به سـهدان 
ملیۆن دۆالر ڕەوانهی دەرەوە بکرێت و بۆ ڕێگرتن له باڵوبوونهوەی نهخۆشی له ڕێگـای ئهم پرۆسـهیه 

واڵتیـان و پاراسـتنی سـامانی وو به مهبهستی دابینکردنی گۆشـتی سـووری تهن روسـت و پـا  بـۆ ها
ئــاژەڵ له ههرێمــی کوردســتان و دۆزیــنهوەی ههلــی کــار بــۆ دەرچــوانی کــۆلێژە کشــتوکاڵیهکان و 

 :ێیتێرنهریهکان ئهم بڕیارەمان دا 
0202یساڵی(4)بڕیاریژمارە

بەمەبەستیقەڵەوکردنوسەربریننیئاژەڵیزیندووەکردڕێکخستنیهاوردەتبەتايب
 

مۆڵهتی هاوردەکردنی ئاژەڵی زین وو بۆ قهڵهوکـردن تهنیـا بهوانه دەدرێـت که خـاوەن پـڕۆژەی  :یەکەم
قهڵهوکردنی ئاژەڵی زینـ وون و که پـڕۆژەی قهڵهوکردنیـان ههیه و مـۆڵهتی وەزارەتیـان ههیه و 
مۆڵهتهکهیـــان نـــوێکراوەتهوە و پێویســـته پڕۆژەکانیـــان به سهرپهرشـــتی بهرێــــوەبهرایهتی 

 .پێی ڕێنماییهکانی وەزارەت بێت سامانی ئاژەڵ و پارێزگاکان و به یێیتێرنهری و بهش
پێـی توانـای شـوێنی قهڵهوکـردن دەبێـت و نابێـت ژەڵی هاوردەکراو بۆ قهڵهوکـردن بهژمارەی ئا :دووەم

 (85)له  (بهرخ و کـار)سهدو پهنجا کیلۆگرام و  (152)له  (گۆلکی بچووکی گۆشت)کێشی ئاژەڵهکه 
 .م زیاتر بێت و پێویسته سهرجهم ئاژەڵهکان ژمارە پێناسیان ههبێت بیست و پێن  کیلۆگرا

ــبهی پێشــوو له الیهن  :ســێیەم ــۆرتی وەج ــاوردەکردن دوای ئهوەی که ڕاپ ــت به ه ــوێ دەدرێ ــۆڵهتی ن م
 .داواکار پێشکهش بکرێت که پابهن بووە به ڕێنماییهکانی هاوردەکردن 

له دوای کهرەنتینی ئاژەڵی هـاوردەکراو و گواسـتنهوەی بـۆ ئهو پارێزگـایهی که مـۆڵهتهکهی بـۆ  :چوارەم
 .دراوە جارێکی دیکه  ڕێگا نادرێت بگوازرێتهوە بۆ پارێزگایهکی دیکه 

پێــی بــڕەی که داوای دەکهن پێویســته به داواکــاری پارێزگاکــانی ههرێمــی کوردســتان بــۆ ئهو :پێــنجەم
به ڕەچـاوکردنی پاراسـتنی بهرههمـی نـاوخۆ و نـرخ و داواکـاریهکه بـۆ  پێ اویستی پارێزگا بێت

انی مـڵڵهتی هــاوردەکرن له سـێ مانـگ پـێکهوە پێشـکهش به وەزارەت بکرێـت وە شـێوازی پێـ 
ـــگهی لی ـــانێک  وەزارى وەڕێ ـــااڵنه به فهرم ـــت له وەزارەت که س ـــایبهت دەبێ ـــی ت ـــر ژنهیهک زی

 .بهسهردابێت  ژنهیه گۆرانکارینوێ ەکرێتهوە و دەکرێت ئهم لی
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جوانهگـای )هاوردەکردنی ئاژەڵی زین وو به مهبهستی سهربڕین له کوشتارگاکان له ههریه  له  :شەشەم
شهسـت کیلـۆگرام  (62)له  (کاور،گیسـئ)چـوار سـهد کیلـۆگرام و  (322)نابێت کێشـی له  (گۆشت

ــاتر بێــت ــانه که خــاوەن شــوێن  حهوانهوەى . زی ــت بهم کۆمپانیای ــاژەڵ  و ئهم مــۆڵهته دەدرێ ئ
ــاژەاڵنه هــاوردە دەکهن و دەیانفرۆشــنهوە به قهســابهکان و  ــانن و بهکــردارى ئهم ئ مــۆڵهت  خۆی
. ڕەچاوی کاری پێشتری کۆمپانیاکـان بکرێـت و له ژێـر سهرپهرشـتی و به ههمـاههنگی نێـوان ب

 .ێیتێرنهری و بهشی سامانی ئاژەڵی پارێزگاکان به پێی ڕێنماییهکانی وەزارەت 
تی دروستکردنی شوێنی کهرەنتینی ئاژەڵی هـاوردەکراو به توانـای گونجـاو له دەروازە پێویس :حەوتەم

له سیســتهمی  (6)سـنووریهکان چ له الیهن حکــومهت یــان کهرتــی تــایبهت پاڵپشــت به مــاددەی 
ڕێگه دەدرێت به کهرتـی تـایبهت بـۆ دروسـتکردنی شـوێنی  1147ی ساڵی  (23)ێێتێرنهری ژمارە 

ــ ــایبهت به ئ ن و فرۆکهخانهکــان به سهرپهرشــتی اژەاڵن له دەروازە نێودەوڵهتیهکــاکهرەنتینــی ت
ژنهیهکـــی هـــونهری تـــایبهت له وەزارەت و به هاوکـــاری وەزارەتـــی دارایـــی و ئـــابووری بـــۆ لی

 .ڕێکخستنی کاروبارە داراییهکان 
تی پێویسته کۆمپانیاو پڕۆژەی قهڵهوکردن و ئهوانهی که پڕۆژەی قهڵهوکردنیـان ههیه و مـۆڵه :هەشتەم

بهشـی )وەزارەتیان ههیه پابهن بن به دانانی پزیشکێکی ێیتێرنهری و ئهنـ ازیارێکی کشـتوکاڵی 
ــاژەڵ ــامانی ئ ــومهت وە   (س ــووانهی که دانهمهزراون له حک ــۆ ئهو دەرچ ــڕۆژەیه  ب ــۆ ههر پ ب

 .سهرپهرشتیاری پرۆژەکانیان 
سێ مانـگ دیـاریکراوە  (4)که  دەبێت هاوردەکار پابهن بێت به ماوەی دیاریکراو بۆ هاوردەکردن :نۆیەم

ـــۆ هـــاوردەکردنی  ـــارە ب ـــ ەدرێت له رۆژی دەرچـــوونی ئهم بڕی ـــان پێ ـــۆ ئهوانهی که مۆڵهتی و ب
ئاژەڵهکانیان بۆ ناو ههرێە له وواڵت  سهرچاوە و ههروەها گـۆڕین  سـهرچاوەى هـاوردەکردن له 

 .دەسهاڵت  لیژنه دەبێت لهژێر سهرپهرشت  وەزیر 
له بهرێــوەبهرایهتی ێیتێــرنهری و بهشــی ســامانی ئــاژەڵی پارێزگاکــان  ژنهیهکــی هــاوبهشلی :دەیەم

سـهردانی شـوێنی کۆمپانیـای هــاوردەکردنی ئـاژەڵ بـۆ دڵنیــابوون له بـڕی بهشـی هــاوردەکراو و 
 .ژنه بکرێت بۆ ئهوەی کاری لهسهر بکرێت رێته کۆنووسێکی هاوبهش ڕەوانهی لیبک
به شـێوەی دووجـار و  (8282)ش مانگی یهکهمی سـاڵی تایبهت به پڕۆژەکانی قهڵهوکردن له شه :یـانزەم

ووزەی تهواوی پڕۆژە پێیان ب رێت بهدەر له پشکی پارێزگاکان لهالیهن ههمان لیژنهى دانـراو له 
 .پێنجهم ئاماژەى پێ راوە  (5)دیوان  وەزارەت که له خاڵ  

جـێ کردنـی بهرنـامهی له سـهربڕینهوە بـۆ قهڵهوکـردن ههنگـاو به سهبارەت به ههنگاوی جێبه  :دوانزەم
له پشـکی پارێزگاکـان   (% 52)رێـژەى سـهربڕین کهمبکـرێتهوە بـۆ   (8282)ههنگاو بێت و بۆ ساڵی 

 .پێ  ستان ەرى کارپێکراو که داوای دەکهن به
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     ه  بهڕێـژەىههر کۆمپانیـایه  که خواسـتی هـاوردەکردنی ئـاژەڵی ههبێـت پێویسـته بـارمتهی :سێنزەم
ـــانک  وەزارەتـــ  کشـــتوکاڵ و  (% 5) له نرخـــ  وەجـــبهى  ئـــاژەڵ  هـــاوردەکراو له ههژمـــارى ب

ـــاو  ـــا پشـــتگیری ســـهربڕخانهی . گ . ب  /ســـهرچاوەکان  ئ ـــت ت ـــان دابنێ کشـــتوکاڵ  پارێزگاک
ــوو به  ــ  نهب ــات و ئهگهر پابهن وەردەگرێــت که ئاراســتهی وەزارەت و بهرێوەبهرایهتیهکــانی دەک

 .ڕێنماییهکان مافی بڕە پارەکهی نامێنێت 
دەبێــت چــاودێری بازرگــانی به ڕۆڵــی خۆیـــان ههڵبســتن بــۆ ئهم مهبهســتهش ئاســـانکاری  :چــواردەم

پێویستیان بۆ دەکرێت بۆ چاودێریکردنی نرخ  زین ەقهپان  ئاژەڵ  زین وو و نرخ  گۆشـت له 
 .سامان  ئاژەڵ  /ن کشتوکاڵ  پارێزگاکا. گ . بازارەکان به ههماههنگ  لهگهڵ ب 

هـاوردەکردنی ئـاژەڵی زینـ وو گۆشت له دەسهاڵتی وەزیرە ڕێگه بهحالهتی بهرزبوونهوەی نرخی له:پانزەم
 .ب ات بهو کۆمپانیایانهی که پێشینهی کاریان ههیه به لهبهرچاوگرتنی بهرههمی ناوخۆیی 

پێــ اچوونهوە به بڕیــاری ڕێــگهدان به ئــاژەڵی زینــ وو به مهبهســتی ســهربڕین  (8281)له ســاڵی  :شـانزەم
 .ئاماژەی پێکراوە  (شهشهم)بکرێت که له خاڵی 

ئهو کۆمپانیایانهی ئاژەڵی زین وو هاوردە دەکهن بۆ قهڵهوکردن و دەفرۆشـنهوە به ئاژەڵـ اران  :حەڤـدەم
ــو پڕۆژەکــانی بچــوو  و تاکهکهســی  ى نرخــ  وەجــبهى  ( % 5)ارمتهیه  بهڕێــژەى پێویســته ب

ســامان  . گ . ب  /ههژمــاری بــانکی وەزارەتــی کشــتوکاڵ و ســهرچاوەکان  ئــاو  هــاوردەکراو  له
ــارەکه دەکهن لهگهڵ  ــردار ک ــانی بهک ــاکردنهوەی کۆمپانیاک ــۆ جی ــێن ب ــرنهرى دابن ــاژەڵ و ێێتێ ئ

، وە ههر کاتێـئ سـهرپێچی ئهوانهی کڕین و فرۆشـتن به کـارەکهوە دەکهن و سـنووردار بکرێـت 
 .بکهن لهو بارمتهیه سزای دارایی دەدرێت 

ـــۆڵه :هەژدەم ـــتن  م ـــڕین و فرۆش ـــا به ک ـــایه  ههڵس ـــوو ههر کۆمپانی ـــ  نهب ـــاوردەکردن و پابهن ت  ه
مهرجهکانی کـێش و وواڵتـی سـهرچاوە و تهن روسـتی ئـاژەڵهکه و هێشـتنهوەی ئاژەڵهکـان له به

ڕێنماییهکــــانی وەزارەت تــــایبهت  بڕیــــارە و یاســــا وکهرەنتینهکــــان و پابهنــــ  نهبــــوون بهو 
 .هاوردەکردنی ئاژەڵ  ئهوا له الیهن وەزارەتهوە و رووبهرووی لێپرسینهوەی یاسایی دەبێت به
ههر کۆمپانیایه  لیژنهى لێکۆڵینهوەى لهسهر پێکهـات به فهرمـان  وەزیـر چـاالک  ڕادەگیرێـت  :نۆزدەم

 .کو ڕاسپاردەى لیژنه الى وەزیر پهسن  دەکرێت لهبهر ئهوەى لهژێر لێکۆڵینهوەدایه تاوە
ــان  :بیســتەم ــارە ئهوا کۆمپانیــاکهى دەخــرێته لیســت  ڕەش ی ــوو بهم بڕی ــ  نهب ــایه  پابهن ههر کۆمپانی

 .  چاالک  ڕادەگیرێت به ڕەزامهن ى وەزیر
 کارى پێ ەکرێت (ەقایی  کوردستانو)ڕۆژنامهى ڕەسم  ئهم بڕیارە لهڕۆژى باڵوکردنهوەى له:بیستویەک

 
 بێگەردتاڵەبانى

کشتوکاڵوسەرچاوەکانىئاویریزەو
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وەزارەتىدارایىوئابوورى
4/3/0202لە0733:ژمارە

ــارە  ــان ژم ــاژە به ڕێنماییم ــان  ســهرۆکایهت  ئهنجــومهن   8212و  8216ى ســاڵ  ( 82و  18)ئام وە لهســهر فهرم
ــر ــارە ان و پاڵوەزی ــان ژم ــت به ڕێنماییم ــهر  8214ى ســاڵ  (11)پش ــای  که لهس ــان  ژمــارەبنهم له  8725 /فهرم

 :وارەوە بڕیارمان ا به دەرکردن  ئهم رێنماییهى خدەرچووە  4/18/8218
 0202یساڵی(3)ێنماییژمارەڕ
 کرێىوانەووتنەوەێنماییتایبەتبەڕ

بیست و پێنچ ههزار دینار وە  کرێ  وانه ووتنهوە بۆ ههریه  له مامۆستایان و  (85222)خهرج کردن  بڕى  -1
 .وانه بێژان  پهیمانگاى دادوەرى بۆ ههر وانهیهکه که له پهیمانگا دەیڵیتهوە 

 .ڕابگیرێت  8216ى ساڵ  (18)ژمارە  رێنمایمانى (1)کارکردن به خاڵ   -8
     (وەقایی  کوردستان)و له رۆژنامهى  8282 – 8211ئهم ڕێنماییه جێبهجێ دەکرێت بۆ ساڵ  خوێن ن   -4

 .باڵو دەکرێتهوە 
 ئاواتجەنابنورى

 دارایىوئابوورىیریزەو
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

وەزارەتىدارایىوئابوورى
42/3/0202لە3449:ژمارە

0202یساڵی(9)ێنماییژمارەڕ
بینسەتفەرمانبەرىەمووچتایبەتبە

بڕیارمانــ ا به دەرچووانــ ن  ئهم و  12/11/8211 یوتــهكێر هل ی(8) ەژمــار یینمــاێر هیژنیــل ینووســۆك هب ەئامــاژ
 -: خوارەوەڕێنماییهى 

 هل رهه هكەرهرمـانبهف واهئ ،تـر  یكهیهرمـانگهف ۆبـ كهیهرمـانگهف هل كێـرهرمانبهف یكردن بینسهت یكات هل -1
 ۆیبـ هك هیهیرمـانگهف وهئ رهسـ هتێو نـاخر ، ەكـراو بیسـهت یێل هك تێكرەد ژمارهه هیهرمانگهف وهئ رهس
 ەوهتێـرهگەد  اییـدوا هل هكەرهرمـانبهفو ، یهكـات یكێتڵهكردن حـا بینسهت ەیوهئ رهبهل،  تێكرەد بینسهت
 .(ةیاالصل) ۆیخ هیكیهتهڕەبن هرمانگهف ۆب
 اریـد هكەمـاو هكهكـردن بینسـهت یرمـانهف هواتـا ل ، تێـب اركراویـد یكەیهمـاو ۆب هكهكردن بینسهت تێبەد -8

 . تێبكر

 هكهسـبینهو ت كـ اێتڵهحا مـووهه هل رانهرمانبهف ەیربارەد تێرهپێت ڵسا (8) تێكردن ناب بینسهت ەیماو  -4
 هوات)هتهاڵســەد مهئ كێــرجهم هب نــ هتمهبیتا ریــزەو ینــ هزامەر یكێســتپەد هل تێــب ڵســا كیه ەیمــاو ۆبــ
 . تێبەد ستیوێپ یكات هو ل سكهت رۆز یكیهوداهمهل تێنرێكاربه هب (ەوهژكردنێدر یتهاڵسەد
 . كانیهرمهف هرمانگهف وانێن هل تێكرەد بینسهت رهرمانبهف -3
 ەیمـاو یـیژاێدر هب تێـبكر ۆسـتهئ هكـراو ل بیسـهت یكـانڵهرماەو د همووچ تێبەد ن هسوودم هیرمانگهف -5

 ەكـراو بینسـهت ۆیبـ هیهیرمـانگهف وهئ ڵهیرماەو د همووچ هوات یكاربوونهب ستەد یژۆر هل هیكهبینسهت
 . ۆیخ هیكهرمانگهف كهن تێكرەد رجهخ
 . ییهنماێر مهل هجگ تێناكر كییهنماێر چیه هكار ب 1/1/8282 یوتهكێر هل -6
 .  (كوردستان یییقاەو) هیژنامۆر هل ەیوهوبووناڵب یدوا تێكرەد   ێجهبێج ییهنماێر مهئ -7

ینورنابەئاواتج
 یوئابوورییدارایریزەو
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وەزارەتىدارایىوئابوورى
00/4/0202لە3437:ژمارە

0202یساڵی(42)ێنماییژمارەڕ
ىسندوقىکۆمەکبۆتوشبوانىشێرپەنجەداهاتبەتتایبە

 ، نهبهسـتراو به وەزارەتگشـت وەزارەتهکـان و فهرمانگهکـان  ،  8282 ڵیسـا (1) ەژمـار مانیینماڕێ یدواهب دوا
توشـبوان  شـێرپهنجه له ههرێمـ  کوردسـتان بهپێـ  یاسـای  سـن وق  کـۆمه  بـۆ  ۆب ەدانراو هك ەیژڕێ وهئ

 11/11/8218 هل (84)ەكوردســتان ژمــار یمــێرهه یكۆرهســ یارڕیــب هب هك هكهســن وقى 8218ســاڵ   (11)ژمــارە 
 .تێریگەردەو هكهسن وق ۆب ۆیخ كوەو ەكردوویرەد
 . ( كوردستان یییقاەو) هیژنامۆر هل ەیوهوبووناڵب یدوا تێكرەد  ێجهبێج ییهنماێر مهئ 

 ئاواتجەنابنورى
وئابوورىدارایىیریزەو

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

وەزارەتىدارایىوئابوورى
4/3/0202لە4774:ژمارە

0202ىساڵى(4)بەیانىژمارە

ى (5)ژمــارە  دارایـ  و ئــابوورى له یاســای وەزارەتــ   (17)بهپێـ  ئهو دەســهاڵتهى که پێمــان دراوە له مـاددەى 
  -: به بڕیارمان ا 8212ساڵ  

ســهر به بهرێــوەبهرایهت  گشــت  باجهکــان و  (8 /بهرێــوەبهرایهت  بــاج  خــانووبهرەى دهــۆ   )کــردنهوەى  -
 .  خانووبهرەى میرى

 ئاواتجەنابنورى
دارایىوئابوورىیریزەو

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

وەزارەتىدارایىوئابوورى
03/4/0202لە0222:ژمارە

0202ساڵىى(0)بەیانىژمارە
 یو ئابوور ییدارا یتەزارەو یاسای هل مەدوو هیگڕب (17) ەیماددله  ەدراو مانێپ هیتهاڵسەد وهئ ێیپهب

 -: هب ارمان ایبر ەو ( 4/4/8282 هل 1737) ەژمار مانیزارەو یرمانهف یدوا هب دوا ەو  (8212 ) ڵیسا (5) ەژمار
 هکراون ل یارید ەوەخوار هل هک هیانیتیهراهبەوهڕێب مهب رهس ( ەرهخانووب یباج یتیهراهنیبێت) ەیوهکردن -
 . هانهیب مهئ یرچونەد یوتهکڕێ

 ژ ناو ناوی بەرێوەبەرایە  یەکان

 1 خانووبەرەی دەشتی هەولێرباجى  ێبینەرایە ی  3/بەرێوەبەرایە ی باجی  خانووبەرەی هەولێر 

 2 خانووبەرەی قەزای پشدەر ێبینەرایە ی باجی   بەرێوەبەرایە ی باجی  خانووبەرەی ڕاپەرین

 3  ێبینەرایە ی  باجی خانووبەرەی شەقاڵوە 1/خانووبەرەی هەولێرباجى  ێبینەرایە ی 



 ئاواتجەنابنورى
دارایىوئابوورىیریزەو
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وەزارەتىناوخۆ
 42/4/0202لە5397:ژمارە

0202ڵیسا(06)ەژماریانەیب
 یگرێرهب تهبیتا ی(4،5،6،2،12،11،18،14،13،15،16،17،12،11،82،81،88،84،83،85) ەژمار یانهیب یدواهدواب  

 (3521) ەژمار ین روستهت ەتیزارەو ینوسراو به پشتڵپاو  (ناۆرۆك) یروسیاێ ەیوهوبووناڵب هل كردن
 هب ارمان اڕیب،  كوردستان یمێرهه ین روستهت یشیئاسا یپاراستن ناوێپ هل و81/4/8282 هل
 : هانهیب مهئ یرچووان نەد
ــردنێدر -:مەكیە ــانێپار یواوهت هل ۆهــاتووچ یاگرتنــڕ ەیوهژك  و دهــۆ  و یمانێســل و رێــولهه یزگاك

 16/3/8282تا انیكانییهرێكارگ هكیه گشت و انیرمهگ و نیرهاپڕ یكانۆخهربهس ە اریئ و هبجهڵهه
 8282 ڵیسا ی(11) ەژمار یانهیب ێیپهب بكات یچێرپهس كێرێشوف رهه و ، وهش ی(18:22) رێكاتژم
 .تێدرەد سزا

ــاتووچ -:مەدوو ــپ ۆیه ــگ هیهغەدهق ەادی ــاهل هج ــ یتڵهح ــ نیداب ــتی اوێپ یكردن ــا و هژانڕۆ یس  یتڵهح
 .رهب هتێریگەد رهرامبهب انییاسای  یكارێر نهكەد یچێرپهس هیوانهئ و ، یشۆخهن

 و مانانهیوهاوپ كانیهتڵهوەودێن ەكخراوێور (UN) یكانەكخراوێر و ئاژانس یكردنۆهاتووچ -:مێیەس
 .كوردستان یمێرهه یرهرتاسهسه ل  ە راوێپ هگێر ماتكارانۆبلید

ــاتژم هل -:مەچــوار ــئ ی(6:22) رێك ــا ەوارێ ــاتووچ هیغەدهق وهشــ ی(18:22) ت ــێرهه یرهرتاســهس هل ۆه  یم
 یلێمبۆتـۆئ یكردنۆهـاتووچه ب تێـدرەد هگێـر نهـاهت و تێـكرەد  ێجهبێج یواوهت هب كوردستان

ـــه ـــانییهمنهئ ەزێ ـــ و ك ـــۆئ  و كانیهن روســـتهت همیت ـــوالنسهئ یلێمبۆت ـــهئ هل هیوانهئ مب  یرك
   .كراون یارید ( میهێس ) یگڕب هل هیوانهوئ  انیرمهف

 تێبەد وامەردهب ەردراوهسهل انیارڕیب شووترێپهك هیانیینماێورهئ ێیپهب یبازرگان یگورۆئال:مەنجێپ
 هك هیخشتان وهئ ێیپهب كانۆخهربهس ە اریئ یاریرشتهپهس و زگاێپار هب تێدرەد تهاڵسەد -:مەشەش

 هب  انێپهگێر یستهبهم هب ەوارێئ ی(6:22) تا وهشی (18:22) رێكاتژم هل ەكردوو انیاریشنێپ
 و ڵكشتوكا یرتهك و انیتاڵووها ۆب ستنیوێپ هك هیانییگوزار تهخزم هنێشو وهئ ەیوهكردن

 .ستیوێپ ێیپهب كانییهگوزار تهخزم هلێمبۆتۆئ یكردنۆهاتووچ
 یمقـامیقائ یتیهكاۆرهسـ هب تێـبەد وامەردهب (81) ژمـاره یانهیب ێیپهب نراوێكهێپ یكانهژنيل -:مەفـتەح

 یتڵهحـا هل  انێـپهگێر ی انێـپ ۆب تێد كێپ شیئاسا و سیلۆپ یرانهنێنو یتێن امهئ و زاكانهق
ــاێپار رهه یســنوورهل  ســتیوێپ رۆز ــئ و زگ ــیپهب ۆخهربهســ  ەی اری  هب شــترێپ هیفــورم وهئ ێ
 .  ەكراوێپ یكار ەوەرهس یانهیب

 وانید یگشت یتیهراهبەوێرهب / ناوخو یتەزارەو نیهال هل  ەوەخوار هی انانێپ هگێر مهئ -:مەشتەه
 :   تێدرەد
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 . تێبەد كانیهشتوسر هسامان یتەزارەو ڵهگهل ینگهماههه هب كانییهوتهن ایمپانۆك ی انێپهگێر -

 .ان نهیوگ ەوهگواستن یتەزارەو ڵهگهل ینگهماههه هب كانییهن ەوهیپ یایمپانۆك ی انێپهگێر -
 و زگـارێپار ڵهگهل ینگهمـاههه و ینـ هزامەر هب كانۆخهربهسـ ە اریـئ و زگاێپار وانێن ی انێپهگێر -
 یرچـوونەد شێپهك یهیلكترونهئ همهستیس وهئ ێیپهب تێبەد كانۆخهربهس ە اریئ یاریرشتهرپهس
 .ەكراو  ێپ یكار هانهیب مهئ
 هل و ، تێریگەادڕ كەیهوێش مووهه هب كانۆخهربهس ە اریئ و زگاكانێپار وانین هل ۆهاتووچ -:مۆیەن

 .تێبەد ەكراو یارید 4 / مهشتهه هیگڕب هل هیزمیكانیم وهئ ێیپهب ستیوێپ رۆز یتڵهحا
 ەوەرهسـ یكـانەكارێر یكردنـ  ێجهبێج هب ردراوێاسپڕ یكانییهمنهئ ەزێه هب رهس كێسهك رهه -:مەیەد

 رهگهئ بكـات یلێشێپ انی ، رك اهئ یكات هل هانهیب مهئ یكردن  ێجهبێج هل  تێنێبنو یمهرخهمتهك
 یسـزادان یاسـای هل (32 و 37) ەیمـادد ێیپ هب تێدرەد سزا ین انیز ژڕۆ (5) هب تێبهن رك اهئ هل
 . 8222 ڵیسا (13) ەژمار ۆناوخ یشیئاسا یكانەزێه

 رهسهل هیكهن امهئ رهگهئ تێب ستیوێپ ەیوهئ  ێبه ب ب ات كێ انێپهگێر كهیهژنێل رهه -:مەیەانزدی
 رهسهل رهگهئ و ت،ێدرەد سزا ەوەرهس هیگڕب مانهه هب تێب ۆناوخ یشیئاسا یكانەزێه ەیاژڕ
 .تێدرەد سزا هیكهستۆپهل ەوهخستن دوور و شانێاكڕ رن هس یسزاهب تێب یشارستان ەیاژڕ

 و (یرێرزهس ل،یخل ەیابراه ران،هومئ یحاج باشماخ، زخان،ێروهپ) یكانییهسنور ەروازەد -:مەیەدوانز
 یداخراو هب ارانیشتهگ یووڕ هب (یمانێسل و رێولهه) یتهولەودین هیخانهكۆفر دوو رهه
 ەوهتێرهبگ تێنادر  ێپ هیگێر ۆناوخ یریزەو ین هزامڕە  ێب هب كێسهك چیه و ەوهننێمەد
 ی اریئ یسنور هل انەیوهرانهگ یكات هل و تێب تاڵوو ەیوەرەد هل رهگهئ كوردستان یمێرهه
 یتەزارەو یینماێر هب پشتڵپا نێكرەد نینتەرهك ەوهنێرهگەد  ێیل هك ییهیسنور ەروازەد وهئ
 وهل یبازرگان ۆڵیجموج و ، نێبكر نینتەرهك هنێشو وهل كانەراوهگ هستیوێپ هك ین روستهت
 . ەدراو رهسهل یاریبر شترێپ هك هیزمیكانیم وهئ ێیپهب تێبەد وامەردهب هانییسنور ەروازەد

 كهيهل ۆهـاتووچ هیغەدهق ۆیه هب و كوردستانن یمێرهه یووشتیدان هك هیزانانێخ وهئ  -:مدەیەانزیسـ
ــن هل اونڕدابــ  هل تێــدرەد ێــیپ انیــرێكاتژم (83) ەیمــاو ،كانۆخهربهســ ە اریــئ و زگــاێپار وانێ

ـــاتژم ـــا 12/3/8282 یوهشـــ ی(18:22) رێك ـــ ی(18:22) رێكـــاتژم ت  ۆبـــ ەوهنێـــرهبگ 11/3/8282 یوهش
 هل و چــنەد ۆیبــ هك تێــبهه انهیــزگێپار وهئ یاریــزان یكــارت كێــرجهم هب انۆیــخ یكانهنێشــو
 یكانهونیراسـهپۆئ یژوور وانێـنهل ینگهماههههب هیهسۆپر مهئ و تێب انێیپ هستیوێپ كانهبازگ
 .تێدرەد نجامهئ ۆناوخ یتەزارەو و كانۆخهربهس ە اریئ و زگاێپار

 .تێكرەد  ێجهبێج 12/3/8282 یوهش ی(18:22) رێكاتژم هل هانهیب مهئ :مەیەچوارد
رێـبـەرئــەحـمـەد
وەزیــرىنـاوخـۆ
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وەزارەتىناوخۆ
 42/4/0202لە5942:ژمارە

 

0202ڵیسا(07)ەژماریانەیب


 تهبیتا ی(4،5،6،2،12،11،18،14،13،15،16،17،12،11،82،81،88،84،83،85،86) ەژمار یانهیب یدواهدواب  
 ین روستهت ەتیزارەو ینوسراو به پشتڵپاو  (ناۆرۆك) یروسیاێ ەیوهوبووناڵب هل كردن یگرێرهب

 ارمان اڕیب،  كوردستان یمێرهه ین روستهت یشیئاسا یپاراستن ناوێپهل و 15/3/8282 هل (3611) ەژمار
 : هانهیب مهئ یرچووان نەد هب
ــردنێدر -:مەكیە ــانێپار یواوهت هل ۆهــاتووچ یاگرتنــڕ ەیوهژك  و دهــۆ  و یمانێســل و رێــولهه یزگاك

 84/3/8282 تا انیكانییهرێكارگ هكیه گشت و انیرمهگ و نیرهاپڕ یكانۆخهربهس ە اریئ و هبجهڵهه
 8282 ڵیسـا ی(11) ەژمـار یانهیب ێیپهب بكات یچێرپهس كێرێشوف رهه و ، وهش ی(18:22) رێكاتژم
 .تێدرەد سزا

ــاتووچ -:مەدوو ــپ ۆیه ــگ هیهغەدهق ەادی ــا هل هج ــ یتڵهح ــ نیداب ــتی اوێپ یكردن ــا و هژانڕۆ یس  یتڵهح
 .رهب هتێریگەد رهرامبهب انییاسای  یكارێر نهكەد یچێرپهس هیوانهئ و ، یشۆخهن

 و مانانهیوهاوپ كانیهتڵهوەودێن ەكخراوێور (UN) یكانەكخراوێر و ئاژانس یكردنۆهاتووچ -:مێیەس
 .كوردستان یمێرهه یرهرتاسهسه ل  ە راوێپ هگێر ماتكارانۆبلید
ــاتژم هل -:مەچــوار ــئ ی(6:22) رێك ــا ەوارێ ــاتووچ هیغەدهق وهشــ ی(18:22) ت ــێرهه یرهرتاســهس هل ۆه  یم

 یلێمبۆتـۆئ یكردنۆهـاتووچ هب تێـدرەد هگێـر نهـاهت و تێـكرەد  ێجـهبێج یواوهت هب كوردستان
  انیـرمهف یركـهئ هل هیوانهئ مبوالنسهئ یلێمبۆتۆئ  و كانیهن روستهت همیت و كانییهمنهئ ەزێه
 .  كراون یارید ( میهێس ) یهگڕب هل هیوانهوئ

 وامەردهب ەدراو رهسهل انیارڕیب شووترێپ هك هیانیینماێر وهئ ێیپهب یبازرگان یگورۆئال -:مەنجێپ
 .تێبەد

 هك هیخشـتان وهئ ێـیپهب كانۆخهربهس ە اریئ یاریرشتهپهس و زگاێپار هب تێدرەد تهاڵسەد  -:مەشەش
 هب     انێــپهگێر یســتهبهم هب ەوارێــئ ی(6:22) تــا وهشــ ی(18:22) رێكــاتژم هل ەكــردوو انیاریشــنێپ

 یرتــهك ت هتـايب هب و انیـتاڵوهاو ۆبـ ســتنیوێپ هك هیانییـگوزار تهخـزم هنێشـو وهئ ەیوهكـردن
 هلێمبۆتـۆئ یكردنۆهـاتووچ و هكانيهكشتوكال همهرههب یشتنهیگێپ یرزەو ەیوهئ رهبهلڵ كشتوكا
 .ستیوێپ ێیپ هب كانییهگوزار تهخزم

 هل و ت،ێریگەادڕ كەیهوێش مووهه هب كانۆخهربهس ە اریئ و زگاكانێپار وانین هل ۆهاتووچ -:مەفتەح
 .تێبەد ەكراو یارید مهشتهه هیگڕب هل هیزمیكانیم وهئ ێیپهب ستیوێپ رۆز یتڵهحا
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 كانۆخهربهسـ ە اریـئ و زگـاێپار ناو هل ەو كانۆخهربهس ە اریئ و زگاێپار وانێن هل  انێپهگێر -:مەشتەه
 هب ۆنـاوخ یتـەزارەو یتیسـا بێـو رهسـهل هك تێبەد یكترونیلهئ ی انێپهگێر یمهستیس ێیپ هب

ــاو ــانین ن ــراوه  (moi.gov.krd) یش ــا ودان ــتوانەد یتاڵووه ــا هل تێ ــتیوێپ رۆز یتڵهح  یداوا س
 هل همهسـتیس مهئ ەو ،ەكـراو یاریـد همهسـتیس وهل هك هیانییـنماێر وهئ ێـیپهب بكـات  انێپهگێر
 .تێبەد كارا 12/3/8282

 ەوەرهس یكانەكارێر یكردن  ێجهبێج هب ردراوێاسپڕ یكانییهمنهئ ەزێه هب رهس كێسهك رهه-:مۆیەن
 یلێشێپ انی ، رك اهئ یكات هل هانهیب مهئ یكانهبرگ یكردن  ێجهبێج هل  تێنێبنو یمهرخهمتهك

 . تێدرەد سزا اسای ێیپهب تێبهن رك اهئ هل رهگهئ بكات

 رهه و (یرێرزهسـ ل،یخل ەیابراه ران،هئوم یحاج باشماخ، زخان،ێروهپ) یكانییهسنور ەروازەد -:مەیەد
 ەوهنـنێمەد یداخـراو هب ارانیشـتهگ یووڕ هب (یمانێسل و رێولهه) یتهولەودین هیخانهكۆفر دوو
ــ و ــهب كێســهك چیه ــ هزامڕە  ێب ــزەو ین ــاوخ یری ــر ۆن ــ هیگێ ــنادر  ێپ ــرهبگ تێ ــێرهه ەوهتێ  یم

ــب تاڵوو ەیوەرەد هل رهگهئ كوردســتان ــات هل و تێ ــوهرانهگ یك ــاێپار وهل انەی ــ یهزگ ــئ انی  ە اری
 كانهونیراسـهپۆئ یژوور رهسـهل هسـتیوێپ و تێكرەد نینتەرهك یهێجهشتین ێیل هك ۆیهیخهبهس
 ۆبـ رهبهتێبگـر كـانیيهمنهئ و ین روسـتهت ەكـارێر گشت یه ێجهشتین یسنور هل یهتاڵهاو وهئ هك

 نینتـــەرهك یســتهبهمهب هــاتوون ێــیل هك ییهیســنور ەروازەد وهل هانیــتاڵوهاو وهئ ەیوهبــردن
 .ەكردوو یارید ین روستهت یتەزارەو هك ەیهیماو وهئ ۆب انیكردن

 .تێكرەد  ێجهبێج 17/3/8282-16 یوهش ی(18:22) رێكاتژم هل هانهیب مهئ -:مەیەانزدی
 




رێـبـەرئــەحـمـەد
وەزیــرىنـاوخـۆ
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وەزارەتىناوخۆ
 03/4/0202لە5992:ژمارە

0202ڵیسا(03)ەژماریانەیب
 تهبیتـــــا ی(4،5،6،2،12،11،18،14،13،15،16،17،12،11،82،81،88،84،83،85،86،87)ە ژمـــــار یانهیـــــب یدواهدواب  
 ەژمـار ین روسـتهت ەتـیزارەو ینوسـراو به پشتڵپاو  (ناۆرۆك) یروسیاێ ەیوهوبووناڵب هل كردن یگرێرهب
ـــاوێپ هل و15/3/8282 هل (3611) ـــێرهه ین روســـتهت یشـــیئاسا یپاراســـتن ن ـــ اڕیب،  كوردســـتان یم  هب ارمان
 : هانهیب مهئ یرچووان نەد
 و هبجهڵهه و دهۆ  و یمانێسل و رێولهه یزگاكانێپار یواوهتهل ۆهاتووچ یاگرتنڕ ەیوهژكردنێدر -:مەكیە

 ی(18:22) رێكاتژم 1/5/8282 تا انیكانییهرێكارگ هكیه وگشت انیرمهگ و نیرهاپڕ یكانۆخهربهس ە اریئ
 تێدرەد سزا 8282 ڵیسا ی11) ەژمار یانهیب ێیپهب بكات یچێرپهس كێرێشوف رهوه و،هش

 هك هیخشتان وهئ ێیپهب كانۆخهربهس ە اریئ یاریرشتهپهس و زگاێپار هب تێدرەد تهاڵسەد -:مەدوو
 ەیوهكردن هب  انێپهگێر یستهبهمهب ەوارێئ ی(6:22) تا وهش ی(18:22) رێكاتژمهل ەكردوو انیاریشنێپ
هواخانهکان که بهبۆنهى ت  نانهتايب هب و انیتاڵهاو ۆب ستنیوێپ هك هیانییگوزار تهخزم هنێشو وهئ

 رهبهلڵ كشتوكا یرتهك هیان  وی ب(6:22) تا وهش ی(18:22) مانگ  رەمهزان  پیرۆز کراوە دەبن له
 تهخزم هلێمبۆتۆئ یكردنۆهاتووچ و هكانيهكشتوكال همهرههب یشتنهیگێپ یرزەو ەیوهئ

 .ستیوێپ ێیپهب كانییهگوزار
 كوردستان یمێرهه یرهرتاسهس هل ۆهاتووچ هیغەدهق وهش ی(18:22) تا ەوارێئ ی(6:22) رێكاتژم هل -:مێیەس

 كانییهمنهئ ەزێه یلێمبۆتۆئ یكردنۆهاتووچه ب تێدرەد هگێر نهاهت و تێكرەد  ێجهبێج یواوهت هب
   یهگڕب هل هیوانهوئ  انیرمهف یركهئ هل هیوانهئ مبوالنسهئ یلێمبۆتۆئ  و كانیهن روستهت همیت و
   .كراون یارید ( مههشش )
 تێبەد وامەردهب ەردراوهسهل انیارڕیب شووترێپهك هیانیینماێورهئ ێیپهب یبازرگان یگورۆئال:مەچوار

 یكترونـیلهئ ی انێـپهگێر یمهسـتیس ێـیپهب كانۆخهربهسـ ە اریـئ و زگـاێپار وانێـن هل  انێپهگێر :مەنجێپ
 و دانـراوه (moi.gov.krd)  شـانین نـاو هب ۆنـاوخ یتـەزارەو یتیسـا بێو رهسهل هك تێبەد وامەردهب

 یداوا رانهرمـــانبهف یكردنــ وامەد یكانهســتهبهم و ســتیوێپ رۆز یتڵهحــا هل تێــتوانەد یتاڵهــاو
 .ەكراو یارید همهستیس وهل هك هیانیینماێر وهئ ێیپهب نهبك  انێپهگێر

ــانهیوهاوپ كــانیهتڵهوەودێن ەكخــراوێور (UN) یكــانەكخراوێر و ئــاژانس یكردنۆهــاتووچ -:مەشــەش  و مان
ــارانۆپلید ــر ماتك ــپ هگێ ــهس هل ە راوێ ــێرهه یرهرتاس ــتان یم ــانگهف و كوردس ــ ەوهیپ هیرم  یكانیهن
ـــ تێردرێســـپەراد ەوەرەد ـــر ی انێـــپ و یئاســـانكار ۆب ـــ  انێـــپ هگێ  ەكخـــراوێر یكردنۆهـــاتووچ ۆب
ـــانیهتڵهوەودێن ـــن هل ك ـــانێپار وانێ ـــئ و زگاك ـــاههه هب كانۆخهربهســـ ە اری ـــ ەناو هڵگهل ینگهم  ین

 . JCC ۆناوخ یتەزارەو هل كانهرانهیق ینگهماههه یشههاوب
ــتەح ــپهگێر -:مەف ــانیایمپانۆكی  انێ ــان ایمپانۆكو  كانییهنــ ەوهیپ ك ــاوخۆ وتهن ك ــ  ن  /لهالیهن وەزارەت

ــت  ــوان دەبێ ــوەبهرایهت  گشــت  دی ــاههههب بهرێ ــەزارەو ڵهگهل ینگهم ــ نهیوگ ەوهگواســتن یت و  ان
 .وەزارەت  سامانهسروشتیهکان 
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ــتەه ــانییهمنهئ ەزێــه هب رهســ كێســهك رهه -:مەش ــپڕ یــان ئهو هێــزانهى ك  یكردنــ  ێجــهبێجهب ردراوێاس
 انیــ ، ركــ اهئ یكــات هل هانهیــب مهئ یكردنــ  ێجــهبێج هل  تێــنێبنو یمــهرخهمتهك ەوەرهســ یكــانەكارێر
ــات یلێشــێپ ــان ناســنامهى ســهربازى ، و هبب تێــبهن ركــ اهئ هل رهگهئ بك ــل ی ــان  ئۆتۆمبێ هکــار هێن

 . سزا دەدرێن کارمهن ان  وەزارەت  تهن روست  ئهوانهى له ئهرک ا نین بهپێ  یاسا 
 رهه و (یرێرزهسـ ل،یـخل ەیابـراه ران،هومئـ یحـاج باشـماخ، زخـان،ێروهپ) یكانییهسـنور ەروازەد -:مۆیەن

 و ەوهنــنێمەد یداخـراو هب ارانیشـتهگ یووڕ هب (یمانێسـل و رێـولهه) یتهولەودیـن هیخـانهكۆفر دوو
 كوردسـتان یمـێرهه ەوهتێـرهبگ تێـنادر  ێپـ هیگێـر ۆنـاوخ یریـزەو ینـ هزامڕە  ێبـهب كێسهك چیه
لهو پارێزگــایه یــان ئیــ ارە ســهربهخۆیهى که  انەیــوهرانهگ یكــات هل و تێــب تواڵو ەیوەرەد هل رهگهئ

هراســیونهکان که ئهو هــاوواڵتیه لهســهر ژوورى ئۆپو پێویســته ێــت كرەد نینتــەرهكلێــ  نیشــتهجێیه 
همنییهکان بگرێتهبهر بـۆ بـردنهوەى ئهو هاوواڵتیـانه ئ ین روستهتسنورى نیشتهجێیه گشت رێکارە له

لێـ  هـاتووە بهمهبهسـت  کهرەنتـین کردنیـان بـۆ ئهو مـاوەیهى که وەزارەتـ   هانییسنور ەروازەدلهو 
 .تهن روست  دیارى کردووە 

دەروازەى سنوورى سهیران بهن له سنوورى پارێزگاى سلێمان  دەکرێتهوە تهنها بـۆ هـاوردەکردن   -:مەیەد
تهن روســت  لهو دەروازەیه جێگیـر بکرێــت و گشـت رێکارەکــان   تیمـ سـهوزە و میـوە ، و پێویســته 

 .خۆپاراستن هاوشێوەى دەروازىکان  باشماخ و حاج  ئۆمهران بگیرێنهبهر 
تیانهى دانیشتووى ههرێم  کوردستانن و له پارێزگاکـان  عێـراق گیریـان خـواردووە هو هاوواڵئ -:مەیەانزدیـ

ــت بگهرێــنهوە ههرێمــ  کوردســتان به مهرجێــئ  ــان پــێ دەدرێ ــاتووچۆ رێگای ــۆى قهدەغهى ه بهه
پشکنین  ێایرۆس  کورونانیان بۆ بکرێت و تـا دەرچـوون  ئهنجـام  پشـکنین کهرەنیـتن دەکـرێن لهو 

 .هربهخۆیهى که لێ  نیشتهجێیه پارێزگایه یان ئی ارە س
که له پارێزگاکـان  عێـراق ئهر  دەبیـنن و دانیشـتووى ههرێمـن  ئهمنیـانهىڵوگۆرى ئهو هێـزە ئا -:مەیەدوانز

 :بهم میکانیزمهى خوارەوە دەبێت 
ه دەسـت ل رێكـاتژم (32) ناردن  لیست  ناوەکان بۆ نوێنهرایهت  حکـومهت  ههرێـە له بهغـ ا بهر له   -1

 .پێکردن  پرۆسهى گۆرینیان 
وێنهرایهت  حکـومهت  ههرێــە ناوەکـان رەوانهى وەزارەتـ  نــاوخۆى ههرێمـ  کوردسـتان دەکــات نـ -8

 .بهمهبهست  رێکخستن  میکانیزم   ئاڵوگۆرکردنیان 
ئهو هێزانهى له نێوان پارێزگـا و ئیـ ارە سـهربهخۆکان ئاڵوگۆریـان پـێ دەکرێـت ناوەکـان رادەسـت   -4

کاتژمێر له دەست پـێ کردنـ  پرۆسـهى گۆرینیـان  (83)ن ئی ارە سهربهخۆ دەکرێت بهر له پارێزگا یا
 .بهمهبهست  ناردن  بۆ وەزارەت  ناوخۆ بۆ رێکخستن  میکانیزم  گۆرینیان 

 .تێكرەد  ێجهبێج 83/3/8282-84 یوهش ی(18:22) رێكاتژم هل هانهیب مهئ -:مدەیەانزیس


رێـبـەرئــەحـمـەد
وەزیــرىنـاوخـۆ
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وەزارەتىناوخۆ
 06/4/0202لە6244:ژمارە



0202ڵیسا(09)ەژماریانەیب


 هب تهبیتـا ی(4،5،6،2،12،11،18،14،13،15،16،17،12،11،82،81،88،84،83،85،86،87،82) ەژمـار یانهیب یدواهدواب
 یمـێرهه ین روستهت یشیئاسا یپاراستن ناوێپ هل و (ناۆرۆك) یروسیاێ ەیوهوبووناڵب هل كردن یگرێر

 یرچووانـ نەدهب ارمانـ اڕیب ، ابـردووڕ یژۆر ن هچ یدواداچوونهب و نگان نهسهڵه  یدوا و كوردستان
 : هانهیب مهئ
 یروسـیاێ ەیوهوبـووناڵب یترسـهم تاتا ئێسـ هك ەوهكاتەد ەوهل ختهج ین روستهت یتەزارەو -:مەكیە

  وانێــل كانهونیراســهپۆئ یژوور ینــ امانهئ انیــ كۆرهســ تێــناب ەوهئ رهبهل ، هوامەردهب نــاۆرۆك
 و پاراسـتنۆخ یكـانییهنماێر یكردنـ یكردنـێجهبێج هل انیـتاڵووها ەیوهسـاردكردن وەرهب نەبـ 
 .تێبەد اریرپرسهب ب ات  وانێل هیهئاراست وهب كێسهك رهه

 وهئ ێـیپهب كانۆخهربهسـ ە اریـئ و زگـاێپار هل یبازرگـان و یگـوزار تهخـزم ینێشو ەیوهكردن -:مەدوو
 یرهگهئ هتێبب تێناب كانۆخهربهس ە اریئ یاریرشتهپهس و كانەزگارێپار هب ەدراو هك هیتهاڵسەد
 .پاراستنۆخ یكانەكارێر هل یمهرخهمتهك

 و مامـكەد و تێـبهن متـرهك تـرهم (1.5) هل سهك دوو وانێـن یوداهم كێنێشـو رهه هل هستیوێپ -:مێیەس
 .كانییهبازرگان و یگوزار تهخزم هنێشو نەخاو و انیتاڵوهاو نیهال هل تێنرێكاربههب هوانهنجهپ
 یدواداچــوونهب كانۆخهربهســ ە اریــئ و زگــاێپار یكانهونیراســهپۆئ یژوور رهســهل هســتیوێپ -:مەچــوار

 تێـــبهن نـــ هپاب كێنێشـــو رهه و نهبـــك پاراســـتنۆخ یكـــانەكارێر یكردنـــ  ێجـــهبێج ۆبـــ واوهت
 .  تێخرەداد

 هب هدوخ مهئ ەیوهئ ۆبـ پاراسـتنۆخ یكـانییهنماێر هب نـ بنهپاب  هك نهیكەد ئاگادار انیتاڵهاو -:مەنجێپ
 هك كـانییهگوزار تهخزم هنێشو یداخستن هب ەوهنهیبك ستەد نیبهن ناچار و نینهڕێپێت ەوهكیه
 . یگشت ین روستهت رهسهل یترسهم یكردن دروست یهوكار هبنەد

 انیــتاڵووها ینــ بوونهپاب یئاســت رهســهل نهكەد ەئامــاد كێــرتڵراپ نڵیراســهپۆئ یكــانەژوور -:مەشــەش
 یتـەزارەو هیئاراسـت رێكاتژم (83) ەیماو هل و كانییهگشت هنێشو هل پاراستنۆخ یكانییهنماێرهب

 .نهكەد ۆناوخ
 .تێكرەد  ێجهبێج ەویهرچوونەد یژۆر هل هانهیب مهئ -:مەفتەح
 

رێـبـەرئــەحـمـەد
وەزیــرىنـاوخـۆ
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وەزارەتىناوخۆ
 03/4/0202لە6203:ژمارە





0202ڵیسا(32)ەژماریانەیب

 :هب مان اياربر یگشت ین ەوەرژهب رهبهل
 ەیروازەد و هبجهلهه یزگاێپار یسنور هل (هلێوهت) یسنور ەیروازەد دوو رهه ەیوهكردن -:مەكیە

 .یبازرگان یگورۆئال ۆب نهاهت نیرهراپ ەی اریئ یسنور هل ( ێلێك) یسنور
 شانین ستەد ین روستهت یتەزارەو نیهال هل هك كانیهن روستهت ەكارێر گشت هستیوێپ -:مەدوو

 .ێتبكر وەرهیپ ەكراو
 یمارۆك ۆبكات ب شتهگ سنووريه ەروازەد دوو وهل تێنادر  ێپ یگاێر كێاریشتهگ چیه -:میەێس

 .ۆناوخ یریزەو ین هزامەر  ێب هب ەوهتێرهبگ انی رانێئ یسالمیئ
 .تێكرەد  ێجهبێج ەویهرچوونەد یژۆر هل هانهیب مهئ -:مەچوار
 






رێـبـەرئــەحـمـەد
وەزیــرىنـاوخـۆ
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وەزارەتىناوخۆ
 4/5/0202لە6270:ژمارە

0202ڵیسا(34)ەژماریانەیب
 تهبیتـا ی(4،5،6،2،12،11،18،14،13،15،16،17،12،11،82،81،88،84،83،85،86،87،82،81) ەژمار یانهیب یدواهدواب
 ین روسـتهت یتـەزارەو یووسـراون هب پشـتڵپا و (ناۆرۆك) یروسیاێ ەیوهوبووناڵب هل كردن یگرێر هب

 تــر یتهحـال نینــ هچ یمـاركردنۆت  یدوا و 42/3/8282 هل (3713) ەژمــار كوردسـتان یمــێرهه یتهحكـوم
 یپاراســتن نــاوێپ هل و ین روســتهت یتــەزارەو یكــانییهنماێر هب انیــتاڵهاو یبوونهنــ نهپاب ۆیهــهب

 : هانهیب مهئ یرچووان نەد هب ارمان اڕیب كوردستان یمێرهه ین روستهت یشیئاسا
ــردنێدر -:مەكیە ــانێپار یواوهت هل ۆهــاتووچ یاگرتنــڕ ەیوهژك  و دهــۆ  و یمانێســل و رێــولهه یزگاك

 8/5/8282لـه  انیـكانییهرێكارگ هكیه گشت و انیرمهگ و نیرهاپڕ یكانۆخهربهس ە اریئ و هبجهڵهه
 ەژمــار یانهیــب ێــیپهب بكــات یچێرپهســ كێرێشــوف رهه و ، وهشــ ی(18:22) رێكــاتژم 12/5/8282 تــا
 .تێدرەد سزا 8282 ڵیسا ی(11)

 وهشـ ی(18:22) رێكـاتژم هل كانۆخهربهسـ ە اریـئ یاریرشتهپهس و زگاێپار هب تێدرەد تهاڵسەد -:مەدوو
 هك هیانییــگوزار تهخــزم هنێشــو وهئ ەیوهكــردن هب  انێــپهگێر یســتهبهم هب ەوارێــئ ی(7:22) تــا
 ەكـراو زۆریـپ یزانـهمەر یمـانگ هینۆبـ هب هك كـانهواخانهنان یتهبیتـا هب انیـتاڵهاو ۆب ستنیوێپ
 یشــتنهیگێپ یرزەو ەیوهئ رهبهلڵ كشــتوكا یرتــهك و یانهیــب ی(3:22) تــا وهشــى (18:22) هل بــنەد
 .ستیوێپ ێیپ هب كانییهگوزار تهخزم هلێمبۆتۆئ یكردنۆهاتووچ و هكانيهكشتوكال همهرههب

ــ ــاتژم هل -:مێیەس ــئ ی(7:22) رێك ــا ەوارێ ــاتووچ هیغەدهق وهشــ ی(18:22) ت ــهس هل ۆه ــێرهه یرهرتاس  یم
 یلێمبۆتـۆئ یكردنۆهـاتووچ هب تێـدرەد هگێـر نهـاهت و تێـكرەد  ێجـهبێج یواوهت هب كوردستان

  انیـرمهف یركهئ هل هیوانهئ مبوالنسهئ یلێمبۆتۆئ  و كانیهن روستهت همیت و كانییهمنهئ ەزێه
 .  كراون یارید (مەیهردسيان و مهشتهه) هیگڕب هل هیوانهئ و

 :ەوهننێمەد یداخراو هب كوردستان یمێرهه یرهرتاسهس هل هنانێشو مهئ -:مەچوار
ــ ــانۆڵهه و هانی ــاه یک ــا) ەوهخــواردن هیم یکــانهانی ،هوانهشــ ینگهئ ــکافتر ،(ڕب  ،هخــانهلهرگێن ا،ی
ــانیچا ــگهلهم ،هخ ــاهگ ،هوان ــامهح) و رم ــ ،(م ــوان شهل یکانەرهنتهس ــانیاری ،یج ــەو یگاک  یرزش
ـــانۆڵهه کـــان،هکهڕەگ ـــانۆڵهه رزش،ەو یک ـــوو  یک ـــانۆڵهه ،ەوهگواســـتن ب ـــ یک ـــا هنۆب  و ینییئ
 . کانهباخچ یرانتۆستڕی و ایکافتر کان،ۆنیگاز ساج،هم یکانەرهنتهس کان،ییهتیههاڵمۆک

 یواوهت هســتیوێپ بــنەد ەکــراو و ە راوێــپ انییــکارکردن ینــ هزامڕە هک هنانێشــو وهئ مــووهه -:مەنجێـپ
 یکردنـهن دروسـت و شێسـتکەد و مامـئەد یستنهب هل نهبک ێجهبێج کانییهن روستهت هرجهم
 .تێبهن مترهك ترهم (1.5) هل سهك دوو وانێن یوداهم كێنێشو رهه هل هستیوێپی و غڵباەرهق
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ــەش ــردنێراو یدوا -:مەش ــزەو لهگهڵ ژك ــافهئ یری ــار و وق ــا یكاروب ــزەو و ینییئ ی و ن روســتهت یری
 ینییئــا یانیــزانا یتــێكیه و زيــرى پهروەردەەى زانســت  و وێژنهوەو تــو اڵنــ ن  بــاێزيــرى خوەو

 هنێشـو یواوهت و كـانهوتهمزگ ، كانۆخهربهسـ ە اریـئ یاریرشـتهرپهس و زگـارێپار و كوردستان
 .ەوهننێمەد یداخراو هب نەن ەکان  خوێن و ناو كانیهنییئا
ڵوگۆرى بازرگــان  بهپێــ  ئهو رێنماییــانهى که پێشــووتر بڕیاریــان لهســهر دراوە بهردەوام ئــا -:مەحەوت

 .دەبێت 
 كانۆخهربهسـ ە اریئ و زگاێپار ناو هل ەو كانۆخهربهس ە اریئ و زگاێپار وانێن هل  انێپهگێر -:مەشـتەه

 هب ۆنـاوخ یتـەزارەو یتیسـا بێـو رهسهل هك تێبەد یكترونیلهئ ی انێپهگێر یمهستیس ێیپ هب
ــاو ــانین ن ــراوه (moi.gov.krd) یش ــاو و دان ــتوانەد یتاڵوه ــا هل تێ  یداوا ســتیوێپ رۆز یتڵهح
 .ەكراو یارید همهستیس وهل هك هیانیینماێر وهئ ێیپهب بكات  انێپهگێر

 ،یرێرزهســ ل،یــخل ەیابــراه ران،هئــوم یحــاج باشــماخ، زخــان،ێروهپ) یكانییهســنور ەروازەد -:میەنــو
          (یمانێســـل و رێـــولهه) یتهولەودیـــن هیخـــانهكۆفر دوو رهه و (هلێـــوهت و  ێلـــێك ن،هب رانهیســـ
 ۆنـاوخ یریـزەو ینـ هزامڕە  ێبـهب كێسـهك چیهـ و ەوهنـنێمەد یداخـراو هب ارانیشتهگ یووڕ هب
                   و تێــــب تاڵوو ەیوەرەد هل رهگهئ كوردســــتان یمــــێرهه ەوهتێــــرهبگ تێــــنادر  ێپــــ هیگێــــر
 نینتــەرهك یه  ێجهشـتین ێـیل هك ۆیهیخهبهســ ە اریـئ انیـ یهزگــاێپار وهل انەیـوهرانهگ یكـات هل
 ێیهجهشــتین یســنور هل یهتاڵوهــاو وهئ هك كانهونیراســهپۆئ یژوور رهســهل هســتیوێپ و تێــكرەد

 ەروازەد وهل هانیــتاڵهاو وهئ ەیوهبــردن ۆبــ رهبهتێبگــر كــانییهمنهئ و ین روســتهت ەكــارێر گشــت
ــیل هك ییهیســنور ــاتوون ێ ــەرهك یســتهبهمهب ه ــكردن نینت ــ انی ــاو وهئ ۆب ــەزارەو هك ەیهیم  یت

 .ەكردوو یارید ین روستهت
 ۆیهـهب و کوردسـتانن یمـێرهه ەیوەرەد هل هک نیراقێع یرتۆپاسپ یگرهڵه هیانیتاڵووها وهئ -:مەیەد

 رهس هل ن،ێخرەد ئێر ەوەرەد یکانییهن ەوهیپ هیرمانگهف نیهال هل هک ەوهنهڕێگەد هشتانهگ وهئ
 :هل هجگ ن،ێکرەد نینتەرهک انۆیخ یرکهئ

 .بوون ەوەرەد هل ن نێخو یستهبهم ۆب هک انیقوتاب -1

 انیشـتهگ یرهسـەچار یرگرتنـەو یسـتهبهم ۆوب هیهه انیکانهشخانۆخهن یپشتڵپا هک کانهشۆخهن -8
 . تیکردب رابردوودا یمانگ دوو ەیماو هل

 ۆنـاوخ یتەزارەو نیهال هل وتهن یاكانیمپانۆك و كانییهن ەوهیپ یاكانیمپانۆك ی انێپهگێر -:مەیەانزیـ
 و انـ نهیگ و ەوهگواسـتن یتـەزارەو هڵگهل ینگهماههه هب تێبەد وانید یگشت یتیهراهوبێرهب /
 . كانیهسروشت هسامان یتەزارەو
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 یكردن  ێجهبێج هب ردراونێراسپ ی هزانێه و هئ انی كانییهمنهئ ەزێه هب رهس كێسهك رهه -:مەیەدوانـز
 یكـات هل هانهیـب مهئ یكـانهبرگ یكردنـ  ێجـهبێج هل  تێـنێبنو یمهرخهمتهك ەوەرهس یكانەكارێر
 هیناسـنام انیـ لێـمبۆئوت ینـانێه كـارهب هب تێـبهن ركـ اهئ هل رهگهئ بكـات یلێشـێپ انی ، رك اهئ
 .نێدرەد سزا اسای ێیپ هب نین رك اهئ هل هیوانهئ ین روستهت یتەزارەو ین انهكارم و ، یربازهس

 كــــانیهتڵهوەودێن ەكخــــراوێور (UN) یكــــانەكخراوێر و ئــــاژانس یكردنۆهــــاتووچ -:مەیەانزیســــ
 هیرمـانگهف و كوردسـتان یمـێرهه یرهرتاسـهس هل ە راوێپ هگێر ماتكارانۆپلید و مانانهیوهاوپ

 یكردنۆهـاتووچ ۆبـ  انێـپ هگێـر ی انێپ و یئاسانكار ۆب تێردرێسپەراد ەوەرەد یكانیهن ەوهیپ
 هڵگهل ینگهمـاههه هب كانۆخهربهسـ ە اریـئ و زگاكـانێپار وانێـن هل كـانیهتڵهوەودێن ەكخراوێر
 . JCC ۆناوخ یتەزارەو هل كانهرانهیق ینگهماههه یشههاوب ین ەناو

 انیـــریگ راقێـــع یزگاكــانێپار هل و كوردســـتانن یمـــێرهه یشــتویدان هیانیـــتاڵوهاو وهئ -:مەیەچــوارد
ــ انیــگاێر ۆهــاتووچ هیغەدهق ۆیهــ هب ەخــواردو  كوردســتان یمــێرهه ەوهنێــرهبگ تێــدرەد  ێپ

ــرجهمهب ــیاێ ینیپشــكن كێ ــكورونا یروس ــ انی ــبكر ۆب ــا و تێ ــامهئ یرچــوونەد ت  نیپشــكن ینج
 .ێیهجهشتین ێیل هك ۆیهیخهربهس ە اریئ انی یهزگاێپار وهل نێكرەد نینتەرهك

 مـنێرهه یشتویدان و ننیبەد ركهئ راقێع یزگاكانێپار هل هك هیانیمنهئ ەزێه وهئ یوگورڵئا -:مدەیەپانز
 :تێبەد ەوەخوار هیزمیكانیم مهب

 سـتەد هل رێكـاتژم (32) هل رهب غـ اهب هل ەێـرهه یتهحكـوم یتیهراهنێنو ۆب كانەناو یستیل یناردن -1
 . انینڕیگو هیپروس یكردنێپ

 هب كـاتەد كوردسـتان یمێرهه ۆیناوخ یتەزارەو هیوانەر كانەناو ەێرهه یتهحكوم یتیهراهنێنو -8
 . انیكردنڕوگوڵئا یزمیكانیم یكخستنێر یستهبهم
 یسـتەادڕ كـانەناو تێـكرەد  ێپـ انیـوگورڵئا كانۆخهربهسـ ە اریـوئ زگاێپار وانێن هل هیزانێه وهئ -4

 انیـنیرۆگ هیسـۆپر یكردن  ێپ ستەد هل رێكاتژم 83 هل رهب تێكرەد ۆخهربهس ەی اریئ انی زگاێپار
 .  انینڕیگو یزمیكانیم یكخستنێر ۆب خۆناو یتەزارەو ۆب یناردن یستهبهم هب

 .تێكرەد  ێجهبێج 1/5/8282 یوهش ی(18:22) رێكاتژم هل هانهیب مهئ -:مدەیەشانز
 



رێـبـەرئــەحـمـەد
وەزیــرىنـاوخـۆ
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وەزارەتىناوخۆ
7/5/0202لە6305:ژمارە
 

0202ڵیسا(30)ەژماریانەیب
بەستراولەئۆتۆمبیل(دەنگیوروناکی)قەدەغەکردنیبەکارهێنانیئامێرەکانیئاگادارکردنەوەى



و بهمهبهسـتی  8221ى سـاڵ  (6)بهپێی ئهو دەسهاڵتهى پێمان دراوە له یاسای وەزارەت  ناوخۆ ژمـارە 
دەنگـی )بهکارهێنانی ئامێری ئاگادارکردنهوەى قهدەغهکردنی ئهو ئۆتۆمبیالنهى که رێگهپێ راو نین به 

ــاکی ــان به گشــت جۆرەکان (و رون ــته هــۆی دروســتکردنی یــبهســتراو له ئۆتۆمبیلهکانی انهوە و که دەبێ
 :بڕیارمان ا به دەرچوان ن  ئهم بهیانه.و بێزارکردنی هاوواڵتیان و لهبهر بهرژەوەن ی گشتی پشێوی

:ماددەىیەکەم
به ههمـوو جۆرەکــانی  (دەنگـی و رونـاکی)ئامێرەکـانی ئاگــادارکردنهوەى  قهدەغهکردنـی بهکارهێنـانی

 -جگه له دەزگا ئهمنی و دەزگا رێگهپێ راوەکان لهالیهن وەزارەتی ناوخۆ و ئۆتۆمبیلهکانی فریاکهوتن)
 (ئهمبواڵنس

:ماددەىدووەم
ەسـتی بهسـهردا ههر ئۆتۆمبیلێئ ئهم ئامێرە بهکاربهێنێـت که له مـاددەى یهکهمـی سـهرەوە هـاتووە د

ـــاوە  ـــۆ م ـــت ب ـــل له  (1)دەگیرێ ـــهرداگرتنی ئۆتۆمبی ـــایبهت به دەستبهس ـــی ت ـــته له گهراج یه  ههف
 .بهڕێوەبهرایهتی هاتووچۆی تایبهتمهن 

:ماددەىسێیەم
تهنیا یه  ملیۆن دینار وە  سـزای سـهرپێچی کـردن  (1,222,222)ئۆتۆمبیلی دەستبهسهرداگیراو به بڕی 

ێچییهکانی که لهســهر ئۆتــۆمبیلهکه بــووە په پاکــانهى تهواوی ســزا ســهرلــێ وەردەگیرێــت و پێویســت
 .ببژێرێت

:ماددەىچوارەم
 (8,222,222)هـاتووە  ئهوا به بـڕی  (پێـنجهم)له کاتی دووبارەبهکارهێنانهوەى ئهم ئامێرانه که له ماددەى 

 .تهنیا دوو ملیۆن دینار سزا دەدرێت
:ماددەىپێنجەم

دەرچـــوونییهوە کـــارى پێـــ ەکرێت و له ڕۆژنـــامهى وەقـــایی  کوردســـتان بـــاڵو ئهم بهیـــانه لهڕۆژى 
 .دەکرێتهوە 

رێـبـەرئــەحـمـەد
وەزیــرىنـاوخـۆ
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وەزارەتىناوخۆ
7/5/0202لە6306:ژمارە




0202ڵیسا(33)ەژماریانەیب
کەمااڵنىخوارووفراوانکردنىحەرەمىگوندى

 
مــاددەى و  8221ى ســاڵ  (6)ی ئهو دەســهاڵتهى پێمــان دراوە لهیاســاى وەزارەتــ  نــاوخۆ ژمــارە بهپێــ

ئامـاژە به  ى ههموار کـراو و8221اڵ  ى س4یاسای پارێزگاکان  ههرێە ژمارە شهشهم برگه سێزدەیهم له 
و بڕیـارى ئهنجـومهن  پارێزگـاى سـلێمان   (84/8/8282له  8371/82)پارێزگاى سلێمان  ژمارە  نووسراوى

و و رێنمـای  وەزارەتمـان تـایبهت به فراوانکردنـ  و هێنانهکـایه و گواسـتنهوەى  8282ى سـاڵ  3ژمارە 
 :ى ههموار کراو و لهبهر بهرژەوەن ى گشت  بڕیارمان ا به8215ى ساڵ  (1)ون ەکان ژمارە شوێن  گ

و چهسـپان ن  لهسـهر نهخشـهى گادسـترۆ  (کەمااڵنى خواروو)فراوان کردن  حهرەم  گون ى :یەکەم
دوو  (8،  81،  22)پارێزگـاى سـلێمان  به ڕووبهرى  –قهزاى ناوەنـ ى  –له سنورى ناحیهى تـانجهرۆ 

ــە ــئ  دۆن ــارە  و بیســت و یه  ئۆل ــان  ژم ــارچه زەویهک ــ  ( 12/78،  17/78)لهســهر پ  (81)له کهرت
زگـاى سـلێمان  سـهرەوە وە  له نهخشهى هاوپێچ  نووسـراوى پارێ کهمااڵن  سهروو و خواروو

 .ی یاسا کارى کوژانهوە و دەست ههڵگرتن بکرێتهاتووە بهپێ
 .كاری پێ دەكرێت (وەقاییی كوردستان)ئهم بهیانه له رۆژی باڵوبوونهوەى له رۆژنامهی  :دووەم

 


رێـبـەرئــەحـمـەد
وەزیــرىنـاوخـۆ
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وەزارەتىناوخۆ
42/5/0202لە6443:ژمارە

0202ڵیسا(34)ەژماریانەیب
 ی(4،5،6،2،12،11،18،14،13،15،16،17،12،11،82،81،88،84،83،85،86،87،82،81،41) ەژمـــــار یانهیـــــب یدواهدواب
 یكـانیهنیبێت و اریشنێپ یرگرتنەو یدوا و (ناۆرۆك) یروسیاێ ەیوهوبووناڵب هل كردن یگرێر هب تهبیتا
ـــــارێپار ـــــئ یاریرشـــــتهپهس و زگ ـــــوونۆك و كانۆخهربهســـــ ە اری ـــــل ەیوهب ـــــا هیژنێ  یزارەو یاڵب
ــاربوونەرهب ــۆریاێ ەیوهنگ ــاۆرۆك یس ــراون هب پشــتڵپا و ن ــەزارەو یوس ــتهت یت  یتهحكــوم ین روس
 یمــێرهه ین روسـتهت یشـیئاسا یپاراسـتن نـاوێپ هلو  42/3/8282 هل (3713) ەژمـار كوردسـتان یمـێرهه

 : هانهیب مهئ یرچووان نەد هب ارمان اڕیب،  كوردستان
 ە اریــئ و هبــجهڵهه و دهــۆ  و یمانێســل و رێــولهه یزگاكــانێپار وانێــن هل ۆهــاتووچ هیغەدهق -:مەكیە

 ی(18:22) رێكـاتژم 12/5/8282 تـا 11/5/8282 لـه تێـبەد وامەردهب انیـرمهگ و نیـرهاپڕ یكانۆخهربهس
 وهش

  -:مەدوو
 هیانیـتاڵوهاو وهئ  و ت،ێـبەد وامەردهب راقێـع یزگاكانێپار و ەێرهه وانێن هل ۆهاتووچ هیغەدهق -1

 هیغەدهق ۆیهــ هب ەخــواردو انیــریگ راقێــع یزگاكــانێپار هل و كوردســتانن یمــێرهه یشــتویدان
 یروسـیاێ ینیپشـكن كێـرجهمهب كوردسـتان یمـێرهه ەوهنێـرهبگ تێـدرەد  ێپ انیگاێر ۆهاتووچ

 انیـ یهزگـاێپار وهل نێكـرەد نینتـەرهك نیپشـكن ینجـامهئ یرچـوونەد تـا و تێـبكر ۆب يانناۆرۆك
 .ێیهجهشتین ێیل هك ۆیهیخهربهس ە اریئ
ــانكار -8 ــ تێــكرەد یئاس ــانبهف هك هیانیــتاڵهاو وهئ ۆب ــانازگێپار هل ى حكــومينرهرم  ، موصــل) یك

 هب و كوردسـتانن یمێرهه  ێیجهشتین و كوردستان یمێرهه لهگهڵ نێهاوسنور هك (هالید ركوك،هك
  ێجهشــتین و كــاركردن ینێشــو وانێــن هل هيــانژانۆر یكردنۆهــاتووچ یســتهبهم هب ەوهوانهچێپــ

 وهل نـاۆرۆك ینیپشـكن هفتـانهه كێـرجهم هب ، كانیهن روسـتهت ییهنمـاێر یچاوكردنڕە هب انیبوون
 كــانییهحكوم هرمــانگهف هل یكــاركردن هیناســنام و نەبــ  نجــامهئ رنهرمــانبهف ێــیل هك یهزگـاێپار
 .نلگرهه

  انێـپهگێر یسـتهبهم هب كانۆخهربهس ە اریئ یاریرشتهپهس و زگارێپار هب تێدرەد تهاڵسەد -:مێیەسـ
 .كانیهن روستهت ییهنماێر و رجهم ێیپ هب یگوزار تهخزم ینێشو ەیوهكردن هب
 یواوهت هســتیوێپ بــنەد ەکــراو و ە راوێــپ انییــکارکردن ینــ هزامڕە هک هنانێشــو وهئ مــووهه -:مەچــوار
 یکردنـهن دروسـت و شێستکەد و مامئەد یستنهب هل نهبک ێجهب ێج کانییهن روستهت هرجهم
 .تێبهن مترهك ترهم (1.5) هل سهك دوو وانێن یوداهم كێنێشو رهه هل هستیوێپ و یغڵباەرهق
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 مـنێرهه یشـتویدان و ننیـبەد ركهئ راقێـع یزگاكـانێپار هل هك هیانیـمنهئ ەزێـه وهئ یوگورڵئا -:مەنجێپ
 :تێبەد ەوەخوار هیزمیكانیم مهب
 سـتەد هل رێكـاتژم (32) هل رهب غـ اهب هل ەێرهه یتهحكوم یتیهراهنێنو ۆب كانەناو یستیل یناردن -1

 . انینڕیگو هیپروس یكردنێپ

 كـاتەد كوردسـتان یمـێرهه ۆینـاوخ یتەزارەو هیوانەر كانەناو ەێرهه یتهحكوم یتیهراهنێنو -8
 . انیكردنڕوگوڵئا یزمیكانیم یكخستنێر یستهبهم هب
  یسـتەادڕ كـانەناو تێـكرەد  ێپـ انیوگورڵئا كانۆخهربهس ە اریوئ زگاێپار وانێن هل هیزانێه وهئ -4

 یسـتهبهم هب انیـنیرۆگ هیسـۆپر یكردن  ێپ ستەد هل رێكاتژم 83 هل رهب تێكرەد ۆخناو یتەوزار
  .انینڕیگو یزمیكانیم یكخستنێر

 تێبەد وامەردهب ەدراو رهسهل انیارڕیب شووترێپ هك هیانیینماێر وهئ ێیپهب یبازرگان یگورۆئال -:مەشەش
 ی انێـــپهگێر یمهســـتیس ێـــیپ هب كانۆخهربهســـ ە اریـــئ و زگـــاێپار وانێـــن هل  انێـــپهگێر -:مەفـــتەح

ـــیلهئ ـــبەد وامەردهب یكترون ـــو رهســـهل هك تێ ـــەزارەو یتیســـا بێ ـــاوخ یت ـــاو هب ۆن   شـــانین ن
(moi.gov.krd) وامەد یكانهســتهبهم و ســتیوێپ رۆز یتڵهحــا هل تێــتوانەد یتاڵهــاو و دانــراوه 

 یاریــد همهســتیس وهل هك هیانییــنماێر وهئ ێــیپ هب نهبــك  انێــپهگێر یداوا رانهرمــانبهف یكردنــ
 ۆبـ نهبـك یئاسـانكار كانۆخهربهسـ ە اریـئ یاریرشـتهرپهس و زگـارێپار رهسهل هستیوێپ وە، كراو

 .كانهگباز هل انیتاڵهاو ۆیهاتووچ
 مانـانهیهاوپ و كانیهتڵهوەودێن ەكخراوێر و (UN) یكانەكخراوێر و ئاژانس یكردنۆهاتووچ -:مەشـتەه

 یكانیهنـ ەوهیپ هیرمـانگهف و كوردستان یمێرهه یرهرتاسهس هل ە راوێپ هگێر ماتكارانۆپلید و
ــ تێردرێســپەراد ەوەرەد ــپ و یئاســانكار ۆب ــر ی انێ ــپ هگێ ــ  انێ ــاتووچ ۆب  ەكخــراوێر یكردنۆه
ــانیهتڵهوەودێن ــن هل ك ــانێپار وانێ ــئ و زگاك ــ ەناو هڵگهل ینگهمــاههه هب كانۆخهربهســ ە اری  ین

 .JCC ۆناوخ یتەزارەو هل كانهرانهیق ینگهماههه یشههاوب
ــ ــوم یحــاج باشــماخ، زخــان،ێروهپ) یكانییهســنور ەروازەد -:مۆیەن ــراه ران،هئ ــخل ەیاب  ،یرێرزهســ ل،ی

 و رێـولهه) یتهولەودیـن هیخـانهكۆفر دوو رهه و ( ێشوشـم و هپشـت ،هلێوهت ، ێلێك ن،هب رانهیس
 یریـزەو ینـ هزامڕە  ێب هب كێسهك چیه و ەوهننێمەد یداخراو هب ارانیشتهگ یووڕ هب (یمانێسل

 هل و تێــب تاڵوو ەیوەرەد هل رهگهئ كوردسـتان یمــێرهه ەوهتێـرهبگ تێـنادر  ێپــ هیگێـر ۆنـاوخ
 تێكرەد نینتەرهك ێيهجهشتین ێیل هك ۆیهیخهبهرس ە اریئ انی یهزگاێپار وهل انەیوهرانهگ یكات
 ەكـارێر گشـت ێیهجهشـتین یسنور هل یهتاڵهاو وهئ هك كانهونیراسهپۆئ یژوور رهسهل هستیوێپ و
 ێـیل هك ییهیسنور ەروازەد وهل هانیتاڵهاو وهئ ەیوهبردن ۆب رهبهتێبگر كانییهمنهئ و ین روستهت

ــەرهك یســتهبهم هب هــاتوون ــ انیــكردن نینت ــەزارەو هك ەیهیمــاو وهئ ۆب ــد ین روســتهت یت  یاری
 .ەكردوو
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 :ەوەرهس ی(مۆیهن) هیبرگ هل رەدهب -:مەیەد
 یمـێرهه یانیـتاڵوهاو یووڕ هب هممهشـ ن ێـپ و هممهدووشـ یژانۆر )لیخل ەیابراه) یسنور ەىروازەد -1

 ەیوهرانهگ یسـتهبهم هب وهشـ ی(18:22) تـا یانهیـب ی(2:22) رێكـاتژمهل ەوێتهكـرەد راقێـع و كوردستان
 و كان،ییهسـنوور ەروازەد یداخسـتن ۆیهـ هب ەخواردوو انیریگ ایتورك یتاڵوو هل هك هیانیتاڵوهاو وهئ

 .ەوهنێكرەد موصل یزگاێپارسنورى  هیوانەر ۆوخهاستڕ راقێع یزگاكانێپار یانیتاڵهاو
 هب هممهشــ ن ێــپ و هممهدووشــ یژانــۆر (باشــماخ و رانهئــوم یحــاج) یســنور ەیروازەد دوو رهه -8

 وهشــ ی(18:22) تــا یانهیــب ی(2:22) رێكــاتژم هل ەوێتهكــرەد كوردســتان یمــێرهه یانیــتاڵووها یووڕ
 ۆیهـهب ەخـواردوو انیریگ رانێئ یسالمیئ یمارۆك هل هك هیانیتاڵووها وهئ ەیوهرانهگ یستهبهمهب

 .كانییهسنوور ەروازەد یداخستن
 ەیوهكـردنهل رێكـاتژم (83) شێپـ كـانەناو یسـتیل ەوەرهسـ یكانییهسنور ەروازەد رهسهل هستیوێپ -4

 وهئ ۆبـ  انێـپهگێر یكخسـتنێر یسـتهبهمهب هنبك ۆناوخ یتەزارەو هیوانەر كانییهسنور ەروازەد
 .هانیتاڵهاو

 -:مەیەازدی
 كـار كوردستان یمێرهه یزانكوكان و مانگاهیپ و هقوتابخان هل ماموستا كەو هك هیانیانیب هسهك وهئ -1

ــگاێر نهكەد ــ انی ــدرەد  ێپ ــرهبگ تێ ــێرهه ەوهنێ ــتان یم ــرجهم هب كوردس ــێرهه هینگینشــ كێ  یم
 .بكات انیریپشتگ  ارین ەوهیپ یتەزارەو و تێبهه انیكوردستان

 ەوهنێـرهبگ تێـدرەد  ێپ انهیگێر كانهبانك یانیب یرانهرمانبهف و بازرگانان و یانیب یرانهنێرههبەو -8
 .ەوەرهس ی(1) هیبرگ یكانهرجهم مانهه هب كوردستان یمێرهه

  -:مەیەوازدەد
 وهئ ۆیهـ هب و کوردسـتانن یمـێرهه ەیوەرەد هل هک نیراقیـع یرتۆپاسـپ یگـرهڵه هیانیتاڵهاو وهئ -1

 دوو رهه هل نێخـرەد ئێـر ەوەرەد یکانییهنـ ەوهیپ هیرمـانگهف نیهال هل هک ەوهنهڕێـگەد هشتانهگ
 و لیـخل ەیابراه) یكانییهسنور ەروازەد هل هیوانهئ و یمانێسل و رێولهه یتڵهوەودێن هیخانهكۆفر

 رهسـ ەكـراو یاریـد هانهیـب مهل هك هیكـارانێر وهئ ێـیپ هب ەوهنێـرهگەد (باشـماخ و رانهئوم یحاج
 :هل هجگ نێکرەد نینتەرهک انۆیخ یرکهئ
 .بوون ەوەرەد هل ن نێخو یستهبهم ۆب هک انیقوتاب - أ
 یرهســەچار یرگرتنــەو یســتهبهم ۆبــ و هیهه انیکانهشــخانۆخهن یپشــتڵپا هک کانهشــۆخهن - ب
 . تێکردب رابردوودا یمانگ دوو ەیماو هل انیشتهگ

ـــهتاڵوهاو وهئ -8 ـــانیب ی ـــهانی ـــیپهب هی ك ـــارانێر وهئ ێ ـــب مهلهی ك ـــد هانهی ـــراو یاری ـــاێر هل ەك  یگ
 كوردسـتان یمـێرهه ەوهنێـرهگەد لیـخل ەیابـراه یسـنور ەىروازەد انیـ هرێەه یكانهخانهكۆفر
 .نێكرەد نینتەرهك انۆیخ یركهئ رهسهل
 .تێكرەد  ێجهبێج 12/5/8282 یوهش ی(18:22) رێكاتژم هل هانهیب مهئ -:مەیەدسيانز



ـەدـرێـبـەرئــەحـم
وەزیــرىنـاوخـۆ
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وەزارەتىناوخۆ
43/5/0202لە6979:ژمارە

0202ڵیسا(35)ەژماریانەیب
ـــب یدواهدواب  ی(4،5،6،2،12،11،18،14،13،15،16،17،12،11،82،81،88،84،83،85،86،87،82،81،41،43)ەژمـــار یانهی
ــا ــرێر هب تهبیت ــردن یگ ــووناڵب هل ك ــاۆرۆك) یروســیاێ ەیوهوب ــەزارەو یوســراون هب پشــتڵپا و (ن  یت
 یشـیئاسا یپاراسـتن نـاوێپ هلو  42/3/8282 هل (3713) ەژمـار كوردستان یمێرهه یتهحكوم ین روستهت
 : هانهیب مهئ یرچووان نەد هب ارمان اڕیب، كوردستان یمێرهه ین روستهت
 .روزیپ یزانهمەر یژنهج یژۆر مهكیه تا (43) ەژمار یانهیب هب كاركردن ەیوهژكردنێدر -:مەكیە
 و دهــوك و یمانێســل و رێــولهه یزگاكــانێپار گشــت هل واوهت یكەیهوێشــ هب ۆهــاتووچ یاگرتنــڕ -:مەدوو

 ەیمـاو ۆبـ انیـكانییهرێكارگ هكیه گشـت و انیـرمهگ و نیرهاپڕ یكانۆخهربهس ە اریئ و هبجهڵهه
 ێـیپ هب بكـات یچێرپهسـ كێسـهك رهه و  ، روزیپ یزانهمەر یژنهج یژۆر مهكیه له رێكاتژم (78)
  .تێدرەد سزا 8282 ڵیسا ی(11) ەژمار یانهیب

 انیـــتاڵهاو یتــهخزم ۆبــ شــترێپ هكهی نانێشــو وهئ و كــانهواخانهنان و كــانهتێمارك گشــت -:مێیەســ
 هجـگ ، ێنخـرەروز دادیـپ یزانـهمەر یژنهج یژۆر مهكیه له رێكاتژم (78) ەیماو ۆب  راونێپهگێر
 .تێبەد ەكراو شكگریئ هیرمانخانەد هل
  و كانیهن روســتهت همیتــ و كــانییهمنهئ ەزێــه یلێمبۆتــۆئ یكردنۆهــاتووچ هب تێــدرەد هگێــر -:مەچــوار
 .  انیرمهف یركهئ هل هیوانهئ مبوالنسهئ یلێمبۆتۆئ

 . 1/6/8282 تا 82/5/8282 هل راقێع یزگاكانێپار و ەێرهه وانێن هل ۆهاتووچ هیغەدهق -:مەنجێپ
 تـا ەڕۆویـن پـاش ی(4:22) رێكـاتژم 88/5/8282 لـه یكترونـیلهئ ی انێـپهگێر یمهسـتیس یراگرتن -:مەشەش

 .بهيانی ی(2:22) رێكاتژم 87/5/8282
 ،یرێرزهســ ل،یــخل ەیابــراه ران،هئــوم یحــاج باشــماخ، زخــان،ێروهپ) یكانییهســنور ەروازەد -:مەفــتەح

 و رێـولهه) یتهولەودیـن هیخـانهكۆفر دوو رهه و ( ێشوشـم و هپشـت ،هلێوهت ، ێلێك ن،هب رانهیس
 .1/6/8282 تا تێخرەداد ارانیشتهگ یووڕ هب (یمانێسل

ــال -:مەشــتەه  كانۆخهربهســ ە اریــئ و زگــاێپار وانیــن و كانییهســنور ەروازەد هل یبازرگــان یگوركردنۆئ
 .دراوه رهسهل یارڕیب شترێپ هك هیانانیینماێر وهئ ێیپ هب تێبەد وامەردهب

 ۆبــ رهبهگــرنەد ســتیوێپ یكــارێر كانۆخهربهســ ە اریــئ و زگــاێپار ن لــهكاهونیراســهپۆئ یژوور -:مۆیەنـ
  .هانهیب مهئ یكردنێجهبێج

 .    تێكرەد  ێجهبێج 12/5/8282 یوهش ی(18:22) رێكاتژم هل هانهیب مهئ -:مەیەد
رێـبـەرئــەحـمــەد
وەزیــرىنـاوخـۆ
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وەزارەتىکاروکاروبارىکۆمەاڵیەتى
05/0/0202لە4:ژمارە

0202ىساڵى(4)بەیانىژمارە


ژمارە کاروبارى کۆمهاڵیهت کار و   یاساى وەزارەتله ماددەى حهوتهم بڕگهى دووەم پاڵپشت به 
-:بڕیارمان ا به 8227ى ساڵ  (18)
ى کردنــ  خــانهى بهسـااڵچوان لهســهر میالکـ  بهڕێــوەبهرایهت  گشــت  (اسـتح ا )هێنـانه کــایهى  -

ت  چــاودێرى و کــۆمهاڵیهت  دهــۆ  بهڕێــوەبهرایه/چــاودێرى و گهشــهپێ ان  کــۆمهاڵیهت  دهــۆ 
 .ه پارێزگاى دهۆ  و دەروبهرى مهبهست  زیاتر خزمهتکردن  به سااڵچوان لبه

 .ئهم بهیانه کارى پێ دەکرێـت له رۆژى دەرچوونیهوە -
 
 

کوێستانمحمدعبدالله
وەزیرىکاروکاروبارىکۆمەاڵیەتى


------------------------------------------------------------------------------------------------------

-
تەندروستىوەزارەتى

لهیاسای وەزارەتی تهن روستی ژمـارە  (بڕگهی دووەم/ شهشهم )بهپێی ئهو دەسهاڵتهی پێمان راوە له ماددەی 
- :بڕیارمان ا به  8227ی ساڵی (15)

0202ىساڵى(40)ژمارهانىبەی


له قهزاى سێمێل  (سهنتهرى هێڤ  تایبهت بۆ چارەسهرى سروشت  و شیان ن  پزیشک  )ی  وه کردنه -
 .سهر به بهڕێوەبهرایهت  گشت  تهن روست  دهۆ  

 .3/4/8282هم بهیانه جێبهجێ دەکرێت له رۆژی دەرچوونییهوە ڕێکهوتی ئ   -
 
 

 سامانحسینبەرزنجى.د
وەزیـرىتەندروستى
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بسماللهالرحمنالرحيم


باسمالشعب
برلمانكوردستانـالعراق

3:رقمالقرار
4/3/0202:تاريخالقرار



قرار

0202لسنة(3)رقم


من النظام ال اخلی للبرلمان  (43) و المادة (82)من المادة  (، خامساً ًا ، رابیًا ثانی)استنادًا لحكە فقرات 
لل ورة االنتخابیة الخامسة  (8)كوردستان ـ الیراق، قرر برلمان كوردستان بجلسته االعتیادیة المرقمة 

 :، مایلی3/4/8282والمنیق ة بتاریخ 
من عضویة لجنة  (شیرین یونس عب اهلل)قبول استقالة عضوة برلمان كوردستان ـ الیراق  :أوال

 . الجالیة الكوردستانیةالیالقات و
 :اسماءهە ادناه الی اللجان االتیة  اضافة اعضاء برلمان كوردستان ـ الیراق الم رجة :ثانیا
 .لجنة ال فاع عن حقوق المرأة (شیرین یونس عب اهلل) -3
 .الی لجنة الیالقات والجالیة الكوردستانیة (زیاد جبار محم ) -5

 .(وقایع كوردستان)وینشر فی الجری ة الرسمیة  3/4/8282فی ینفذ هذا القرار من تاریخ اقراره  :ثالثا

 
 
 

نیرێوازفایقحس.د
 رئیسبرلمانكوردستانـعیراق
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بسماللهالرحمنالرحيم


باسمالشعب
برلمانكوردستانـالعراق

4:رقمالقرار
7/5/0202:تاريخالقرار





قرار
0202لسنة(4)رقم



من النظام ال اخلی للبرلمان كوردستان ـ الیراق،  (83)  من المادة (، خامساً رابیاً )استنادًا لحكە فقرات 
لل ورة االنتخابیة الخامسة والمنیق ة بتاریخ  (3)بجلسته االعتیادیة المرقمة قرر برلمان كوردستان 

 :، مایلی7/5/8282

والسماح باألتخاذ األجراءات القانونیة وفقا  (سۆران عمر سیی )عن عضو البرلمان   رفع الحصانة :أوال
 :ل عاوي المرفوعة علیه ل ی المحاكە اآلتیة

 .6/11/8211  في (3113)بكتاب رقە  (1/تحقیق السلیمانیة  محكمة /ةأستئناف منطقة سلیمانی)ة ـ محكم1

 .86/1/8282  في (816)بكتاب رقە  (1/تحقیق السلیمانیة  محكمة /أستئناف منطقة سلیمانیة)ة ـ محكم8

 .6/3/8282فی  (8324)بكتاب رقە  (تحقیق أربیل محكمة /أربیل  أستئناف منطقه)مة ـ محك4

 .4/7/8211فی  (1475)بكتاب رقە    ة الیالقات والشڵون القانونیهرییم  /ـ مجلس القضاء3

 .(وقایع كوردستان)وینشر فی الجری ة الرسمیة  7/5/8282ینفذ هذا القرار من تاریخ اقراره فی  :ثانیا

 
 

صالحهێمناحمدحمه
(ورامیهێمنهه)

 نائبرئیسبرلمانكوردستانـعیراق
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رئاسةمجلسالوزراء
44/5/0202في3259:رقم



الیراق  -من قانون مجلس وزراء إقليە كوردستان  (الثامنة)من المادة  (4)إل  أحكام الفقرة  ستناداً ا
 1117لسنة  (81)من قانون الشركات رقە  (882)من المادة  (أوالً )والبن  المی ل،  1118لسنة  (4)رقە 

قرر وردستان، الصادر عن برلمان ك 8227لسنة  (82)المی ل والنافذ في اإلقليە بموجب القانون رقە 
 :إص ار النظام اآلتي 8282 / 1 /88ريخ  االمنیق ة بتو (82)المرقمة مجلس الوزراء بجلسته 

 
0202لسنة(3)نظامرقم

العراق-نظامممارسةمهنةمراقبةوتدقيقالحساباتفيإقليمكوردستان
 

 الفصلاألول
األهدافالتعاريفو

:(4)املادة
 :اآل ية المعاني المبينة إزاءها أينما وردت في هذا النظا،لعبارات لفاظ واأل كون ل

 .الیراق -إقليە كوردستان : اإلقليم :أوال
 .مجلس مهنة مراقبة وت قيق الحسابات المشكل بموجب هذا النظام: المجلس :ثانيا
 .نظام ممارسة مهنة مراقبة وت قيق الحسابات في اإلقليە: النظا، :ثالثا
مراقبة وت قيق الحسابات، ويمارسها كل شخص طبيیي أو مینوي مجاز لممارسة  مهنة: المهنة :رابعا

 .هذه المهنة بموجب هذا النظام
 .ديوان الرقابة المالية لإلقليە: الديوان :خامسا
 .الجمیية الیلمية للمحاسبين القانونيين لإلقليە: الجمعية :سادسا
 .يەنقابة المحاسبين والم ققين لإلقل: النقابة :سابعا
 .المیه  الیالي للیلوم المالية والمحاسبية لإلقليە: المعهد :ثامنا
 .نقيب المحاسبين والم ققين في اإلقليە: النقيب :تاسعا
الشخص الحاصل عل  شهادة محاسب قانوني والمجاز لممارسة مهنة مراقبة : مراقب حسابات :عاشرا

 .وت قيق الحسابات بموجب هذا النظام
:(0)المادة

 اقتصادقليە بما يضمن حماية اإليه ف هذا النظام إل  تنظيە مهنة مراقبة وت قيق الحسابات في 
اإلقليە والحقوق المشروعة لجميع األطراف المتیاملة أو المتیاق ة من شركات ومنظمات ومڵسسات 

 .وتطبيق میايير وقواع  الحوكمة عليها من أصحاب الیالقة ارهـوغي
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 لفصلالثانيا
المجلس

:(3)المادة
مجلس يتول  التنظيە واإلشراف عل  مهنة مراقبة وت قيق الحسابات  بموجب هذا النظام يشكل :أوال 

، لغرض تحقيق األه اف والغايات (قليماإلمجلس مهنة مراقبة و دقيق الحسابات في )يسم  
 . ستقالل المالي واإلداريالالمبينة في هذا النظام، ويتمتع بالشخصية المینوية وا

 :يترأس المجلس رئيس ال يوان أو من ينوب عنه ويتشكل المجلس بیضوية كل من :ثانيا
 :عن كل من (ال تقل درجة أي منهە عن م ير عام )ممثلين  -1

 .للضرائب وعقارات ال ولة الم يرية الیامة /القتصادوزارة المالية وا - أ
 .وزارة التیليە الیالي والبحث الیلمي - ب
 . يوانال - ح

 .الجمیيةرئيس  -8

 .تسجيل الشركاتدائرة م ير عام  -4
 .من ينوب عنه النقيب أو -3
إثنان من المجازين لممارسة مهنة مراقبة وت قيق الحسابات ممن ل يهە ممارسة فیلية للمهنة في  -5

ثال  سنوات  (4)وتكون عضويتهە لم ة ، عشر سنوات تختارهە الجمیية (12)اإلقليە لم ة ال تقل عن 
 . قابلة للتج ي  لمرة واح ة فقط

:(4)المادة
 :يتولى المجلس ما يأ ي

التي تبين أوجه نشاطاته المهنية واإلدارية والمبالغ الالزمة لتمويلها  إقرار الخطة السنوية للمجلس :الًأو
 .في ضوء الموارد المتوقیة ومتابیة تنفيذها

الوطني والحقوق المالية ألطراف المجتمع بالتنسيق مع  القتصادتوجيه المهنة بما يحمي ا :اًثاني
 .ال وائر المختصة في اإلقليە

 .  تطوير قواع  السلوك المهني :اًثثال
 .منح إجازات ممارسة مهنة مراقبة وت قيق الحسابات وفقا ألحكام هذا النظام وتج ي ها سنوياً  :اًرابع

المهني ألصناف المجازين بممارسة المهنة المح دة بهذا النظام وحقوق كل  التوصيفوضع  :اًخامس
 .صنف

زامهە بتطبيق أحكام هذا النظام ـتالبممارسة المهنة للتحقق من م ى  المجازينمتابیة أعمال  :اًسادس
 .وقواع  السلوك المهني وفق األساليب التي يراها المجلس 
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إقرار الخطط المناسبة لتطوير وت ريب المجازين بممارسة المهنة لرفع كفاءة أدائهە، وتهيئة  :اًسابع
 .مستلزمات تنفيذ هذه الخطط

 .تق يە المشورة الفنية في األمور ذات الصلة بیمل المجازين بممارسة المهنة :اًثامن

 .نضباطية بحقهاالمحاسبة المخالف ألحكام هذا النظام وقواع  السلوك المهني وفرض الیقوبات  :اًتاسع

 .حماية حقوق المجازين بممارسة المهنة :اًعاشر

والمنظمــات المهنيــة والیلميــة داخــل اإلقلــيە  التنســيق والتیــاون مــع المڵسســات والمیاهــ  :عشــرحـاد 
 .وخارجه لرف  المهنة بكل ما هو ج ي  وما يساع  عل  تطويرها

 .المساهمة في تطوير قواع  وأدلة المحاسبة والت قيق :ثانيعشر

 . تح ي  مبلغ لقاء منح إجازة ممارسة المهنة وتج ي ها السنوي :ثالثعشر

 .ة لتشكيالت المجلس وأساليب تنفيذها لهذه المهامتح ي  المهام التفصيلي :رابععشر

تشكيل أية لجان يراها المجلس ضرورية مـن بـين أعضـائه ومزاولـي المهنـة لتسـهيل تنفيـذ  :خامسعشر
 .مهامه

(:5)المادة
تتكون مالية المجلس من ما يأتي عل  أن تخصص ألغراض تحقيق أه افها ضمن الموازنة  :أوالً

 :السنوية للمجلس
 .منح إجازة ممارسة المهنة وتج ي ها السنويرسە  -1
 .المنح المق مة من أي جهة تسمح بها القوانين واألنظمة النافذة -8

تخضع حسابات المجلس لت قيق مراقب حسابات مجاز ترشحه الجمیية بناًء عل  طلب المجلس  :ثانياً
 .بة حسابات المجلس يوان من مراقالوال يمنع ذلك . وتیلن حساباته المصادق عليها في اإلعالم

:(6)المادة
جتماعات في السنة ويتحقق إجتماعاته ب عوة من رئيسه عل  أن ال تقل عن ثالثة ايیق  المجلس  :أوالً

 . النصاب بحضور ثلثي األعضاء
رجح ـيتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين وإذا تساوت األصوات في :ثانياً

لجنة )و (لجنة القبول والتطوير)الرئيس ع ا ما يتیلق بتوصيات كل من الجانب الذي صوت فيه 
من هذا النظام إذ تكون المصادقة عليها بتأيي  ثالثة  (7)مادة الالمنصوص عليهما في  (نضباطالا

 .أرباع أصوات األعضاء الحاضرين
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 :ينفذ المجلس مهامە من خالل ما يأ ي :(7)المادة
سكرتارية، يكون مقر عملها في المجلس أو أي مكان يح ده المجلس وترتبط برئيس المجلس أو  :أوالً

 المجلسر متفرغ من المڵهلين بمراقبة وت قيق الحسابات يختاره ـمن يخوله ويرأسها موظف غي
للقيام باألعمال التنظيمية واإلدارية الخاصة  يختارهە المجلسويساع ه ع د من الموظفين 

 :ولجانه إضافة إل بالمجلس 
 . إص ار نشرات دورية تین  بأمور المهنة والمجازين بممارستها -1
 .إص ار نشرات سنوية بأسماء المجازين بممارسة المهنة وعناوينهە الكاملة -8

 :المتخصصة اآلتية التي يشكلها المجلس، وهياللجان  :ثانياً
 . المجلسعضاء ألجنة القبول والتطوير برئاسة رئيس المجلس وعضوية إثنين من  -1
ويكون أح   المجلسعضاء أ يوان في المجلس وعضوية إثنين من النضباط برئاسة ممثل اإللجنة  -8

 .موظفي السكرتارية سكرتير الجمیية
عضاء أفي المجلس وعضوية إثنين من  االقتصادلجنة المتابیة برئاسة ممثل وزارة المالية و -4

 .المجلس
 الفصلالثالث
ممارسةالمهنة

:(3)المادة
 :تمنح إجازة ممارسة المهنة للیراقي المقيە في اإلقليە وفق الشروط اآلتية

 .أن يكون حاصالً عل  شهادة المیه  الیالي للیلوم المالية والمحاسبية في اإلقليە أو ما يیادلها -1
 يوان أو تحت إشراف شخص مجاز الأن يكون ق  عمل مراقب حسابات تحت التمرين في  -8

 . بممارسة المهنة م ة ال تقل عن سنتين من تاريخ حصوله عل  التأهيل الیلمي
ن يكون مقيمًا بصفة میتادة في اإلقليە بالنسبة للشخص الطبيیي وأن يكون له مركز إدارة في أ -4

 .اإلقليە  بالنسبة للشخص المینوي
 .بين القانونيين خارج اإلقليەان ال يكون عضوًا في أي تشكيل آخر للمحاس -3
أن يڵدي اليمين القانونية أمام كل من رئيس المجلس والنقيب ورئيس الجمیية الیلمية للمحاسبين  -5

 : صيغة التاليةالالقانونيين ب
 قيد بأحكامها نصًا وروحًا عند أر، قواعد السلوك المهني، و حتأأقسم باهلل العظيم أن )

 .(من خالل عالقا ي بزمالئي في المهنة، واهلل على ما أقول شهيدأدائي لواجبا ي المهنية، أو 
:(9)المادة

ي تڵي  توافر الشروط ـتق م طلبات الحصول عل  إجازة ممارسة المهنة میززة بالوثائق الت :أوالً
 .المنصوص عليها في هذا النظام إل  سكرتارية المجلس تمهي ًا لیرضها عل  لجنة القبول والتطوير
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تمنح إجازة ممارسة المهنة للشركات المڵسسة لهذا الغرض عل  أن يكون جميع مڵسسيها من  :ثانياً
 . المڵهلين لممارسة المهنة وفقا ألحكام هذا النظام

ستيضاح منه عما تراه الست عاء صاحب الطلب للحضور أمامها وااللجنة القبول والتطوير :ثالثاً
 . ضرورياً 

يومًا من تاريخ تسلە ثالثين  (42)تص ر لجنة القبول والتطوير توصياتها باألغلبية وترفیها خالل  :اًرابع
 .جتماع للمجلس يیق  بی  تق يە الطلباالطلب إل  المجلس للبت فيه في أول 

 .عن  رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً  :خامساً
 .سبب الرفض لمق م الطلب تق يە طلب ج ي  بی  زوال :سادساً
وفق أمام المحكمة اإلدارية تكون قرارات المجلس المشار إليها في هذه المادة قابلة للطین فيها  :سابعاً

 .8222لسنة  (13)إلقليە رقە اأحكام قانون مجلس شورى 
:(42)المادة

الخبرة يصنف مراقبو الحسابات المجازون بممارسة المهنة وفقًا ألحكام هذا النظام عل  أساس  :أوالً
 :والممارسة إل 

ي الحسابات الذين مارسوا مهنة مراقبة وت قيق الحسابات م ة ال تقل ـالصنف األول ويضە مراقب -1
عشر سنوات بی  حصولهە عل  إجازة ممارسة المهنة وممارسة الیمل فیاًل وفقًا ألحكام هذا  (12)عن 

 . جتيازهە لل ورات المح دة في التوصيف المهنياالنظام وبی  
الصنف الثاني ويضە مراقبي الحسابات المجازين بممارسة مهنة مراقبة وت قيق الحسابات المح دة  -8

 .ألحكام هذا النظام  وفقاً 
هذا في  يوان مجزية ألغراض تح ي  الصنف المنصوص عليه التكون م ة ممارسة المهنة في  :اًثاني

للمهنة فیالً في دوائر ال ولة وبقرار  النظام، وكذلك الحال بالنسبة للمڵهلين الذين تثبت ممارستهە
 .من المجلس

:(44)المادة
ي يجوز لمراقب الحسابات ـيتول  المجلس وضع ضوابط خاصة تح د بموجبها نوع وحجە األعمال الت

 :قبولها والح  األدن  لألجر عل  أن يراع  في ذلك ما يأتي
لمراقب الحسابات الطبيیي من الصنف األول وشركات الرقابة والت قيق التي يجب أن ال تقل م ة  :أوالً

ممارسة المهنة ألح  أعضائها عن خمس سنوات مراقبة وت قيق حسابات جميع أنواع الشركات 
 . واألشخاص الطبيیية والمینوية

األشخاص الطبيیية والمینوية  لمراقب الحسابات من الصنف الثاني مراقبة وت قيق حسابات :ثانياً
 . وجميع أنواع الشركات ع ا الشركات المساهمة

 .التمييز بين المتفرغ تفرغًا تامًا لمزاولة المهنة والمتفرغ جزئيًا لها :اًثالث
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 الفصلالرابع
حقوقوواجباتمراقبالحسابات

:(40)المادة
 :الحساباتلمراقب ، إضافة إلى الحقوق التي  قرها التشريعات

طالع عل  دفاتر الجهة الخاضیة للت قيق وسجالتها ومستن اتها واألوراق والوثائق والیقود اإل :أوالً
 . الخاصة بها

 .طلب أي بيان أو إيضاح يراه ضروريًا إلنجاز مهمته من أي من منتسبي الجهة الخاضیة للت قيق :اًثاني
إجراء الجرد في الوقت الذي يراه مناسبًا لخزائن الجهة الخاضیة للت قيق ومخازنها وما تحتويه  :اًثالث

 .من أوراق مالية ونق ية ومستن ات ووثائق وبضائع ومی ات وغيرها
 .لتزاماتهاإالتحقق من موجودات الجهة الخاضیة للت قيق وحقوقها و :اًرابع

فنية تتیلق بنشاط الجهة الخاضیة للت قيق ومنتجاتها الحصول عل  ما يراه من میلومات  :خامساً
ستيضاح من المختصين إلوزيارة مصانیها وورشها ومخازنها ومكاتبها ومواقع عملها ومشاريیها، وا

 .ي يحتاجها بق ر تیلق األمر بأداء مهمتهـعن النواحي الفنية الت
جتماعات الهيئة الیامة للشركة المساهمة التي يتە فيها مناقشة التقرير المق م من قبله إحضور  :سادساً

 . عن حساباتها أو المقترح المق م من مجلس اإلدارة بتیيين مراقب حسابات آخر ب الً عنه
:(43)المادة

 :عل  مراقب الحسابات
 .التي يیتم ها المجلس في تنظيە المهنة ومیايير األداء الیراقيةلتزام بقواع  السلوك المهني اال :أوالً
 .لتزام بالمیايير الرقابية المیتم ة في الیراقاال :اًثاني
تنظيە المكتب الذي يمارس فيه عمله بما يڵمن حفظ أوراق الیمل والبيانات والمستن ات  :اًثالث

 .  خمس سنوات (5)المڵي ة لقيامه بمراقبة وت قيق الحسابات م ة ال تقل عن 
تثبيت أسماء وتواقيع األشخاص التابیين له الذين قاموا بمراقبة وت قيق الحسابات عل  أوراق  :اًرابع

 . عمل المكتب
مسك السجالت والمستن ات المحاسبية بأعمال المكتب التي تیطي صورة كاملة عن نشاطه  :خامساً

 . ونتيجة أعماله
ك الحسابات من مراقب الحسابات أو ع م الجمع بين أعمال تنظيە الحسابات ومراقبة تل :سادساً

 .شركائه أو مساع يه
ثالثين يومًا من  (42)ر فيه خالل م ة ال تزي  عل  ـخبار سكرتارية المجلس بینوانه أو أي تغييإ :سابعاً
 . ريخ فتح المكتب أو تغيير الینوانات
 .الح ود المرسومة قانوناً  سرار يطلع عليها أثناء أدائه لمهامه إال فيأفشاء أية إمتناع عن اال :ثامناً
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 الفصلالخامس
إعدادوتأهيلالمحاسبينالقانونيين

:(44)المادة
يتمتع بالشخصية المینوية  (المعهد العالي للعلو، المالية والمحاسبية)يڵسس میه  يسم   :أوالً

 .نة في هذا النظاميستقالل اإلداري والمالي في الح ود المبالوا
إع اد وتأهيل المحاسبين القانونيين لرف  المهنة بالكوادر الالزمة في اإلقليە  يه ف المیه  إل  :اًثاني

 .ورفع مستوى أدائها
ثال  سنوات تقويمية بی  الشهادة الجامیية األولية في  (4)ال تقل م ة ال راسة في المیه  عن  :لثاًثا

إع اد بحث تطبيقي المحاسبة، وتشمل متطلبات ال راسة في المیه  التیليە والت ريب الیلمي و
 .وفق السياقات الجامیية

:(45)المادة
 :برئاسة وزير التیليە الیالي والبحث الیلمي وعضوية كل من (هيئة مشرفة)تشرف عل  المیه  

                                                                                                 .رئيس المجلس :أوالً
                                                                                                             .النقيب :اًثاني
                                                  .رئيس الجمیية :اًثالث
                                                  .ممثل عن وزارة التیليە الیالي والبحث الیلمي :اًرابع

                                                                                                     .م ير المیه  :خامساً
(:46)المادة

 :ختصاصات اآلتيةالتتول  الهيئة المشرفة ا :أوالً
 .ورسە سياساته اإلشراف عل  نشاطات المیه  -1
 .إقرار الهيكل التنظيمي والنظام ال اخلي للمیه  -8
 .الموافقة عل  خطط القبول السنوية، وإقرار نتائ  القبول -4
 .عتماد مناه  ومفردات ال راسة والت ريبا -3
 .متحانات السنويةالإقرار نتائ  ا -5
 .منح الشهادة لمن أكمل متطلبات المیه  -6
 .ة السنوية للمیه وازنقتراح الما -7
تخويل م ير المیه  الصالحيات اإلدارية والمالية والیلمية الالزمة إلدارة المیه  للهيئة المشرفة  :اًانيث

 .وتحقيق أه افه
:(47)المادة

ختصاص تڵهل حاملها الر أعل  شهادة مهنية في حقل اـ، وتیتب(محاسب قانوني)يمنح المیه  شهادة 
 .الحساباتجازة ممارسة مهنة مراقبة وت قيق إللحصول عل  
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:(43)المادة
عل  توصية الهيئة المشرفة، ويشترط فيه أن  للمیه  م ير، يتە تیيينه بقرار من المجلس بناءً  :أوالً

 .(الصنف األول)يكون محاسبًا قانونيًا من 
للنظام ال اخلي له، ويرفیه للهيئة  اً يقوم م ير المیه  بإع اد الهيكل التنظيمي للمیه  وفق :اًثاني

 .المشرفة إلقراره


 الفصلالسادس
نضباطالا

:(49)المادة
 :يتیرض مراقب الحسابات للمساءلة في الحاالت اآلتية 

 .مخالفة أحكام هذا النظام  :أوالً
 .مخالفة قواع  السلوك المهني  :ثانيا
رفض الجهات المستفي ة وذات الیالقة لی د من الحسابات الم ققة من قبله خالل السنة  :ثالثاً

 .الواح ة ووفق ضوابط يح دها المجلس 
ن المسڵولية الم نية والجزائية الناتجة عن إخفائه میلومات مالية عن مال ُيیف  المحاسب  :رابعاً

 .لرسە  كليًا أو جزئياً ريبة أو اأّدت إل  تهرب المكلف من الض،السلطة المالية
(:02)المادة

نضباط االي ترد بشأنها میلومات تحريرية للمجلس أو الجمیية إل  لجنة ـتحال المخالفة الت :أوالً
 .ريخ ورودها اسبیة أيام من ت (7)بواسطة سكرتارية المجلس خالل 

 . نضباط ب عوة من رئيسها للنظر في المخالفات المحالة إليهااالتنیق  لجنة  :ثانياً

متناعه عن اوفي حالة  ،نضباط من أسن ت إليه المخالفة للحضور أمامهااالتست عي لجنة  :ثالثاً
نضباطية بحقه، بی  التحقق من صحة االالحضور دون عذر مشروع، فلها أن تص ر الیقوبة 

 .المیلومات الواردة إليها 

نضباط سرية وعل  سكرتير اللجنة ت وين محضر بكل قضية في سجل التكون جلسات لجنة ا :اًرابع
 .نضباطية الصادرة عنها الخاص باألحكام ا

طالع عل  المستن ات التصال ب وائر ال ولة والقطاع المختلط والخاص لالنضباط االللجنة ا :خامساً
 . والسجالت والمیلومات التي تتیلق بالقضايا المیروضة عليها

 .نضباط باألغلبيةالتص ر قرارات لجنة ا :سادساً

 .نضباط لمصادقة المجلس ويكون قرار المجلس بشأن الیقوبة باتاً االتخضع قرارات لجنة  :سابعاً
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 :عل  المخالفنضباط فرض إح ى الیقوبات اآلتية االللجنة  :ثامناً
اإلنذار ويكون بكتاب تحريري من رئيس المجلس يتضمن أسباب الیقوبة وتوجيهه بی م تكرار  -1

 .نضباطية األخرىالالمخالفة المنسوبة إليه وإال طبقت بحقه الیقوبات ا
  .ثال  سنوات (4)ستة أشهر وال تزي  عل   (6)الحرمان من ممارسة المهنة لم ة ال تقل عن  -8
 .سە المخالفإإلغاء اإلجازة وترقين  -4

:(04)المادة
ترسل سكرتارية المجلس بالبري  المسجل بیلە الوصول الیقوبة التي صادق عليها المجلس وعل   :أوالً

 .الینوان المثبت في سجالتها 
نضباط بی  المصادقة عليها في النشرة ال ورية التي تص رها سكرتارية التنشر قرارات لجنة ا :ثانياً

 . المجلس ولوحة اإلعالنات في الجمیية


 الفصلالسابع
األحكامالختامية

:(00)المادة
 يوان هو الجهة القطاعية المختصة ذات الیالقة فيما يتیلق بمنح اإلجازة للشركات المڵسسة اليكون 

 .ألغراض تطبيق قانون الشركات النافذ في اإلقليەبموجب هذا النظام 
:(03)المادة
نظام ممارسة مهنة مراقبة وت قيق )ر مراقبو الحسابات الذين سبق أن قبلوا وفقًا ألحكام ـيیتب

وفقا  (مراقبي حسابات لممارسة المهنة)وال زالوا يتمتیون بهذه الصفة  (1123لسنة  7الحسابات رقە 
 .ألحكام هذا النظام

:(04)المادة
عتبار ممارسة المهنة للمڵهل بها قبل نفاذ هذا النظام مجزية لشروط ممارسته الالحقة اللمجلس 

 .سمهإإلجازته بالیمل بصورة مستقلة ب
 :(05)المادة

 .للمجلس إص ار تیليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام
:(06)المادة

 .  (وقائع كوردستان)ريخ نشره في الجري ة الرسمية اينفذ هذا النظام من ت
 
 

 يـارزانـروربـمس                                                               
رئيسمجلسالوزراء                                                                
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وزارةالصحة
0/0/0202في6:رقم

0202لسنە(6)رقمبيان
 (8227)لسنة  (15)ە كوردستان رقە قانون وزارة الصحة أقلي من (8فقرة ال /للمادة السادسة )استنادًا 
تنا لتق يە أفضل الخ مات الصحية للمجتمع في لمصلحة الیامة و حسب برنام  وزارضيات اولمقن

 في الم يرية الیامة لصحة دهۆ  من تاريخ ص ور هذا البيان  (فتح الوح ات التالية): كوردستان قررنا 
 ئازاد التیليمي  وح ة الكهروفسلجة في مستشف  -1
 ئازاد التیليمي وح ة قوقیة االذن في مستشف  -8
 ات السمیية في مستشف  ئازاد التیليميوح ة المیین -4
 للنسائية والتوال  التیليمي دهۆ  وح ة حقيبة التولي  في مستشف  -3
 .التخصصي للفحوصات الطبية  دهۆ وح ة الوراثة الطبية في مركز  -5

 
 

 

سامانحسينبرزنجي.د
 وزيرالصحة

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
وزارةالصحة

07/0/0202في44:رقم
0202لسنە(44)رقمبيان

 (8227)لسنة  (15)ە كوردستان رقە قانون وزارة الصحة أقلي من (8فقرة ال /للمادة السادسة )استنادًا 
تنا لتق يە أفضل الخ مات الصحية للمجتمع في لمصلحة الیامة و حسب برنام  وزارضيات المقنو

 دهۆ  اربیل و  في الم يرية الیامة لصحة (التاليةو المراکز فتح الوح ات ): كوردستان قررنا 
 .من تاريخ ص ور هذا البيان  والسلیمانیه

 

وح ات المناعة و التطابق النسیجی و النسی   -1 مراکز السمع و التخاطب -5 مراکز القلب -1
 المرضی                      

 .وح ة الوارثة الطبیة فی اربیل و السلیمانیة -12 راکز الیقە و اطفال األنابیبم -6 مراکز زرع الکلیة الصناعیة-8
 وح ة األدویة البایڵلڵجیة                -7 مراکزاألطراف الصناعیة -4

 وح ة المیلمات السرطانیة -2 مراکز الیالج الطبییی   -3




سامانحسينبرزنجي.د
 وزيرالصحة




