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 بةناوى خواى بةخشندة و ميهرةبان
 

 عيَراق - هةريَمى كوردستان
 سةرؤكايةتى هةريَم

 سةرؤك      
 بةناوى طةلةوة

 بـرِيـار
 4102 ى سالَى(6ذمارة )

 
 

كوردستان ى ماددةى ) دةيةم ( لة ياساى سةرؤكايةتى هةريَمى ) يةكةم ( ( لةبرِطةى2بة ثيَي خاَلى  )
هةريَمى  دؤخةى و بة لةبةرضاو طرتنى ئةو باروو ،ركراو ى هةموا2002ساَلى  (ى1ذمارة )
تان ثيَيدا تيَثةرِ دةبيَت و بة مةبةستى زياتر ريَكخستنةوة و ثاراستنى ئاسايشى شارو ـكوردس

بةكاربهيَنريَت بؤ  شارؤضكةكانى هةريَم و داخستنى هةر كةليَنيَك كة رةنطة لة اليةن دوذمنانةوة
، درِندانةى دوذمن بوينةتةوة  ةيـى لة كاتيَـكدا كة تووشـى هيَرشيَكىكاركردنة سةر ئاسايشى  نةتةو

 -برِيارماندا بة:
 ياساى هةمواركردنى يةكةمى ياساى  2012(ى ساَلى 3رةتكردنةوةى ياساى ذمارة ) -

 .2010(ى ساَلى 11عيَراق ذمارة ) –ريَكخستنى خؤثيَشاندان لة هةريَمى كوردستان 
 

 
 
 

 مـسعود بارزانـي                                                                                                                                
 سـةرؤكـي هةريَمـي كوردستان ـ عيَراق                                                                                               

 

 وليَرهة
01 /1/4102 
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 بةناوى خواى بةخشندة و ميهرةبان

 بةناوى طةلةوة 
 عيَراق –ثةرلةمانى كوردستان 

 

 

 
 بـرِيـار 

 4102 (ى سالَى01ذمارة )
 

 راق( ياساى هةَلبذاردنى ثةرلةمانى كوردستان ـ عي23َ( لة ماددةى )2ثشت بة حوكمى برِطةى )

  ةوى ناوخؤ( لة ثةير32ِو 33دوو ماددةى )رى هةمواركراو ، وهة1992ساَلى (ى 1ذمارة )

هةمواركراو، ثةرلةمانى كوردستان ، لةدانيشتنى  1992ى ساَلى (1ثةرلةمانى كوردستان ذمارة )
 -يدا برِيارى ئةمةى خوارةوةيدا: 7/7/2012( رؤذى 12) ذمارة

 

انى كوردستان ـ ( لةئةنداميةتى ثةرلةم مولود مراد حمى الدين بووَلكردنى وازهيَنانى )قة يةكةم:
 . راقعيَ

ى فةرميى ة جيَبةجيَ دةكريَت و لة رؤذنامةـةو7/7/2012ئةم برِيارة لة رؤذى دةرضوونى لة دووةم:
 )وةقايعى كوردستان (دا بآلو دةكريَتة وة.

 

 

 

 

 يوسف حممد صادق                                                                                                   
 راقسـةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان ـ عيَ                                                                                                 
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 بةناوى خواى بةخشندة و ميهرةبان
 

 عيَراق - هةريَمى كوردستان
 سةرؤكايةتى هةريَم

 سةرؤك      
 

 لةوةبةناوى طة
 بـرِيـار

 4102 ى سالَى(7ذمارة )
 

 –ي ياساي سةرؤكايةتي هةريَمي كوردستان (10(ي ماددةي )1تةى لة برِطةي )بة ثيَي ئةو دةسةآل
يارى ذمارة يارماندا بة دةركردنى برِى هةمواركراو ثيَمان دراوة، بر2002ِى ساَلي (1عيَراق ذمارة )

 17/7/2012( لة 11راق لة دانيشتنى ذمارة )عيَ-كة ثةرلةمانى كوردستان 2012( ساَلى 11)
  ثةسةندى كردوة :

 4102(ى سالَى 06برِيارى ذمارة )
 

 . ى ثةرلةمانى كوردستان ـ عيَراق2002(ى ساَلى 22راطرتنى كاركردن بة برِيارى ذمارة ) يةكةم:
 .  عيَراقي ثةرلةمانى كوردستان ـ 1992(ى ساَلى 7راطرتنى كاركردن بة برِيارى ذمارة ) دووةم:

(ي ساَلي 7ئةو عقارةي بؤ ئةو كةسة دةطةرِيَتةوة كة برِياري ثةرلةماني كوردستان ذمارة ) سيَيةم:
ي هةَلوةشيَندرايةوة، دةيطريَتةوة، اليةنة كارطيَرِي يان خؤجيَيةكاني هةريَم بةخشيويانة 1992

ةي مايف نية داوا بة كةسي تر، بة موَلكي دةستبةسةرداطرياو دادةنريَت و خاوةنة ثيَشووةك
لةاليةنة حكوميةكاني هةريَم بكات بة وةرطرتنةوةي عقارةكة يان بةهاكةي يان كريَي هاوتا يان 

 . قةرةبوو كردنةوةي بة نةختينة يان عةينى
ئةو كةسةي حوكمي برِطةي )سيَيةم(ي ئةم برِيارة دةيطريَتةوة مايف نية داوا بكات لةو  ضوارةم:

كةي بؤ ضووة، عقارةكةي يان بةهاكةي يان كريَي هاوتا يان هةر كةسةي خاوةنداريَيت عقارة
 قةرةبوويَكي دةرئةجنام ليَي، بؤي بطةرِيَنيَتةوة

 ثيَنجةم: 
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حوكمةكاني ئةم برِيارة بةسةر سةرجةم ئةو كةيسانةي خراونةتة بةردةم دادطا يان اليةنة ـ 1
 كارطيَرييةكان ثيادة دةكريَت.

ةي بنربِيان وةرطرتووة، ئةوا حكومةت ثابةند دةبيَت بة قةرةبووكردني سةبارةت بةو برِيارانةي ثلـ 2
 راق بة عةين بيَت يان نةختينة.تياني هةريَمي كوردستان ـ عيَآلكةسي زيان ثيَطةيشتوو لة هاو

 

 لةسةر ئةجنومةنى وةزيران و اليةنة ثةيوةنديدارةكانة حوكمةكانى ئةم برِيارة جيَبةجيَ بكةن.  شةشةم:
عى ، لة رؤذنامةى فةرمى ) وةقاي ئةم برِيارة لة رؤذى دةرضوونيةوة كارى ثيَدةكرىَ و حةوتةم:

 ودةكريَتةوة.   ( بآل كوردستان
 
 
 
 

 مـسعود بارزانـي                                                                                                                                
 سـةرؤكـي هةريَمـي كوردستان ـ عيَراق                                                                                               

 
 

 هةوليَر
40 /1/4102 

 
 هؤيةكانى دةرضوواندن

 

ى (ى ساَل7بةمةبةستى ضارةسةركردنى ئةو ئاسةوارانةى بةهؤى جيَبةجيَكردنى برِيارى ذمارة )
ى ثةرلةمانى كوردستان هاتونةتة كايةوة، 2002(ى ساَلى 22هةَلوةشاوة و، برِيارى ذمارة ) 1992

(ى كةسةكان و، بؤ جيَطرتنةوةي ئةو ياسايةى  املكتسبةاحلقوق  بؤ ثاراستنى  مافى بةدةست هاتوو )
 دةرضوويَندرا. ي هةَلوةشاوة ئاماذةى بؤ كردووة، ئةم برِيارة 1992(ى ساَلى 7كة برِيارى ذمارة )

 

 

 

 

 

 

 



  

 

( 011ذمارة )                                                                              –5 –                                                                         8102/ 2/ 82
 العدد

 

 

 

 

 بةناوى خواى بةخشندة و ميهرةبان
 بةناوى طةلةوة 

 عيَراق –ثةرلةمانى كوردستان 
 

 بـرِيـار 
 4102 (ى سالَى07ذمارة )

 

(ى 1عيَراق ذمارة) -( لة ثةيرِةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان22ثاَلثشت بة حوكمى ماددةى)
(ى رؤذى 11ردستان لة دانيشتنى ذمارة)ى هةموار كراو , ثةرلةمانى كو1992ساَلى
 دا ئةم برِيارةى دا : 23/7/2012

 

ناوى ئةم ئةندامانةى ثةرلةمان كة ناويان لةخوارةوةدا هاتووة دةخريَتة سةر ئةو ليذنانةى  يةكةم :
 بةرامبةر ناوى هةريةكةيان هاتووة :

 

 كردن و هاوضةرخ كردنى الدىَ عباس فتاح صاحل فتاح           ليذنةى ئاوةدانكردنةوة و نيشتةجيَ -1
 ليذنةى كاروبارى تةندروستى و ذينطة    شيَركؤ حةمة امني          -2

 

لة رؤذنامةى ـةوة جيَبةجآ دةكريَت و ( 2012/ 7/ 23) لة دةرضوونى ئةم برِيارة لة رؤذى  دووةم :
 .و دةكريَتةوة دا بآليشكوردستان ( فةرمى ) وةقايعى

 
 
 
 

 يوسف حممد صادق                                                                                               
 راقسـةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان ـ عيَ                                                                                                 
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 بانبةناوى خواى بةخشندة و ميهرة
 

 عيَراق - هةريَمى كوردستان
 سةرؤكايةتى هةريَم

 سةرؤك      
 

 بةناوى طةلةوة
 بـرِيـار

 4102 ى سالَى(1ذمارة )
 

 –ي ياساي سةرؤكايةتي هةريَمي كوردستان (10(ي ماددةي )1يَي ئةو دةسةآلتةى لة برِطةي )بة ث
يارماندا بة دةركردنى بريارى ، بر ى هةمواركراو ثيَمان دراوة 2002(ى ساَلي 1عيَراق ي  ذمارة )

( لة 11عيَراق لة دانيشتنى ذمارة )-كة ثةرلةمانى كوردستان 2012( ساَلى 11ذمارة )
 ثةسةندى كردوة : 23/7/2012

 

 4102(ى سالَى 01برِيارى ذمارة )
 

 تايبةت بة هيَزةكانى ناوخؤ و ئاسايش 
 

ةرمانى وةزارةتى ناوخؤ مجوجؤَليان ثيَ ئةو هيَزانةى كة سةر بة وةزارةتى ناوخؤن لة ذيَر ف يةكةم:
 دةكريَت. 

 قةدةغةكردنى ئااَلى حزبى بةسةر ضةك و هيَزةكانةوة و دانانى ئاالى كوردستان لة جيَطاى.  دووةم:
 ثيَدانى مووضةى وةزارةتى ناوخؤ لة ثاش ثيَدانى مووضةى وةزارةتى ثيَشمةرطةوة دةبيَت.  سيَيةم:
 ثشكنينى تايبةت بؤ بازطةكان بةمةبةستى تؤكمةتركردنيان. دابينكردنى ئاميَرى  ضوارةم:

 حكومةتى هةريَم ثاداشتى خانةوادةى شةهيدان و ضارةسةرى بريندارةكان بكات.  ثيَنجةم:
ريَكخستنةوةو يةكخستنى دةزطا ئةمنييةكان لةو ناوضة هاوبةشة كوردستانيانةى كة ثيَشرت  شةشةم:

 ن بوون. لة دةرةوةى ئيدارةى هةريَمى كوردستا
 ( كيلؤمةترةى كة سنووريَكى نويَية. 1020ليَدانى خةندةق بة دريَذايي ئةو ) حةوتةم:
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يةكخستنى مووضة و دةوام و ناوى دةزطاكانى ثؤليس لة كوردستاندا بؤ منوونة )زيَرةظانى و  هةشتةم:
 بةرطرى و فرياكةوتن(. 

اييى ثيَويست بؤ ئاسان جيَبةجيَكردنى ئةم ثيَويستة لةسةر ئةجنومةنى وةزيران ثيَرِةو و ريَنم نؤيةم:
 برِيارة دةربكات. 

 كار بة هيض دةقيَكى ياسايى يان برِياريَكى ناكؤك لةطةلَ حوكمةكانى ئةم برِيارةدا ناكريَت.  دةيةم:
لةسةر ئةجنوومةنى وةزيران و اليةنة ثةيوةنديدارةكان ثيَويستة حوكمةكانى ئةم برِيارة  يازدةيةم:

 ن. جيَبةجىَ بكة
ئةم برِيارة لة رِؤذى دةرضوونيةوة كارى ثيَدةكريَت و لة رِؤذنامةى فةرمى )وةقايعى  دوانزدةيةم:

 .  كوردستان(دا باَلودةكريَتةوة
 
 

 

 

 
 ي                 مـسعود بارزانـ                                                                                                               

 سـةرؤكـي هةريَمـي كوردستان ـ عيَراق                                                                                               
 
 

 هةوليَر
40 /1/4102 

 
 هؤيةكانى دةرضوواندن

ريَكخستنى كاروبارةكانيان و لة ثيَناو باشرتكردنى ذيان و طوزةرانى هيَزةكانى ناوخؤ و ئاسايش و 
 دابني كردنى ثيَداويستيةكانيان، ئةم برِيارة دةرضويَندرا.
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 بةناوى خواى بةخشندة و ميهرةبان
 

 عيَراق - هةريَمى كوردستان
 سةرؤكايةتى هةريَم

       سةرؤك     
 بةناوى طةلةوة

 4102 ى سالَى(9ذمارة )ى بـرِيـار
 –( ي ياساي سةرؤكايةتي هةريَمي كوردستان 10( ي ماددةي )1لة برِطةي ) بة ثيَي ئةو دةسةآلتةى

ى هةمواركراو ثيَمان دراوة، بريارماندا بة دةركردنى بريارى  2002( ى ساَلي 1عيَراق ي  ذمارة )
( لة 11عيَراق لة دانيشتنى ذمارة )-كة ثةرلةمانى كوردستان 2012( ساَلى 19ذمارة )

 ة :ثةسةندى كردو 23/7/2012
 4102(ى سالَى 09برِيارى ذمارة )

 تايبةت بةهيَزةكانى ثيَشمةرطة
 وةزارةتى ثيَشمةرطة بؤ وةرطرتنى مووضةى مانطانة يةكةم وةزارةت دةبيَت.  يةكةم:
 ( بؤ هيَزى ثيَشمةرطة سةرف بكريَت. اخلاصة اخلطورةثيَويستة دةرماَلةى مةترسى تايبةت ) دووةم:

شمةرطة هاوتاى مووضةى هيَزةكانى ناوخؤ و ئاسايشى هةريَمى مووضةى وةزارةتى ثيَ سيَيةم:
 كوردستان دةكريَت. 

ثيَويستة هةموو هيَزةكانى ثيَشمةرطة لة ماوةى شةش مانط لة دةرضوونى ئةم برِيارةوة لة  ضوارةم:
ت، بةتايبةتى يةكةكانى ضوارضيَوةى وةزارةتى ثيَشمةرطةدا وةك هيَزيَكى نيشتيمانى يةك خبريَ

 ( . 10و70)
( سةربازييةكانى ترقيةثيَويستة ثيَداضوونةوة بكريَت بة بةرزكردنةوة و بةرزبوونةوةي ثلة) ثيَنجةم:

 ثيَشمةرطة. 
 ثيَويستة نةسرييةى يةكةكانى هيَزى ثيَشمةرطة يةك خبريَت.  شةشةم:

 ثيَويستة مووضةخؤرى بيَ دةوام لة هيَزةكانى ثيَشمةرطة نةهيََلريَت.  حةوتةم:
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 ثيَويستة كاتى دةوام و ثشووى هيَزى ثيَشمةرطة يةك خبريَت.  هةشتةم:
 ثيَويستة هيَزة ئةمنيةكان لة ناوضة كوردستانييةكان يةك خبريَن.  نؤيةم:
لة ثاش  : ثيَويستة هةموو ئةو ضةك و تةقةمةنى و ثيَداويستيي وئاميَرة سةربازييانةىدةيةم

جياجياكانى هةريَمى كوردستان كةوتوونةتة دةست هيَزة رووداوةكانى طرتنى موسلَ 
 بطةرِيَنريَنةوة بؤ وةزارةتى ثيَشمةرطة. 

ثيَويستة سووتةمةنى و ثيَداويستى تةندروستى بةشيَوةيةكى باشرت بؤ هيَزى ثيَشمةرطة  يازدةيةم:
 دابني بكريَن. 

 دابينكردنى خواردنى تةندروست و طةياندنى بةهيَزى ثيَشمةرطة لةكاتى خؤيدا.  دوازدةيةم:
 دابينكردنى ضةك و تةقةمةنى ثيَويست بؤ هيَزى ثيَشمةرطة.  يَزدةيةم:س

ئةو ثيَشمةرطانةى كة شةهيد دةبن دةبيَت لة رِيَورِةمسيَكى شايستةدا بةخاك بسثيَردريَن و  ضواردةيةم:
 هاوكارييةكى ماددى خانةوادةكانيشيان بكريَت. 

يندارةكان لة ئةستؤ بطريَت، لة كاتي ثيَويستة حكومةتى هةريَم ئةركى ضارةسةرى بر ثازدةهةم:
 برينداربونيانةوة تا ضارةسةركردنيان و، هاوكارى ماديش بكريَن. 

تيَدا جيَطري  9/1/2012ثيَويستة هيَزى ثيَشمةرطة لةو جيَيانة نةكشيَتةوة كة لةدواى  شازدةهةم:
 .بوون

ت هةموو ئةو برِطانةى ئةم حكومةت لةكاتى كؤتايى هاتنى قةيرانى دارايى هةريَم، دةبيَ حةظدةهةم:
 برِيارة كة لة ئيَستادا ناتوانريَت جيَبةجيَ بكريَن، جيَبةجيَيان بكات. 

ثيَويستة ئةجنومةنى وةزيران ثيَرِةو و ريَنمايى ثيَويست بؤ ئاسان جيَبةجيَكردنى ئةم برِيارة  هةذدةهةم:
 دةربكات. 

 ناكؤك لةطةل حوكمةكانى ئةم برِيارة ناكريَت. : كار بةهيَض دةقيَكى ياسايى يان برِياريَكى نؤزدةيةم
لةسةر ئةجنومةنى وةزيران و اليةنة ثةوةنديدارةكان ثيَويستة حوكمةكانى ئةم برِيارة  بيستةهةم:

 جيَبةجيَ بكةن. 
وةقايعى  ئةم برِيارة لة رِؤذى دةرضوونيةوة كارى ثيَدةكريَت و لة رؤذنامةى فةرمى ) بيست و يةك:

 ودةكريَتةوة. (دا باَل كوردستان
 

 

 مـسعود بارزانـي                                                                                                                              
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 رؤكـي هةريَمـي كوردستان ـ عيَراق سـة                                                                                              
 هةوليَر

40 /1/4102 
 

 

 هؤيةكانى دةرضوواندن

لة ثيَناو باشرت كردنى ذيان و طوزةرانى هيَزى ثيَشمةرطة و، ريَكخستنى كاروبارةكانيان و، دابني كردنى 
 ثيَداويستيةكانيان، ئةم برِيارة دةرضويَندرا.

 

 بةناوى خواى بةخشندة و ميهرةبان
 

 طةلةوة بةناوى 
 عيَراق –ثةرلةمانى كوردستان 

 
 

 فـةرمـان 
 4102 (ى سالَى4ذمارة )

 

عيَراق و حوكمى  -ى ثةرلةمانى كوردستان7/2/2012(ى دةرضووى رؤذى 2ثشت بة برِيارى ذمارة)
ى ثةرلةمان , 1992(ى هةموار كراوى ساَلى 1(ى ثةيرِةوى ناوخؤى ذمارة)39( لة ماددةى)3برِطة)

وارةوة لة ليذنة هةميشةييةكانى ثةرلةمان ئةم ئةرك و فةرمانانة دةطرنة ئةستؤ كة ئةم ئةندامانةى خ
 بةرامبةر هةريةكةيان ديارى كراوة :

 ليذنةى كاروبارى تةندروستى و ذينطة  :    -1
 

 برِياردةر                     رمضانشريين حسنى     
 

 ليذنةى ثاراستنى مافى بةكاربةر :  -2
 

 سةرؤك                         توفيق عثمانماجد    
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 يوسف حممد صادق                                                                                                
 راقمانى كوردستان ـ عيَسـةرؤكى ثةرلة                                                                                                 

 
 
 
 
 
 

 

 ديوانى ضاوديَرى دارايى
 6/1/4102لة  26ذمارة 

( لة 12( و برِطةي سيَيةم لة ماددةى )22بة حوكمةكانى برِطةى يةكةم لة ماددةى )  ثاَلثشت
وة برِيارى   2001( ى ساَلى/ 2عيَراق ذمارة ) -ياسايي ديوانى ضاوديَرى دارايي هةريَمى كوردستان 

ئةم  22/1/2012لة كؤنووسى دانيشتنى يةكةم لة  مةنى ضاوديَرى دارايي برِطةي )دووةم(ئةجنوو
 -ثةيرِةوةمان دةركرد:

 4102(ى سالَى  0ذمارة) ثةيرِةوي ناوخؤى

 عيَراق -ديوانى ضاوديَرى دارايي هةريَمى كوردستان 
 ئاماجنةكاني ثةيرِةو( 0ماددةى )

كانى ديوان و ئةركةكانيان  و رِيَكخستنى ثةيوةنديةكانيان و ثةيرِةوةكة ثيَكهاتة كارطيَريية سةرةكية
دابةشكردنى ضاالكيةكانى كارطيَرِي و دارايي و ضاوديَرى بةسةر ئةو فةرمانطة و بةريَوةبةرايةتيانةي 

   . كةديوان ليَيان ثيَكهاتووة بؤ بةديهيَنانى ئةو ئاماجنانةى لة ثيَناويدا دامةزراوة
 ربرِينة  بةكارهاتووةكان لةم ثةيرِةوةدازاراوة و دة( 4ماددةى )

زاراوة و واتا بةكارهاتووةكان لةم ثةيرِةوةدا  هةمان مانا و دةربرِينيان هةية كة لة )ماددةى يةكةم(ى 
 .  دا هاتوون2001(ى ساَلى/ 2عيَراق ذمارة ) -ياساي ديوانى ضاوديَرى دارايي هةريَمى كوردستان 

  ثيَكهاتةكاني ديوان( 3ماددةى )
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ئةجنوومةنى ضاوديَرى دارايي / ثيَكديَت لة سةرؤكى ديوان وةك سةرؤك وة جيَطرى سةرؤكى : يةكةم
ديوان و بةريَوةبةرة طشتييةكان وةك ئةندام ، وة لة كاتي ئامادة نةبوونى سةرؤك جيَطرةكةي  

 تةوة .يا  ئةو ئةندامةى ئةجنومةن كة بة فةرمى لة اليةن سةرؤكةوة رِيَثيَدراوة جيَطاى دةطريَ
 فةرمانطةى كاروبارى كارطيَرى و دارايي و ياسايي . :دووةم

 فةرمانطةى كاروبارى هونةرى و تويَذينةوة . :سيَ يةم
فةرمانطاكانى ووردبينى مةَلبةندى / ذمارة و ضاالكيية كةرتييةكانى هةريةكيَكيان بة ثيَي  :ضوارةم

 ةجنومةن ديارى دةكريَت .قةبارة و ثيَداويستيةكانى كارى مةيدانى  بة برِيارى ئ
 فةرمانطةكانى ووردبينى ثاريَزطاكان . : ثيَنجةم
 نووسينطةى سةرؤكي ديوان .: شةشةم

 بةشى رِاطةياندن و ثةيوةنديية طشتيةكان . :حةوتةم
 بةشى ضاوديَرى ناوخؤ  . :هةشتةم

 كةكانيان :ثيَكهاتةكانى فةرمانطةى كاروبارى كارطيَرى و دارايي و ياسايي و ئةر (2ماددةى )
 بةريَوةبةرايةتى سةرضاوة مرؤيى يةكان  هةَلدةستيَت بة: :يةكةم

 فةرمانطة و بةشةكانى تر. ئامادةكرنى ميالكى ديوان وناساندنى وةزيفةكان بة هةماهةنطي لةطةلَ - أ
و كارامة و جيَبةجيَكردنى  رِكردنةوةيان بة كةسانى ليَهاتوورِاطةياندنى ثلة بةتاَلةكان و ث - ب

 نى دامةزراندنيان.  رِيَكارةكا
دةركردنى فةرمانةكانى ثةيوةست بةكاروبارى فةرمانبةران وةك ) ثيَدانى مؤَلةتةكان و  - ج

بةرزكردنةوةى ثلة و هةذماركردنى رِاذة و سةرمووضةى ساآلنة و دةرماَلة و شاندكردن و 
 (. طواستنةوةى رِاذة و تةنسيب و ثاداشتةكان و ئارِاستةكردنى سزاى بةرزةفتى و ...هتد

 وردبينى و ثةسةندكردنى فؤرمةكانى تايبةت بة دةركردنى ناسنامة بؤ فةرمانبةرانى ديوان . -د
رِيَكخسنت و بةدواداضوون بؤ تةواوكردنى مامةَلةى خانةنشينى و ثةرِاوى رِاذةي ئةو فةرمانبةرانةى  -ه

 ديوان كة خانةنشني دةكريَن .
بةرِيَوةبةرايةتية لةخؤى ضاالكيانةى ئةم ؤ ئةو رِيَكخستنى دؤسيية وتؤمار وداتابةيسةكان ب -و

 دةطريَت.

 -بةريَوةبةرايةتى كاروبارى دارايي هةَلدةستيَت بة :دووةم : 



  

 

( 011ذمارة )                                                                              –03 –                                                                         8102/ 2/ 82
 العدد

ئامادةكردن و جيَبةجيَكردنى بودجةى ئاسايي و وةبةرهيَنانى ديوان بة هةماهةنطي لةطةلَ  -أ
 فةرمانطة و بةشة ثةيوةندارةكان.

 .قةيد و وةرطرتن و ضةسثاندنيان لة تؤمارةكانى ذميَريارى ثةيوةندار رِيَكخستنى بةَلطةى خةرج و -ب
 .ئامادةكردنى تةرازووى ثيَداضوونةوة و خشتةكانى مانطانةى هاوثيَض  -ج
 .طرتنى تؤمارى هةبووة جيَطريةكان و بةردةوامى ثيَدانيان  -د
ستى داثؤشينى خةرجية تةمويل كردنى ذميَرةى  فةرمانطةكانى ووردبينى ثاريَزطاكان بة مةبة -ه

 بةكاربةرةكان  بة ثيَي بودجةى  تةرخانكراويان . 
ئامادةكردنى رِاثؤرتي مانطانة بةو طؤرِانكاريانةى رِوودةدةن لة مووضة و دةرماَلة و كريَ ي  -و

 كارمةندانى ديوان .
ندا، وة ئامادةكردنى ثيَداويستيةكانى رِيَكخستنى ئةو طريَبةستانةى كة ديوان اليةنة تيايا -ز

ئامادةكردنى تيَضووى خةمَليَنراو و بةَلطةكانى  كةمكردنةوة و جارِدان و  تةرخانكراوى دارايي 
 ثيَويست بؤيان .

ئةرشيف كردنى ياسا و ثةيرِةو و رِيَنماييةكانى ثةيوةست بة طريَبةستة حكوميةكان و ثؤَليَن  -ح
 دةكريَت. كردنى ئةو بةَليَندةر و كؤمثانيانةى مامةَلةيان لةطةَلدا

رِيَكخستنى دؤسيية و تؤمار و داتابةيسةكان بؤ ئةو ضاالكيانةى ئةم بةرِيوةبةرايةتية لة خؤى  -ط
 دةطريَت.

 -بةريَوةبةرايةتى خزمةتطوزارى كارِطيَرى هةَلدةستيَت بة: سيَ يةم:
ة كؤنرتؤلَ دابينكردنى ثيَداويستيةكانى ديوان لة ثةرِاوطة وكةل وثةل و ئاميَرةكان و كؤطاكردنيان و - أ

 كردني جوَلةى بةكارهيَنانيان. 
رِيَكخستنى كاروبارى ضاث وكؤثى و ئاميَرةكاني ثةيوةندى جؤرا وجؤر و  و ثاراسنت و  - ب

 . ضاكردنةوةيان
وةرطرتن و دةركردن و ثاراسنت و بة بةَلطة كردنى نووسراوة ئاساييةكان و سةرثةرشتى  -ج

 دابةشكةرانى ثؤستةى ديوان .
 كاروبارى ئاميَرةكانى طواستنةوة و ثاراستنيان و دابني كردنى سووتةمةنى بؤيان .رِيَكخستنى  -د
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ئامادةكردنى هيََلكاري و دةرخستة ئةندازياريةكان و سةرثةرشتى كردني  باَلةخانةى ديوان و طرتنةبةرى  -ه
 .خاويَنىرِيَكارى ثاراستنى بة بةردةوامى بة مةبةستى ثاريَزطارى ليَ كردن و دابني كردنى ثاك و 

ئامادةكردنى ثيَداويستيةكانى بةرطرى شارستانى و ثاراستنى ئاسايشى بارةطاى ديوان و  -و
ثيَطةكانى ترى سةر بة ديوان وة بةدواداضوونى بةردةوام سةبارةت بة رِادةى ثابةندبوونى 

 ثاسةوانةكان بة جيَبةجيَكردنى ئةركةكانيان .
 هاوآلتيان بؤ باآلخانةى ديوان  . رِيَكخستنى هاتن ودةرضوونى كارمةندان و -ز
دابني كردنى ثيَداويستيةكانى ميوانداري بؤ كؤنطرة و كؤرِ و كؤربةند و خولةكانى رِاهيَنان كة  -ح

 لةاليةن ديوانةوة ساز دةكريَن .
وةرطيَرِانى ئةو نووسراو و طريَبةست ودؤكيؤميَنتانةى تر كة بؤى دةنيَردريَن بؤ سةر زمانةكانى  -ط

 . بة ثيَ ى ثيَويست عةرةبى، ئينطليزى ( )كوردى،
ثيَشكةش كردنى خزمةتطوزارى وةرطيَرِانى رِاستةوخؤ لةو كؤبوونةوانةى كة لة ديوان دةبةسرتيَن  -ى

 يان ديوان بةشدارى تيَدا دةكات .
ثيَشكةش كردنى خزمةتطوزارى وةرطيَرِان بؤ ثيَطةئةلكرتؤنيةكانى ديوان بؤ زمانة بيانيةكان بة  -ك

 اهةنطي لةطةلَ سةنتةرى كؤمثيوتةرى ئةلكرتؤنى .هةم
رِيَكخستنى دؤسيية و تؤمار و داتابةيسةكان بؤ ئةو ضاالكيانةى ئةم بةرِيوةبةرايةتية لة خؤى  -ل

 دةطريَت.
 -بةري َوةبةرايةتى بةدواداضوونى سةرثيَضييةكان و كاروبارى ياسايي هةَلدةستيَت بة: ضوارةم:

ويست بةرامبةر فةرمانبةرى بةرثرسيار لة سةرثيَضى دارايي ديارى كراو لة طرتنةبةرى رِيَكارى ثيَ -أ
 رِاثؤرتةكانى ضاوديَرى ثةسةندكراو و بةدواداضوون  بؤ  ثاكتاوكردنى.

هةَلسان بة ئاطاداركردنةوةى داواكارى طشتى يا دةستةى دةستثاكى بؤ طرتنةبةرى رِيَكارى  -ب
 تاوان ئةذمار دةكريَن وة سزايي ياسايان لةسةرة.ياسايي سةبارةت بةو سةرثيَضيانةى كة بة 

رِيَكخسنت و ثاراستنى دؤسيية رِةوان و هةميشةيةكان )بؤئةو سةرثيَضيية داراييانةى كة ثيَويستة  -ج
ليَكؤلينةوةى تيادا بكريَت  و ئةطةرى ئةوةى هةية بكةونة خانةي تاوانة داراييةكان( لةو 

اوديَرى يةوة، وة ثيَشنياركردن بؤ داخستنى رِاثؤرتةكان دواى فةرمانطانةى دةكةونة ذيَر رِكيَفى ض
 جيَبةجيَكردنى هةموو ئةوةى تيَياندا هاتووة .
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ثيَشكةشكردنى رِاويَذى ياسايي و ووردبيين ثرِؤذةى ياسا و وثةيرِةو و رِيَنماييةكان و كؤنووسى  -د
 ليذنةكانى ليَكؤَلينةوة لةو كيَشانةى دةخريَنة بةردةسيت .

شداري كردن لة ئةنداميةتى ليذنةكانى ليَكؤَلينةوة كة لة اليةن ديوانةوة لةسةر رِاسثاردةى بة -ه
 سةرؤكى ديوان ثيَكديَن بة طويَرةى ثيَويست.

نويَنةرايةتى كردنى ديوان لة بةردةم اليةنى دادوةرى و بةدواداضوونى رِيَكارةكانى جيَبةجيَكردنى  -و
 وةندى ديوان  دةردةضن لة فةرمانطة ثةيوةنديدارةكان.ئةو حوكم و برِيارانةى كة لة بةرذة

 هةَلطرتن و ثاراستين دؤكيؤميَنتةكان و قةواَلةكانى تايبةت بة موَلك و خانووبةرةكانى ديوان .  -ز
 رِيَكخستنى طريَبةست و بةَليَننامة و دةستةبةريةكاني ثةيوةنديدار بة ديوان . - ح
 .سةكان بؤ ئةو ضاالكيانةى ئةم بةرِيوةبةرايةتية لة خؤى دةطريَترِيَكخستنى دؤسيَية و تؤمار و داتابةي -ط

سكرتاريةتى سةرؤكى فةرمانطة هةَلدةستىَ بة رِيَكخستنى كار و بارى سةردان و  ثيَنجةم:
 نوسراوةكانى بةريَوةبةرى طشتى و هةر ئةركيَك كة ثيَ ي رِادةسثيَردريَت .

 ونةرى و تويَذينةوةو ئةركةكانيان:ثيَكهاتةكانى فةرمانطةى كاروبارى ه( 1ماددةى )
 هةَلسةنطاندنى ضاالكييةكان هةَلدةستيَت بة :  بةريَوةبةرايةتى تويَذينةوة و يةكةم:

بةشدارى كردن لة ثةرةثيَدانى ثيَوةرة ذميَريارييةكان و ئامادةكردن وطشتاندني بةَلطةى كارى  -أ
 ضاوديَرى بةسةر ثيَكهاتةكاني ديوان دا .

ثيَداضوونةوة بةو رِيَنمايي و ثةيرِةو و ياسايانةى كة رِةنطدانةوةى دارايي و كارِطيَريان بةشدارى لة  ب.
 هةية وة دةربرِينى تيَبينى لةسةريان.

ثيَشكةش كردنى رِاويَذ و وةآلم دانةوةى ثرسيارة ئارِاستةيان كراوةكان لة بوارةكانى دارايي و  -ج
 يوانةوة.ذميَريارى و ئابوورى  لة ناوةوة و دةرةوةى د

ئامادةكردنى رِاثؤرتةكانى هةَلسةنطاندنى كارة تايبةمتةندةكان بة ثيَ ي رِيَساو ثيَوةرة  -د
 متمانةثيَكراوةكان بؤئةم مةبةستة. 

طرتنةبةرى رِيَكارى ثيَويست بؤ سوود وةرطرتن لة شارةزا و هونةريةكان لة دةرةوةى ديوان بة ثيَ  -ه
 ي ثيَداويستى كارةكان .

وةى داتا و رِاثؤرتةكانى ثيَويست بؤ سازدانى ئةو كؤنطرة و كؤرِبةندانةى كةديوان سازيان كؤكردنة -و
 دةكات يا بةشداريان تيَدا دةكات .
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دةربرِينى رِاو سةرنج  لةسةر ئةو ديراسات و تويَذينةوانةى بةشدارى لة كؤنطرة و كؤرِبةندة  -ز
 زانستية خؤجيَيي و نيَودةوَلةتييةكان دا دةكةن .

ضاالكييانةى ئةم بةرِيَوةبةرايتية لة خؤى  رِيَكخستنى دؤسية و تؤمار و داتابةيسةكاني ئةو -ط
 دةطريَت .

  هةَلدةستيَت بة :رِاهيَنان و ثةرةثيَدانى ثيشةيي بةريَوةبةرايةتى  دووةم: 

نى ئامادةكردنى ثالنى ساآلنة و سرتاتيذي بؤ رِاهيَنان و ثةرةثيَدانى كارمةندان  و دابني كرد -أ
 ثيَداويستية زانستييةكان بؤ جيَبةجيَكردني.

 .رِيَكخستنى كردارى ضؤنيةتى سوود وةرطرتن لة وانة بيَذان و رِاهيَنةران لة ناوةوة و ودةرةوةى ديوان -ب
بة دواداضوونى ثرؤطرامةكان و هةىل رِاهيَنان لة ناوةوة و دةرةوةى هةريَم و رِيَكخستنى بةشدارى  -ج

 ادا .كردنى كارمةندان تي
سةرثةرشتى رِاهيَنانى مةيدانى قوتابيانى ثةميانطا و زانكؤكان كة ديَنة ديوان بة مةبةستى  -د

 مةشقى هاوينة .
رِيَكخستنى خوىل رِاهيَنان بؤ فةرمانبةرانى  ئةو فةرمانطانةي كة دةكةونة ذيَر رِكيَفى ضاوديَرى  -ه

 نديان بة كار و ئةركةكانى ديوانةوة هةية .ديوان يا لة كةرتى تايبةت كاردةكةن لةو بوارانةى ثةيوة
بةشدارى كردن لة كؤنطرة و وةرشةى كاركردن و كؤبوونةوة زانستية خؤجيَي و نيَودةوَلةتيةكان كة  -و

 برِيارة لة هةريَمى كوردستان ساز بكريَن .
ى دارايي طرتنةبةرى رِيَكارى طوجناو بؤ ضاوديَرى هاوتا لةطةلَ دام و دةزطا باآلكانى ضاوديَر -ز

 هةريَمايةتى  و نيَودةوَلةتى و رِيَكخستنى ثةيوةنديي زانستى و ثيشةيي لةطةَلياندا .
رِيَكخستنى ثةيوةنديةكانى دةرةوةى ديوان لةطةلَ رِيَكخراو و يةكيَتى ية هاوشيَوةكانى  -ح

 هةريَمايةتى و نيَودةوَلةتى و رِيَكخستنى ثةيوةندي لةطةَلياندا .
 رِيَكخستنى كتيَبخانةي ديوان و نويَكردنةوةي بةشيَوةيةكى بةردةوام .بةرِيَوةبردن و  -ط

رِيَكخستنى دؤسية و تؤمار وداتابةيسةكان بؤ ئةو ضاالكيانةى ئةم بةرِيَوةبةرايةتية لة خؤى  -ى
 دةطريَت .

 :بةريَوةبةرايةتى ثالندانان و بةدواداضوون و سيستةمة ئةليكرتؤنييةكان ، هةَلدةستيَت بة :سيَ يةم
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كؤكردنةوة و ثؤليَن كردن و ضارسةركردنى داتا ئامارييةكان و ئامادةكردنى رِاثؤرتةكانى ثةيوةست  -أ
بة ضاالكيةكانى ضاوديَرى و بودجةى ديوان وئةوةى ثةيوةندي هةية بة سياسةتى دارايي و ئابوورى 

 هةريَمى كوردستان و عيَراقةوة .
ي ثيَويست بؤ ئامادةكردن و يةكخستنى ثالن و رِاثؤرتة كؤكردنةوة و طوجناندنى زانياري و داتاكان -ب

 جؤاروجؤرةكانى ديوان.
ئامادةكردنى ثالنى ساالنة و وةرزى ديوان و ثيَشكةش كردنى بة ئةجنومةن بة مةبةستى  -ج

 ثةسةندكردنى .
هاتووة،  ئامادةكردنى ثةيكةرى رِيَكخستنى ديوان بة ثيَي ثيَكهاتة كارطيَرِيةكان كة لةم ثةيرِةوةدا -د

 وة نويَكردنةوةى بة ثيَي برِيارةكانى ئةجنوومةن .
هةماهةنطى لة نيَوان فةرمانطةكانى وردبينى لة ثاريَزطاكان و ثيَكهاتة مةَلبةنديةكانى ديوان كة  -ه

 ببيَتة مايةى تةواو كارى و سازان لة كاتةكانى جيَبةجيَكردنى ثالن و  كارة ضاوديَريةكان .
ةوامى دان  بة دوسيَيةي رِةوان و دؤسييةي هةميشةيي بؤ ئةو )سةرثيَضيانةى كة رِيَكخسنت و بةرد -و

دةكريَ ثؤليَن بكريَن لةسةر سةرثيَضية كارطيَرييةكان يا رِوكةشةكان يا  هةَلة سادة ذميَرياريةكانى 
بيَ مةبةست(لةو فةرمانطانةي كةدةكةونة ذيَر رِكيَفي ضاوديَرييةوة، وة ثيَشنيار بؤ داخستين 

 اثوَرتةكان دواي جيَبةجيَكردني هةموو ئةوةى تيادا هاتووة .رِ
ئامادةكردنى رِاثؤرتى ساآلنةى ديوان دواى ثوختة كردن و يةكخستنى  طشت رِاثؤرتة دارايية  -ز

ثةسةند كراوةكان بة هةماهةنطي لةطةلَ فةرمانطةكانى ووردبينى مةَلبةندى و فةرمانطةكانى 
 نطةى سةرؤكي ديوان ووردبينى ثاريَزطاكان و نووسي

بةطةرِخستنى سيستةم و ثرؤطرامة ئةلكرتؤنيةكاني تايبةت بة كاروبارى  كارطيَرِى و هونةرى و  -ح
 دارايي ديوان وة دانان و ثاراستين كؤمثيوتةر و  ئةو ئاميَرانةي  كة ثيَويسنت .

ةكان لة ثةيوةندى  رِيَكخسنت و بةريَوةبردنى ثؤستى ئةلكرتؤنى و ثاراستين تؤرِة بةكار هاتوو -ط
 ( و بازنة تةلةفزيونية داخراوةكان.EDMSتةلةفؤنى و سيستةمي ئةرشيف كردني ئةلكرتوني )

بةشدارى كردن لة رِاهيَنانى كارمةندانى ناوةوة ودةرةوةي ديوان لةسةر تةكنيكى بةكارهيَنانى  -ي
 كؤمثيوتةر لة بوارةكانى  كارطيَرِى و ضاوديَرى دا .
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ييَة و تؤمار و داتا بةيسةكان  بؤ ئةو ضاالكيانةى ئةم  بةرِيَوةبةرايةتية لة خؤى رِيَكخستنى دوس -ك
 دةطريَت .

سكرتاريةتى سةرؤكي فةرمانطة هةَلدةستيَت بة رِيكخستنى كاروبارى ضاوثيَكةوتن و ضوارةم: 
 هةر كاريَكى تركة ثيَ ي بسثيَردريَ. نوسراوةكانى بةرِيَوةبةرى طشتى وة

  كانى بةشى رِاطةياندن و ثةيوةنديية طشتييةكانئةركة  (6ماددةى )

ناساندنى كارو ضاالكيةكانى  ديوان بة ميدياكان و دابني كردنى ثةيوةندي لةطةلَ رِؤذنامة و  :يةكةم
 .جؤرا وجؤرةكان دةزطا رِاطةياندنة

دةركردنى بآلوكراوة و طؤظارة وةرزيةكان  بؤ ناساندنى ضاالكيةكانى ديوان و سروشتى  :دووةم
 كارةكانى بة هةماهةنطي لةطةلَ فةرمانطةى كاروبارى هونةرى و تويَذينةوة .

ئامادةكاري رِاطةياندن بؤ ئةو كؤنطرة و كؤبونةوة و كؤرِة زانسيت و رِاهيَنانة خؤجيَيانةى  :سيَ يةم
 برِياردراوة بة هةماهةنطي لةطةلَ بةشة ثةيوةنديدارةكان لة بارةطاى ديوان سازبكريَت. 

يَكخسنت و طرتنةبةرى رِيَ و شويَنى تايبةت بة رِيَ و رِةمسى ثيَشوازى كردن لة ميَوان و رِ: ضوارةم
 بةرثرسةكان .

ديزاين و ضاث كردنى ناسنامة بؤ كارمةندانى ديوان بة هةماهةنطي لةطةلَ اليةنةكانى  :ثيَنجةم
كة لةاليةن  ثةيوةندار و بة ثشت بةسنت بة ثلةى فةرمانبةرايةتى وداتا متمانةثيَكراوةكان
 بةريَوةبةرايةتى سةرضاوة مرؤييةكان ثةسندكراوة بة رِةزامةندى سةرؤكى ديوان .

 ئةركةكانى بةشى ضاوديَرى ناوخؤ  (7ماددةى )
ووردبينى مامةَلةكانى خةرج  و وةرطرتن و قةيدى رِؤذانة و دَلنيابوون لة دروستييان لة رِووى  :يةكةم

 ةمة ذميَركاري و رِيَنمايةكاني دارايي ثيَش خةرج كردن.ياسايي و رِادةى طوجنانيان بة سيست
 ضاوديَرى و ووردبينى جوَلةى ثيَشينة و سثاردة كاتى و  بةردةوام و رِاطرياوةكان و  نةختينةى خةزنة :دووةم

بة دواداضون بؤ كارى ليذنةكانى جةردى هةبووة جيَطريةكان و كؤطايةكان وطرتنةبةرى  : سيَ يةم
لةم بارةيةوة، وة ثشكنني وهاوتاكردنى مانطانة بؤ ذميَرة رِةوانةكان لة بانك  ريَكارى تايبةت 

 وهاوتاكردنى رِؤذانة لةطةلَ خةزنة .
هةَلسان بة ثشكنني و جةردى لة ناكاو بؤ فةرمانطةكانى ووردبينى لة ثاريَزطاكان و بةشةكانى  :ضوارةم

 ترى ثةيوةنديدار.
 ةطةلَ ديوان ئةجنام دراون و ئةجنامى جيَبةجيَكردنيان.ووردبينى ئةو طريَبةستانةى ل :ثيَنجةم
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ووردبينى تةرازوي  ثياضونةوةى مانطانة و ليستة ئامادةكراوةكان بؤ كؤمثيوتةر سةبارةت  :شةشةم
 بة مووضة ودةرماَلةى فةرمانبةران.

 نووسينطةي سةرؤكي ديوان(  1ماددةى )
بةرِيوةدةبريَت كة ثلةكةي لة بةرِيَوةبةر كةمرت نووسينطةي سةرؤكي ديوان لة اليةن فةرمانبةريَكةوة 

 نةبيَت و هةَلطري بروانامةي بةكالؤريؤس  و شارةزا و بة توانا بيَت، نووسينطة هةَلدةستيَت بة :
وةرطرتن و دةركردن و ثاراسنت و بة دؤكيؤميَنت كردني نوسراوة نهيَنيةكان لةطةلَ رِيَكخستين  :يةكةم

كة بؤسةرؤكي ديوان ديَن و بةدواضووني ئةو فةرمان و نوسراوانةى  سةرجةم نوسراوة تايبةتةكان
كة لة اليةن سةرؤكي ديوانةوة دةردةضيَت ، هةروةها طوجناندنى  كاتةكانى كؤبوونةوة و 

 سةردان و ضاوثيَكةوتنةكانى .
هةَلسان بة كاري سكرتاريةتي ئةجنومةني ضاوديَري دارايي و ئامادةكردني كؤنووسي  :دووةم

 تنةكان وبةدواداضوون بؤ جيَبةجيَكردني برِيار و رِاسثاردةكان.دانيش
رِيَكخستين نووسراوة كارِطيَريةكان يا ئةوةى ثةيوةستة بة رِاثؤرتةكاني ضاوديَري لةطةلَ  :سيَ يةم

 مةني وةزيران و دةستةي دةستثاكيعرياق وسةرؤكايةتي ئةجنو -سةرؤكايةتي ثةرلةماني  كوردستان
وون بؤ ئةجنامى ئةو داواكاري و ليذنة و ئةركة تايبةتانةى كة ديوان ثيَي بة دواداض :ضوارةم

 رِادةسثيَريَت.
 جيَبةجيَكردني ئةرك و كارةكاني تر كة لةاليةن سةرؤكي ديوانةوة ثيَي  رِادةسثيَريَت. :ثيَنجةم

اريَزطاكان ثيَكهاتةكانى  فةرمانطةكاني ووردبيين مةَلبةندى و فةرمانطةكاني ووردبيين ث (9ماددةى )
 .وئةركةكانيان

هةر فةرمانطةيةك لة فةرمانطةكاني ووردبيين مةَلبةندى و فةرمانطةكاني ووردبيين  :يةكةم
ثاريَزطاكان فةرمانبةريَك سةرؤكايةتي دةكات  بة ناونيشاني بةرِيوةبةري طشيت، وة 

 فةرمانبةريَك بة ناونيشانى ياريدةدةري بةرِيوةبةري طشيت هاوكارى دةكات .
ئةوةى دادةمةزريَ بة ناونيشانى بةرِيَوةبةرى طشتى يان ياريدةدةرى بةريَوةبةرى طشتى بؤ : وةمدو

كاروبارى ضاوديَرى دةبيَت هةَلطرى برِوانامةى بكالوريؤس لة ذميَريارى يان يةكيَ لة زانستة 
يارى ياسايي داراييةكان و شارةزا بيَت، باشرت واية لةم بوارةدا برِوانامةى باآلى هةبيَت لة ذميَر

 يان يةكيَ لة زانستة ثةيوةنديدارةكان .
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فةرمانطةكاني ووردبيين مةَلبةندى هةَلدةسنت بة ثيادةكردن و جيَبةجيَكردني كاري ضاوديَري  :سيَيةم
كةرتى بؤ ئةو اليةنانةي كة دةكةونة ذيَر دةسةآلتي ضاوديَري لةسةر ئاستةكاني رِيَكخستين 

بةرايةتية طشتيةكان و دةزطا سةربةخؤكان كة تةنها  لة سةرؤكايةتي و وةزارت و بةرِيوة
 ثايتةخةتى هةريَم بوونيان هةية .

فةرمانطةكاني ووردبيين لة ثاريَزطاكان هةَلدةسنت بة ثيادةكردن و جيَبةجيَكردني كاري  :ضوارةم
ضاوديَري  بة ثيَي سنوورى جوطرافياي ئةو اليانانةي كةدةكةونة ذيَر رِكيَفى دةسةآلتي 

ديَريةوة كة لة رِووي جوطرافييدا ثيَوةى ثةيوةسنت لةسةر ئاستةكاني رِيَكخستنى خؤجيَيةتي ضاو
كة ثيَكديَت لة ئةجنومةني ثاريَزطاكان و سةرجةم فةرمانطة و دام و دةزطا و سةنديكا و 

 ريَكخراوةكان لةسةر ئاسيت ثاريَزطاكان و شار و شارؤضكةكاني سةر بةو ثاريَزطاية.
هاتةكانى فةرمانطةكانى ووردبيين مةَلبةندى و فةرمانطةكاني ووردبيين ثاريَزطاكان كة ثيَك :ثيَنجةم

 : بارةطايان دةكةويَتة كؤمةَلطاى ديوان
دةزطاي كارطيَرِي ئةوفةرمانطة و ووردبينيانةي كة دةكةونة ئةم خانةية تةنها سكرتاريةتى  -أ

 سةرؤكى فةرمانطةى دةبيَت .

نى ثيَكديَت لة ضةند دةستةيةكى بة توانا و ثيَويست بؤ رِاثةرِاندن و هةر فةرمانطةيةكى ووردبي -ب
ئامادةكردنى ثالنى كار و جيَبةجيَكردنى، هةروةها نووسينةوةى رِاثؤرتةكانى ثيَويست بة ثيَ 
ثيَداويستيةكانى كارى مةيدانى و رِيَسا و نةريت و ستاندةر و بةَلطة باوةرِثيَكراوةكان لةبوارى 

 يي، وة رِاستةوخؤ ثةيوةست دةبن بة ياريدةدةرى بةرِيَوةبةرى طشتى فةرمانطةوة.ضاوديَرى دارا
هةر دةستةيةكى ضاوديَرى فةرمانبةريَك سةرؤكايةتى دةكات كة ناونيشانى لة سةرؤك دةستة  -ج

كةمرت نةبيَت و ذمارةيةك لة فةرمانبةر هاوكارى دةكةن كة مةرجةكانى ثيَويست بؤ كارى 
 تيَداهةبيَت.ضاوديَرى داراييان 

فةرمانطةكاني ووردبيين كة دةكةونة ئةم خانةية  ثيَداويستيةكانيان لة رِووى خزمةتطوزاري و  - د
 كارطيَرِي و ذميَرياري و هونةري  لةو ثيَكهاتانة وةردةطرن كة لة ناو بارةطاي ديوان هةن.

دةرةوةي سةنتةري فةرمانطةكاني ووردبيين ثاريَزطاكان ئةوانةي بارةطةكانيان دةكةويَتة  :شةشةم
ديوان ثيَكديَن لةم ثيَكهاتانةى خوارةوة كة ثيادةي ضاالكيةكان  و ئةركي دياري كراوي خؤيان 

 دةكةن :
 دةستةكانى ضاوديَرى : -0
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هةر فةرمانطةيةكى ووردبينى ثيَكديَت لة ضةند دةستةيةكى بة توانا و ثيَويست بؤ رِاثةرِاندن و  - أ
نى و نووسينةوةى راثؤرتةكانى ثيَويست بةثيَى ئامادةكردنى ثالنى كار و جيَبةجيَكرد

ثيَداويستيةكانى كارى مةيدانى و رِيَسا و نةريت و ستاندةر و بةَلطة باوةرِثيَكراوةكان لة بوارى 
 .ضاوديَرى دارايي، وة رِاستةوخؤ ثةيوةست دةبن بة ياريدةدةرى بةرِيَوةبةرى طشتى فةرمانطةوة

ريَك سةرؤكايةتي دةكات  كة ناونيشانةكةي لة سةرؤك دةستة هةر دةستةيةكي ضاوديَري فةرمانبة -ب
كةمرت نةبيَت و ذمارةيةك لة فةرمانبةر هاوكارى دةكةن لةوانةي مةرجى ثيَويستيان لة كارى 

 ضاوديَرى داراييان تيدا هةبيَت .
طةلَ لة ثيَكهيَناني دةستةكان رِةضاوي ثسثؤري و شارةزايي ئةندامةكان دةكريَت كةبطوجنيَت  لة -ج

 ئةركةكاني كةرتي و جؤريي كة ثيَيان رِاسثيَردراوة.
دةستةكان ثةيرِةوى ئةو رِيَكارانة دةكةن كة ئةجنوومةن ديارى دةكات لة مةرِ ضؤنيةتى ئامادةكردن  - د

 و جؤرى رِاثؤرتةكان و ميكانزمى جيَبةجيَكردن بؤ هةر يةكيَكيان.
 ية كارطيَرِيةكان:بةرِيَوةبةرايةتي سةرضاوة مرؤييةكان و خزمةتطوزار -4
ثيَشنياري ميالكي فةرمانطة وناساندنى وةزيفةكان و رِيَكخستين رِيَوشويَين دامةزراندن و  -أ

ئامادةكردني سةرجةم نوسراوة كارِطيَريةكاني ثةيويست بة كاروباري كارمةندان و خانةنةشني 
 كردنيان، وة ثاراستين تؤمارةكان و دؤسيةكانى تايبةت بة كار و باريان.

ثيَشكةشكردني خزمةتطوزاري ضاث و كؤثي و طةياندن وثاراستين باَلةخانة و دابني كردني  -ب
ثيَداويستيةكاني فةرمانطة لة ثةرِاوطة و كةل و ثةل و ئاميَر و هؤكارةكانى طواستنةوة و كؤطا و 

 كؤنـتـرؤلَ كردنى جووَلةى هاتوو / دةرضوو و ثاراستنيان.
تة و  وةرطرتن و دةركردن و بة دؤكيؤميَنتكردنى نووسراوة سةرثةرشيت دابةش كردنى  ثؤس -ج

 ئاسايةكان و ثاراستنيان.
رِيَكخستين كرداري هاتووضؤى كارمةندان و ميوانةكان لة فةرمانطةدا وة ئامادةكردن و دابني  -د

 كردن و ثاراستين كةرةستةكاني بةرطري شارستاني و ثاراستين فةرمانطة لة رِووي ئاسايشةوة.
ني كردني ثيَداويستيةكانى ميوانداري ئةو كؤنطرة و كؤرِ و كؤبونةوة و خوىل رِاهيَنانانةى كة داب -ه

 فةرمانطة سازيان دةكات.



  

 

( 011ذمارة )                                                                              –88 –                                                                         8102/ 2/ 82
 العدد

ثيَشكةشكردني خزمةتطوزاري وةرطيَرِاني رِاستةوخوَ  لة كؤبوونةوةكاندا و وةرطيَرِاني نووسراو و  -و
عةرةبي يا ئينطليزي و بة ثيَضةوانةوة طريَبةست و هةر بةَلطةيةكى تر بؤ سةر زماني كوردي يا 

 بةثيَي ثيَويست.
رِيَكخستين دؤسية و تؤمار و داتابةيسةكان بؤ ئةو ضاالكيانةي كة ئةو فةرمانطةية لة خؤى  -ز

 دةطريَت و ئةرشيف كردني ياسا و ثةيرِةو و رِيَنمايةكانى ثةيوةنديدار بة كارةكة.
 بةرِيَوةبةرايةتي كاروباري دارايي: -3
امادةكردني بودجةي ئاسايي و وةبةرهيَناني فةرمانطة و بةرزكردنةوةى بؤ ديوان بةمةبةسيت ئ -أ

 برِيار ليَدان و يةكخستنيان.
 رِيَكخستين بةَلطةى خةرج و قةيد و وةرطرتن و تؤماركردنى لة تؤمارة ثةيوةندارةكان. -ب
 ض.ئامادةكردني تةرازووى ثيَداضوونةوة و خشتةكاني مانطانةى هاوثيَ -ج
 طرتنى تؤماري هةبووة جيَطريةكان و ثاراستنى بة بةردةوامى. -د
ئامادةكردني رِاثؤرت بةو طؤرِانكاريانةى كة مانطانة رِوو دةدةن لة مووضة و دةرماَلة و كريَ ي  -ه

 كارمةندانى فةرمانطة.
ايدا بة ثيَي ئامادةكردنى ثيَداويستيةكانى رِيَكخستين طريَبةستةكان كة فةرمانطة اليةنيَكة تي  -و

ئةودةسةآلتةى كة لة اليةن سةرؤكي ديوانةوة دراوة، وة تةواوكردني ثيَداويستيةكانى ئةجنامداني 
لةطةلَ ئامادة كردني تيَضووي خةمَليَنراو و بةَلطةكانى كةمكردنةوة و جارِدان و دابني كردني 

 تةرخانكراوى دارايي ثيَويست بؤيان.
ريَنماييةكانى ثةيوةست بة طريَبةستة حكوميةكان و ثؤليَن كردني  ئةرشيف كردني ياسا و ثةيرِةو و -ز

 بةَليَندةر و كؤمثانياكان كة مامةَلةيان لةطةَلدا دةكريَت.
 .رِيَكخستين دؤسيَية و تؤمار و داتابةيسةكان بؤ ئةو ضاالكيانةى كة ئةم فةرمانطةية لة خؤى دةطريَت -ح
 ةكان و كاروباري ياسايي:بةرِيَوةبةرايةتي بةدواداضووني سةرثيَضي -2
 ثيَشكةشكردني رِاويَذي ياسايي و بةشدار بوون لة ثةرةثيَداني سيستةم و رِيَنماييةكان. -أ
نويَنةرايةتي فةرمانطة لة بةردةم اليةني دادوةري و بةدواداضووني رِيَكارى جيَبةجيَكردني ئةو  -ب

 حوكم و برِيارانةى كة لة بةرذةوةندي فةرمانطة دةردةضن .
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بةدواداضوونى وةآلمةكان و هةَلسان  بة ثةيوةندي كارطيَرِي ثيَويست رِاستةخؤ لة طةلَ  -ج
فةرمانطةكان لة سنووري جوطرايف يا كةرتي بة ثيَ ي ئةو دةسةآلتة ضاوديَريةي كة ثيَي بةخشراوة 

 بؤ  كيَشة و تيَبينية كارطيَرِي و رِوكةشى وبةرزةفتيةكان . 
ةوة و هةَلسان بة ثةيوةندي كارطيَري ثيَويست لةطةلَ فةرمانطةكان لة بةدواداضوون بؤ وةآلمدان -د

سنوري جوطرافيايي و  كةرتيدا بة ثيَ ي ئةو دةسةآلتة ضاوديَريةي كة ثيَ يان دراوة لةطةلَ ديواني 
وةزارةت  و اليةنى دادوةري ثةيوةندار بؤ ئةم حاَلةتانةي كة دةكةونة خانةى سةرثيَضي و 

بةمةرجىَ رِاثؤرتةكاني ضاوديَرى و ليَكؤَلينةوةى ثةيوةنديدار ثةسةندكرابن  تاوانةكاني دارايي
 لةاليةن ئةجنومةنةوة.

رِيَكخسنت و بةردةوامى دان بة  دؤسيةي رِةوان و دؤسيةى هةميشةيي )بؤ سةرثيَضيةكاني دارايي كة  -ه
ى تاوانةكاني دارايي(لةو ثيَويستة ليَكؤَلينةوةي لةسةر بكريَت وئةطةري ئةوةي هةية بكةونة ناو خانة

فةرمانطانةى كة دةكةونة ذيَر رِكيَفى ضاوديَرى ، وة ثيَشنيار بؤ داخستين رِاثؤرتةكان دواي 
 .ةرِيَوةبةري طشيت فةرمانطة دراونجيَبةجيَكردني ناوةرؤكى رِاثؤرتةكة بة ثيَي ئةو دةسةآلتانةي بة ب

ةرثرس لةسةرثيَضى دةرخراو لة رِاثؤرتةكانى ثيَشنيارى رِيَكارى طوجناو بةرامبةر فةرمانبةرى ب -و
 ضاوديَرى دارايي ثةسةندكراو و ئةجنامدانى بةدواداضوون بؤ ثاكتاوكردني.

رِيَكخسنت و ثةسةند كردني طريَبةست و بةَليَننامة ودةستةبةريةكاني ثيَوةندار بة فةرمانطة بة ثيَي  -ز
 راون .ئةو دةسةآلتانةى كة بة بةرِيَوةبةرى طشتى فةرمانطة د

بةدواداضووني موَلك و زةوي و زاري فةرمانطة و ثاراستين سةرجةم دوكيؤميَنت و بةراييةكانى  -ح.
 ثةيوةست بةم بابةتة .

رِيَكخستين دؤسيَية و تؤمار و داتابةيسةكان بؤ ئةو ضاالكيانةي كة ئةم فةرمانطةية لة خؤى  -ط
 يةكانى ثةيوةندار  بة بوارى كارةكاني.دةطريَت  وة ئةرشيف كردني ياسا و ثةيرِةو  و رِيَنماي

 بةرِيَوةبةرايةتي ثالندانان و بةدواداضوون و كاروباري هونةري -1
ثيَشكةش كردني رِاويَذ لة بوارةكاني دارايي و ذميَريارى و طشتاندني بةَلطةى كاري ضاوديَري و  -أ

 داربوون لة ثةرة ثيَدانيان.ستاندةرةكانى هةَلسةنطاندني كارةكان بؤ ثيَكهاتةكانى فةرمانطة و بةش
ثيَشنياري ثالني ساآلنة و سرتاتيذيةتي مةشق و رِاهيَنان و ثيَطةياندنى كارمةندان ودابينكردني  -ب

ثيَداويستيةكاني جيَبةجيَكردن و بةدواداضوون بؤ ضاالكيةكانى ثةيوةست بة كوَنطرة و كؤرِ و 
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ةتي وهةريَمايةتى و نيَودةوَلةتي ، وة كؤبوونةوة و كؤرِبةندة زانستيةكان و خولةكاني خؤجيَي
 ثيَشنياري ضؤنيةتي بةشداربوون و سوود وةرطرتن ليَيان.

ئاسانكاري و بةدواداضووني رِاهيَناني كرداري يا مةيداني لة فةرمانطة بؤ قوتابياني  -ج
 ثةميانطاوكؤليَذةكاني ثةيوةندار.

ني ئةو فةرمانطانةى دةكةونة ذيَر دةسةآلتي رِيَكخستين خولةكاني مةشق و رِاهيَنان بؤ فةرمانبةرا -د
 ضاوديَري  هةروةها  كارمةندانى كةرتى تايبةت لة بوارةكاني ذميَرياري و ضاوديَري دا .

ثيَشكةشكردني خزمةتطوزاري و بةطةرِخستين سيستةم و ثرؤطرامةكاني ئةليكرتوني و ثشكنني و  -ه
 بةسنت و ثاراستين ئاميَرة ئةليكرتونيةكاني تر .

كؤكردنةوة و ثؤَلني كردن و ضارةسةركردنى داتا ثةيوةندارةكان بة ثيَوةرةكاني دارايي بؤ  -و
فةرمانطةكاني ذيَر دةسةآلتي ضاوديَري فةرمانطة بة ثيَي كةرتةكاني ئابووري و خستنةرِووي لةسةر 
لة شيَوةى رِاثؤرت بة مةبةستى ئةجنام طةياندنى ئةركى ضاوديَرى و وردبينى  بة هةماهةنطى 

 نيَوانياندا.
 ثيَشنيار كردنى ثيَوةرةكاني ثالني ساآلنة و وةرزيةكان بؤ فةرمانطة. -ز
ريَكخسنت و ثاراستين دؤسيةكاني رِةوان و هةميشةيي بؤ ئةو )سةرثيَضيانةى كة دةكريَ ثؤليَن  -ح

مةبةست(  بكريَن لةسةر سةرثيَضية كارطيَرييةكان يا رِوكةشةكان يا  هةَلة سادة ذميَرياريةكانى بيَ
لةو فةرمانطانةي دةكةونة ذيَر دةسةآلتي ضاوديَري ، وة ثيَشنياري داخستين رِاثؤرتةكان دواي 
جيَبةجيَكردني هةموو ئةو خاآلنةي تياياندا هاتووة  بة ثيَي ئةو دةسةآلتانةى كة بة بةرِيَوةبةرى 

 طشتى فةرمانطة دراون.
رمانطة و بةدواداضووني ئةو طؤرِانكاريانةي  كة ئامادةكردني هيََلكاري ثةيكةري رِيَكخستين فة -ط

 تيايدا رِوو دةدةن .
ئامادةكردني رِاثؤرتي ساآلنةي فةرمانطة دواي ثوختةكردن و يةكخستين سةرجةم رِاثؤرتةكاني  -ي

دارايي ثةسةندكراو وناردنيان بؤ فةرمانطةي كاروبارى هونةري و تويَذينةوة لة كاتي دياري كراودا 
 ئةجنومةن دا هاتووة .وةك لة ثالني 

رِيَكخستين  دؤسيَية و تؤمار و داتا بةيسةكانى ثةيوةندار بةو  ضاالكيانةى كة ئةم  -ك
 بةرِيوةبةرايةتية لة خؤى دةطريَت.

 ووردبيين ناوخؤ  بةريَوةبةرايةتى -6
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يان لة رِووي ووردبينى مامةَلةكاني خةرج و وةرطرتن و قيدى ذميَريارى رِؤذانة و ودَلنيابوون لة دروست -أ
 .يَنمايي دارايي ثيَش خةرج كردنياساييةوة، وة رِادةي طوجنانيان لةطةلَ سيستةمةكاني ذميَرياري و رِ

 ضاوديَري و ووردبيين جووَلةي ثيَشينة و سثاردة كاتي و هةميشةييةكان و نةختينة لة خةزنةدا. -ب
كؤطاكان وطرتنة بةري رِيَكارى بة دواداضووني كاري ليذنةكانى جةردى هةبووة جيَطريةكان و  -ج

ثيَويست لةم بارةيةوة و ثشكنني و بةراوردكردنى ذميَرةى رِةوان لة بانكةكان  و هاوتاكردني رِؤذانة 
 لةطةلَ خةزنةدا.

 ووردبيين طريَبةستة واذوو كراوةكان لةطةلَ فةرمانطة و ئةجنامدانى رِيَكاري جيَبةجيَكردنيان . -د
داضوونةوةي مانطانة و ليستةكانى ئامادةكراو بؤ كؤمثيوتةر سةبارةت بة ووردبينى تةرازووى ثيَ -ه

 مووضة و دةرماَلةى  فةرمانبةران .
 نووسينطةي سةرؤكى فةرمانطة -7

كةمرت بريَت كة ثلةكةي لة بةرِيَوةبةرنووسينطةي سةرؤكى فةرمانطة لةاليةن فةرمانبةريَكةوة بةرِيَوةدة
 -لوريؤس و شارةزا و بة توانا بيَت  نووسينطة هةَلدةستيَت بة :نةبيَت و هةَلطري برِوانامةي بةكا

وةرطرتن و دةركردن و ثاراسنت و بة دؤكيوميَنت كردني نووسراو وفةرمانة تايبةت و نهيَنيةكانى  -أ
 هاتوو بؤ نووسينطة.

 رِيَكخستنى كاتي كؤبونةوة و ديدار و ضاوثيَكةوتنةكانى سةرؤكى فةرمانطة . -ب
ني ئةوداواكاريانةى هاتوون بؤ فةرمانطة سةبارةت بة طةندةَلي يان خراث بةكارهيَناني بةدواداضوو -ج

دارايي طشيت يا هةر زيَدةرِةويةكي دارايي كة فةرمانطة ئاشكراي دةكات ، وة ناردنى بؤ سةرؤكي 
ديوان بة ثيَي ثيَويستى بابةتةكة و دةسةآلتةكان و بةدواداضوون بؤ ئةو ئةجنامانةي كة ليَيان 

 دةكةويَتةوة.
ناساندنى كاروضاالكييةكانى فةرمانطة بة ميدياكان و رِةخساندنى ثةيوةندى لةطةلَ رِؤذنامة و  -د

دةزطاكانى رِاطةياندنى جؤراوجؤر لة سنورى سياسةتى رِاطةياندنى ديارى كراو لةاليةن سةرؤكايةتى 
 ديوانةوة.

 ؤكي فةرمانطة ثيَيان رِادةسثيَريَت.جيَبةجيَكردني هةركار و ئةركيَكي تر كة لة اليةن سةر -ه
 كهاتانةي رِاستةوخؤ ثةيوةسنت بة سةرؤكي ديوانةوةئة و ثيَ(  01ماددةى )
(ى ئةم ثةيرِةوةدا هاتوون 3اددةى)لة مةوفةرمانطة و نووسينطة و بةشانةى طشت ئ
 ثةيوةسنت بة سةرؤكى ديوانةوة .وخؤرِاستة
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 ان و بةرِيَوةبةر و سةرؤك دةستةكانياريدةدةراني سةرؤكي فةرمانطةك( 00ماددةى )
(ى ئةم ثةيرِةوةدا 3بةرِيوةبةري طشيت هةر فةرمانطةيةك لةم فةرمانطانةي لة ماددةى) :يةكةم 

هاتوون فةرمانبةريَك ياريدةدةري دةبيَت بة ناونيشانى ياريدةدةري بةرِيوبةري طشيت و بة 
 سثؤر بيَت .اليةنى كةمةوة  هةَلطري برِوانامةي زانكوَ و شارةزا و ث

ري طشيت لة فةرمانطةكانى ووردبينى  مةَلبةندي و فةرمانطةكانى ياريدةدةري بةرِيَوةبة: دووةم 
ووردبينى ثاريَزطاكان بةشداري  دةكات لة دانان و رِيَكخسنت و هةماهةنطى ثالنةكاني 
ضاوديَري و ووردبيين ئةو  فةرمانطةيةى كة كاري تيادا دةكات ، وة هةَلدةستيَت بة 

دابني كردني زانياري و داتا و ئامارى ثيَويست  بةدواداضووني قؤناغةكاني جيَبةجيَكردنيان و
 لةسةر ضاالكيةكاني فةرمانطة .

ياريدةدةرى بةرِيوةبةرى طشتى لة فةرمانطةى كارطيَرِى و هونةرى  هةَلدةسيتَ  بة بةشدارى : سيَيةم
كردن لة دانان و رِيَكخسنت و هةماهةنطى ثالنة كارطيَرِى و دارايي و هونةريةكان بوَ ئةو 

 طةيةى كة كاري تيا دةكات ، وة بةدوادداضون بؤ قؤناغةكانى بة ئةجنام طةيانديان .فةرمان
هةر ثيَكهاتةيةكي كارطيَرِي يان دةستةى ضاوديَري هاتوو لةم ثةيرِةوةدا فةرمانبةريَك  ضوارةم:

بةريَوةبةرايةتي دةكات كة ثلةكةي لة بةرِيَوةبةر كةمرت نةبيَت و بة اليةنى كةم هةَلطرى 
 امةى بكالوريؤس وشارةزا بيَت لة ثسثؤريةكةى .برِوان

دةكريَت فةرمانبةرى رِاسثيَردراو بؤ سةرؤكايةتى بةرِيَوةبةرايةتي و دةستةكانى ضاوديَرى ثيَش ثيَنجةم: 
جيَبةجيَكردني ئةحكامةكانى ئةم ثةيرِةوة لة شويَنى خؤى بةردةوام بيَت بةدةر لة ئةحكامى 

 و شارةزايي و توانايي فةرمانبةر.ي ثيَويستى  كار  برِطةى )ضوارةم(ى سةرةوة بة ثيَ
ئةم ثةيرِةوة لة رِؤذي دةرضووني يةوة كارى ثيَ دةكريَت ولة رؤذنامةي وةقائعي  (04ماددةى )

 كوردستان بآلو دةكريَتةوة.
 

  

 الد هادى ضاوشلىخ                                                                                           
 سةرؤكي ديواني ضاوديري دارايي                                                                                              

 اقعري -هةريَمي كوردستان                                                                                                 



  

 

( 011ذمارة )                                                                              –81 –                                                                         8102/ 2/ 82
 العدد

 

 خؤناووةزارةتى 
 4102(ى سالَى 1بةيانى ذمارة )

( لةبةر بةرذةوةندى 2/7/2012لة  12210ثاَلثشت بةنووسراوى ثاريَزطاى سليَمانى ذمارة ) 
  -طشتى  بريارماندا بة :

سةر بة ناحيةى بازيان و ضةسثاندنى لةسةر  ى طوندى )كانى ثيَنج شةم(بة ثةسةندكردنى حةرةمى نويَ
/  7لة كةرتى   1و 7 ( دؤمن لةسةر هةردوو ثارضة زةوى ذمارة )7رتؤ بة رووبةرى )نةخشةى كادس

 ى ياسا كارى كوذانةوة و دةست هةَلطرتن بكريَت .ثيَبة (قوشقاية
 . 23/7/2012ريَكةوتى  ئةم بةيانة كارى ثيَدةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة 
 

 كريم سنجارى                                                                                                                                 
 وةزيرى ناوخؤ                                                                                                                                 

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

 وةزارةتى شارةوانى و طةشت و طوزار
 

 بـةيـان

               ( لةياساى بةريَوةبردنى شارةوانيةكان ذمارة10دةى )دمالةتةى ثيَمان دراوة دةسةآل ئةو بةثيَى
ركار لة سنورى شارةوانى دةوة طةيشتنى ذمارةى دانيشتوانى  (ى هةمواركراو1993ى ساَل ى1)

 تى بريارماندا بة:( هاووآل10723اى دهؤك بؤ )زطثاريَ
 ( .3) ( بؤ ثلة2ينى ثلةى شارةوانى دةركار لة ثلة )طؤر -1
 وبوونةوةى لة رؤذنامةى رةمسيدا جىَ بةجىَ دةكريَت .ة لة رؤذى بآليارئةم برِ -2
 

 بـةيـان

اساى بةرِيَوةبردنى شارةوانيةكان ذمارة لة ي( 7لة ماددةى )ئةو دةسةالتةى كة ثيَمان دراوة  و بةثيَى
 -برِيارماندا بة :(ى هةمواركراو 1993ساىل ى 1)
 كردنةوةى شارةوانى )كةالتى( لة ناحيةى جبيل لة ثاريَزطاى دهؤك .  -1
 . لة رؤذنامةى )وةقايعى كوردستان( بآلوكردنةوةى لة رؤذىئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريَت   -2
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 نةورؤز مةولوود حمةمةد ئةمني                                                                                               
 وةزيرى شارةوانى و طةشت و طوزار                                                                                                

 وةزارةتى تةندروستى

ةآلتةى ثيَماندراوة لة )ماددةى شةشةم/ برطةى دووةم( لة ياساى وةزارةتى تةندروستى   بةثيَى ئةو دةس
  -، بريارماندا بة : 2007( ساَلى 12ذمارة )

 4102(ى سالَى 72بةيانى ذمارة )
 كردنةوةى ) بةشى دةرمان و ثيَداويستى ثزيشكى ( لة بةرِيَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى كؤية . -
 . 22/1/2012بةجآ دةكريت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى ئةم بةيانة جيَ -

 4102(ى سالَى 71بةيانى ذمارة )

طــؤرينى نــاوى  ) نؤرينطــةى رِاويَــذكارى نةخؤشــيةكانى ســينط و هةناســة ( بــؤ ) ســةنتةرى  -
 نةخؤشيةكانى سينط و هةناسة( سةر بة بةرِيَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى هةوليَر . 

 . 30/1/2012آ دةكريت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى ئةم بةيانة جيَبةج -

 4102(ى سالَى 76بةيانى ذمارة )

( لةم بةرِيَوةبةرايةتى و كةرتة تةندروستى و نةخؤشخانانةى خـوارةوة لـة   ITكردنةوةى )هؤبةى  -
 ثاريَزطاى دهؤك سةربة بةرِيَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى دهؤك .

بةرِيَوةبةرايـةتى   -3بةرِيَوةبةرايـةتى تةندروسـتى ئـاكريَ     -2بةرِيَوةبةرايةتى تةندروستى زاخؤ  -1
 كةرتى تةندروستى شيَخان -2بةرِيَوةبةرايةتى كاروبارى خؤثاراسنت  -2تةندروستى ئاميَدى 

نةخؤشخانةى ئازادى فيَركارى  -1كةرتى تةندروستى سيَميَلَ -7كةرتى تةندروستى بةردةرِةش  -1
ــداآلنى فيَ  -9 ــى من ــخانةى هيَ  ــارى نةخؤش ــارى  -10رك ــوتان و جوانك ــخانةى س  -11نةخؤش

نةخؤشـخانةى فرياكـةوتنى    -13نةخؤشـخانةى ئافرةتـان و منـداَلبوون     -12نةخؤشخانةى ضـاو  
 فيَركارى

 . 30/1/2012ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى  -

 

 4102(ى سالَى 77بةيانى ذمارة )
ى بانى مؤرد( بؤ )بنكةى تةندروستى شةهيد عبداهلل ى بانى مؤردى( طؤرينى  ناوى )بنكةى  تةندروست -

 لة ناحيةى سةنطاو / قةزاى ضةمضةمالَ سةر بة بةريَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى سليَمانى .
 . 30/1/2012ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى  -
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 د.رِيَكةوت محة رشيد كريم                                                                                                          
 وةزيـرى تـةنـدروستى                                                                                                         

 
 وةزارةتى تةندروستى

ماندراوة لة )ماددةى شةشةم/ برطةى دووةم( لة ياساى وةزارةتى تةندروستى   بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَ
  -، بريارماندا بة : 2007( ساَلى 12ذمارة )

 

 4102(ى سالَى 71بةيانى ذمارة )

تى طشـتى  يـة بةرِيَوةبةرابؤ ) هؤبـةى ذميَريـارى خـةرج(  لة   طؤرينى )يةكةى ذميَريارى خةرج (  -
 تةندروستى طةرميان  .

 . 1/7/2012ت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى انة جيَبةجآ دةكريَئةم بةي -
 

 4102(ى سالَى 79بةيانى ذمارة )

تى تةندروستى ضةمضةمالَ سـةر بـة   كردنةوةى )سةنتةرى طورضيلةى دةستكرد (  لة بةريَوةبةراية -
 .  تى طشتى تةندروستى سليَمانىيةبةرِيَوةبةرا

 . 1/7/2012رضوونى ريَكةوتى ت لة رؤذى دةئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريَ - 
 

 4102(ى سالَى 11بةيانى ذمارة )

سةر بة بةريَوةبةرايةتى  خوارةوة كردنةوةى )هؤبةى ياسايى ( لةم بةرِيَوةبةرايةتية تةندروستيانةى -
 طشتى تةندروستى هةوليَر.

         ضـؤمان      -2سـؤران  -2شـةقآلوة   -3دةوروبةرى شار -2ناوشار-1 بةرِيَوةبةرايةتى تةندروستى -
 بارزان . -1

 . 3/7/2012ت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريَ -
 

 4102(ى سالَى 10بةيانى ذمارة )

مةَلبةندى تةندروسـتى شـةهيدانى بـآ    )كردنةوةى )بنكةى تةندروستى شةهيد جةواد بيَدةرى( و  -
 روستى سليَمانى كةس( لة قةزاى ضةمضةمالَ سةر بة بةريَوةبةرايةتى طشتى تةند

 . 10/7/2012ت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريَ -

 4102(ى سالَى 14بةيانى ذمارة )
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كردنةوةى )هؤبةى دَلنيايى جؤرى( لة طشت مةَلبةنـد و سـةنتةر و بنكـة تةندروسـتيةكان كـة       -
ةكان بيَـت لـة طشـت    رِاستةوخؤ سةر بة بةريَوةبـةرى مةَلبةنـد و سـةنتةر و بنكـة تةندروسـتي     

 تية طشتية تةندروستيةكانى سةر بة وةزارةت. يةبةرِيَوةبةرا

 . 21/7/2012ت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريَ -
 ة رشيد كريم د.رِيَكةوت مح                                                                                                         

 وةزيـرى تـةنـدروستى                                                                                                         
 وةزارةتى تةندروستى

بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة )ماددةى شةشةم/ برطةى دووةم( لة ياساى وةزارةتى تةندروستى   
  -، بريارماندا بة : 2007( ساَلى 12) ذمارة

 

 4102(ى سالَى 13بةيانى ذمارة )

طؤرينى ناوى )مةَلبةندى تةندروستى بيَساران سوور( بـؤ ) مةَلبةنـدى تةندروسـتى شـةهيدانى      -
 سريوان ( لة قةزاى شارةزوور سةر بة بةريَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى سليَمانى  . 

 . 3/1/2012ة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى ت لئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريَ -
 

 4102(ى سالَى 12بةيانى ذمارة )

 كردنةوةى )شارى ثزيشكى فاروق (ى تايبةت لة شارى سليَمانى  .  -

 . 3/1/2012ت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريَ -
 

 4102(ى سالَى 11بةيانى ذمارة )

 تايبةت لة شارى هةوليَر  . كردنةوةى )سةنتةرى ئوردنى بؤ ضاو (ى  -

 . 3/1/2012ت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريَ -
 

 4102(ى سالَى 16بةيانى ذمارة )

 (ى تايبةت لة شارى سليَمانى.CT scanكردنةوةى )سةنتةرى طةشة بؤ ثشكنني تةنها بة ئاميَرى  -

 . 3/1/2012وتى ت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريَ -
 

 4102(ى سالَى 17بةيانى ذمارة )

كردنةوةى )بنكةى تةندروستى بؤَلىَ(لة ناحيةى ناودةشت لةقةزاى ثشدةر سةر بة بةريَوةبةرايةتى  -
 طشتى تةندروستى رِاثةرِين .

 . 12/1/2012ت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريَ -
 

 4102(ى سالَى 11بةيانى ذمارة )
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كردنةوةى ) بةشى نةخؤشيةكانى جومطة و رِؤمـاتيزم (لـة نةخؤشـخانةى رزطـارى فيَركـارى و       -
 نةخؤشخانةى هةوليَرى فيَركارى سةربة بةرِيَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى هةوليَر  . 

 . 12/1/2012ت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريَ -
 
 

 د.رِيَكةوت محة رشيد كريم                                                                                                                   
 وةزيـرى تـةنـدروستى                                                                                                         

 مبسم اهلل الرمحن الرحي
 
 

 باسم الشعب
 العراق –برملان كوردستان 

 

 
 

 قـرار
 4152 ( لسنة51رقم )

 

 ( لسنة1( قانون انتخاب برملان كوردستان ـ العراق رقم )34( من املادة )2حلكم الفقرة  ) استنادًا

( لسنة 1ام الداخلي لربملان  كوردستان رقم )( من النظ43و  44املعدل ، واملادتني ) 1992
ة بتاريخ ( واملنعقد13يف جلسته املرقمة ) قرر برملان كوردستان ـ العراق املعدل، 1992

 : األتي 7/7/2113
 

 عضوية برملان كوردستان ـ العراق . ( من ينمولود مراد حمى الد قبول استقالة ) :أوالً
 ستان(وينشر يف اجلريدة الرمسية )وقائع كورد 7/7/2113ينفذ هذا القرار من تاريخ اقراره يف  :ثانياً

. 
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 يوسف حممد صادق                                                                                                    
 عراقرئيس برملان كوردستان ـ ال                                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 العراق –إقليم كوردستان 
 رئاسة االقليم      

 الرئيس         
 باسم الشعب

 4152( لسنة 7رقم ) قـرار
 –وفقا للصالحيات املمنوحة لنا يف الفقرة األوىل من املادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان 

العراق يف  –قررنا اصدار القرار الذى اصدره برملان كوردستان  2113( لسنة 1العــــراق رقم )
 :2113( لسنة 11حتت رقم ) 17/7/2113( يف 11جلسته املرقمة )

 4152( لسنة 51قرار رقم )

 .2113( لسنة 33إيقاف العمل بقرار برملان كوردستان ـ العراق رقم ) أوالً:
 .1992( لسنة 7راق رقم )إيقاف العمل بقرار برملان كوردستان ـ الع ثانياً:
امللغي الذي  1992( لسنة 7يعترب العقار العائد للمشمول بقرار برملان كوردستان رقم ) ثالثاً:

منحته اجلهات االدارية أو احمللية يف االقليم لغريه، أمالكًا مصادرة وال حيق ملالكه السابق مطالبة 
 ه أو أجر مثله أو تعويضه نقدًا أو عينًا.اجلهات احلكومية يف االقليم باستعادة العقار أو قيمت

ال حيق للمشمول بأحكام الفقرة )ثالثًا( من هذا القرار مطالبة من آلت اليه ملكية العقار بإعادة  رابعاً:
 العقار العائد له أو قيمته أو أجر مثله أو أي تعويض ناتج عنه.

 خامساً: 
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 ضة أمام القضاء أو اجلهات االدارية.تسري أحكام هذا القرار على كافة القضايا املعرو -1
بالنسبة للقرارات املكتسبة الدرجة القطعية، تلتزم احلكومة بتعويض املتضررين من مواطين اقليم  -2

 كوردستان ـ العراق عينًا أو نقدًا.
 على جملس الوزراء واجلهات ذات العالقة تنفيذ أحكام هذا القرار. سادساً:
 تبارًا من تأريخ صدوره، وينشر يف اجلريدة الرمسية )وقائع كوردستان(.ينفذ هذا القرار اع سابعاً:

 

 مـسعود بارزانــى                                                                                             
 رئيـــس اقليـم كوردستان ـ العـراق                                                                                              

 هةوليَر
 45  /8 /4152 

 االسباب املوجبة
( 33امللغي، وقرار رقم ) 1992( لسنة 7من أجل معاجلة اآلثار النامجة عن تنفيذ القرار رقم )

ل لربملان كوردستان، وبغية احملافظة على احلقوق املكتسبة لألشخاص، ولكي حيل حم 2113لسنة 
 امللغي، فقد شرع هذا القرار. 1992( لسنة 7القانون الذي أشار اليه القرار رقم )

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 
 

 باسم الشعب
 العراق –برملان كوردستان 

 

 
 

 قـرار
 4152 ( لسنة57رقم )

 
 

 1992( لسنة 1العراق رقم ) –( من النظام الداخلي لربملان كوردستان 33استنادًا حلكم املادة )
  -االتي : 2113/ 24/7منعقدة بتأريخ ـ( وال11املرقمة ) دل ، قرر برملان كوردستان جبلستهاملع

زاء كل إمؤشرة ـالعراق املدرجة امساؤهم ادناه اىل اللجان ال –مان كوردستان ـاضافة اعضاء برل اوالً :
 منهم :
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 ف عباس فتاح صاحل فتاح       جلنة االعمار واالسكان وعصرنة الري -1
 امني               جلنة الشؤون الصحة والبيئة   محةشريكو  -2

 

وينشر يف اجلريدة الرمسية )وقائع  24/7/2113يف ينفذ هذا القرار من تاريخ اقراره  :ثانياً
 .كوردستان(

 
 
 

 
 

 يوسف حممد صادق                                                                                                    
 رئيس برملان كوردستان ـ العراق                                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 

 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 العراق –إقليم كوردستان 
 رئاسة االقليم      

 الرئيس         
 باسم الشعب

 4152( لسنة 8رقم ) قـرار

 –وفقا للصالحيات املمنوحة لنا يف الفقرة األوىل من املادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان   
العراق يف  –قررنا اصدار القرار الذى اصدره برملان كوردستان  2113( لسنة 1العــــراق رقم )
 :2113( لسنة 11حتت رقم ) 24/7/2113( يف 11جلسته املرقمة )

 

 4152( لسنة 58رقم ) قرار
 اخلاص بقوات الداخلية واألمن 

 يتم حتريك القوات التابعة لوزارة الداخلية حتت إمرة وزارة الداخلية. أوالً:
 حظر األعالم احلزبية على األسلحة والقوات ووضع علم كوردستان حمل تلك األعالم. ثانياً:
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 .الثيشمةرطةد دفع رواتب وزارة دفع رواتب وزارة الداخلية يكون بع ثالثاً:
 توفري أجهزة التفتيش اخلاص للسيطرات لغرض تقويتها أكثر. رابعاً:

 على حكومة اإلقليم مكافأة أهالي الشهداء وعالج اجلرحى.  خامساً:
إعادة تنظيم وتوحيد األجهزة األمنية يف املناطق الكوردستانية املشرتكة واليت كانت قبل اآلن  سادساً:

 دارة إقليم كوردستان.خارج إ
 ( كيلومرت باعتبارها حدودًا جديدة.1131حفر خندق على امتداد الـ ) سابعاً:
والدفاع  الزيَرةظانىتوحيد رواتب ودوام وأمساء أجهزة الشرطة يف كوردستان على سبيل املثال ) ثامناً:

 والطواريء(.
 لتسهيل تنفيذ هذا القرار. على جملس الوزراء إصدار األنظمة والتعليمات الالزمة تاسعاً:
 يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القرار.ال عاشراً:

 على جملس الوزراء واجلهات ذات العالقة تنفيذ أحكام هذا القرار. حادي عشر:
 نشر يف اجلريدة الرمسية )وقائع كوردستان(.ذ هذا القرار من تاريخ إصداره ويينف ثاني عشر:

 

 مـسعود بارزانــى                                                                                             
 رئيـــس اقليـم كوردستان ـ العـراق                                                                                              

 هةوليَر
 45  /8 /4152 

 ب املوجبةاالسبا
بغية حتسني حياة ومعيشة قوات الداخلية واألمن وتنظيم شؤونها وتوفري مستلزماتها، فقد صدر هذا 

 القرار.
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 العراق –إقليم كوردستان 
 رئاسة االقليم      

 الرئيس         
 باسم الشعب

 4152( لسنة 9رقم ) قـرار

 –الفقرة األوىل من املادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان وفقا للصالحيات املمنوحة لنا يف 
العراق يف  –قررنا اصدار القرار الذى اصدره برملان كوردستان  2113( لسنة 1العــــراق رقم )
 حتت: 24/7/2113( يف 11جلسته املرقمة )

 4152( لسنة 59رقم ) قرار
 الثيشمةرطةخاص بقوات 
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 اول وزارة تصرف هلا الرواتب الشهرية.  رطةالثيشمةتكون وزارة  أوالً:
 . الثيشمةرطةتصرف خمصصات اخلطورة اخلاصة بقوات  ثانياً:
مع رواتب افراد القوى االمنية  الثيشمةرطةعلى حكومة االقليم حتقيق املعادلة بني رواتب  ثالثاً:

 واالمن الداخلي يف االقليم. 
( 11و 71، وباألخص وحدات )الثيشمةرطةقوات  على حكومة االقليم توحيد مجيع فصائل رابعاً:

خالل مدة ستة اشهر من تاريخ اصدار هذا  الثيشمةرطةكقوة وطنية ضمن تشكيالت وزارة 
 القرار. 

 . الثيشمةرطةجيب اعادة نظر يف ترفيع وترقية الرتب العسكرية لقوات  خامساً:
 .  الثيشمةرطةجيب توحيد نثرية وحدات قوات  سادساً:
 . الثيشمةرطةجيب عدم ابقاء من يتقاضى الراتب دون ان يداوم يف قوات  سابعاً:
 . الثيشمةرطةجيب توحيد وتنظيم اوقات الدوام وعطل قوات  ثامناً:
 جيب توحيد القوى االمنية يف املناطق الكوردستانية.  تاسعاً:
اليت وقعت يف ايدي جيب اعادة مجيع االسلحة واالعتدة واملستلزمات والتجهيزات العسكرية  عاشراً:

 . الثيشمةرطة، اىل وزارة 9/1/2113القوى املتعددة يف االقليم بعد احداث 
 بشكل افضل.  الثيشمةرطةجيب تأمني الوقود واملتطلبات الصحية وايصاهلا اىل قوات  حادي عشر:
 يف اوقاتها احملددة.  الثيشمةرطةتأمني اغذية صحية وايصاهلا اىل قوات  ثاني عشر:

 . الثيشمةرطةتأمني األسلحة واألعتدة الالزمة لقوات  شر:ثالث ع
الذين يستشهدون، وتقديم املساعدات املالية  للثيشمةرطةاقامة مراسيم تشريع رمسية مهيبة  رابع عشر:

 الالزمة لعوائلهم. 
منذ حلظة اصابتهم حلني  الثيشمةرطةتتحمل حكومة االقليم مسؤولية عالج املصابني من  خامس عشر:

 الالزمة هلم. اجلتهم، وتقديم املساعدات املاليةمع
من املناطق الكوردستانية اليت تتواجد فيها بعد  الثيشمةرطةوجوب عدم انسحاب قوات  سادس عشر:

 .9/1/2113احداث 
على حكومة االقليم بعد انتهاء االزمة املالية فى اقليم تنفيذ فقرات هذا القرار اليت  سابع عشر:

 ليًا.يتعذر تنفيذها حا
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 على جملس الوزراء اصدار االنظمة وتعليمات الالزمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.  ثامن عشر:
 اليعمل بأي نص قانونى او قرار يتعارض مع احكام هذا القرار.  تاسع عشر:

 جلهات ذات العالقة تنفيذ احكام هذا القرار. اعلى اجمللس الوزراء و عشرون:
 القرار اعتبارًا من تاريخ اصداره وينشر يف اجلريدة الرمسية )وقائع كوردستان( ينفذ هذا حادي وعشرون:

 
 

 مـسعود بارزانــى                                                                                             
 رئيـــس اقليـم كوردستان ـ العـراق                                                                                              

 
 هةوليَر

 45  /8 /4152 
 

 االسباب املوجبة
، وتنظيم شؤونها وتوفري مستلزماتها فقد صدر هذا  الثيشمةرطةبغية حتسني حياة ومعيشة قوات 

 القرار.  
 
 
 
 
 
 
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 
 

 باسم الشعب
 لعراقا –برملان كوردستان 

 

 
 أمـر

 4152 ( لسنة4رقم )
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وحكم  7/3/2113( الصادر بتأريخ  3العراق رقم )  –استنادًا اىل قرار  برملان كوردستان 
املعدل , يتوىل أعضاء  1992( لسنة1( من النظام الداخلي للربملان رقم)49( من املادة )4الفقرة)

 -ملهام املؤشرة ازاء كل منهم :الواردة امساؤهم يف اللجنتني الدائمتني للربملان أدناه ا
 جلنة الشؤون الصحية والبيئة : -1

 مقررة   شريين حسنى رمضان             
 

 جلنة محاية حقوق املستهلك :  -2
 رئيسًا          ماجد عثمان توفيق         

 

 

 

 يوسف حممد صادق                                                                                                     
 رئيس برملان كوردستان ـ العراق                                                                                                       

 

 

 

 

 رقابة املاليةالديوان 
 4/8/4106يف  64املرقم : 

( من قانون ديوان الرقابة 13( والفقرة ثالثا من املادة )22استنادًا اىل احكام الفقرة أوال من املادة )
وبناء على ما اقره جملس الرقابة املالية  يف  2111( لسنة 2العراق رقم ) -املالية القليم كوردستان 

 اصدرنا النظام اآلتي: 23/1/2113الفقرة )ثانيا( من حمضر اجللسة االوىل  املنعقدة يف 
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 4106( لسنة 0رقم )
 الداخليالنظام 

 العراق -لديوان الرقابة املالية القليم كوردستان 
 ( اهداف النظام :0املادة )

حيدد النظام التشكيالت اإلدارية الرئيسية للديوان ومهامها وعالقاتها التنظيمية كما يتضمن حتديد  
ا الديوان لتحقيق وتوزيع االنشطة االدارية واملالية والرقابية  على الدوائر واملديريات اليت يتكون منه

 اهدافه اليت وجد من اجلها  .
 ( املصطلحات والتعابري املستخدمة يف النظام :4املادة )

املصطلحات والتعابري املستخدمة يف هذا النظام هلا نفس الدالالت واملعاني املبينة يف )املادة االوىل(  
   2111( لسنة 2)العراق رقم  -من قانون ديوان الرقابة املالية القليم كوردستان 

 ( تشكيالت الديوان :3املادة )
جملس الرقابة املالية ويتألف من رئيس الديوان رئيسا ومن نائب رئيس الديوان واملدراء العامني  -اوال 

كأعضاء ويف حالة غياب الرئيس ينوب عنه نائبه أو من خيوله الرئيس من بني اعضاء اجمللس 
 رمسيا.

 رية واملالية والقانونية.دائرة الشؤون االدا -ثانيا 
 دائرة الشؤون الفنية والبحوث. -ثالثا 
دوائر التدقيق املركزية ويتم حتديد عددها واالنشطة القطاعية التابعة لكل منها وفقا حلجم  -رابعا 

 ومتطلبات العمل امليداني وبقرار من اجمللس .
 دوائر تدقيق احملافظات. -خامسا 
 مكتب رئيس الديوان. -سادسا 
 قسم االعالم والعالقات العامة. -سابعا 
 قسم الرقابة الداخلية. -ثامنا 

 تشكيالت دائرة الشؤون االدارية واملالية والقانونية ومهامها : (6املادة  )

 -مديرية املوارد البشرية وتتوىل مايأتي: -اوال
 اعداد مالك الديوان و توصيف وظائفه بالتنسيق مع الدوائر واالقسام االخرى.  -أ 
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 االعالن عن الوظائف الشاغرة واستقطاب املؤهلني اليها وتنفيذ اجراءات تعيينهم . -ب 
اصدار االوامر املتعلقة بشؤون املنتسبني كمنح االجازات والرتفيع واحتساب اخلدمة و العالوة و  -ج 

 املخصصات وااليفاد والنقل والتنسيب واملكافآت وتوجيه العقوبات االنضباطية وغريها .
 يق استمارات طلب اصدار اهلويات اخلاصة مبنتسيب الديوان.تدقيق وتصد -د 
 تنظيم ومتابعة اجناز املعامالت التقاعدية ودفاتراخلدمة ملوظفي الديوان احملالني اىل التقاعد. -ه 
 املندرجةضمن واجبات املديرية املنتسبني بشؤون لقةوالسجالت وقاعدة البيانات املتعتنظيم االضابري -و 

 -املالية وتتوىل ما يأتي: مديرية الشؤون -ثانيا
 اعداد وتنفيذ املوازنتني اجلارية واالستثمارية للديوان بالتنسيق مع الدوائر واالقسام ذات العالقة. -أ 
 تنظيم مستندات الصرف والقيد والقبض وتثبيتها يف السجالت احملاسبية ذات العالقة. -ب 
 اعداد موازين املراجعة واجلداول الشهرية امللحقة بها. -ج 
 الت املوجودات الثابتة وادامتها .مسك سج -د 
 غيلية وفقا للموازنةاملخصصة هلادوائر تدقيق احملافظات الغراض تغطية نفقاتها التش متويل حسابات -ه 
 اعداد تقرير بالتغيريات الشهرية احلاصلة على رواتب وخمصصات واجور املنتسبني يف الديوان. -و 
رفا فيها مبا يف ذلك اعداد الكلف التخمينية تهيئة مستلزمات تنظيم العقود اليت يكون الديوان ط -ز 

 ووثائق املناقصات واالعالنات ورصد التخصيصات املالية الالزمة هلا .
ارشفة القوانني واالنظمة والتعليمات املتعلقة بالعقود احلكومية وتصنيف املقاولني والشركات الذين  -ح 

 يتم التعامل معهم.
 ات للنشاطات املندرجة ضمن مهام املديرية . تنظيم االضابري والسجالت وقاعدة البيان  -ط 

 -مديرية اخلدمات االدارية وتتوىل ما يأتي: -ثالثا
 توفرياحتياجات الديوان من القرطاسية واالثاث واالجهزة وخزنها والسيطرة على حركة تداوهلا. -أ 
 تنظيم شؤون الطبع واالستنساخ واجهزة االتصال املختلفة وصيانتها. -ب 
 توثيق املراسالت العادية و االشراف على موزعي الربيد املعتمدين للديوان.تسلم واصدار وحفظ و -ج 
 تنظيم شؤون وسائط النقل وصيانتها وتأمني الوقود هلا. -د 



  

 

( 011ذمارة )                                                                              –20 –                                                                         8102/ 2/ 82
 العدد

اعداد املخططات والكشوفات اهلندسية واالشراف على مبنى الديوان واجراء الصيانة الدورية  -ه 
 والوقائية للمحافظة عليه وتأمني نظافته.

ت الدفاع املدني و احلماية االمنية  ملقر الديوان واملواقع التابعة له ومتابعة مدى تهيئة مستلزما -و 
 التزام احلراس بتنفيذ الواجبات املكلفني بها.

 تنظيم دخول وخروج املنتسبني واملراجعني اىل ابنية الديوان. -ز 
 .ية اليت يقيمها الديوانت التدريبوالدورا مترات والندوات واللقاءات والورشتأمني مستلزمات الضيافة للمؤ -ح 
ترمجة ماحيال اليه من الكتب والعقود او اية وثائق  من واىل اللغة الكوردية او العربية او  -ط 

 االنكليزية وحسب مقتضى احلاجة .
 تقديم خدمات الرتمجة الفورية يف االجتماعات اليت يعقدها الديوان او اليت يشارك فيها.  -ي 
ان االلكرتونية باللغات االجنبية بالتنسيق مع مركز احلاسبة تقديم خدمات الرتمجة ملواقع الديو -ك 

 االلكرتونية.
 .تنظيم االضابري والسجالت وقاعدة البيانات للنشاطات املندرجة ضمن مهام املديرية -ل 

 :مديرية متابعة املخالفات والشؤون القانونية وتتوىل ما يأتي -رابعا

عن املخالفة املالية املشخصة يف التقارير الرقابية  اختاذ مايلزم من االجراءات حبق املوظف املسؤول -أ 
 .املصادق عليها ومتابعة تصفيتها

القيام باملخاطبات الالزمة الخبار رئاسة االدعاء العام او هيئة النزاهة الختاذ االجراءات القانونية  -ب 
 .بشأن املخالفات املالية اليت تشكل جرمية يعاقب عليها القانون

اجلاري وامللف الدائم ) للمخالفات املالية اليت يطلب التحقيق فيها اليت من تنظيم وادامة امللف  -ج 
املمكن ان تقع ضمن اجلرائم املالية ( للدوائر اخلاضعة للرقابة واقرتاح غلق التقارير بعد تنفيذ مجيع 

 ماورد فيها.
للجان التحقيقية يف ابداء املشورة القانونية وتدقيق مشاريع القوانني واالنظمة والتعليمات و حماضر ا -د 

 .املسائل اليت تعرض عليه
املساهمة يف عضوية اللجان التحقيقية املشكلة يف الديوان حسب مقتضى احلاجة وبتكليف من  -ه 

 رئيس الديوان.
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متثيل الديوان امام اجلهات القضائية ومتابعة اجراءات تنفيذ االحكام والقرارات الصادرة لصاحله   -و 
 لدى الدوائر املختصة.

 .ادامة الوثائق والسندات اخلاصة باملمتلكات العقارية للديوانحفظ و -ز 
 .تنظيم العقود والتعهدات والكفاالت ذات العالقة بالديوان -ح 
 تنظيم االضابري والسجالت وقاعدة البيانات للنشاطات املندرجة ضمن مهام املديرية.  -ط 

 ملديرالعام واية مهام يكلفه بهااوىل تنظيم شؤون مواعيد ومراسالت وتت سكرتارية رئيس الدائرة -خامسا
 تشكيالت دائرة الشؤون الفنية والبحوث ومهامها: (5املادة  )

 -مديرية البحوث وتقييم االداء وتتوىل ما يأتي : -اوال
 املساهمة يف تطوير املعايري احملاسبية واعداد وتعميم ادلة العمل الرقابي على تشكيالت الديوان. -أ 
مات واالنظمة والقوانني ذات االنعكاس املالي واالداري وابداء املساهمة يف مراجعة التعلي -ب 

 املالحظات حوهلا .
تقديم االستشارات واالجابة على االستفسارات املوجهة هلا يف اجملاالت املالية واحملاسبية واالقتصادية  -ج 

 من داخل الديوان او خارجه.
 ت واملعايري املعتمدة هلذا الغرض.اعداد تقارير تقويم االداء املتخصص وفقا للقواعد واملؤشرا  -د 
 اختاذ االجراءات الالزمة لالستعانة بالفنيني واخلرباء من خارج الديوان وفقا ملتطلبات العمل. -ه 
 مجع البيانات والتقارير الالزمة النعقاد املؤمترات او الندوات اليت يقيمها الديوان او يشارك فيها. -و 
 ة يف املؤمترات واللقاءات العلمية احمللية اوالدولية .ابداء الرأي يف الدراسات والبحوث املشارك -ز 
 تنظيم االضابري والسجالت وقاعدة البيانات للنشاطات املندرجة ضمن مهام املديرية.  -ح 

 -مديرية التدريب والتطويراملهين وتتوىل املهام االتية: -ثانيا
 .املتطلبات العلمية لتنفيذهاني اعداد اخلطط السنوية واالسرتاتيجية لتدريب وتطوير املنتسبني وتأم -أ 
 تنظيم عملية االستعانة باحملاضرين او املدربني من داخل الديوان او من خارجه. -ب 
 متابعة الربامج والفرص التدريبية داخل األقليم وخارجه وتنظيم مشاركات املنتسبني فيها. -ج 
 ان للتدريب الصيفي.االشراف على التدريب امليداني لطالب املعاهد واجلامعات املنسبني اىل الديو -د 
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تنظيم دورات تدريبية ملوظفي الدوائر اخلاضعة لرقابة الديوان او من القطاع اخلاص يف اجملاالت ذات  -ه 
 الصلة مبهام الديوان.

املساهمة يف عقد املؤمترات وورش العمل واالجتماعات العلمية احمللية والدولية اليت يتقرر اقامتها  -و 
 يف اقليم كوردستان.

اءات املالئمة لرقابة النظري مع االجهزة العليا للرقابة املالية االقليمية والدولية وتنظيم اختاذ االجر -ز 
 العالقات العلمية واملهنية معها.

تنظيم العالقات اخلارجية للديوان باملنظمات واالحتادات املناظرة االقليمية والدولية وتنظيم  -ح 
 املراسالت معها.

 ثها بشكل مستمر.ادارة وتنظيم مكتبة الديوان وحتدي -ط 
 تنظيم االضابري والسجالت وقاعدة البيانات للنشاطات املندرجة ضمن مهام املديرية. -ي 

 -مديرية التخطيط واملتابعة والنظم االلكرتونية وتتوىل ما يأتي: -ثالثا
مجع وتبويب ومعاجلة البيانات االحصائية واعداد التقارير املتعلقة بانشطة الرقابة وموازنة الديوان  -أ 

 كذلك بالسياسات املالية واالقتصادية القتصاد اقليم كوردستان والعراق.و
 مجع وتنسيق املعلومات والبيانات الالزمة العداد وتوحيد اخلطط والتقارير املتنوعة للديوان . -ب 
 اعداد اخلطة السنوية والفصلية للديوان وعرضها على اجمللس القرارها. -ج 
لتشكيالت االدارية الواردة يف هذا النظام وحتديثه وفقا اعداد اهليكل التنظيمي للديوان وفقا ل -د 

 لقرارات اجمللس.
التنسيق بني دوائر التدقيق يف احملافظات وبني تشكيالت الديوان املركزية مبا يضمن التكامل  -ه 

 والتوافق يف توقيتات تنفيذ اخلطط واالعمال الرقابية.
املمكن تصنيفها من فئة املخالفات االدارية  تنظيم وادامة امللف اجلاري وامللف الدائم )للمخالفات -و 

اوالشكلية او االخطاء احلسابية البسيطة غري العمدية( للدوائر اخلاضعة للرقابة واقرتاح غلق 
 التقارير بعد تنفيذ مجيع ماورد فيها

اعداد  التقرير السنوي للديوان بعد استخالص وتوحيد كافة التقارير املالية املصادق عليها  -ز 
 ق مع دوائر التدقيق املركزية ودوائر تدقيق احملافظات ومكتب رئيس الديوان. بالتنسي
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تشغيل النظم والربامج االلكرتونية اخلاصة بالشؤون االدارية والفنية واملالية للديوان ونصب وصيانة  -ح 
 احلواسيب واالجهزة الالزمة هلا.

االتصاالت اهلاتفية ونظام االرشفة تنظيم وادارة الربيد االلكرتوني وصيانة الشبكات املستخدمة يف  -ط 
 ( والدوائر التلفزيونية املغلقة.EDMSااللكرتونية )

املساهمة يف تدريب املنتسبني يف الديوان وخارجه على تقنيات استخدام احلاسبات يف اجملاالت  -ي 
 االدارية والرقابية.

 ديرية. تنظيم االضابري والسجالت وقاعدة البيانات للنشاطات الواقعة ضمن مهام امل -ك 
سكرتارية رئيس الدائرة وتتوىل تنظيم شؤون مواعيد ومراسالت  املدير العام واية مهام يكلفه  -رابعا

 بها.
 مهام قسم االعالم والعالقات العامة :( 4املادة  )

 التعريف باعمال الديوان اعالميا وتأمني االتصال مع الصحافة واالجهزة االعالمية  املختلفة. -اوال
صدار النشرات واجملالت الدورية  للتعريف بنشاطات الديوان وطبيعة عمله بالتنسيق مع دائرة ا -ثانيا

 الشؤون الفنية والبحوث.
التهيئة االعالمية لعقد املؤمترات واالجتماعات واللقاءات العلمية والتدريبية احمللية اليت يتقرر  -ثالثا

 ان.اقامتها بالتنسيق مع االقسام املختصة يف مقر الديو
 القيام مبهام التشريفات وتنظيم االجراءات اخلاصة مبراسيم استقبال الضيوف واملسؤولني. -رابعا

تصميم وطبع اهلويات التعريفية للمنتسبني يف الديوان بالتنسيق مع اجلهات املختصة  -خامسا
وموافقة وباالستناد على احلالة الوظيفية والبيانات املصدقة من قبل مديرية املوارد البشرية 

 رئيس الديوان.
 مهام قسم الرقابة الداخلية: (7املادة  )

تدقيق معامالت الصرف والقبض والقيود اليومية والتأكد من سالمتها من الناحية القانونية  -اوال
 ومدى مطابقتها النظمة احلسابات والتعليمات املالية قبل الصرف.

 قتة والدائمة واملوقوفة والنقد يف الصندوق.مراقبة وتدقيق حركة السلف واالمانات املؤ -ثانيا
متابعة اعمال جلان جرد املوجودات الثابتة واملخزنية واالجراءات املتخذة بشأنها وفحص  -ثالثا

 املطابقات الشهرية للحسابات اجلارية لدى املصارف واملطابقة اليومية مع الصندوق.
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لدوائر التدقيق يف احملافظات واالقسام االخرى ذات  القيام بالزيارات التفتيشية واجلرد املفاجيء -رابعا
 العالقة.

 تدقيق العقود املربمة مع الديوان ونتائج تنفيذها. -خامسا
تدقيق موازين املراجعة الشهرية واالستمارات املعدة للحاسبة بشأن رواتب املوظفني  -سادسا

 وخمصصاتهم.
 مكتب رئيس الديوان: (8املادة  )

ديوان موظف ال تقل درجته عن مدير وحاصل على شهادة جامعية اولية ومن يدير مكتب رئيس ال
 -ذوي اخلربة والكفاءة ويتوىل املكتب املهام التالية:

تسلم واصدار وحفظ وتوثيق املراسالت السرية مع تنظيم كافة املراسالت اخلاصة اليت ترد اىل  -اوال   
 تصدر عنه وتنسيق مواعيد اجتماعاته ومقابالته.رئيس الديوان  ومتابعة االوامر واملخاطبات اليت 

 .القيام مبهام سكرتارية جملس الرقابة املالية واعداد حماضرجلساته ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته -ثانيا 
العراق  -تنظيم املخاطبات االدارية اواملتعلقة بالتقارير الرقابية مع رئاسة برملان كوردستان  -ثالثا   

 الوزراء وهيئة النزاهة . ورئاسة جملس
 متابعة نتائج االدعاءات واللجان واملهام اخلاصة اليت يكلف بها الديوان . -رابعا 

 تنفيذ املهام والواجبات االخرى اليت يكلف بها من قبل رئيس الديوان. -خامسا
 تشكيالت دوائر التدقيق املركزية ودوائر تدقيق احملافظات ومهامها : (9املادة  )

ظف بعنوان مدير عام يرأس كل دائرة من دوائر التدقيق املركزية ودوائر تدقيق احملافظات مو -اوال
 بعنوان معاون مدير عام    . ويعاونه موظف

يشرتط يف من يعني بعنوان مدير عام احدى دوائر التدقيق او معاون املدير العام لشؤون الرقابة  -ثانيا
وس يف احملاسبة او  احدى العلوم املالية ومن ذوي اخلربة فيها ان يكونا من محلة شهادة البكلوري

 ويفضل يف هذا اجملال من له شهادة عليا يف احملاسبة القانونية او احدى العلوم  ذات الصلة . 
تتوىل دوائر التدقيق املركزية ممارسة وتنفيذ العمل الرقابي قطاعيا يف اجلهات اخلاضعة لسلطتها  -ثالثا

ت التنظيمية الرئاسية و الوزارية واملديريات العامة واالجهزة املستقلة املوجودة الرقابية للمستويا
 حصرا يف عاصمة االقليم.
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تتوىل دوائر التدقيق يف احملافظات ممارسة وتنفيذ العمل الرقابي جغرافيا يف اجلهات اخلاضعة  -رابعا
لتنظيمية احمللية وتتضمن جمالس لسلطتها الرقابية ضمن الرقعة اجلغرافية املتعلقة بها للمستويات ا

احملافظات وكافة الدوائرواملؤسسات واالحتادات والنقابات وغريها على مستوى مراكز احملافظات 
 واالقضية والنواحي التابعة هلا.

ع مقرها ضمن جممع مركز تشكيالت دوائر التدقيق املركزية ودوائر تدقيق احملافظات اليت يق -خامسا
 .الديوان

 هاز االداري للدوائر التدقيقية الواقعة ضمن هذه الفئة على سكرتارية رئيس الدائرة يقتصر اجل -أ 
تتالف كل دائرة تدقيقية من العدد الكايف واملؤهل من اهليئات الرقابية الالزمة العداد خطط  -ب 

ايري العمل وتنفيذها وكتابة التقارير الالزمة وفقا ملتطلبات العمل امليداني والقواعد واالعراف واملع
 واالدلة املعتمدة يف جمال الرقابة املالية وترتبط مباشرة مبعاون مدير عام الدائرة.

يراس كل هيئة رقابة موظف اليقل عنوانه عن رئيس هيئة ويعاونه عدد من املوظفني ممن تتوفر   -ج 
 فيهم الشروط املطلوبة يف عمل الرقابة املالية.

لفئة احتياجاتها من اخلدمات االدارية واحملاسبية تتلقى الدوائر التدقيقية الواقعة ضمن هذه ا -د 
 والفنية من التشكيالت ذات العالقة املوجودة يف مقر الديوان . 

تتكون دوائر تدقيق احملافظات اليت يقع مقرها خارج مركز الديوان من التشكيالت املبينة  -سادسا 
 ادناه ومتارس االنشطة واملهام املبينة ازاء كل منها:

 -ات الرقابية :اهليئ -0

تتضمن كل دائرة من العدد الكايف واملؤهل من اهليئات الرقابية الالزمة العداد خطط العمل  -أ 
وتنفيذها وكتابة التقارير الالزمة وفقا ملتطلبات العمل امليداني والقواعد واالعراف واملعايري واالدلة 

 ائرة.املعتمدة يف جمال الرقابة املالية وترتبط مبعاون مدير عام الد
يراس كل هيئة رقابة موظف اليقل عنوانه عن رئيس هيئة ويعاونه عدد من املوظفني ممن تتوفر  -ب 

 فيهم الشروط املطلوبة يف عمل الرقابة املالية.
يراعى يف تشكيل اهليئات ختصصات وخربات اعضائها ومبا يتالئم مع املهام القطاعية والنوعية  -ج 

 املكلفني بها .
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يت حيددها اجمللس خبصوص انواع التقارير اليت يتم اعدادها واليات التنفيذ تتبع اهليئات االطر ال -د 
 اخلاصة لكل منها.

 -مديرية املوارد البشرية واخلدمات االدارية : -4
اقرتاح مالك الدائرة و توصيف وظائفه وتنظيم اجراءات التعيني وكافةاملخاطبات واالوامر االدارية  -أ 

 لة على التقاعد  وادامة السجالت واالضابرياخلاصة بها.املتعلقة بشؤون املنتسبني واالحا
تقديم خدمات الطبع واالستنساخ واالتصاالت وصيانة االبنية وتوفرياحتياجات الدائرة من  -ب 

القرطاسية واالثاث واالجهزة واالدوات ووسائط النقل وخزنها والسيطرة على حركة تداوهلا 
 وصيانتها.

 واصدار وحفظ املراسالت العادية وتوثيقها .االشراف على موزعي الربيد وتسلم  -ج 
تنظيم عملية دخول وخروج املنتسبني والزوار يف الدائرة وتهيئة وتأمني وصيانة مستلزمات الدفاع  -د 

 املدني و احلماية االمنية هلا.
تأمني مستلزمات الضيافة للمؤمترات والندوات واللقاءات والورش والدورات التدريبية اليت تقيمها  -ه 

 ة.الدائر
تقديم خدمات الرتمجة الفورية يف االجتماعات و ترمجة ماحيال اليها من كتب وعقود او اية وثائق   -و 

 من واىل اللغة الكوردية او العربية او االنكليزية وحسب مقتضى احلاجة .
تنظيم االضابري والسجالت وقاعدة البيانات للنشاطات املندرجة ضمن مهام الدائرة و ارشفة  -ز 

 نظمة والتعليمات املتعلقة بنطاق عملهاالقوانني واال
 -مديرية الشؤون املالية : -3

 اعداد املوازنتني اجلارية واالستثمارية للدائرة ورفعها اىل الديوان لغرض االقرار والتوحيد. -أ 
 تنظيم مستندات الصرف والقيد والقبض وتثبيتها يف السجالت ذات العالقة. -ب 
 رية امللحقة بها .اعداد موازين املراجعة واجلداول الشه -ج 
 مسك سجالت املوجودات الثابتة وادامتها. -د 
 اعداد تقرير بالتغيريات الشهرية احلاصلة على رواتب وخمصصات واجور املنتسبني يف الدائرة. -ه 
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تهيئة مستلزمات تنظيم العقود اليت تكون الدائرة طرفا فيها وفقا للصالحيات املخولة هلا من   -و 
ت ابرامها مبا يف ذلك اعداد الكلف التخمينية ووثائق املناقصات رئيس الديوان واستكمال متطلبا

 واالعالنات ورصد التخصيصات املالية الالزمة هلا .
ارشفة القوانني واالنظمة والتعليمات املتعلقة بالعقود احلكومية وتصنيف املقاولني والشركات الذين  -ز 

 يتم التعامل معهم.
 ات للنشاطات املندرجة ضمن مهام املديرية.  تنظيم االضابري والسجالت وقاعدة البيان -ح 

 :مديرية متابعة املخالفات والشؤون القانونية  -6
 ابداء املشورة القانونية واملساهمة يف تطوير االنظمة والتعليمات  -ط 
والقرارات الصادرة لصاحل متثيل الدائرة امام اجلهات القضائية ومتابعة اجراءات تنفيذ االحكام  -ي 

 .الديوان
االجابات والقيام باملخاطبات االدارية  الالزمة مباشرة مع الدوائر املعنية يف احلدود  متابعة -ك 

اجلغرافية او القطاعية للسلطة الرقابية املمنوحة هلا للحاالت واملالحظات االدارية والشكلية 
 .واالنضباطية 

ة او القطاعية للسلطة متابعة االجابات والقيام باملخاطبات االدارية الالزمة يف احلدود اجلغرافي  -ل 
الرقابية املمنوحة مع دواوين الوزارات املعنية واجلهات القضائية ذات العالقة للحاالت اليت ميكن 
ان تدخل ضمن فئة املخالفات واجلرائم املالية على ان تكون التقارير الرقابية او التحقيقية ذات 

 العالقة مصادق عليها من قبل اجمللس.
ف اجلاري وامللف الدائم ) للمخالفات املالية اليت يطلب التحقيق فيها واليت من تنظيم وادامة املل  -م 

املمكن ان تقع ضمن فئة اجلرائم املالية ( للدوائر اخلاضعة للرقابة واقرتاح غلق التقارير بعد تنفيذ 
 مجيع ماورد فيها وحسب الصالحيات املخولة ملدير عام الدائرة. 

ق املوظف املسؤول عن املخالفة املالية املشخصة يف التقارير الرقابية اقرتاح االجراءات املناسبة حب -ن 
 .املصادق عليها ومتابعة تصفيتها

تنظيم وتصديق العقود والتعهدات والكفاالت ذات العالقة بالدائرة ووفقا للصالحيات املخولة  -س 
  ملدير عام الدائرة.
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 .واالوليات املتعلقة بهامتابعة االمالك واالراضي العائدة للدائرة وحفظ الوثائق  -ع 
تنظيم االضابري والسجالت وقاعدة البيانات للنشاطات املندرجة ضمن مهام الدائرة و ارشفة  -ف 

 القوانني واالنظمة والتعليمات املتعلقة بنطاق عملها .
 مديرية التخطيط واملتابعة و الشؤون الفنية : -5

ميم ادلة العمل الرقابي ومعايريتقييم االداء تقديم االستشارات يف اجملاالت املالية واحملاسبية وتع -أ 
 على تشكيالت الدائرة واملساهمة يف تطويرها.

اقرتاح اخلطط السنوية واالسرتاتيجية لتدريب وتأهيل املنتسبني وتأمني مستلزمات تنفيذها   -ب 
االقليمية ومتابعة النشاطات املتعلقة باملؤمترات او الندوات واللقاءات العلمية والتدريبية احمللية او

 والدولية و اقرتاح سبل املساهمة واالستفادة منها.  
تقديم التسهيالت ومتابعة التدريب العملي او امليداني يف الدائرة لطالب املعاهد والكليات ذات  -ج 

 العالقة.
تنظيم دورات تدريبية ملوظفي الدوائر اخلاضعة لرقابة الدائرة او املنتسبني يف القطاع اخلاص يف  -د 

 احملاسبية والرقابية. اجملاالت
تقديم خدمات تشغيل النظم والربامج االلكرتونية وفحص ونصب وصيانة احلواسيب واالجهزة  -ه 

 االلكرتونية االخرى .
مجع وتبويب ومعاجلة البيانات املتعلقة باملؤشرات املالية للدوائر اخلاضعة لرقابة الدائرة حسب  -و 

 خيدم مهام الرقابة والتدقيق بالتنسيق.القطاعات االقتصادية وعرضها بشكل تقارير مبا 
 اقرتاح مؤشرات اخلطة السنوية والفصلية للدائرة. -ز 
تنظيم وادامة امللف اجلاري وامللف الدائم )للمخالفات املمكن تصنيفها من فئة املخالفات االدارية  -ح 

ح غلق اوالشكلية او االخطاء احلسابية البسيطة غري العمدية( للدوائر اخلاضعة للرقابة واقرتا
 التقارير بعد تنفيذ مجيع ماورد فيها وحسب الصالحيات املخولة ملدير عام الدائرة.

 اعداد خمطط اهليكل التنظيمي للدائرة ومتابعة التغيريات احلاصلة عليه. -ط 
اعداد التقرير السنوي للدائرة بعد استخالص وتوحيد كافة التقارير املالية املصادق عليها ورفعها  -ي 

 ن الفنية والبحوث يف املوعد احملدد يف خطة اجمللس. اىل دائرة الشؤو
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 تنظيم االضابري والسجالت وقاعدة البيانات للنشاطات الواقعة ضمن مهام املديرية. -ك 
 مديرية التدقيق الداخلي : -4

تدقيق معامالت الصرف والقبض والقيود اليومية  والتأكد من سالمتها من الناحية القانونية  -أ 
 مة احلسابات والتعليمات املالية قبل الصرفومدى مطابقتها النظ

 مراقبة وتدقيق حركة السلف واالمانات املؤقتة والدائمة والنقد يف الصندوق. -ب 
متابعة اعمال جلان جرد املوجودات الثابتة واملخزنية واالجراءات املتخذة يف شأنها وفحص املطابقات  -ج 

 مية مع الصندوق.الشهرية للحسابات اجلارية لدى املصارف واملطابقة اليو
 تدقيق العقود املربمة مع الدائرة واجراءاتها ونتائج تنفيذها. -د 
 تدقيق موازين املراجعة الشهرية واالستمارات املعدة للحاسبة يف شأن رواتب املوظفني وخمصصاتهم. -ه 

 مكتب رئيس الدائرة:  -7
عية اولية ومن يدير مكتب رئيس الدائرة موظف ال تقل درجته عن مدير وحاصل على شهادة جام

 ذوي اخلربة والكفاءة ويتوىل املكتب املهام التالية
 تسلم واصدار وحفظ وتوثيق املراسالت واالوامر اخلاصة و السرية الواردة اىل املكتب. -أ 
 تنسيق مواعيد واجتماعات ومقابالت رئيس الدائرة.  -ب 
وء استخدام االموال العامة متابعة االدعاءات الواردة اىل الدائرة واحلاالت املتعلقة بالفساد او س -ج 

او اي جتاوز مالي تكتشفه الدائرة وارساهلا اىل رئيس الديوان حسب مقتضى احلال والصالحية 
 املخولة له ومتابعة النتائج اليت ترتتب عليها.

التعريف باعمال الدائرة اعالميا وتامني االتصال مع الصحافة واالجهزة العالمية املختلفة وحبدود  -د 
 عالمية احملددة من رئاسة الديوان.السياسة اال

 تنفيذ املهام والواجبات االخرى اليت يكلف بها من قبل رئيس الدائرة. -ه 
 ( التشكيالت املرتبطة برئيس الديوان مباشرة:01املادة  )

 ( من هذا4نصوص عليها يف املادة )ترتبط مباشرة برئيس الديوان كافة الدوائر واملكاتب واالقسام امل
 النظام .

 ( معاوني رؤساء الدوائر ومدراء املديريات:00ملادة  )ا
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( من هذا النظام موظف بعنوان 4يعاون مدير عام كل دائرة من الدوائر املذكورة يف املادة ) -اوال 
 معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية يف االقل ومن ذوي اخلربة واالختصاص.

وائر التدقيق املركزية ودوائر تدقيق احملافظات االسهام يف وضع يتوىل معاون املدير العام يف د -ثانيا
وتنظيم وتنسيق خطط الرقابة والتدقيق للدائرة اليت يعمل فيها ومتابعة مراحل اجنازها وتوفري 

 املعلومات والبيانات االحصائية الالزمة هلا. 
ام يف وضع وتنظيم وتنسيق اخلطط يتوىل معاون املدير العام يف الدوائر االدارية والفنية االسه -ثالثا

 االدارية واملالية والفنية للدائرة اليت يعمل فيها ومتابعة مراحل اجنازها  .
يدير كل تشكيل اداري وهيئة رقابية ورد يف هذا النظام  موظف التقل درجته عن مدير حاصل  -رابعا

 .على شهادة جامعية اولية يف االقل ومن ذوي اخلربة يف جمال اختصاصة 
جيوز استمرار املوظفني املكلفني برئاسة املديريات واهليئات الرقابية قبل نفاذ احكام هذا النظام  -خامسا

يف مواقعهم استثناء من احكام الفقرة رابعا اعاله وفقا ملقتضيات العمل على ان يكونو من 
 ذوي اخلربة والكفاءة.

 نفاذ النظام:( 04املادة  )
 صدوره وينشريف جريدة وقائع كوردستان .ينفذ هذا النظام من تاريخ 

 خالد هادي اجلاوشلي                                                                                                           
 رئيس ديوان الرقابة املالية                                                                                                              
 العراق –القليم كوردستان                                                                                                               


