هةريَمى كوردستان – عيَراق
كؤمسيؤنى باآلى سةربةخؤى هةلَبذاردن و رِاثرسيى
ئةجنومةنى كؤمسياران
ذمارة  22 :لة 2105/5/6

َبذاردن و
َثشت بةبرِطةى (يةكةم)ى ماددةى ( )61لةياساى كؤمسيؤنى باآلى سةربةخؤى هةل
ثال
َى  ،4164برِيارماندا ئةم ثةيرِةوةى الى خوارةوة دةربكةين:
رِاثرسيى ذمارة ()4ى سال
ثةيرِةوى ذمارة ()0ى سالَى 2105
ثةيرِةوى ناوخؤى ئةجنومةنى كؤمسيارانى كؤمسيؤنى باآلى سةربةخؤى هةلَبذاردن و رِاثرسيى
ماددةى يةكةم:

ئةجنومةنى كؤمسياران لة ( )9ئةندام ثيَكديَت  .ئةندامةكانى بةثيَى ياساى كؤمسيؤنى باآلى
َى  4164لةاليةن ثةرلةمانى كوردستانةوة
َبذاردن و رِاثرسيي ذمارة ()4ى سال
سةربةخؤى هةل
َدةستيَت بةسةر ثةرشتى و ضاوديَرى و بةدواداضوونى كارى كارطيَرِى
َدةبذيَردريَن .ئةجنومةن هةل
هةل
َبذاردنةكان و ثيَكهيَنانى ليذنة هةميشةيى و كاتيةكان  ،بةثيَى ياسا كارو دةسةآلتةكانى جيَبةجىَ
هةل
دةكات ،ئةجنومةن دةتوانيَت بةثيَى ثيَويست بةشيَك لةدةسةآلتةكانى بدات بة كارطيَرِى
َبذاردنةكان.
هةل
ماددةى دووةم:

َبذاردن و رِاثرسيى
يةكةم :ئةجنومةنى كؤمسياران باآلترين دةسةآلتة لةكؤمسيونى باآلى سةربةخؤى هةل
دووةم :بةرثرسياريَتى سةرؤك و جيَطرةكةى و ئةندامانى ئةجنومةن لةبةردةم ثةرلةماندا ثيَكةوةيى
(تضامين) و كةسيية.
سيَيةم :دواى سويَندخواردنى ياسايى ،ئةندامانى ئةجنومةن لة ماوةيةك ،كة لة ( )61رِؤذ زياتر
نةبيَت ،يةكةمني كؤبونةوةى خؤيان طريَدةدةن ،كؤبونةوةكة بةسةرؤكايةتى بةتةمةنرتين ئةندام
بةرِيَوةدةبريَت و تيَيدا سةرؤكى ئةجنومةن ،جيَطرى سةرؤكى ئةجنومةن ،برِياردةرى ئةجنومةن و
َدةبذيَريَت.
َبذاردنةكان بةدةنطى زؤرينةى  3\4ى ئةندامانى هةل
سةرؤكى كارطيَرِى هةل
ضوارةم :لةكاتى دةستلةكاركيَشانةوةى هةر يةك لة(سةرؤكى ئةجنومةن ،جيَطرى سةرؤكى ئةجنومةن،
َبذاردنةكان) لةثؤستةكةى ،دةبيَت نوسراويَكى
برِياردةرى ئةجنومةن و سةرؤكى كارطيَرِيى هةل
فةرمى سةبارةت بةوازهيَنانى لةثؤستةكةى لةرِيَطاى سةرؤكى ئةجنومةنةوة ئاراستةى ئةجنومةن
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بكات  ،بةمةرجيَك لةوادةى ( )91رِؤذ ثيَش رِؤذى دةنطدان و ( )11رِؤذ دواى رِؤذى دةنطدان
نةبيَت .ئةوكات  ،دةبيَت زؤرينةى رِةهاى ئةندامانى ئةجنومةن رِةزامةندى لةسةر
دةستلةكاركيَشانةوةكةى بدات  ،داواكارى وازهيَنانةكة ثاش ( )61رِؤذ كارى خؤى دةكات،
ئةطةر كةسى دةستلةكاركيَشاوة لةداواكةى ثةشيمان نةبوويةوةو ئةجنومةنيش هيض برِياريَكى
نةدا .دةبيَت لةماوةى ( )61رِؤذدا ثؤستةكةى بة يةكيَك لةئةندامانى ئةجنومةن ثرِبكريَتةوة،
بةثيَى برِطةى (سيَيةم)ى ئةم ماددةية.
ثيَنجةم :كؤبونةوةكانى ئةجنومةن دوو جؤرن:
 -6كؤبونةوة ئاساييةكان كة بةالنى كةمةوة لة مانطيَكدا يةكجار ئةجنام دةدريَت.
 -4كؤبونةوة نائاساييةكان  ،كة لةسةر داواى سةرؤكى ئةجنومةن يان سىَ لةئةندامانى ئةجنومةن
طريَدةدريَن ،بةرنامةى كاريان ( )44كاذيَر ثيَش كؤبوونةوةكة دةطاتة ئةندامانى ئةجنومةن  ،جطة
لةو كؤبوونةوة نائاسييانةى كة كتوثرِ ديَنةثيَشةوة.
شةشةم :دةسةآلتةكانى سةرؤكى ئةجنومةن:
 -0بةرِيَوةبردنى كارة كارطيَرِييةكان و رِيَكخستنةكانى ئةجنومةن.
 -2ئامادةكردنى كارنامةى كؤبونةوةكانى ئةجنومةن و طريَدان و سةرؤكايةتيكردنى.
 -3بةرِيَوةبردنى طفتوطؤ و ثاريَزطارييكردن لة رِيَكارةكانى.
 -4بةدواداضوون بؤ كاروبارى ئةو ليذنانةى ،كة لةاليةن ئةجنومةنةوة ثيَكدةهيَنريَت.
 -5خستنةرِووى ئةو بابةتانةى ،كة ثيَويستة لةاليةن ئةجنومةنةوة دةنطى لةسةر بدريَت و ئاشكرا
كردنى ئةجنامةكانى.
 -6نويَنةرايةتى كردنى فةرميى كؤمسيؤن لةبةردةم اليةنة فةرميةكان.
 -7دةركردنى ئةو ثةيرِةوو رِيَكارو برِيارانةى  ،لةاليةن ئةجنومةنةوة ثةسةند دةكريَت.
حةوتةم :لةكاتى ئامادةنةبوونى سةرؤكى ئةجنومةندا  ،جيَطرى سةرؤك شويَنةكةى دةطريَتةوةو هةمان
دةسةآلتةكانى سةرؤكى دةبيَت.
هةشتةم :بةرنامةى دانيشتنة ئاساييةكانى ئةجنومةن بةر لة ( )44كاذيَر دةنيَردريَت بؤ ئةندامانى
ئةجنومةن .
نؤيةم:

 -6كؤبونةوةى ئةجنومةن بةئامادة بوونى زؤرينةى رِةهاى ئةندامةكانى دروستة.
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 -4ئةجنومةن بؤى هةية ميوانداريى هةر فةرمانبةريَكى كؤمسيؤن بؤ كؤبونةوةكانى بكات.
دةيةم :ئةجنومةن برِياردةريَكى هةية  ،كة سةرثةرشتيى رِيَكخسنت و ئامادةكردنى كؤنوس و
برِيارةكانى ئةجنومةن دةكات و بةدواداضوون بؤ جيَبةجيَكردنيان دةكات.
َدةبذيَريَت و ئةركى طةياندنى
يازدةيةم :ئةجنومةن كؤمسياريَك وةك وتةبيَذى فةرميى ئةجنومةن هةل
ثةيامى فةرميى كؤمسيؤن دةبيَت بة ميدياكان بةشيَوةيةكى شةفافانة.
ماددةى سيَيةم:

يةكةم :برِياردان لةناو ئةجنومةندا بةم سىَ شيَوةيةى خوارةوة دةبيَت:
 -1ئةو برِيارانةى  ،ثيَويستى بةدةنطى دوو لةسةر سيَى ئةندامانى هةية  ،ئةمانة دةطريَتةوة:
َبذاردنى سةرؤكى ئةجنومةن،جيَطرى سةرؤكى ئةجنومةن،برِياردةرى ئةجنومةن،سةرؤكى
( هةل
َبذاردنةكان،بةرثرسى فةرمانطةى ثاريَزطاكان وبةرِيَوةبةرةطشتيةكان(ثؤستة باآلكان))
كارطيَرِيى هةل
 -2ئةو برِيارانةى ،بةدةنطى زؤرينةى رِةهاى ذمارةى ئةندامانى ئةجنومةن ثةسةند دةكريَن ،ئةمانة
دةطريَتةوة( :ثةسةند كردن و هةمواركردنةوةى ثةيرِةوى ناوخؤى ئةجنومةنى كؤمسياران و ثةيرِةوى
َوةشاندنةوةى
تايبةت بةدامةزراوةكانى كؤمسيؤن ،كردنةوةو بةيةكةوة طريَدان و هةل
بةرِيَوةبةرايةتيةكان و بةشةكان و هؤبةكان  ،دةركردنى ثةيرِةوةكان بؤ جيَبةجيَكردنى حوكمةكانى
ياساى كؤمسيؤن).
َةتىَ بةدةر لة
 -3ئةو برِيارانةى ،بةدةنطى زؤرينةى ذمارةى ئةندامانى ئامادةبوو دةدريَن ،كة بؤ حال
َةتى يةكسانى دةنطةكاندا ،ئةو اليةنة سةركةوتن بةدةست دةهيَنيَت،
َى ()4 ،6ن ،و لةحال
خال
َداية.
كةدةنطى سةرؤكى لةطةل
دووةم :دةنطدان لةكؤبونةوةكانى ئةجنومةن بةئاشكرا دةبيَت.
سيَيةم :ئةطةر يةكيَك لةئةندامان خؤثاريَزيى هةبوو لةسةر برِياريَكى ئةجنومةن ،دةتوانيَت
خؤثاريَزييةكةى بةنوسني ثيَشكةشى ئةجنومةن بكات و هاوثيَض بكريَت لةطةلَ كؤنوسى
كؤبونةوةكةدا.
ضوارةم :كؤنوسى كؤبونةوةكانى ئةجنومةن لةتؤماريَكدا رِيَكدةخريَت ،تيَيدا برِيارو طفتوطؤكان
ياداشتدةكريَن و لةاليةن ئةندامانى ئةجنومةنةوة واذؤ دةكريَن .
ثيَنجةم :ئةجنومةن بؤى هةية هةندىَ لةئةركةكانى خؤى بةسةرؤك بسثيَريَت.
ماددةى ضوارةم :
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يةكةم :لة كاتى وازهيَنانى ئةنداميَكى ئةجنومةن لة ئةنداميَتى ،دةبيَت نوسراويَكى فةرمى سةبارةت
بةوازهيَنانةكةى لةرِيَطاى سةرؤكى ئةجنومةنةوة ئاراستةى ئةجنومةن بكات.
دووةم :داواى وازهيَنانةكة (دةست لةكاركيَشانةوة) بؤ طفتوطؤ لةبارةيةوة لةيةكةم كؤبونةوةى
ئةجنومةندا كة دةخريَتةرِوو.
سيَهةم :لةدواى ( )31رِؤذ لةبةرزكردنةوةى داواكة بؤ سةرؤكى ئةجنومةن ،يان سثاردنى بةنوسينطةى
سكرتاريةت  ،وازهيَنانةكة كارى خؤى دةكات ئةطةر داواكارةكة لةو ماوةيةدا ثاشطةز نةبيَتةوة
ضوارةم :ثاش تةواوبوونى ماوةى دةست لةكاركيَشانةوةكة ثيَويستة ئةجنومةن لة ماوةى ( )61رِؤذدا
سةرؤكايةتى ثةرلةمان ئاطادار بكاتةوة.
ماددةى ثيَنجةم

سةرؤك و جيَطرةكةى و ئةندامانى ئةجنومةن لةكاركردن و برِياردانياندا ثابةندن بةياساو ثةيرِةوةكانى
َبذاردن و رِاثرسيى و هةر ياسايةكى ترى بةركارى ثةيوةنديدارةوة،
كؤمسيؤنى باآلى سةربةخؤى هةل
َةتة
بةثيَضةوانةوة ،ئةجنومةن بةزؤرينةى رِةهاى دةنطى ئةندامانى بةنوسراوى فةرمى ثةرلةمان لةو حال
ئاطادار دةكاتةوة.
ماددةى شةشةم

يةكةم :هيض كةسيَك يان هيَزيَكى ضةكدار بؤى نية بيَتة ناو كؤمسيؤنةوة يان نزيك بيَتةوة
لةدةروازةكانى ،بةبىَ رِةزامةندى ئةجنومةن.
دووةم :هيَنانة ذوورةوةى ضةك و هةر ئامرازيَكى ترى برينداركةر بؤ ناو كؤمسيؤن رِيَطةثيَنةدراوة.
ماددةى حةوتةم:

يةكةم  :ئةجنومةنى كوَمسياران بوَى هةية لة ئةندامانى ئةجنومةن ليذنةى هةميشةيي وكاتيى
ثيَكبهيَنيَت  ،بةمةرجىَ بوارةكانى ثسثوَرى وئةركةكانيان رِةضاوبكات.
دووةم  :ليذنةكان بوَيان هةية راويَذ بة كةسانى شارةزاو ثسثوَر بكةن و فةرمانبةرانى كوَمسيوَنيش
بةثيَى ثسثوَرييان بكةن بة ئةندام لة ليذنةكاندا.
ماددةى هةشتةم:

َبذاردن و
دةبيَت ئةندامانى ئةجنومةنى كوَمسياران و فةرمانبةرانى كوَمسيوَنى باآلى سةربةخوَى هةل
راثرسيى  .تواناكانيان بؤ كارى كؤمسيؤن تةرخان بكةن .

ماددةى نؤيةم:
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ئةندامانى ئةجنومةنى كوَمسياران بوَيان هةية ثيَشنيازى هةمواركردنةوةى ئةو ثةيرةو ريَكارانة بكةن،
كة لةاليةن ئةجنومةنةوة دةردةكريَن ،ثيَشنيازكردنةكة لةريَى ثيَشكةشكردنى ياداشتيَك بة ئةجنومةنى
كوَمسياران دةبيَت  ،هةمواركردنةوةكةش بةندة بة رِةزامةندنى زوَرينةى رِةهاى دةنطى ئةندامانى
ئةجنومةنةوة.
ماددةى دةيةم :

َطرى برِوانامةى
كؤمسيار نوسينطةيةكى دةبيَت  ،كة فةرمانبةريَك بةرِيَوةي دةبات  ،كة النى كةم هةل
دبلؤمةو ضةند فةرمانبةريَكيش يارمةتي دةدةن.
ماددةى يازدةيةم :

ئةجنومةن بةرِيَوةبةرايةتى طشتى ديوانى دةبيَت و فةرمانبةريَك بةثلةى بةرِيَوةبةرى طشتى
َطرى برِوانامةى بةرايى زانكؤية.
بةرِيَوةيدةبات  ،كة النى كةم هةل
ماددةى دوازدةيةم :

بةرِيَوةبةرايةتى طشتى ديوان لةم بةشانة ثيَكديَت.

يةكةم:

 -1بةشى كاروبارى ئةجنومةن كة لةم هؤبانة ثيَكديَت:
أ -هؤبةى كاروبارى ياسايى.
ب -هؤبةى كاروبارى كارطيَرِيى.
ج -هؤبةى كؤنوس و برِيارةكان.
د -هؤبةى رِاثؤرت و بةدواداضوون.
ه -هؤبةى وةرطيَرِان و رِيَورِةسم.
 -4بةشى كاروبارى ئةجنومةن ئةم ئةركانة لةئةستؤدةطريَت:
أ -ثيَشكةشكردنى رِاويَذى ياسايى بؤ ئةجنومةن ،سةبارةت بةو كاروبارانةى ئةجنومةن كة ثيَى
دةسثيَردريَت.
ب -بةرِيَكردنى كاروبارة كارطيَرِيةكانى ئةجنومةن.
ج -هةماهةنطى لةنيَوان نوسينطةكانى كؤمسياراندا.
د -ئامادةكردنى برِيارةكانى ئةجنومةن و ئةرشيفكردنيان.
ه -بةدواداضونى ئامادةكردنى رِاثؤرتةكانى ئةجنومةن بةسةرثةرشتى برِياردةرى ئةجنومةن.
و -وةرِطيَرِانى هةموو دةقنامة و كاروبارة ثيَويستةكانى ئةجنومةن.
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دووةم:

 -6بةشى ضاوديَريى و وردبينى دارايى ناوخؤيى  ،كة لةم هؤبانة ثيَكديَت:
أ -هؤبةى ضاوديَريى و وردبينى ناوخؤيى بؤ كاروبارى ثاريَزطاكان.
ب -هؤبةى ضاوديَريى و وردبينى ناوخؤيى بؤ كاروبارى هةريَم.
ج -هؤبةى ضاوديَريى و وردبينى ناوخؤيى بؤ كاروبارى كارطيَرِيى.
د -هؤبةى ضاوديَريى و وردبينى ناوخؤيى بؤ كاروبارى طةجنينةو كؤطاكان.
 -4بةشى ضاوديَريى و وردبينى دارايي ناوخؤيى ئةم ئةركانة لةئةستؤدةطريَت:
أ -بةدواداضوون و وردبينيكردنى ضاالكية كارطيَرِى و داراييةكانى نوسينطةى هةريَم ،ثاريَزطاكان و
طةجنينةو كؤطاكان.
ب -ثيَشكةشكردنى رِاثؤرت و ثيَشنيازو رِاسثاردة بةئةجنومةن لةسةر ضؤنيةتى بةرِيَوةضوون و
ثيَشخستنى كارةكانى لةرِوى كارطيَرِيى و داراييةوة بةشيَوةيةكى مانطانةو لةكاتى ثيَويستدا.
ج -بةدواداضوونى رِاثؤرتة جياجياكان كة ئاراستةيدةكريَن.
د -وردبينيكردنى سةرجةم طريَبةستةكان و ثيَشكةشكردنى رِاثؤرتى ثيَويست بةئةجنومةن لةو
بارةيةوة.
ماددةى سيَزدةيةم :

َبذاردن بةئةجنومةنى كؤمسيارانةوة بةم شيَوةية دةبيَت:
ثةيوةنديى كارطيَرِى هةل
َبذاردنةكان دةزطايةكى بةرِيَوةبردن و جيَبةجيَكردنة لةكؤمسيؤنى باآلى
يةكةم :كارطيَرِيى هةل
َبذاردن سةرؤكايةتى دةكات و
َبذاردن و رِاثرسيي  ،سةرؤكى كارطيَرِى هةل
سةربةخؤى هةل
بةرثرسة لةبةردةم ئةجنومةنى كؤمسياران  ،ثابةندة بةئامادةكردنى نةخشةو ثالن و
َبذاردن و رِاثرسيي ،دواى ثيَشكةشكردنى بةئةجنومةن و
َسورِاندنى كاروبارى ثرؤسةى هةل
هةل
ثةسةندكردنى .
َبذاردن دوو هةفتة جاريَك رِاثؤرتى كارو ضاالكيةكانى ثيَشكةش
دووةم :دةبيَت سةرؤكى كارطيَرِى هةل
بةئةجنومةن بكات.
َبذاردنةكانةوة لةطةلَ فةرمانطةكانى
سيَيةم :ئةجنومةنى كؤمسياران لةرِيَطاى سةرؤكى كارطيَرِى هةل
َبذاردن دةدوىَ .
هةل
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َطةنامةيةك
َبذاردن ثابةندة بةثيَدانى هةر زانياريى و داتاو بةل
ضوارةم :سةرؤكى كارطيَرِى هةل
بةئةندامانى ئةجنومةن .
ماددةى ضواردةيةم:

َةيان بةثيَى ياساو رِيَنماييةكان دةبيَت.
يةكةم :ئةندامانى ئةجنومةنى كؤمسياران مووضةو دةرمال
َةيان بةثيَى ياساو رِيَنماييةكان دةبيَت.
دووةم :فةرمانبةرانى كؤمسيؤن مووضةو دةرمال
ماددةى ثازدةهةم:

َبذاردن و رِاثرسيي كارةكانى شةفافانة بةثيَى ياساو ثيَوةرة ناوخؤيى و
كؤمسيؤنى باآلى سةربةخؤى هةل
َةتيةكان بةرِيَوةدةبات ،سةرجةم ثةيرِةو و رِيَكارو برِيارةكانى بآلودةكاتةوة.
نيَودةول
ماددةى شازدةيةم

ئةجنومةنى كؤمسياران دوو جؤر ياداشت وةردةطريَت و دةياخناتة بةرنامةى كارةوة:
يةكةم :ياداشتى ناوخؤيى ،كة دوو جؤرن:
ئةو ياداشتانةى  ،كة رِاستةوخؤ لةاليةن ئةندامانى ئةجنومةنى كؤمسيارانةوة يان لةاليةن بةرِيَوةبةرى
طشيت ديوانةوة ثيَشكةشدةكريَن.
دووةم :ياداشتى دةرةكيى :كة ئةم جؤرانة دةطريَتةوة:
 -1ئةو ياداشتنانةى  ،كة لةاليةن هةر كةس و قةوارةيةكةوة بيَت و ثيَشكةشى ئةجنومةن دةكريَن و
َبذاردنةوة ،ئةطةرضى سكاآلو تانةش بن .ئةم ياداشتانةش بةثيَى
ثةيوةسنت بةثرؤسةى هةل
ثةيوةنديان ئاراستةدةكريَن.
 -2ئةو ياداشتانةى ،كة ئةندامانى ئةجنومةن وةك كةسى فةرميى وةريدةطرن ،ثيَويستة ثيَشكةش بة
ئةجنومةنى بكريَن.
َينةوةى
 -3نابيَت هيض ياداشتيَك لةهةمان رِؤذى وةرطرتنيدا لةكؤبونةوةى ئةجنومةندا بؤ ليَكؤل
َبذاردن،
َمةتةكانى هةل
َةتانة نةبيَت ،كةثةيوةنديان بةسةرثيَضى وادةى هةل
خبريَتةرِوو ،جطة لةو حال
ثرؤسةى رِؤذى دةنطدان و جياكردنةوةوة هةية.
ماددةى حةظدةيةم

ئةم ثةيرِةوى ناوخؤية لةرِؤذى بآلوكردنةوةى لةرِؤذنامةى فةرمي (وةقايعى كوردستان)دا كارى
ثيَدةكريَت.
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هنـدريَن مـحمـد صـالَح
سـةرؤكى ئةجنومةن

هةريَمى كوردستان – عيَراق
كؤمسيؤنى باآلى سةربةخؤى هةلَبذاردن و رِاثرسيى
ئةجنومةنى كؤمسياران
ذمارة  22 :لة 2105/5/6

َبذاردن و
َثشت بةبرِطةى (دووةم)ى ماددةى ( )61لةياساى كؤمسيؤنى باآلى سةربةخؤى هةل
ثال
َى  ،4164برِيارماندا ئةم ثةيرِةوةى الى خوارةوة دةربكةين.
رِاثرسيى ذمارة ()4ى سال
ثةيرِةوى ذمارة ()2ى سالَى 2105
ثةيرِةوى ناوخؤى كارطيَرى هةلَبذاردن
ماددةى يةكةم:

َبذاردن لةاليةن كؤمسياريَكةوة سةرؤكايةتى دةكريَت ،كة لة يةكةميني
يةكةم :كارطيَرِيى هةل
َدةبذيَردريَت.
كؤبونةوةى ئةجنومةنى كؤمسياران بةدةنطى  3\4ى ئةندامانى هةل
َبذاردن دوو ياريدةدةرى دةبيَت بةثلةى بةرِيَوةبةرى طشتى و بةم شيَوةية
دووةم :سةرؤكى كارطيَرِى هةل
َبذاردن بؤ كاروبارى هونةريى ،كة بةدواداضوون بؤ كاروبارى
 -1يا ريدةدةرى سةرؤكى كارطيَرِى هةل
هونةرى دةكات.
َبذاردن بؤ كاروبارى كارطيَرِيى و دارايى كة بةدواداضوون بؤ
 -2ياريدةدةرى سةرؤكى كارطيَرِى هةل
كاروبارى كارطيَرِيى و دارايى دةكات.
َبذاردن ،ئةجنومةنى كؤمسياران كؤمسياريَك
سيَيةم :لةكاتى ئامادةنةبوونى سةرؤكى كارطيَرِى هةل
رِادةسثيَريَت بؤ شويَنطرتنةوةى بةشيَوةيةكى كاتيى.
ماددةى دووةم:
ئةركةكانى سةرؤكى كارطيَرِيى هةلَبذاردن
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َبذاردن ئةمانةن:
يةكةم :ئةركةكانى سةرؤكى كارطيَرِيى هةل
 -6بةرثرسياريَتى جيَبةجيَكردنى ئةو ثةيرِةو و رِيَنماييانة دةطريَتة ئةستؤ ،كة لةاليةن ئةجنومةنى
كؤمسيارانةوة دةردةضن.
 -4بةرِيَوةبردنى طشت ئةو ضاالكيانةى ،كة مؤركى ثرؤسةطرييى و جيَبةجيَكاريى و رِيَكارييان هةية
َبذاردنةكان.
بؤ بةرِيَوةضوونى هةل
َبذاردنن.
 -3بةدواداضوونى كاروبارةكانى ثيَكهاتة كارطيَرِيةكانى سةر بةكارطيَرِيى هةل
 -4جيَبةجيَكردنى ياساكانى ثةيوةنديدار بةكارى كؤمسيؤنةوة.
َبذاردنةكان بسثيَريَت:
دووةم :ئةجنومةنى كؤمسياران بؤى هةية ئةم ئةركانة بةكارطيَرِى هةل
 -6دامةزراندن و نويَكردنةوةو بذاركردنى تؤمارنامةى دةنطدةران بةهةماهةنطي لةطةلَ فةرمانطةى
ثاريَزطاكان .
َبذاردنةكان ،هاوثةميانيَتيةكان و
 -4رِيَكخسنت و تؤماركردنى ليستةكانى قةوارة سياسيةكان ،هةل
َبذاردنةكاندا.
َيَوراوان بةمةبةستى بةشداريكردن لةهةل
ثال
َبذاردن ،ضاوديَران ،رِاطةياندنكاران و رِيَكخراوةكانى
 -3متمانةدان بةبريكارانى ليستةكانى هةل
َبذاردن و رِاثرسيي.
َةتى بؤ هةل
َطاى مةدةنيى لةسةر ئاستى ناوخؤيى و نيَودةول
كؤمةل
ماددةى سيَيةم:
فةرمانطةكانى كارطيَرِيى هةلَبذاردن

َبذاردن لةم فةرمانطانةى خوارةوة ثيَكديَت و هةر فةرمانطةيةك لةاليةن فةرمانبةريَكةوة
كارطيَرِيى هةل
َطرى برِوانامةى بةرايى زانكؤ بيَت.
بةثلةى بةرِيَوةبةرى طشتى بةرِيَوة دةبريَت ،كة النى كةم هةل
 -6فةرمانطةى كارطيَرِيى.
 -4فةرمانطةى دارايى.
 -3فةرمانطةى كردارةكان.
 -4فةرمانطةى ثةيوةندي و رِاطةياندن.
 -1فةرمانطةى داتاكان.
 -1فةرمانطةكانى ثاريَزطاكان.
ماددةى ضوارةم:
بةشةكانى ثةيوةست بة كارطيَرِيى هةلَبذاردنةوة
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َبذاردنةوة:
ئةم بةشانة ثةيوةسنت بة كارطيَرِى هةل
يةكةم :بةشى كةمكردنةوةو طريَبةستةكان.
 -6بةشى كةمكردنةوةو طريَبةستةكان لةم دوو هؤبةية ثيَكديَت:
أ -هؤبةى هاوردةو دابينكردنى ثيَداويستيةكان.
ب -هؤبةى طريَبةست و كةمكردنةوةكان.
 -2بةشى كةمكردنةوةو طريَبةستةكان ئةم ئةركانة لةئةستؤ دةطريَت:
َطةنامةى كةمكردنةوةكان و دارِشنت و رِاطةياندنيان بةزمانةكانى ( كوردى ،
أ -ئامادةكردنى بةل
عةرةبى  ،ئينطليزى ) و بةثيَى ئةو ئةدطارانةى ،كة لةفةرمانطةى تايبةمتةند بةو كارةوة ديارى
كراون .
ب -ئامادةكردنى طريَبةست و بةدواداضوونى جيَبةجيَكردنى لةطةلَ اليةنى دووةم.
ج -بةدواداضوون بؤ شيَوازى خةرجكردنى شايستةيية داراييةكان بةثيَى طريَبةستةكان.
دووةم :بةشى وردبينى و بةدواداضوون
 -6بةشى وردبينى و بةدواداضوون لةم هؤبانة ثيَكديَت:
أ -هؤبةى وردبينى دارايى نوسينطةى هةريَم.
ب -هؤبةى وردبينى دارايى ثاريَزطاكان.
َسةنطاندن.
ج -هؤبةى بةدواداضوون و هةل
 -4بةشى وردبينى و بةدواداضوون ئةم ئةركانة لةئةستؤدةطريَت.
أ -وردبينى ضاالكية داراييةكانى نوسينطةى هةريَم و ثاريَزطاكان.
ب -هةر ئةركيَكى ترى تايبةت بة وردبينى دارايى  ،كة ئاراستةي دةكريَت.
ج-وردبينى و بةدواداضوونى رِاثؤرتة جياجياكان  ،كة ئاراستةي دةكريَت.
د -كؤكردنةوةى رِاثؤرتة بةراييةكانى  ،كة لةاليةن نوسينطةى هةريَم و ثاريَزطاكانةوة ثيَشكةشي
دةكريَت.
َبذاردن و كارى
ه -ثيَشكةشكردنى رِاثؤرتى بةدواداضوون سةبارةت بة ثيَويستيةكانى نوسينطةكانى هةل
ليذنة ثيَكهاتووةكانى نوسينطةى هةريَم.
َبذاردن.
و -بةدواداضوونى جيَبةجيَكردنى برِيارةكانى ئةجنومةنى كؤمسياران ،كةتايبةتن بةكارطيَرِى هةل
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َبذاردن و رِادةى ثةيوةست بوونيان
َسةنطاندنى كارى فةرمانبةرانى كارطيَرِى هةل
ز -هةل
بةكارةكانيانةوة ،بةو شيَوةيةى كة ليَيان داواكراوة.
سيَيةم :بةشى ئاسايش
 -6بةشى ئاسايش لةم دوو هؤبةية ثيَكديَت:
أ -ئاسايش و ناسنامةكان .
ب -ثيَشوازى .
 -4بةشى ئاسايش ئةم ئةركانة لةئةستؤدةطريَت:
أ -دابينكردنى ئاسايش بؤ فةرمانبةران لةسةرجةم نوسينطةكانى كؤمسيؤندا.
َةخانةكانى نوسينطةكانى ثةيوةست بةكارى كؤمسيؤنةوة.
ب -دابينكردنى ئاسايش بؤ سةرجةم بال
ج -دةركردنى ناسنامةى تايبةت بةفةرمانبةران.
د -ياوةريى وةفدو ميوانان و دابينكردنى ئاسايش بؤ كؤرِو كؤبونةوةو كؤنفرانسةكانى كؤمسيؤن.
ضوارةم :بةشى ياسايى
 -6بةشى ياسايى لةم هؤبانة ثيَكديَت:
أ -هؤبةى داواكان و بةدواداضوون.
ب -هؤبةى رِاويَذكردن.
َينةوةكان.
ج -هؤبةى ليَكؤل
 -4بةشى ياسايى ئةم ئةركانة لةئةستؤ دةطريَت:
أ -بةدواداضوونى ياساو ثةيرِةو و رِيَكار و رِيَنماييةكانى ،ثةيوةست بةكارى كؤمسيؤنن.
ب -نويَنةرايةتيكردنى كؤمسيؤن لةبةردةم دادطادا ،ثاش رِاسثاردنى لةاليةن سةرؤكى ئةجنومةنى
كؤمسيارانةوة.
ج-
د-
ه-
و-

ثيَشكةشكردنى ثيَشنيازو بريورِاو سةرنج و رِاويَذى ياسايى لةو بابةتانةدا ،كة رِوبةرِووى دةكريَتةوة
َينةوةدا.
بةشداريكردن لةليذنةكانى ليَكؤل
رِاستاندنى طريَبةست و لةخؤطرتن (كفالة)تةكان بةثيَى ياسا.
هةماهةنطى لةطةلَ بةشى ياسايى فةرمانطةى ثاريَزطاكان.

ماددةى ثيَنجةم:
فةرمانطةى كارطيَرِيى
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فةرمانطةى كارطيَرِيى :لةم بةشانة ثيَكديَت:
يةكةم :بةشى بةرِيَوةبردنى سامانى مرؤيي
 -6بةشى بةرِيَوةبردنى سامانى مرؤيي لةم هؤبانة ثيَكديَت:
أ -هؤبةى كاروبارى فةرمانبةران.
ب -هؤبةى خانةنشينيى.
ج -هؤبةى ثالنى كارطيَرِى و سامانى مرؤيى.
د -هؤبةى ثؤستى ئةليكرتؤنيى.
ه -هؤبةى هاتوو دةرضوو.
و -هؤبةى دؤسيةى كةسيَتى.
 -4بةشى بةرِيَوةبردنى سامانى مرؤيي ئةم ئةركانة لةئةستؤدةطريَت:
أ -ثيَشكةشكردنى رِاثؤرت سةبارةت بةثالنى سامانى مرؤيى و مجوجولَ و ضاالكى و ثيَويستى
َةكان .
كؤمسيؤن بة كةسى دياريكراو بؤ ثؤستة بةتال
ب -ئامادةكردن و دةركردنى نوسراوى ناوخؤيى و دةرةكيى و ئةرشيفكردنيان.
ج -بةدواداضوونى كارة كارطيَرِيةكان و رِيَكخسنت و نويَكردنةوةى تؤمارو دؤسيةى كارمةندانى
كؤمسيؤن و ئةرشيفكردنيان.
د -بةدواداضوونى ثؤستى خوالو تايبةت بةفةرمانطةو ثيَكهاتة كارطيَرِيةكانى كؤمسيؤن.
ه -بةجيَهيَنانى رِيَكارة ياساييةكانى ،ثةيوةسنت بةخانةنشينى فةرمانبةران.
و -بةرزكردنةوةى ثلةو سةرمووضة بةثيَى ياساو رِيَنماييةكان.
دووةم :بةشى بنيادنانى توانا مرؤييةكان
 -6بةشى بنيادنانى توانا مرؤييةكان لةم دوو هؤبةية ثيَكديَت:
َبذاردن.
أ -هؤبةى هؤشيارى هةل
ب -هؤبةى رِاهيَنان و طةشةثيَدان.
 -4بةشى بنيادنانى توانا مرؤييةكان ئةم ئةركانة لةئةستؤ دةطريَت:
أ -دانانى ثالنى طةشةثيَدانى فةرمانبةرانى كؤمسيؤن و ثةرةدان بةتواناو ليَهاتنةكانى تايبةت
َبذاردن بةشيَوةيةكى كاريطةر.
بةثرؤسةى هةل
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َبذاردن بؤ ثيَشكةشكردنى بة بةشةكانى كؤمسيؤن،
ب -دؤزينةوةى ثرؤطرامى طةشةثيَدانى بوارى هةل
َبذاردنةوة.
كة ثةيوةسنت بةثرؤسةى هةل
َبذاردندا.
ج -سةرثةرشتيكردنى ثرؤطرامة تايبةمتةندةكانى رِاهيَنان لةبوارى هةل
َبذاردن.
َوكردنةوةى هؤشيارى هةل
د -بةدواداضوون و سةرثةرشتيكردنى بال
ه -رِيَكخستنى بنكةى زانياريي تايبةت بةضاالكيةكانى رِاهيَنانى فةرمانبةرانى كؤمسيؤن.
و -جيَبةجيَكردنى ثرؤطرامى رِاهيَنان بؤ فةرمانبةرانى كؤمسيؤن لةبوارى كارطيَرِيى و هونةريدا.
َى ثةيوةندى لةطةلَ سةنتةرةكانى تويَذينةوة بؤ سودوةرطرتن لةزانياريةكانيان.
ز -كردنةوةى كةنال
َةتيى تايبةت بةكؤمسيؤن.
ح -هةماهةنطى بؤ ئامادةكردنى خوىل ناوخؤيى و نيَودةول
َةتى.
ط -ئامادةكردنى كادرى تايبةمتةندى كؤمسيؤن بؤ جيَبةجيَكردنى ثرؤطرامى رِاهيَنانى نيَودةول
َبذاردن.
َةتى بؤ ليَهاتووية طشتيةكان و تواناكانى هةل
ي -بةرِيَوةبردنى ثرؤطرامى رِاهيَنانى نيَودةول
ك -هاوكارى و هةماهةنطى لةطةلَ رِيَكخراوو دةزطاو زانكؤكانى جيهاندا  ،بةتايبةت ئةوانةى طرنطى
َةتيى و هاوكاريكردنى
َبذاردن دةدةن  ،بةمةبةستى جيَبةجيَكردنى ثرؤطرامى نيَودةول
بةبوارى هةل
َبذاردن.
هةل
سيَيةم :بةشى بةرِيَوةبردنى كؤطاكان
 -6بةشى بةرِيَوةبردنى كؤطاكان لةم دوو هؤبةية ثيَكديَت:
أ -هؤبةى كةرةستةى فةرمانطةيى.
َبذاردن.
ب -هؤبةى كةرةستةكانى هةل
 -4بةشى بةرِيَوةبردنى كؤطاكان ئةم ئةركانة لةئةستؤ دةطريَت:
َنيابوون لةوةى كة
َكردنيان لة كؤطادا و دل
أ -ثشكنينى كةلوثةلة وةرطرياوةكان ،بةمةبةستى داخل
هاوشيَوةى ئةوةية كة داواكراوة ،لةطةلَ دياريكردنى بةسةرضووةكان و ئةوانةى هاوشيَوةى
داواكراوةكان نيني.
َطرتنى كؤطاييان بؤ دةكات.
ب -وةرطرتنى ئةو كةلوثةالنةى ،كة ثشكنينيان بؤ كراوةو هةل
ج -ئامادةكردنى تؤمارى هاتوو و دةرضوو بةشيَوةيةكى ياسايى بؤ ئةو كةلوثةالنةى لةكؤطادان و
سةرفكردنيان بةثيَى ثيَويست.
ضوارةم :بةشى خزمةتطوزاريى و طواستنةوة
 -6بةشى خزمةتطوزاريى و طواستنةوة لةم هؤبانة ثيَكديَت:
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أ -هؤبةى ضاككردن و نؤذةنكردنةوة.
ب -هؤبةى كارطوزارى.
ج -هؤبةى طواستنةوة.
 -2بةشى خزمةتطوزارى و طواستنةوة ئةم ئةركانة لةئةستؤدةطريَت:
َبذاردن.
أ -دابينكردنى خزمةتطوزاريى بؤ نوسينطةكانى سةر بةئةجنومةنى كؤمسياران و كارطيَرِى هةل
ب -ثاكردنةوةو ضاكردنةوةى ئاميَرةكانى نوسينطةكانى  ،سةر بةئةجنومةنى كؤمسياران و كارطيَرِى
َبذاردن .
هةل
ج -بةرِيَوةبردن و رِيَكخستنى كارى ئؤتؤمبيلةكانى ،سةر بةئةجنومةنى كؤمسياران و كارطيَرِى
َبذاردن و ضاككردنةوةيان.
هةل
د -طواستنةوةى فةرمانبةران و كةلوثةل و ثيَويستيةكانى كؤمسيؤن لةنيَوان فةرمانطةو ثاريَزطاو
كؤطاكاندا ،بةهةماهةنطى لةطةلَ بةرِيَوةبةرايةتى و بةشة ثةيوةنديدارةكاندا.
ثيَنجةم :بةشى تةكنةلؤذياى زانياريى و وةرطيَرِان
 -6بةشى تةكنةلؤذياى زانياريى و وةرطيَرِان لةم دوو هؤبةية ثيَكديَت:
أ -هؤبةى تةكنةلؤذياى زانياريى.
ب -هؤبةى وةرطيَرِان.
 -4بةشى تةكنةلؤذياى زانياريى و وةرطيَرِان ئةم ئةركانة لةئةستؤ دةطريَت:
أ -دابينكردنى تؤرِى ئةنتةرنيَت و زانياريى لةنيَوان كؤمسيؤن و ئؤفيسةكانى ترى ،سةر بةئةجنومةنى
َبذاردنن.
كؤمسياران و كارطيَرِى هةل
ب -دابينكردنى خزمةتطوزاريى و هاوكاريى بةكارهيَنةرانى كؤمثيوتةرو بةدواداضوون و ضاكردنةوةى
ئاميَرة ئةليكرتؤنيةكان و تؤرِةكانى ثةيوةنديكردنى نيَوان نوسينطةكانى كؤمسيؤن.
ج -سةرثةرشتيكردنى ئاميَرةكانى كؤمثيوتةرو ضاثكةرو لةبةرطرةوةو كاميَراو الثتؤث و ئاميَرةكانى
هاوشيَوةيان.
د -وةرطيَرِانى دةسبةجيَى رِاستةوخؤ.
ه -وةرطيَرِانى نوسينةكى.
ماددةى شةشةم:

فةرمانطةى دارايى

فةرمانطةى دارايى :لةم بةشانة ثيَكديَت:
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يةكةم :بةشى مووضة
 -6بةشى مووضة لةم دوو هؤبةية ثيَك ديَت:
أ -هؤبةى مووضةى نوسينطةى هةريَم.
ب -هؤبةى مووضةى نوسينطةى ثاريَزطاكان.
 -4بةشى مووضة ئةم دوو ئةركة لةئةستؤ دةطريَت:
أ -دابةشكردنى مووضة و كريَ و ثاداشت.
ب -رِيَكخستنى تؤمارى تايبةت بةمووضة و ثاراستنيان.
دووةم :بةشى بودجة
 -6بةشى بودجة لةم هؤبانة ثيَكديَت:
أ -هؤبةى بودجةو تةرخانكردن.
ب -هؤبةى ثيَشينةو تؤمارةكان.
ج -هؤبةى ثرؤذةى وةبةرهيَنان.
 -4بةشى بودجة ئةم ئةركانة لةئةستؤ دةطريَت:
َى دارايى ،ثاش كؤكردنةوةى داتاو زانياريى لةسةرجةم
َيَنراو بؤ سال
أ -ئامادةكردنى بودجةى خةمل
نوسينطةكانى كؤمسيؤن و رِيَكخستنى و دانانى بةو شيَوةيةى ،كة لةدةرخستةى بودجةدا داواكراوة.
ب -جيَبةجيَكردنى رِيَنماييةكانى بودجةى هةريَم.
َكردنى سةرجةم شيكارية دةرضووةكانى تؤمارة الوةكيةكانى تر.
ج -دانانى تؤمارى ذميَرياريى و داخل
د -ئامادةكردنى بودجةى مانطانةو ثيداضونةوةو هاوتاكردنى.
ه -بةدواداضوونى تةرخانكراوة داراييةكان و هةر طؤرِانكاريةك ،كة تيَيدا رِوودةدات.
سيَيةم :بةشى ذميَريارى
 -6بةشى ذميَريارى لةم دوو هؤبةية ثيَكديَت:
أ -هؤبةى نوسينطةى هةريَم.
ب -هؤبةى نوسينطةى ثاريَزطاكان.
 -4بةشى ذميَريارى ئةم ئةركانة لةئةستؤدةطريَت:
أ -ئامادةكردنى رِةشنووسى بودجةى ئاسايى بةهاوبةشيى لةطةلَ فةرمانطة ثةيوةنديدارةكاندا بؤ
َبذاردن.
َبذاردنى سةرجةم نوسينطةكانى هةل
ئامادةكردنى بودجةى تايبةت بةضاالكيةكانى هةل
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َبذاردن بةشيَوةيةك ئاسانكارى بؤ اليةنى دارايى و
ب -جيَبةجيَكردنى بودجةى ئاسايى يان هةل
َبذاردن بكات.
ذميَرياريى و رِيَكخستنى نوسينطةكانى هةل
ج -سةرثةرشتيكردنى رِاستةوخؤى تؤمارى لةئةستؤ بوون و شيكردنةوةى تيَضوونة كؤتاييةكانى
َبذاردن.
سةرجةم نوسينطةكانى هةل
ماددةى حةوتةم:

فةرمانطةى كردارةكان

فةرمانطةى كردارةكان :لةم بةشانة ثيَك ديَت:
يةكةم :بةشى رِيَكارةكان و رِاهيَنان
 -6بةشى رِيَكارةكان و رِاهيَنان لةم دوو هؤبةية ثيَكديَت:
أ -هؤبةى رِيَكارةكان و بةدواداضوون.
ب -هؤبةى رِاهيَنان.
 -2بةشى رِيَكارةكان و رِاهيَنان ئةم ئةركانة لةئةستؤ دةطريَت:
َبذاردنةوة.
أ -ئامادةكردنى رِيَكارة جؤراوجؤرةكانى ،ثةيوةسنت بة ثرؤسةى هةل
ب -ئامادةكردن و جيَبةجيَكردنى ثرؤطرامةكانى رِاهيَنان.
َبذاردن.
ج -ئامادةكردنى فؤرمى تايبةت بةثرؤسةى هةل
َبذاردنى ثاريَزطاكان و كارمةندانى
د -رِاهيَنانى رِاهيَنةرانى نوسينطةى هةريَم و نوسينطةى هةل
طريَبةست  ،بة هةماهةنطي لةطةلَ بةشى توانا مرؤييةكانى فةرمانطةى كارطيَرِييدا.
ه -بةدواداضوونى رِاهيَنانى فةرمانبةرانى ناوةندةكانى تؤماركردن.
دووةم :بةشى هةماهةنطي و هاوكارى مةيدانى و ئاسايش
 -6بةشى هةماهةنطي و هاوكارى مةيدانى و ئاسايش لةم دوو هؤبةية ثيَكديَت:
أ -هؤبةى هةماهةنطي و هاوكارى مةيدانى.
ب -هؤبةى هةماهةنطى ئاسايش.
 -4بةشى هةماهةنطي و هاوكارى مةيدانى و ئاسايش ئةم ئةركانة لةئةستؤ دةطريَت:
أ -هةماهةنطي كردن لةطةلَ سةرجةم بنكةكانى ئاسايشدا بؤ دابينكردنى ئاسايشى ثيَويست بؤ
نوسينطةى ثاريَزطاكان و ناوةندةكانى تؤمارو دةنطدان و هةر ناوةنديَكى ترى ثةيوةست بةكارى
كؤمسيؤنةوة.
َبذاردن.
ب -بةدواداضوونى جيَبةجيَكردنى ثالنى ئاسايشيى تايبةت بةثرؤسةكانى هةل
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ج -وةرطرتنى رِاثؤرتى رِؤذانة  ،هةفتانةو مانطانة لةنوسينطةى ثاريَزطاكان بؤ طرتنةبةرى رِيَوشويَنى
ئاسايشى ثيَويست.
د -هةماهةنطي مةيدانى لةثرؤسةى تؤمارى دةنطدةران و دةنطدان لةرِيَى ناردن و وةرطرتنةوة و
َبذاردن و ضؤنيةتى دابةشبوونى جوطرافيى
ئامادةكردنى رِاثؤرتى تايبةت بةثرؤسةكانى هةل
ناوةندةكانى دةنطدان.
ه -دياريكردنى ثيَداويستةكان بؤ ئامادةسازى ناوةندةكانى تؤمارو دةنطدان.
َبذاردنى ثاريَزطاكاندا.
و -هةماهةنطى لةطةلَ نوسينطةى هةل
سيَيةم :بةشى لؤجستيى و طواستنةوة
 -6بةشى لؤجستيى و طواستنةوة لةم دوو هؤبةية ثيَكديَت:
أ -هؤبةى كةلوثةل و طواستنةوةى لؤجستيى.
ب -هؤبةى ثالندانان و بةدواداضونى لؤجستيى.
 -4بةشى لؤجستيى و طواستنةوة ئةم ئةركانة لةئةستؤدةطريَت:
َبذاردن.
أ -دانانى ثالنى ثيَويست بؤ طواستنةوةو دةستةبةركردنى كةلوثةلةكانى هةل
ب -بةشداريكردن لةدةستنيشانكردنى رِيَطاى طوجناودا بؤ دةستةبةركردنى كةلوثةلةكانى دةنطدان
لةناوةوة و دةرةوةى هةريَم.
َةى
َكردنى جول
ج -دابينكردنى شويَنى طوجناو بؤ ثاراستنى كةلوثةلةكانى دةنطدان و كؤنرتؤل
كةلوثةلةكان و دابةشكردن و طةرِاندنةوةيان بةثيَى شويَنى جوطرافيان.
ماددةى هةشتةم:

فةرمانطةى ثةيوةندى و رِاطةياندن

فةرمانطةى ثةيوةنديى و رِاطةياندن لةم بةشانة ثيَكديَت:
يةكةم :بةشى رِاطةياندن و ثةيوةندية طشتيةكان
 -6بةشى رِاطةياندن و ثةيوةندية طشتيةكان لةم هؤبانة ثيَكديَت:
َبذاردن.
أ -هؤبةى هؤشيارى هةل
ب -هؤبةى زانيارى و ضاوديَريى ميديايى.
َثةرِى ئةليكرتؤنى و بآلوكراوةكان .
ج -هؤبةى مال
د -هؤبةى ثةيوةنديةكان.
ه -هؤبةى ضاوديَران.
 -4بةشى رِاطةياندن و ثةيوةندية طشتيةكان ئةم ئةركانة لةئةستؤدةطريَت:
5145 /5 /41

– –41
العدد

ذمارة ()481

َبذاردن.
أ -ئامادةكردن و دابينكردنى ناوةرؤكى ثالنى رِاطةياندن بؤ ثرؤسةكانى هةل
ب -هةماهةنطى لةطةلَ نوسينطةى ثاريَزطاكان بؤ جيَبةجيَكردنى ناوةرؤكى ثالنى رِاطةياندنى تايبةت
بةخؤيان.
ج -هةماهةنطى لةطةلَ ميدياكان و ئاطاداركردنيان لةضاالكيةكانى كؤمسيؤن.
د -رِيَكخستنى ديدارو ثرؤطرام و كؤنفرانسى تايبةت بةضاالكيةكانى كؤمسيؤن.
ه -ئامادةكردنى رِؤذانةى رِاثؤرتى بةدواداضوون و رِوانطةكارى ميديايى و دانانى ئةرشيفى
رِؤذنامةوانيى و زانياريى.
َثةرِى كؤمسيؤن و بآلوكراوةكانى و طةشةثيَدانى.
و -بةرِيَوةبردن و تازةكردنةوةى مال
ز -ئامادةكردنى رِاثؤرت و زانيارى و داتاى ثيَويست لةضواضيَوةى كارى ميدياييدا.
َةتية ثةيوةنديدارةكانى ثرؤسةى
َى ثةيوةندى لةطةلَ اليةنة ناوخؤيى و نيَودةول
ح -كردنةوةى كةنال
َياندا.
َبذاردن و دروستكردنى ثةيوةندى كاريطةر لةطةل
هةل
دووةم :بةشى قةوارة سياسيةكان
 -0بةشى قةوارة سياسيةكان لةم هؤبانة ثيَكديَت:
أ -هؤبةى تؤمارى قةوارة سياسيةكان.
ب -هؤبةى هةماهةنطي و بةدواداضوون.
ج -هؤبةى كاراكردنى ثابةندبوونةكان.
 -4بةشى قةوارة سياسيةكان ئةم ئةركانة لةئةستؤدةطريَت:
أ -دانانى ريَكارى تايبةت بةتؤماركردن و رِاستاندنى قةوارةو هاوثةميانيَتية سياسيةكان و
َيَوراوةكانيان و سةثةرشتى جيَبةجيَكردنيان.
ثال
َيَوراوةكان.
َينةوة لةبارةى شايستةيى ثال
ب -ليَكؤل
َيَوراوةكانيان.
ج -ئامادةكردنى بنكةيةكى زانياريي تةواوى تايبةت بةقةوارةكان و هاوثةميانيَتى و ثال
د -ئامادةكردنى ديدارو كؤنفرانسى ئاراستةكراو بؤ قةوارةكان سةبارةت بةرِيَكارو ياساكانى كؤمسيؤن
َبذاردنى ذمارةى قةوارة سياسيةكان و رِاستاندنيان.
ه -دانانى رِيَكارى هةل
و -تؤماركردنى بريكارى قةوارة سياسيةكان و ضاوديَران و ميدياكاران.
سيَيةم :بةشى ديزاين
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 -0بةشى ديزاين ،لةم دوو هؤبةية ثيَكديَت:
َبذاردن.
َمةتى هةل
أ -هؤبةى ديزاينى هةل
ب -هؤبةى ديزاينى كردارةكى.
 -4بةشى ديزاين ئةم دوو ئةركة لةئةستؤدةطريَت:
أ -ئامادةكردنى ديزاينى تايبةت بةكارةكانى كؤمسيؤن.
ب -دانانى ئةدطارة هونةريةكانى تايبةت بةثةرِةى دةنطدان.
ماددةى نؤيةم:
فةرمانطةى داتاكان

فةرمانطةى داتاكان لةم بةشانة ثيَكديَت:
يةكةم :بةشى كارطيَرِيى
 -6بةشى كارطيَرِى لةم هؤبانة ثيَكديَت:
أ -هؤبةى توانامرؤييةكان.
ب -هؤبةى خزمةتطوزارى.
ج -هؤبةى ضاوديَران و بريكاران و رِاطةياندنكاران.
 -4بةشى كارطيَرِى ئةم ئةركانة لةئةستؤ دةطريَت:
أ -ثيَشكةشكردنى رِاثؤرت سةبارةت بةثالنى سامانى مرؤيى و مجوجو َل و ضاالكى و ثيَويستى
َةكان.
فةرمانطةى داتاكان بةكةسى دياريكراو بؤ ثؤستة بةتال
ب -ئامادةكردن و دةركردنى نوسراوةكانى تايبةت بةفةرمانطةى داتاكان و ئةرشيفكردنيان.
ج -بةدواداضوونى كارة كارطيَرِيةكان و رِيَكخستنى تؤمارو دؤسيةى كارمةندانى طريَبةستى
فةرمانطةى داتاكان و ئةرشيفكردنيان.
د -رِيَكخستنى كارى ضاوديَران و بريكاران و رِاطةياندنكاران بةهةماهةنطى لةطةلَ فةرمانطةى
ثةيوةنديى و رِاطةياندن.
ه -ثيَشكةشكردنى خزمةتطوزارى و دابينكردنى ثيَويستيةكانى فةرمانطةى داتاكان.
دووةم :بةشى تةكنيكى و هونةرى
 -0بةشى تةكنيكى و هونةرى لةم دوو هؤبةية ثيَكديَت:
أ -هؤبةى تةكنةلؤذياى زانيارى.
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ب -هؤبةى ثرؤطرامسازيى و شيكردنةوةى

سيستةمةكان.

 -4بةشى تةكنيكى و هونةرى ئةم دوو ئةركة لةئةستؤدةطريَت:
َبذاردن و شيكردنةوةو
أ -ديزاينكردنى سةرجةم سيستم و بنكةى زانياري تايبةت بة ثرؤسةكانى هةل
دانانى ثالنى دريَذخايةن بؤ طةشةثيَدان و ثيَش خستنيان.
َكردنى داتاكان.
ب -ئامادةكردنى ثرؤطرامى داخل
سيَيةم :بةشى تؤمارى دةنطدةران
 -0بةشى تؤمارى دةنطدةران لةم دوو هؤبةية ثيَكديَت:
أ -هؤبةى بةرِيَوةبردنى داتاكان.
َكردن و نويَكردنةوةى تؤمارى دةنطدةران.
ب -هؤبةى داخل
 -4بةشى تؤمارى دةنطدةران ئةم ئةركانة لةئةستؤدةطريَت:
َكردن و نويَكردنةوةى تؤمارى دةنطدةران و وردبينيكردنى.
أ -داخل
ب -سةرثةرشتيكردنى تازةكردنةوةو ئامادةكردنى تؤمارى تايبةت بةزانيارى دةنطدةران لةناوةو
دةرةوةى هةريَمى كوردستان.
ج -هةماهةنطى لةطةلَ وةزارةت و فةرمانطة تايبةمتةندةكانى بوارى ئامار.
د -بةشداريكردنى لةئامادةكردنى فؤرمى تازةكراوةى تؤمارى دةنطدةران.
َةمةندكردنى فةرمانطةكانى كؤمسيؤن بةثيَدانى سةرجةم رِاثؤرتةكانى ثةيوةست زانياري
ه -دةول
لةسةر دةنطدةران.
و -هةماهةنطى لةطةلَ بةشةكانى تر سةبارةت بةديزاينى بنكةى زانيارى دةنطدةران و شيكردنةوةو
ئامادةكردنى بؤ ثرؤسةى دةنطدان.
ضوارةم :سةنتةرى وةرطرتن و هةذماركردنى داتاكان
 -6سةنتةرى وةرطرتن و هةذماركردنى داتاكان ،لةم دوو هؤبةية ثيَكديَت:
أ -وةرطرتن و بةئةرشيفكردن.
َكردنى داتاكان و وردبينى.
ب -داخل
 -4سةنتةرى وةرطرتن و هةذماركردنى داتاكان ئةم ئةركانة لةئةستؤدةطريَت:
أ -وةرطرتنى فؤرمةكانى ناوةندةكانى دةنطدان و زانيارية ثةيوةستةكانى.
َكردنى داتاكانى سةر فؤرمى ئةجنامى دةنطدانى ويَستطةكانى دةنطدان.
ب-داخل
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َكردنى داتاكانى سةر فؤرمى نويَكردنةوةى تؤمارى دةنطدةران.
ج -داخل
د -هةر كاريَكى تر ،كة لةسنورى تايبةمتةنديدا ثيَى بسثيَردريَت.
 -3كاروبارى سةنتةرى وةرطرتن و هةذماركردنى داتاكان لةرِؤذى دةنطداندا لةاليةن سةرجةم
ئةندامانى ئةجنومةنى كؤمسيارانةوة سةرثةرشتيدةكريَت.
ماددةى دةيةم:
فةرمانطةى ثاريَزطاكان

يةكةم :بارةطاى سةرةكى كؤمسيؤن لةثاريَزطاى هةوليَرى ثايتةخت دةبيَت و بةثيَى ثيَويست
فةرمانطةو نوسينطةكانى خؤى لةناوةندى ثاريَزطاكان و يةكة ئيداريةكان دةكاتةوة.
دووةم:

 -6فةرمانطةى ثاريَزطا لةاليةن فةرمانبةريَك بةثلةى بةرِيَوةبةرى طشتى بةرِيَوةدةبريَت  ،كة النى
َطرى برِوانامةى بةرايى زانكؤ بيَت.
كةم هةل
 -4بةرِيَوةبةرى فةرمانطةى ثاريَزطا ياريدةدةريَكى دةبيَت بةثلةى (ياريدةدةرى بةرِيَوةبةرى طشتى)،
َطرى برِوانامةى بةرايى زانكؤ بيَت.
كة النى كةم هةل
 -3بةشةكان لة فةرمانطةى ثاريَزطا فةرمانبةريَك سةرثةرشتيدةكات بةثلةى بةرِيَوةبةر ،كة النى كةم
َطرى برِوانامةى دبلؤم بيَت.
هةل
سيَيةم :فةرمانطةى ثاريَزطا لة دوو بةش ثيَك ديَت:
 -0بةشى كارطيَرِى ،ئةم هؤبانة لةخؤدةطريَت:
أ -هؤبةى سامانى مرؤيى.
ب -هؤبةى دارايى.
ج -هؤبةى وردبينى.
د -هؤبةى ياسايى و قةوارة سياسيةكان.
ه -هؤبةى خزمةتطوزاريى و ئاسايش.
و -هؤبةى تةكنةلؤذياى زانيارى.
 -4بةشى هونةرى  ،ئةم هؤبانة لةخؤدةطريَت:
أ -هؤبةى رِاهيَنان.
ب -هؤبةى ثةيوةنديى و رِاطةياندن.
5145 /5 /41

– –54
العدد

ذمارة ()481

ج -هؤبةى بةرِيَوةبردنى داتاكان.
َبذاردن.
د -هؤبةى لؤجستيى و طواستنةوةى كةلوثةىل هةل
ضوارةم :فةرمانطةى ثاريَزطاكان ئةم ئةركانة لةئةستؤ دةطرن:
 -1هةماهةنطى لةطةلَ فةرمانطةى داتاكان سةبارةت بةنويَكردنةوةى تؤمارى دةنطدةران.
 -2جيَبةجيَكردنى ياساو ثةيرِةو و رِيَكارو رِيَنماييةكانى كؤمسيؤن.
َبذاردن لةثاريَزطاكةداو رِاهيَنانى فةرمانبةرةكانى
 -3جيَبةجيَكردن و بةرِيَوةبردنى ثرؤسةكانى هةل
تؤمارو دةنطدان.
َبذاردن و ئامادةكردنى ثالنى ناوخؤيى ثةيوةست
 -4جيَبةجيَكردنى ثالنى تايبةت بةهؤشياريى هةل
بةخؤى لةسةر ئاستى ثاريَزطاكة.
َينةوةو طرتنةبةرى رِيَكارى ياسايى ثةيوةست بةالدان و سةرثيَضيةكانى فةرمانبةرانى
 -5ليَكؤل
نوسينطةكةى.
َبذاردنةكاندا رِويانداوة ،بةهةماهةنطى لةطةلَ اليةنة
َينةوة لةو الدان و سةرثيَضيانةى ،لةهةل
 -6ليَكؤل
ثةيوةنديدارةكان لةنوسينطةى هةريَم.
َيَوراوان و متمانةدان بةضاوديَرو بريكارو ميدياكاران بةثيَى
 -7تؤماركردنى قةوارة سياسيةكان و ثال
ئةو رِيَكارانةى رِاستاندنيان بؤ كراوة.
 -8بةرزكردنةوةى رِاثؤرتى هةفتانةو مانطانةو وةرزي ثةيوةست بة ضؤنيةتى بةرِيَوةضوونى كارى
نوسينطةكةى.
 -9جيَبةجيَكردنى ثالنى ثةيوةست بةبنيادنانى تواناكانى فةرمانبةران.
ماددةى يازدةيةم:
َبذاردن ،كة لةم ثةيرِةوى ناوخؤييةدا
يةكةم :دةسةآلتة دارايي و كارطيَرِيةكانى سةرؤكى كارطيَرِى هةل

ئاماذةى ثيَنةكراوة ،بةثيَى برِيارى ئةجنومةنى كؤمسياران رِيَكدةخريَت.
دووهةم :دةسةآلتة دارايي و كارطيَرِيةكانى فةرمانطةى ثاريَزطاكان  ،كة لةم ثةيرِةوى ناوخؤييةدا
َبذاردن رِيَكدةخريَت.
ئاماذةى ثيَنةكراوة  ،بةثيَى برِيارى سةرؤكى كارطيَرِيى هةل
َبذاردن كؤبونةوةى ئاسايى دةبيَت لةطةلَ بةرثرسى فةرمانطةكانى سةر بة
سيَهةم :كارطيَرِى هةل
َبذاردن  ،هةموو سىَ مانط جاريَك.
كارطيَرِيى هةل
ماددةى دوازدةيةم:

َبذاردن و رِاثرسيي ثيَشكةش
َبذاردن نةخشةى كارى تايبةت بةثرؤسةى هةل
سةرؤكى كارطيَرِيى هةل
َبذاردن و رِاثرسيةكان ،
بةئةجنومةنى كؤمسياران دةكات ،بةالنى كةم  641رِؤذ بةر لةوادةى هةل
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َبذاردنةكان بداتةوة
دةبيَت ئةجنومةنى كؤمسياران لةماوةى كةمرت لة  31رِؤذدا وةآلمى كارطيَرِى هةل
سةبارةت بةنةخشةى كارةكةى ،بةثيَضةوانةوة نةخشةكة بةبةركار دادةنريَت.
ماددةى سيازدةيةم:

َبذاردن و رِاثرسيى لةكاتى
ثيَويستة سةرجةم فةرمانبةرانى كؤمسيؤنى باآلى سةبةخؤى هةل
َيَننامةى بنةما رِةفتاريةكان بكةن ،كة لةاليةن ئةجنومةنى
دامةزراندنياندا واذؤ لةسةر بةل
كؤمسيارانةوة ئامادة دةكريَت.

ماددةى ضواردةيةم:

َبذاردن بؤ رِاييكردنى كارة كارطيَرِيةكانى بؤى هةية هةر ئةركيَك
سةرؤكى كارطيَرِيى هةل
بةفةرمانبةرانى فةرمانطةو بةش و هؤبةكان بسثيَريَت ،كة لةم ثةيرِةوةدا ئاماذةى ثيَنةدراوة.

ماددةى ثازدةيةم:

َبذاردنةكان لة ثاش ( )31روَذ لة ميَذووى ثةسةندكردنى
يةكةم  :دةبيَت سةروَكى كارطيَريى هةل
َبذاردنةكان و
َبذاردنةكان و رِاثرسيةكان) دوايني راثوَرتى ثروَسةكانى هةل
ئةجنامى (هةل
راثرسيةكان ثيَشكةش بة ئةجنومةنى كؤمسياران بكات .
َبذاردنةكان لة ثاش ( )641روَذ لة ميَذووى ثةسةندكردنى
دووةم  :دةبيَت سةروَكى كارطيَريى هةل
َبذاردنةكان و رِاثرسيةكان ) راثوَرتى دارايى ثيَشكةش بة ئةجنومةنى
ئةجنامى ( هةل
كؤمسياران بكات .
ماددةى شازدةيةم:

ئةم ثةيرِةوى ناوخؤية لةرِؤذى بآلوكردنةوةى لةرِؤذنامةى فةرمي (وقايعى كوردستان)ـدا
كارى ثيَدةكريَت.
هنـدريَن مـحمـد صـالَح
سـةرؤكى ئةجنومةن

وةزارةتى تةندروستى
ذمارة  6005 :لة 2105/4/21

لةسةر بنةماي ماددةكاني ( )44و ( )49و ( )611لة ياساي تةندروسيت طشيت ذمارة ()49ي
َي 6946ى هةمواركراو ئةم ريَنماييانةي خوارةوةمان دةركردووة:
سال
ريَنمايى ذمارة ()2ى سالَى 2105
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ريَنماييةكاني ثيَداني مؤلَةتي ثيشةيي كاري تاقيطةي ئةهلي بؤ شيكردنةوةي نةخؤشي
ماددةي يةكةم :

َةتي ثيشةيي كاري تاقيطةيي تايبةت بؤ شيَكردنةوةكاني نةخؤشي لةاليةن ليذنةي زانسيت
يةكةم :مؤل
َةت بةم
وةزارةت (بة بةشداري نويَنةري سةنديكاي ثةيوةنديدار) دةدريَت بةداواكاري مؤل
مةرجانةي كة لةخوارةوة هاتووة لة ماددةي()4ـةمي ئةم ريَنماييانة.
َطراني مؤلةتي كاركردن لة تاقيطة
دووةم :مؤلةتي كردنةوةي تاقيطة دةدريَت بة يةك يا دوو لة هةل
بةاليةني كةم لة دوو ثسثؤريةكان لة ثسثؤريةكاني تاقيطةي كلينيكي كة لة خوارةوة هاتوون
يا لة يةكيَك لة بةشةكاني  ،بةآلم لة ثاريَزطاو شارؤضكةكاني كة لةيةك ثسثؤري زياتر
بةردةست نية ئةوا دةكريَ مؤلةتي كردنةوةي تاقيطة بؤ يةك ثسثؤري بدريَت ،بةهاوبةشي
لةطةلَ دةرضوويَكي تري كؤليجي زانسيت بةشي كيميا يا بايؤلؤجي كة خزمةتي لة سآ سالَ
كةمرت نةبيَ لة تاقيطاكاني سةر بة وةزارةتي تةندروسيت.

ثسثؤريةكاني تاقيطة ئةمانةن:

أ -نةخؤشيةكاني خويَن
ب -شيَكردنةوي نةخؤشيةكاني شانةيي
ت -كيمياي كلينيكي
ث -وردة زيندةوةرزاني ثزيشكي
ج -بةرطري كلينيكي
ح -بؤماوةي خانةيي
خ -هةر ثسثؤريةكي تر لة ثسثؤرية سةرةكيةكاني كاري تاقيطةيي بريار لةسةر دراو لةاليةن ليذنةي
زانسيت وةزارةت.
ماددةي دووةم:

َةتي كاري تاقيطةيي دةكات دةبيَت ئةم مةرجانةي خورةوةي تيادا هةبيَت-:
ئةوةي داواي مؤل
يةكةم :ناسنامةي عيَراقي هةبيَت
َطراني ئةم برِوانامانةي خوارةوة بيَت-:
دووةم :يةكيَك لة هةل
َطري برِوانامةي بؤرد( ئةمريكي  ،عةرةبي  ،عيَراقي يان كوردي) يان ئةنداميَيت كؤليَذي
 -0هةل
شاهانةي بريتاني بؤ ثاسؤلؤجي هةبيَت يا هةر برِوانامةيةكي ثيشةيي هاوتايان بيَت و لة دوو بةش
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َيَك ثيشةكاري
لة بةشة سةرةكيةكاني تاقيطة مؤلةتي ثيَدةدريَت بة مةرجيَ كة بؤ ماوةي سال
كرداري هةبيَت لة هةر بةشيَك ثاش بة دةستهيَناني برِوانامةكةي.
َطري برِوانامةي ثيشةيي دبلؤمي باآل لة زانسيت نةخؤشيية كلينيكيةكان يا برِوانامةيةكي هاوتا
 -2هةل
َةتي ثيَنادريَت ،بةمةرجيَ ثيشةكاري كرداري
كة لة دووبةش زياتر لة بةشة سةرةكيةكاني تاقيطة مؤل
َيَكي بةهيَزكردن بؤ هةربةشيَك ثاش بةدةست هيَناني برِوانامةي
هةبيَ بةاليةني كةم بؤماوةي سال
َي ثيشةكاري بةهيَزكردن بؤ هةر بةشيَك بؤ ئةوانةي تر.
دبلؤم بؤ ثزيشكان و دوو سال
َطراني
َطراني برِوانامةي ئةكادميي باآل (دكتؤرا يا ماستةر) يا هاوتايان (بؤ ثزيشكان و هةل
 -3هةل
برِوانامةي دكتؤرا و ماستةر لةدةرضواني كؤليذي تةكنيكاري ثزيشكي لة بةشيَك لة بةشةكاني
كلينيكي تاقيطة ودةرمانسازان و دةرضواني كؤليجي زانست بةشي كيميا و ووردةزيندةوةرزاني)
َةتي
لة يةكيَك لة ثسثؤرية سةرةكيةكاني تاقيطةي كلينيكي ئةوا لة بةشي ثسثؤري خؤي مؤل
َي
ثيَدةدريَ بةمةرجيَ ثيشةكاري كرداري هةبيَت لة بابةتي ثسثؤريةكةي بؤ ماوةي يةك سال
َطراني برِوانامةي ماستةر ثاش
َيش بؤ هةل
َطراني برِوانامةي دكتؤرا و دوو سال
بةهيَزكردن بؤ هةل
بةدةستهيَناني برِوانامة باآلكةي بةمةرجيَك-:
َثشتييان بكات كةوا شارةزايي زانسيت و كرداري
أ -ليذنةزانسيت تايبةتيةكاني وةزارةت ثال
َسةنطاندني تيؤري و
َسان بة كارةكاني لةبواري شارةزاييان بة طويَرةي هةل
ثيَويستيان هةية بؤ هةل
َيَك و بة نووسراويَكي داواكردني هاوثيَض كراو بة
كرداري كة لة دووجار زياتر نةبيَ لةسال
َسةنطاندنةكة سةركةوتوو نةبوو ئةوا مايف
َي يةكةمي هةل
دؤكيميَنيت ثيَويست و ئةوةي لة هةول
َةكاني
ئةوةي هةية دووجاري تر بةشداربيَت  ،كاتيَكيش نةيتواني لةهةرسيَ هةول
َسةنطاندني سيَهةم بةشدار
َسةنطاندنةكةي سةركةوتوو بيَ ئةوا بؤي هةية ثاش دووسالَ لة هةل
هةل
َسةنطاندن.
بيَت لة دوا هةل
َسةنطاندنانة سةرنةكةوت كة ثيَشرت لةم ماددةية هاتووة ئةوا
ب -ئةو داواكارةي لة هيض يةك لةم هةل
َيَكي تري ثيَدةدريَت .ثاش رةزامةندي ليذنةي زانسيت ثيَداني مؤلةتي تاقيطةيي.
تاكة هةل
َسةنطاندنانةي نةبري بةبيَ ئةوةي سةركةوتووبيَ و ثاشان
َي هةل
ت -ئةوي هيض يةك لةم هةول
برِوانامةيةكي بةرزتري بةدةست هيَنا لة يةكيَك لةو بةشانةي لة بةندي (سيَهةم) لة ماددةي ()6
هاتووة لةم ريَنماييانة مايف ئةوةي هةية داوايةك ثيَشكةش بكات لةطةلَ دؤكيميَنتة داواكراوةكان
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َةتي ثيشةكاري كاري تاقيطةيي بة طويَرةي مةرجةكاني هاتووة لة ماددةي
بؤ بةدةست هيَناني مؤل
()4ي ئةم ريَنماييانة.
 -4بؤ دةرضواني خولةكاني تاقيطةيي ئةوانةي كاريان كردووة لة تاقيطاكان وةك لة خوارةوة:
َي
أ -دةرضواني خولةكاني ثزيشكاني نيشتةجيَي ديَرين لة تاقيطاكان ئةوةي كة ماوةكةي لةدوو سال
َةتيان ثيَدةدريَ ثاش ثيشةكاري كردةيي لة
بةهيَزكردن كةمرت نيية ئةوا تةنها لة دوو بةش مؤل
َسةنطاندني
بواري كارةكانيان لةيةك سالَ كةمرت نةبيَ لة هةر بةشيَك ثاش خولةكة بةطويَرةي هةل
تيؤري و كرداري وةك لة فةقةرة ( )3دا هاتووة.
ب -دةرضواني خوولةكاني تاقيطةيي لة وةزارةت يا فةرمانطةكاني تةندروسيت لة دة ر ضواني كؤليذي
َيَك كةمرت نية و ثيشةكاري كردراي
زانست بةشي كيميا و ووردةزيندةوةرزاني كة ماوةكةيان لة سال
َي
َيَك كةمرت نةبيَ و ثيَنج سال
لة تاقيطة ثيشةكاريةكان لة بواري كاري خؤيان ثاش خولةكة لة سال
َسةنطاندني تيوري و كرداري وةك لة برِطةي ()3
خزمةتي هةبيَت (بةخولةكةوة) بة طويَرةي هةل
 -5وةزير بؤي هةية لةسةر ثيَشنياري ليَذنةي زانسيت وةزارةتي تةندروسيت ضاو خبشيَنيَتةوة بة ثيَداني
َةتي ثيشةكاري تاقيطة لة بةشيَك لة بةشةكاني تاقيطا بؤ ئةو ثيشةكارانةي كة خولي
مؤل
َسةنطاندني
َدةسيتَ بة هةل
تاقيطاكانيان تيَنةثةراندوة و ئةوانةي كة ليَذنةي هونةري تايبةمتةند هةل
َبذاردنيان بؤ وةدةستهيَناني مؤلةتي كردةي ثيشةكة
تيؤري و كردارييان ئةمةش بة هةل
بةمةرجيَك ماوةي كاركردنيان بؤ ثزيشكان و دةرمانسازان ( )4سالَ كةمرت نةبيَ و بؤ دةرضواني
كؤليذي زانسيت بةشي كيميا و ووردة زيندةوةرزاني ( )61سالَ كةمرت نةبيَ طةر سةرنةكةوت لة
َسةنطاندنةكة ئةوا وةك لة برِطةي ( )3هاتووة مامةلةي لةطةلَ دةكريَ.
هةل
 -6ماوةي ثيشةكاري كردةيي لة تاقيطةكان بةر لة وةدةست هيَناني برِوانامةي باآل يا ئةوان
ثيشةكاري كردةييان هةية لة تاقيطاكان بةر لة تةواوكردني خولي تاقيطاكان بؤيان ئةذمار دةكريَ
َةت بةمةرجيَك لة نيوةي ماوةي داواكراو بؤ ثيشةكاري زياتر نةبيَت.
بة مةبةسيت ثيَداني مؤل
 -7مؤلةتي ثيشةكاري تاقيطةيي نادريَت بة دةرضواني كؤليذي ثةروةردة بة هةموو بةشةكانيةوة
َي 6946ي
بةطويَرةي ماددةي ( )44لة ياساي تةندروسيت طشيت ذمارة ()49ي سال
َي  4111ي ياساي ثلةبةندي وةزيفي بؤ دةرضواني
هةمواركراو و ياساي ذمارة ()61ي سال
كؤليجي زانست (كيميا و بايؤلؤجي) ي هةريَمي كوردستان.
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َطراني برِوانامةي باآل لةسةر ميالكي وةزارةتي خويَندني باآل و ليَكؤلينةوةي زانسيت
 -8بؤ هةل
دةبيَت ثراكتيزةي كردةيي هةبيَ لة يةكيَك لة تاقيطةكاني سةر بة وةزارةتي تةندروسيت بؤ ماوةي
َطراني برِوانامةي ماستةر
َيش بؤ هةل
يةك سالَ ثاش وةدةست هيَناني برِوانامةي دكتؤرا و دووسال
ئةم ثيشكردةييةدةبيَت لةسةر شيَوةي (تفرغ تام) بيَت بؤ ئةو ماوانةي ثيَشرت دياري كراون.
ماددةي سيَيةم

مؤلةتي ثيشةكاري كاري تاقيطةيي لة بةشةكاني نةخؤشيةكاني خويَن و ثشكنينة شانةييةكان و
ثشكنيين خانةيي تةنها دةدريَت بة ثزيشكان كة هةموو ئةو مةرجانةيان تيادا هةية كة لةم
ريَنماييانة هاتووة هةروها بؤئةوانةي كة ثسثؤري هيماتؤلؤجيان ثآ دراوة.
ماددةي ضوارةم

مؤلةت ثيَبةخشراو بؤ كردنةوةي تاقيطةي تايبةت ريَطةي ثيَنادريَت كاريَكي تري ثيشةيي بكات لة
شويَنيَكي تر كة برِوانامةكةي ريَطةي ثيَ دةدات .لة كاتي بووني دوو برِوانامةي جياواز تةنها
دةتوانيَت كاري ثيشةيي بةيةك لة برِوامنامةكاني بكات.

ماددةي ثيَنجةم

نابيَت تاقيطة بكريَتةوة لة هيض شويَنك تةنها لة سةنتةري ثاريَزطا يا شارؤضكةكةي كة مؤلةت ثيَدراو
كاري تيَدةكات يا نشتةجيَية لةو سةنتةرة طةر داواكاري مؤلةت خانةنشني كرابوو دةبيَ مؤلةت ثيَدراو
َثشيت اليةنة فةرميةكان.
لة شويَين نيشتةجيَي هةميشةيي خؤي كار بكات بة ثال

ماددةي شةشةم

تاقيطةي تايبةت بؤي نية شيَكردنةوةي تاقيطةيي بكات بةدةر لةو بةشانةي كة مؤلةتي ليَ
َواسيين ليسيت
وةرطرتووة ئةو بةشانةش دةبيَت لةسةر الفيتة و ضاثكراوةكاني تاقيطةكة و هةل

ثشكنينةكاني مؤلةتيان تيادا وةرطرتووة بؤ كردنيان و هةروةها نرخي ثشكنينةكان لة شويَنيَكي
َبواسريَت ( بة زماني كوردي و ئينطليزي).
دياري تاقيطةكة هةل
ماددةي حةفتةم

أ -ريَطة دةدريَت بة تاقيطة بؤ وةرطرتين منوونةكاني كة ريَطةي ثيَنةدراوة بؤ ثشكنيان بةمةرجيَك
رةوانةيان بكات بؤ تاقيطةيةكي تر كة مؤلةتي هةية بؤ ئةجنامداني ئةم ثشكنينانة ئةجنامةكةشي
بةناوي ئةو تاقيطةية دةبيَت كة ثشكنينةكةي كردووة.
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ب -ئةو شيكارية تاقيطةييانةي لة ناو هةريَم ئةجنام دةدريَت بةهيض شيَوةيةك تاقيطة بؤي نية
رةوانةي تاقيطةيةكي دةرةوةي هةريَمي بكات.
ماددةي هةشتةم

خاوةني تاقيطة بةرثرسيارة لةسةر كارةكاني لة تاقيطةكة دةكريَ دةبيَت ئةمانةي خوارةوة
رةضاوبكات-:
أ -ثابةندبوون بة ريَسارةوشتيةكاني ثيشةكة و النةدان لة ياساو سيستةم و ريَنماييةكان
ب -ئةجنام نةداني ئةو ثشكنينانةي كة ريَطةنةدراون ئةجنامي بدةن.
ت -ثابةندبوون بة ئةجنامداني ئةو ثشكنينة تاقيطةييانةي كة لةاليةن وةزارةتةوة بؤي دياري كراوة.
ث -ئاطادار كردنةوةي فةرمانطةكاني تةندروسيت طشيت و ضاوديَري تةندروسيت سةرةتايي بؤ هةر
كةيسيَكي ثةتاي كة لة تاقيطةي تايبةت دةيدؤزيَتةوة بة كةمرت لة ( )44كاتذميَر لة دةركةوتين
ئةجنامي ثشكنينةكة و دةشكريَ بة تةلةفؤن راستةخؤي رابطةيةنريَت.
ج -ثابةند بوون بة ريَساكاني خاويَين و لةناوبردني ثاشةرؤ تاقيطةييةكان بة طويَرةي ريَساكارة
زانستيية ثشتثيَبةسرتاوةكان .
َنةسيَنطرابيَت.
ح -بةكار نةهيَناني هيض ماددةية يا ئامرازيَكي ثيَناس طةر بة ريَطة اصوليةكان هةل
خ -ثابةند بوون بة نرخي ثشكنينةكاني تاقيطةي درةضوو لة وةزارةت.
د -تاقيطة بةكارناهيَنريَت تةنها بؤ مةبةسةتة تاقيطةيةكان نةبيَ بؤ ثيَناسكردني ثزيشكي.
ماددةي نؤيةم:

ئةو شويَنةي وةك تاقيطة دانراوة دةبيَت هةموو دةزطاو ماددة تاقيطةييةكاني تيادا هةبيَت بؤ ئةو
بةشة يا ئةو بةشانةي تايبةمتةنديةكاني ثيَويستيةتي و مةرجة تةندروستيةكان كة ثيَويستة تيادا
َي
هةبيَت بة طويَرةي ماددةي ( )611 -49لة ياساي تةندروسيت طشيت ذمارة ()49ى سال
َي .4161
6946ي هةمواركراو و ريَنماييةكاني وةزارةتي تةندروسيت ذمارة( )6بؤ سال

ماددةي دةيةم

ئةم ريَنماييانة جيَبةجيَدةكريَ بةسةر ئةوانةي كاردةكةن لة تاقيطاكاني نةخؤشخانة تايبةتيةكان و
تايبةمتةندةكان و يا هةر تاقيطةيةكي تر كة هةلدةستييَ بة ثشكنينةكاني تاقيطةيي كلينيكي بؤ
نةخؤشيةكان بةرامبةر بة نرخيَكي دياريكراو.
ماددةي يازدةم:

َدةسيتَ بة دياري كردني تاقيطاكاني ثراكتيكي دانثيانراو
ليذنةي زانسيت تاقيطاكان لة وةزارةت هةل
كة مةرجي زانسيت ثزيشكي و كلينكي ثراكتيزةكردني تايبةمتنديةكاني تيادا هةية يا راهيَنان لةسةر
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ثشكنينة كلينيكيةكاني نةخؤشي  ،هةر ئةو ليذنة زانستية رةزامةندي دةدات لةسةر
ثراكتيزةكردنةكاني لة دةرةوةي عرياق و ضاوثيَكةوتن لةطةلَ داواكار هةريةكةيان بة طويَرةي بةشي
تايبةمتةنديَيت يةكةي و رةزامةندي دان يا رةتكردنةوةي ئةم ثراكتيزةكردنة.
ماددةي دوازدةهةم

لةكاتي ئامادة نةبووني خاوةني تاقيطة لة تاقيطاكةي خؤي بؤ ماوةي زياتر لة ( )61رؤذ دةبيَ
ئاطاداري اليةني تةندروسيت تايبةمتةند بكاتةوة بة نووسراو طةر ئارةزووي كرد بة بةردةوام بووني كار
لة كاتي ئامادةنةبووني بؤ زياتر لةو ماوةي ثيَشرت دياري كراوة  ،دةبيَ جيَطرةوةيةك لة شويَين خؤي
دابينَ لة هةمان بواري ثسثؤري ئةو شارةزايي هةبيَت ثاش وةرطرتين رةزامةندي وةزارةت لةسةري ،
بة ثيَضةوانةي ئةوة ئةوا تاقيطةكةي دادةخريَت لةماوةي ئامادة نةبووني لة تاقيطاكةي.

ماددةي سيَزدةم:

أ -لة باري جيابوونةوةي يةكيَك لة هاوبةشةكاني تاقيطة  ،تاقيطاكة دادةخريَت ودةبيَت لة نويَوة
داواكاري كردنةوةي تاقيطة ثيَشكةش بكات ثاش  41رؤذ لةداخستين تاقيطاكة ،دووبارة
كةشفي يةكةم و دووةمي بؤ شويَن و ئاميَرةكاني تاقيطاكة دةكريَتةوة .
ب -لةباري طؤريين شويَين تاقيطة بؤ شويَنكي تر  ،كةشفي تازة بؤ شويَنة نويَكة دةكريَت.
ت -لةباري داخستين تاقيطة لةاليةن خاوةنةكانيانةوة  ،تةنها دواي (  ) 41روز لة داخستين
تاقيطةكة بؤيان هةية داواي كردنةوةي تاقيطةيةكي تري نويَ بكةنةوة.
ماددةي ضواردةم

أ -مؤلةتي تاقيطةي تايبةت هةموو دووسالَ جاريَك لة مانطةكاني كانوني دووةم و شوباتي هةر
َيَك نويَ دةكريَتةوة لة بةشي تاقيطاكان لة وةزارةت بة ثشتطريي سةنديكاي ثةيوةندار.
سال
ب -بؤ نويَكردنةوةي مؤلةتي ثيشةيي تاقيطا و كردنةوةي تاقيطاي تايبةمتةندي تةندروسيت بؤ
ئةوانةي لة دةرةوةي وةزارةتي تةندروتستني دةبيَ ثشتطريي اليةني ثةيوةنديداري كة كاري تيادةكا
َةي تةفةرغ وةرناطريَت .
هةبيَت كةوا دةرمال
ماددةي ثازدةم

َةتة بةكار بهيَنن بؤ ماوةي ( )3سالَ لة
َةتي تاقيطة بؤ يان هةية ئةو مؤل
مرياتطراني خاوني مؤل
َةت ثاش دياري كردني ليَثرسراويَك لةسةر تاقيطاكة لة هةمان بةشي
بةرواري مردني خاوةن مؤل
َةتي ثيَدراوة.
تاقيطةيي كة تاقيطةكةي مؤل
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ماددةي شازدةم

وةزارةت بؤ هةية بةرنامةي كؤنرتؤلي جؤري و فيَركاري ثزيشكي بةردةوام ريَك خبات بؤ تايبةمتةندية
جياوازةكاني تاقيطةيي و هةروةها وابةست كردني هةموو تاقيطةكان بة جيَبةجيَكردني بةرنامةكاني
كة وةزارةت رةزامةندي لةسةر دةدات.

ماددةي حةظدةم

وةزير بؤ هةية مؤلةتةكاني دراون رةت كاتةوة بة طويَرةي ئةم ريَنماييانة دراوة ،لةو بارانةي خوارةوة:
َةتةي دراوة لةسةر بنةماي زانياري نادروست بووة.
َميَندرا كة ئةو مؤل
يةكةم :طةر سةل
دووةم  :نةماني يةكيَك لة مةرجةكاني ئةم برِوانامةي ثيَدراوة.
َطري مؤلةتةكة.
سيَيةم :نةماني شايستةيي ياسايي هةل
ماددةي هةذدةم:

ناكريَت بؤ ئةو كةسةي مؤلةتي تاقيطةيي ثيشةيي ثيَدراوة كاريَكي تري ثزيشكي ئةجنام بدات  ،تةنها
كاري ليَكؤلينةوةي زانسيت و وانة وتنةوة بةمةرجيَك لة  1كاتذميَر زياتر نةبيَت لة هةفتةيةك دا.
ماددةي نؤزدةم:

َةت ثيَدراوي تاقيطة لةيةك تاقيطة زياتر بةريَوةببات  ،هةروةها ريَطة
َطري مؤل
ريَطة نادريَت بة هةل
نادريَت لقي تر بؤ تاقيطةكةي بكاتةوة ياسةرثةرشيت تاقيطةي نةخؤشخانة ئةهليةكان بكات سةرباري
تاقيطةكةي خؤي.

ماددةي بيستةم:

َةتي ياسايي لة وةزارةتي تةندروسيت  ،تاقيطةكة دادةخريَت و
ئةوانةي تاقيطة دةكةنةوة بةبيَ مؤل
سزاي دارايي ثيَدةبذيَردريَت بؤ جاري يةكةم بة برِي يةك مليؤن ديناري عرياقي طةر بةردةوام بوو
لةسةر ثيَضيةكةي دووبارة تاقيطاي كردةوة ئةوا بة ريَكاري ياساي دةدريَت بة دادطاي ثةيوةندي دار.
ماددةي بيسيت و يةكةم:

ثيَشيَل كاري ئةم ريَنماييانة ئةم سزايانةي بةسةر دا جيَبةجيَدةكريَ كة لة ماددةي ( )49ضوارةم و
َي 6946ي هةمواركراو دا هة ية .
ماددةي ( )91لة ياساي تةندروسيت طشيت ذمارة ()49ى سال
ماددةي بيست و دوو :

هةموو ئةو ريَنماييانةي تايبةت بة تاقيطاكان كة ثيَشرت دةرضووة الدةبريَن و ئةم ريَنماييانةش كاري
ثيَدةكريَ لة رؤذي بآلوكردنةوةي لة رؤذنامةي (وةقايعى كوردستان) .
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د.ريَكةوت محة رشيد كريم
وةزيري تةندروسيت
وةزارةتى كار و كاروبارى كؤمةآليةتى
ذمارة  0111لة 2105/4/28

بةثيَي ئةو دةسةآلتةي كةثيَمان دراوة لة ماددةي ( يازدة ) لة ياساي سندوقي ثشتيواني ثرِؤذة
َي ( ،)٢١٢٢ئةو ريَنماييةمان دةركرد:
بضوكةكاني الوان لة هةريَم كوردستان  -عيَراق ذمارة ( )٢سال

ماددةي يةكةم :

رِيَنمايي ذمارة ()3ى سالَي ١٠٢5
تايبةت بةهةمواركردني رِيَنمايي ذمارة ()١ي سالَي ١٠٢٢

َي ()٢١٢٢
هةمواركردني خالي ( )٢لةبرِطةي يةكةم ماددةي ثيَنجةمي رِيَنمايي ذمارة ()٢ي سال
بةم شيَوةي خوارةوة :
يةكةم  :لةسةر قةرزوةرطر ثشكةكاني لةسةريةتي لةماوةي ( )٠١رِؤذ لةبةرواري دةستثيَكردني
مافداريةكة (استحقاق) بطةريَنيَتةوة  ،وة لةكاتي دواكةوتين لةطةراندنةوةي لة مةوداكاني برياردراو
 ،ثابةند دةبيَت بة داني ثيَبذاردني دواكةوتن كة برِةكةي ( )٠سيَ هةزار دينار لة جياتي هةر رِؤذيَك
دواكةوتن لة ( )٢١ثازدة رِؤذةكاني يةكةم  ،وة ( )١ثيَنج هةزار دينار لةجياتي هةر رِؤذيَكي
دواكةوتين لة ( )٢١رِؤذةكاني دواتر  ،وة لةكاتي ثابةند نةبوون بة داني ثشكةكاني  ،ثيَويستة
بةيةك جار بداتةوة بةبيَ هؤشداري ثيَشوةخت و وةرطرتنةوةي بةثيَي ياسا .
دووةم  :ئةجنومةن بؤي هةية بريار بدات بة ليَبوردني لة ثيَبذاردني هاتوو لةبرطةي (يةكةم)ي ئةو
ماددةية  ،هةمووي يان بةشيَكي  ،ئةطةر هؤيةكاني دواكةوتين قةرزوةرطر لةداني ثشكةكاني
مافداري (املستحق) لةمةوداكاني برياردراو لةو رِيَنماية دةطةريَتةوة بؤ زرويف نةخوازيار كة
نةتوانريَت ثشكةكة بطةريَنيَتةوةلة كاتي دياريكراودا  ،بةمةرجي بووني نيةت باشي .
ماددةي دووةم :
راستكردنةوةي ناوةرؤكي برِكةي ( )١لة ماددةي يةكةمي ريَنمايي ئاماذة ثيَكراوي سةرةوة بةم
شيَوةي خوارةوة :
ئةجنومةن  :ئةجنومةني بةريَوةبردني سندوقي ثشتيواني ثرؤذة بضووكةكاني الوان بةثيَي ئةحكاني
ماددةي (ضوارةم) لة ياساي سندوقي ثيَكهاتووة .
ماددةي سيَيةم :
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ئةم رِيَنمايية لةبةرواري بآلوكردنةوةي لة رؤذنامةي (وةقايعي كوردستان) جيَبةجيَ دةكريَت.
حممد قادر حممد
وةزيرى كار و كاروبارى كؤمةآليةتى
إقليم كوردستان  -العراق
املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات واالستفتاء
جملس املفوضني
رقم  22 :يف 2115/5/6

استناداً إىل الفقرة (أوالً) من املادة ( )46من قانون املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات واالستفتاء
رقم ( )1لسنة  ،5141قررنا إصدار النظام اآلتي:
نظام رقم ( )1لسنة 2115
النظام الداخلي جمللس مفوضي املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات واالستفتاء
املادة األوىل:

يتألف جملس املفوضني من ( )9أعضاء خيتارهم برملان كوردستان مبوجب قانون املفوضية العليا املستقلة
لالنتخابات واالستفتاء رقم ( )1لسنة  .5141يتوىل اجمللس اإلشراف واملراقبة واملتابعة على عمل
اإلدارة االنتخابية وتشكيل اللجان الدائمة واملؤقتة  ،وميارس مهامه واختصاصاته وفقاً للقانون،
وللمجلس تفويض جزء من اختصاصاته إىل اإلدارة االنتخابية عند االقتضاء.
املادة الثانية:

أوالً :يعد جملس املفوضني أعلى سلطة يف املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات واالستفتاء.
ثانياً :تكون مسؤولية الرئيس ونائبه وأعضاء اجمللس أمام الربملان تضامنية وشخصية.
ثالثاً :يعقد أعضاء اجمللس اجتماعهم األول خالل مدة ال تزيد على ( )45يوماً من تأريخ أداء اليمني
القانوني  ،ويرتأس االجتماع أكرب األعضاء سناً ويتم فيه انتخاب رئيس اجمللس  ،ونائب رئيس
اجمللس ،ومقرر اجمللس  ،ورئيس اإلدارة االنتخابية بأغلبية أصوات ثلثي أعضائه.
رابعاً :يف حالة استقالة أي من (رئيس اجمللس ونائب رئيس اجمللس ومقرر اجمللس ورئيس اإلدارة
االنتخابية) من منصبه ،جيب عليه توجيه كتاب رمسي باستقالته من منصبه عن طريق رئيس
اجمللس إىل جملس املفوضني  ،بشرط أن ال يكون خالل مدة ( )91يوماً قبل يوم االقرتاع و ()61
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يوماً بعد يوم االقرتاع .عندها يلزم موافقة األغلبية املطلقة ألعضاء اجمللس على استقالته ،ويعد
الشخص مستقيالً بعد ( )45يوماً إذا مل يرجع عن طلبه ومل يبت فيه اجمللس .وجيب خالل مدة
( )45يوماً شغل منصبه من قبل أحد أعضاء اجمللس ،مبوجب الفقرة (ثالثاً) من هذه املادة.
خامساً :تكون اجتماعات اجمللس على نوعني:
 -4االجتماعات االعتيادية ويتم عقدها مرة واحدة كل شهر يف األقل.
 -5االجتماعات االستثنائية ويتم عقدها بناءً على طلب رئيس اجمللس أو ثالثة من أعضاء اجمللس،
ويتم إرسال برنامج العمل إىل أعضاء اجمللس بـ( )51ساعة قبل االجتماع ،عدا االجتماعات
االستثنائية الطارئة.
سادساً :اختصاصات رئيس اجمللس:
 -4إدارة األعمال اإلدارية والتنظيمية للمجلس.
 -5إعداد جدول اجتماعات اجمللس وعقدها وترؤسها.
 -3إدارة النقاشات واحملافظة على إجراءاتها.
 -1متابعة أعمال اللجان اليت تشكل من قبل اجمللس.
 -5عرض املواضيع اليت جيب على اجمللس أن يصوت عليها وبيان نتائجها.
 -6التمثيل الرمسي للمفوضية أمام اجلهات الرمسية.
 -1إصدار األنظمة واإلجراءات والقرارات اليت يصادق عليها اجمللس.
سابعاً :عند غياب رئيس اجمللس ،حيل حمله نائب الرئيس ويكون له اختصاصات الرئيس ذاتها.
ثامناً :يرسل برنامج اجللسات االعتيادية للمجلس قبل ( )18ساعة من عقدها إىل أعضاء اجمللس.
تاسعاً:

 -4يكون اجتماع اجمللس صحيحاً حبضور األغلبية املطلقة ألعضائه.
 -5للمجلس إستضافة أي من موظفي املفوضية إىل اجتماعاته.
عاشراً :للمجلس مقرر ،يتوىل اإلشراف على تنظيم وإعداد حماضر وقرارات اجمللس ومتابعة تنفيذها.
حادي عشر :خيتار اجمللس مفوضاً كمتحدث رمسي للمجلس ومهمته إيصال اخلطاب الرمسي للمفوضية
إىل وسائل اإلعالم بشفافية.
املادة الثالثة:
5145 /5 /41

– –33
العدد

ذمارة ()481

أوالً :يكون اختاذ القرارات داخل اجمللس على الوجه اآلتي:
 -4القرارات اليت تتطلب أصوات ثلثي أعضائه وتشمل( :انتخاب رئيس اجمللس ،نائب رئيس اجمللس،
مقرر اجمللس ،رئيس اإلدارة االنتخابية ،مسؤول دوائر احملافظات واملدراء العامون "الوظائف
العليا").
 -5القرارات اليت تتم املصادقة عليها باألغلبية املطلقة لعدد أعضاء اجمللس ،وتشمل :تصديق وتعديل
النظام الداخلي جمللس املفوضني والنظام اخلاص بتشكيالت املفوضية ،استحداث ودمج وإلغاء
املديريات واألقسام والشعب ،إصدار األنظمة لتنفيذ أحكام قانون املفوضية).
 -3القرارات اليت تتخذ بأغلبية أصوات عدد األعضاء احلاضرين ،يف غري حاالت البند (، )5 ،4
ويف حالة تساوي األصوات يرجح اجلانب الذي يصوت معه الرئيس.
ثانياً :يكون التصويت يف اجتماعات اجمللس علنياً.
ثالثاً :إذا حتفظ أحد األعضاء على قرار للمجلس ،حيق له تقديم حتفظه خطياً إىل اجمللس وترفق مع
حمضر االجتماع.
رابعاً :تنظم حماضر اجتماعات اجمللس يف سجل ،وتدون فيه القرارات واملناقشات ويوقع من قبل أعضاء
اجمللس.
خامساً :للمجلس ختويل بعض مهامه إىل الرئيس.
املادة الرابعة:

أوالً :يف حالة استقالة عضو اجمللس عن عضويته ،جيب عليه توجيه كتاب رمسي حول استقالته عن طريق
رئيس اجمللس إىل جملس املفوضني.
ثانياً :يتم عرض طلب االستقالة يف أول اجتماع للمجلس لغرض مناقشتها.
ثالثاً :يعد الشخص مستقيالً بعد ( )31يوماً من رفع طلبه إىل رئيس اجمللس  ،أو إيداعه يف مكتب
السكرتارية إذا مل يرجع الشخص عن طلبه يف هذه املدة.
رابعاً :بعد انتهاء مهلة االستقالة على اجمللس إبالغ رئاسة الربملان خالل مدة ( )45يوماً.
املادة اخلامسة:

يلتزم الرئيس ونائبه وأعضاء اجمللس يف أعماهلم وقراراتهم بقانون وأنظمة املفوضية العليا املستقلة
لالنتخابات واالستفتاء وأي قانون نافذ آخر ذات عالقة  ،وخبالفه يبلغ اجمللس الربملان بكتاب رمسي
ومبوافقة األغلبية املطلقة لعدد أعضائه.
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املادة السادسة:

أوالً :ال جيوز ألي شخص أو قوة مسلحة الدخول إىل داخل املفوضية أو االقرتاب من مداخله دون
موافقة اجمللس .
ثانياً :حيظر إدخال السالح أو أي آلة جارحة أخرى إىل داخل املفوضية.
املادة السابعة:

أوالً :جمللس املفوضني تشكيل جلان دائمية ومؤقتة من أعضاء اجمللس ،على أن يؤخذ بنظر االعتبار
جماالت االختصاص ومهامهم.
ثانياً :للجان استشارة األشخاص اخلرباء واملختصني واختيار موظفي املفوضية وفقاً الختصاصاتهم
أعضاء يف اللجان .
املادة الثامنة:

على أعضاء جملس املفوضني وموظفي املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات واالستفتاء تسخري قدراتهم
ألعمال املفوضية.

املادة التاسعة:

ألعضاء جملس املفوضني اقرتاح تعديل األنظمة واإلجراءات اليت تصدر من اجمللس ،ويكون االقرتاح عن
طريق تقديم مذكرة إىل جملس املفوضني ،ويتم التعديل مبوافقة األغلبية املطلقة ألصوات أعضاء اجمللس.

املادة العاشرة:

للمفوض مكتب يديره موظف حاصل على شهادة الدبلوم يف األقل ،ويعاونه يف ذلك عدد من املوظفني.

املادة احلادية عشرة:

للمجلس مديرية عامة للديوان يديره موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية يف
األقل .
املادة الثانية عشرة:

تتكون املديرية العامة للديوان من األقسام اآلتية:

أوالً:

 -4قسم شؤون اجمللس  ،ويتكون من الشعب اآلتية :
أ -شعبة الشؤون القانونية.
ب -شعبة الشؤون اإلدارية.
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ج -شعبة احملاضر والقرارات.
د -شعبة التقارير واملتابعة.
ه -شعبة الرتمجة واملراسيم .
 -5يتوىل قسم شؤون اجمللس املهام اآلتية:
أ -تقديم املشورة القانونية للمجلس حول األمور اليت يكلف بها اجمللس.
ب -تسيري الشؤون اإلدارية للمجلس.
جـ -التنسيق بني مكاتب املفوضني.
د -إعداد قرارات اجمللس وأرشفتها.
هـ -متابعة إعداد تقارير اجمللس حتت إشراف مقرر اجمللس.
و -ترمجة مجيع الوثائق واألمور الالزمة للمجلس.
ثانياً:

 -4قسم املراقبة والتدقيق املالي الداخلي ،ويتكون من الشعب اآلتية:
أ -شعبة املراقبة والتدقيق الداخلي لشؤون احملافظات.
ب -شعبة املراقبة والتدقيق الداخلي لشؤون اإلقليم.
جـ -شعبة املراقبة والتدقيق الداخلي للشؤون اإلدارية.
د -شعبة املراقبة والتدقيق الداخلي لشؤون اخلزينة واملخازن.
 -5يتوىل قسم املراقبة والتدقيق املالي الداخلي املهام اآلتية:
أ -متابعة وتدقيق النشاطات اإلدارية واملالية ملكتب اإلقليم واحملافظات واخلزينة واملخازن.
ب -تقديم التقارير واملقرتحات والتوصيات إىل اجمللس حول كيفية إدارة وتطوير أعماله من الناحية
اإلدارية واملالية بصورة شهرية وعند االقتضاء.
جـ -متابعة التقارير املختلفة اليت توجه إليه.
د -تدقيق مجيع العقود وتقديم التقارير الالزمة إىل اجمللس يف هذا الشأن.
املادة الثالثة عشرة

تكون عالقة اإلدارة االنتخابية مبجلس املفوضني بالشكل التالي:
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أوالً :تعد اإلدارة االنتخابية جهاز إدارة وتنفيذ يف املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات واالستفتاء،
ويرأسها رئيس اإلدارة االنتخابية ويكون مسؤوالً أمام جملس املفوضني ،ويلتزم بإعداد خريطة
وخطة وتسيري شؤون العملية االنتخابية واالستفتاء ،بعد تقدميها إىل اجمللس وتصديقها.
ثانياً :على رئيس اإلدارة االنتخابية تقديم تقرير عن أعماله ونشاطاته إىل اجمللس مرة واحدة كل
أسبوعني.
ثالثاً :يقوم جملس املفوضني عن طريق رئيس اإلدارة االنتخابية مبخاطبة الدوائر االنتخابية.
رابعاً :يلتزم رئيس اإلدارة االنتخابية بتزويد أعضاء اجمللس بأية معلومات وبيانات ووثائق.
املادة الرابعة عشرة:

أوالً :تكون رواتب وخمصصات أعضاء جملس املفوضني مبوجب القانون والتعليمات.
ثانياً :تكون رواتب وخمصصات موظفي املفوضية مبوجب القانون والتعليمات.
املادة اخلامسة عشرة:

تدير املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات واالستفتاء أعماهلا بشفافية وفقا للقانون واملعايري الداخلية
والدولية  ،وتنشر مجيع أنظمتها ،إجراءاتها وقراراتها.
املادة السادسة عشرة:

يتسلم جملس املفوضني نوعني من املذكرات ويدرجها يف برنامج العمل:
أوالً :املذكرات الداخلية ،وهي على نوعني:
املذكرات اليت تقدم مباشرة من قبل أعضاء جملس املفوضني أو من قبل املدير العام للديوان.

ثانياً :املذكرات اخلارجية :وتشمل األنواع اآلتية:
 -4املذكرات اليت تقدم إىل اجمللس من قبل أي شخص أو كيان وتتعلق بالعملية االنتخابية ،وحتى لو
كانت شكاوى أو طعون .وتوجه هذه املذكرات حسب طبيعتها.
 -5املذكرات اليت يتسلمها أعضاء اجمللس كأشخاص رمسيني ،وجيب تقدميها إىل اجمللس.
 -3ال جيوز عرض أي مذكرة يف اجتماع اجمللس للمناقشة يف يوم تسلمها بالذات ،عدا احلاالت اليت هلا
عالقة مبخالفة موعد احلمالت االنتخابية وعملية يوم االقرتاع والفرز حيث يتم إدراجها يف برنامج
العمل يف اليوم ذاته.
املادة السابعة عشرة:

ينفذ هذا النظام الداخلي من تأريخ نشره يف اجلريدة الرمسية (وقائع كوردستان).
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هندرين حممد صاحل
رئيـس اجمللـس

إقليم كوردستان  -العراق
املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات واالستفتاء
جملس املفوضني
رقم  22 :يف 2115/5/6

استناداً إىل الفقرة (ثانياً) من املادة ( )46من قانون املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات واالستفتاء
رقم ( )1لسنة  ،5141قررنا إصدار النظام اآلتي:
نظام رقم ( )2لسنة 2115
النظام الداخلي لإلدارة االنتخابية
املادة األوىل:

أوالً :يرأس اإلدارة االنتخابية مفوض يتم انتخابه يف أول اجتماع جمللس املفوضني بأغلبية ثلثي
أعضائه.
ثانياً :يكون لرئيس اإلدارة االنتخابية معاونان بدرجة مدير عام وعلى الوجه اآلتي:
 -4معاون رئيس اإلدارة االنتخابية للشؤون الفنية ،ويتابع الشؤون الفنية.
 -5معاون رئيس اإلدارة االنتخابية للشؤون اإلدارية واملالية ،ويتابع الشؤون اإلدارية واملالية.
ثالثاً :عند غياب رئيس اإلدارة االنتخابية يكلف جملس املفوضني مفوضاً ليحل حمله بصورة مؤقتة.
املادة الثانية:
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مهام رئيس اإلدارة االنتخابية

أوالً :تتمثل مهام رئيس اإلدارة االنتخابية فيما يأتي:
 -4تولي مسؤولية تنفيذ األنظمة والتعليمات اليت تصدر عن جملس املفوضني.
 -5إدارة مجيع النشاطات ذات الطابع العملياتي والتنفيذي واإلجرائي إلدارة االنتخابات.
 -3متابعة أداء التشكيالت اإلدارية التابعة لإلدارة االنتخابية.
 -1تنفيذ القوانني والتشريعات املتعلقة بعمل املفوضية.
ثانياً :جمللس املفوضني ختويل اإلدارة االنتخابية املهام اآلتية:
 -1إنشاء وحتديث وتنقيح سجل الناخبني بالتنسيق مع دوائر احملافظات.
 -5تنظيم وتسجيل قوائم الكيانات السياسية واالنتخابية واالئتالفات واملرشحني لغرض املشاركة يف
االنتخابات.
 -3اعتماد وكالء القوائم االنتخابية واملراقبني واإلعالميني ومنظمات اجملتمع املدني على املستوى
الداخلي والدولي لالنتخابات واالستفتاء.
املادة الثالثة:
دوائر اإلدارة االنتخابية

تتكون اإلدارة االنتخابية من الدوائر اآلتية  ،وتدار كل دائرة من قبل موظف بدرجة مدير عام حاصل
على شهادة جامعية أولية يف األقل:
 -4الدائرة اإلدارية.
 -5الدائرة املالية.
 -3دائرة العمليات.
 -1دائرة العالقات واإلعالم.
 -5دائرة البيانات.
 -6دوائر احملافظات.
املادة الرابعة:
األقسام املرتبطة باإلدارة االنتخابية

ترتبط األقسام اآلتية باإلدارة االنتخابية:
أوالً :قسم املناقصات والعقود.
 -1يتكون قسم املناقصات والعقود من الشعبتني اآلتيتني:
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أ -شعبة التوريد وجتهيز االحتياجات.
ب -شعبة العقود واملناقصات.
 -5يتوىل قسم املناقصات والعقود املهام اآلتية:
أ -إعداد وثائق املناقصات وصياغتها وإعالنها باللغات (الكوردية والعربية واإلنكليزية) وفق ًا
للمواصفات احملددة من قبل الدائرة املعنية.
ب -إعداد العقود ومتابعة تنفيذها مع الطرف الثاني.
جـ -متابعة أسلوب صرف املستحقات املالية حسب العقود.
ثانياً :قسم التدقيق واملتابعة .
 -4يتكون قسم التدقيق واملتابعة من الشعب اآلتية:
أ -شعبة التدقيق املالي ملكتب اإلقليم.
ب -شعبة التدقيق املالي للمحافظات.
جـ -شعبة املتابعة والتقييم.
 -5يتوىل قسم التدقيق واملتابعة املهام اآلتية:
أ -تدقيق األنشطة املالية ملكتب اإلقليم واحملافظات.
ب -أي مهمة أخرى خاصة بالتدقيق املالي توجه إليه.
جـ -تدقيق ومتابعة التقارير املختلفة اليت توجه إليه.
د -مجع التقارير األولية اليت تقدم إليها من قبل مكتب اإلقليم واحملافظات.
هـ -تقديم تقارير املتابعة حول احتياجات املكاتب االنتخابية وأعمال اللجان املشكلة يف مكتب اإلقليم.
و -متابعة تنفيذ قرارات جملس املفوضني اخلاصة باإلدارة االنتخابية.
ز -تقييم أداء موظفي اإلدارة االنتخابية ومدى التزامهم بأعماهلم على الوجه املطلوب منهم.
ثالثاً :قسم األمن.
 -4يتكون قسم األمن من الشعبتني اآلتيتني:
أ -األمن واهلويات.
ب -االستقبال.
 -5يتوىل قسم األمن املهام اآلتية:
أ -توفري األمن للموظفني يف مكاتب املفوضية كافة.
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ب -توفري األمن جلميع أبنية املكاتب املتعلقة بعمل املفوضية.
جـ -إصدار اهلويات اخلاصة باملوظفني.
د -مرافقة الوفود والضيوف وتوفري األمن لندوات واجتماعات ومؤمترات املفوضية.
رابعاً :القسم القانوني.
 -4يتكون القسم القانوني من الشعب اآلتية:
أ -شعبة الدعاوى واملتابعة.
ب -شعبة االستشارات.
جـ -شعبة التحقيقات.
 -5يتوىل القسم القانوني املهام اآلتية:
أ -متابعة القوانني واألنظمة واإلجراءات والتعليمات املتعلقة بعمل املفوضية.
ب -متثيل املفوضية أمام احملاكم بتخويل من رئيس جملس املفوضني.
جـ -تقديم املقرتحات وإبداء الرأي واملشورة القانونية يف املواضيع املعروضة عليه.
د -املشاركة يف اللجان التحقيقية.
هـ -تصديق العقود والكفاالت وفق ًا للقانون.
و -التنسيق مع القسم القانوني لدوائر احملافظات.
املادة اخلامسة:
الدائرة اإلدارية

تتكون الدائرة اإلدارية من األقسام اآلتية:
أوالً :قسم إدارة املوارد البشرية.
 -4يتكون قسم إدارة املوارد البشرية من الشعب اآلتية:
أ -شعبة شؤون املوظفني.
ب -شعبة التقاعد.
جـ -شعبة التخطيط اإلداري واملوارد البشرية.
د -شعبة الربيد اإللكرتوني.
هـ -شعبة الواردة والصادرة.
و -شعبة األضابري الشخصية.
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 -5يتوىل قسم إدارة املوارد البشرية املهام اآلتية:
أ -تقديم التقارير حول خطط املوارد البشرية والفعاليات واألنشطة وحاجة املفوضية إىل أشخاص
معينني للوظائف الشاغرة.
ب -إعداد وإصدار املخاطبات الداخلية واخلارجية وأرشفتها.
جـ -متابعة األعمال اإلدارية وتنظيم وحتديث السجالت واإلضابري الشخصية ملنتسبـي املفوضية
وأرشفتها.
د -متابعة الربيد الدوار اخلاص بالدوائر والتشكيالت اإلدارية للمفوضية.
هـ -إجناز اإلجراءات القانونية املتعلقة بتقاعد املوظفني.
و -الرتفيع والعالوة مبوجب القوانني والتعليمات.
ثانياً :قسم بناء القدرات البشرية.
 -4يتكون قسم بناء القدرات البشرية من الشعبتني اآلتيتني:
أ -شعبة التوعية االنتخابية.
ب -شعبة التدريب والتنمية.
 -5يتوىل قسم بناء القدرات البشرية املهام اآلتية:
أ -وضع خطط تنمية موظفي املفوضية وتطوير قدراتهم ومهاراتهم اخلاصة بالعملية االنتخابية بصورة
فاعلة.
ب -إجياد برامج للتنمية يف جمال االنتخابات لتقدميها إىل أقسام املفوضية واملتعلقة بالعملية
االنتخابية.
جـ -اإلشراف على برامج التدريب التخصصية يف جمال االنتخابات.
د -املتابعة واإلشراف على نشر الثقافة االنتخابية.
هـ -تنظيم قواعد بيانات خاصة باألنشطة التدريبية ملوظفي املفوضية.
و -تنفيذ برامج التدريب ملوظفي املفوضية يف اجملاالت اإلدارية والفنية.
ز -فتح قنوات االتصال مع املراكز البحثية لالستفادة من معلوماتهم.
حـ -التنسيق من أجل إعداد دورات داخلية وخارجية خاصة باملفوضية.
ط -إعداد كادر متخصص من املفوضية لتنفيذ برامج التدريب الدولي.
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ي -إدارة الربامج التدريبية الدولية للمهارات العامة والقدرات االنتخابية.
ك -التعاون والتنسيق مع املنظمات واملؤسسات واجلامعات العاملية ال سيما اليت تُعنى مبجال
االنتخابات من أجل تنفيذ الربامج الدولية والتعاون االنتخابي.
ثالثاً :قسم إدارة املخازن.
 -1يتكون قسم إدارة املخازن من الشعبتني اآلتيتني:
أ -شعبة املواد املكتبية.
ب -شعبة املواد االنتخابية.
 -5يتوىل قسم إدارة املخازن املهام اآلتية:
أ -فحص املواد املستلمة لغرض إدخاهلا يف املخازن والتأكد من مطابقتها للمواصفات املطلوبة ،مع
حصر التالف منها وغري املطابق للمواصفات.
ب -تسلم املواد اليت مت فحصها وإدخاهلا خمزنياً.
جـ -إعداد سجالت اإلدخال واإلخراج األصولية للمواد املخزونة وصرفها حسب احلاجة.
رابعاً :قسم اخلدمات والنقل:
 -4يتكون قسم اخلدمات والنقل من الشعب اآلتية:
أ -شعبة الصيانة والتعمري.
ب -شعبة اخلدمات.
جـ -شعبة النقل.
 -5يتوىل قسم اخلدمات والنقل املهام اآلتية:
أ -توفري اخلدمات للمكاتب التابعة جمللس املفوضني واإلدارة االنتخابية.
ب -تنظيف وصيانة أجهزة املكاتب التابعة جمللس املفوضني واإلدارة االنتخابية.
جـ -إدارة وتنظيم عمل املركبات التابعة للمفوضية واإلدارة االنتخابية وصيانتها.
د -نقل موظفي ومواد ومعدات املفوضية بني الدوائر واحملافظات واملخازن بالتنسيق مع املديريات
واألقسام ذات العالقة.
خامساً :قسم تكنولوجيا املعلومات والرتمجة.
 -4يتكون قسم تكنولوجيا املعلومات والرتمجة من الشعبتني اآلتيتني:
أ -شعبة تكنولوجيا املعلومات.
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ب -شعبة الرتمجة.
 -5يتوىل قسم تكنولوجيا املعلومات والرتمجة املهام اآلتية:
أ -توفري شبكة اإلنرتنت واملعلومات بني املفوضية واملكاتب األخرى التابعة جمللس املفوضني واإلدارة
االنتخابية.
ب -توفري اخلدمات واملساعدات ملستخدمي الكومبيوتر ومتابعة وصيانة األجهزة اإللكرتونية وشبكات
االتصال بني مكاتب املفوضية.
جـ -اإلشراف على أجهزة الكومبيوتر والطابعات واالستنساخ والكامريات والكومبيوترات احملمولة
واألجهزة املماثلة هلا.
د -الرتمجة الفورية واملباشرة.
هـ -الرتمجة التحريرية.
املادة السادسة:
الدائرة املالية

تتكون الدائرة املالية من األقسام اآلتية:
أوالً :قسم الرواتب.
 -4يتكون قسم الرواتب من الشعبتني اآلتيتني:
أ -شعبة رواتب مكتب اإلقليم.
ب -شعبة رواتب مكاتب احملافظات.
 -5يتوىل قسم الرواتب املهمتني اآلتيتني:
أ -صرف الرواتب واألجور واملكافآت.
ب -تنظيم وحفظ السجالت اخلاصة بالرواتب.
ثانياً :قسم املوازنة.
 -4يتكون قسم املوازنة من الشعب اآلتية:
أ -شعبة املوازنة والتخصيصات.
ب -شعبة السلف والسجالت.
جـ -شعبة مشاريع االستثمار.
5145 /5 /41

– –11
العدد

ذمارة ()481

 -5يتوىل قسم املوازنة املهام اآلتية:
أ -إعداد املوازنات التخمينية للسنة املالية بعد مجع البيانات واملعلومات من مجيع مكاتب املفوضية
وتنظيمها ووضعها على الوجه املطلوب يف كشف املوازنة.
ب -تنفيذ تعليمات موازنة اإلقليم.
جـ -وضع سجالت حماسبية وإدخال مجيع التحاليل الصادرة من السجالت الفرعية األخرى.
د -إعداد املوازنات الشهرية ومراجعتها ومطابقتها.
هـ -متابعة التخصيصات املالية وأية تغيريات حتصل عليها.
ثالثاً :قسم احملاسبة.
 -1يتكون قسم احملاسبة من الشعبتني اآلتيتني:
أ -شعبة مكتب اإلقليم.
ب -شعبة مكاتب احملافظات.
 -5يتوىل قسم احملاسبة املهام اآلتية:
أ -إعداد مسودات املوازنات االعتيادية باالشرتاك مع الدوائر ذات العالقة إلعداد املوازنات اخلاصة
باألنشطة االنتخابية جلميع املكاتب االنتخابية.
ب -تنفيذ املوازنات االعتيادية أو االنتخابية بالشكل الذي يسهل اجلانب املالي واحملاسبـي والتنظيمي
للمكاتب االنتخابية.
جـ -اإلشراف املباشر على سجالت الذمم وحتليل املصروفات النهائية للمكاتب االنتخابية كافة.
املادة السابعة:
دائرة العمليات

تتكون دائرة العمليات من األقسام اآلتية:
أوالً :قسم اإلجراءات والتدريب.
 -1يتكون قسم اإلجراءات والتدريب من الشعبتني اآلتيتني:
أ -شعبة اإلجراءات واملتابعة.
ب -شعبة التدريب.
 -5يتوىل قسم اإلجراءات والتدريب املهام اآلتية:
أ -إعداد اإلجراءات املتنوعة املتعلقة بالعملية االنتخابية.
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ب -إعداد وتنفيذ برامج التدريب.
جـ -إعداد االستمارات اخلاصة بالعملية االنتخابية.
د -تدريب مدربي مكتب اإلقليم واملكاتب االنتخابية للمحافظات واملنتسبني املتعاقدين ،بالتنسيق مع
قسم القدرات البشرية يف الدائرة اإلدارية.
هـ -متابعة تدريب موظفي مراكز التسجيل.
ثانياً :قسم التنسيق والتعاون امليداني واألمين.
 -4يتكون قسم التنسيق والتعاون امليداني واألمين من الشعبتني اآلتيتني:
أ -شعبة التنسيق والتعاون امليداني.
ب -شعبة التنسيق األمين.
 -5يتوىل قسم التنسيق والتعاون امليداني واألمين املهام اآلتية:
أ -التنسيق مع مراكز األمن كافة لتوفري األمن الالزم ملكاتب احملافظات ومراكز التسجيل واالقرتاع
وأي مركز آخر متعلق بعمل املفوضية.
ب -متابعة تنفيذ اخلطط األمنية اخلاصة بالعملية االنتخابية.
جـ -تسلم التقارير اليومية واألسبوعية والشهرية من مكاتب احملافظات الختاذ اإلجراءات األمنية
الالزمة .
د -التنسيق امليداني يف عملية تسجيل الناخبني واالقرتاع عن طريق إرسال وتسلم وإعداد التقارير
اخلاصة بالعملية االنتخابية وكيفية التوزيع اجلغرايف ملراكز االقرتاع.
هـ -حتديد االحتياجات الالزمة لتهيئة مراكز التسجيل واالقرتاع.
و -التنسيق مع املكاتب االنتخابية يف احملافظات.
ثالثاً :القسم اللوجسيت والنقل .
 -4يتكون القسم اللوجسيت والنقل من الشعبتني اآلتيتني:
أ -شعبة املعدات ونقل التجهيزات.
ب -شعبة التخطيط واملتابعة اللوجستية.
 -5يتوىل القسم اللوجسيت والنقل املهام اآلتية:
أ -وضع اخلطط الالزمة لنقل وجتهيز املواد االنتخابية.
ب -املشاركة يف حتديد الطرق املناسبة لتهيئة مواد االقرتاع داخل وخارج اإلقليم.
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جـ -تهيئة أماكن مالئمة حلماية مواد االقرتاع والسيطرة على حركة املواد وتوزيعها واسرتجاعها حسب
الرقعة اجلغرافية.
املادة الثامنة:
دائرة العالقات واإلعالم

تتكون دائرة العالقات واإلعالم من األقسام اآلتية:
أوالً :قسم اإلعالم والعالقات العامة.
 -4يتكون قسم اإلعالم والعالقات العامة من الشعب اآلتية:
أ -شعبة التوعية االنتخابية.
ب -شعبة املعلومات والرقابة اإلعالمية.
جـ -شعبة املوقع اإللكرتوني واملنشورات.
د -شعبة العالقات.
هـ -شعبة املراقبني.
 -5يتوىل قسم اإلعالم والعالقات العامة املهام اآلتية:
أ -إعداد وتهيئة مفردات اخلطط اإلعالمية للعمليات االنتخابية.
ب -التنسيق مع مكاتب احملافظات لتنفيذ مفردات اخلطة اإلعالمية اخلاصة بها.
جـ -التنسيق مع وسائل اإلعالم وإعالمهم بأنشطة املفوضية.
د -تنظيم اللقاءات والربامج واملؤمترات اخلاصة بأنشطة املفوضية.
هـ -اإلعداد اليومي لتقارير املتابعة والرصد اإلعالمي وعمل أرشيف صحفي ومعلوماتي.
و -إدارة وحتديث املوقع اإللكرتوني للمفوضية ومنشوراتها وتطويرها.
ز -إعداد التقارير واملعلومات والبيانات الالزمة يف إطار العمل اإلعالمي.
حـ -فتح قنوات اتصال مع اجلهات الداخلية والدولية ذات العالقة بالعملية االنتخابية وإقامة عالقات
فاعلة معها.
ثانياً :قسم الكيانات السياسية:
 -1يتكون قسم الكيانات السياسية من الشعب اآلتية:
أ -شعبة تسجيل الكيانات السياسية.
ب -شعبة التنسيق واملتابعة.
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جـ -شعبة تفعيل االلتزامات.
 -5يتوىل قسم الكيانات السياسية املهام اآلتية:
أ -وضع اإلجراءات اخلاصة بالتسجيل واملصادقة على الكيانات واالئتالفات السياسية واملرشحني
واإلشراف على تنفيذها.
ب -التحقق من أهلية املرشحني.
جـ -إعداد قاعدة بيانات متكاملة خاصة بالكيانات واالئتالفات واملرشحني.
د -إعداد اللقاءات واملؤمترات املوجهة للكيانات حول إجراءات وقوانني املفوضية.
هـ -وضع إجراءات اختيار أرقام الكيانات السياسية واملصادقة عليها.
و -تسجيل وكالء الكيانات السياسية واملراقبني واإلعالميني.
ثالثاً :قسم التصاميم.
 -4يتكون قسم التصاميم من الشعبتني اآلتيتني:
أ -شعبة تصاميم احلمالت االنتخابية.
ب -شعبة التصاميم العملياتية.
 -5يتوىل قسم التصاميم املهمتني اآلتيتني:
أ -إعداد التصاميم اخلاصة بأعمال املفوضية.
ب -وضع املواصفات الفنية اخلاصة بأوراق االقرتاع.
املادة التاسعة:
دائرة البيانات

تتكون دائرة البيانات من األقسام اآلتية:
أوالً :القسم اإلداري.

 -4يتكون القسم اإلداري من الشعب اآلتية:
أ -شعبة القدرات البشرية.
ب -شعبة اخلدمات.
جـ -شعبة املراقبني والوكالء واإلعالميني.
 -5يتوىل القسم اإلداري املهام اآلتية:
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أ -تقديم التقارير حول خطط املوارد البشرية والفعاليات والنشاطات وحاجة دائرة البيانات إىل
أشخاص معينني للوظائف الشاغرة.
ب -إعداد وإصدار احملررات اخلاصة بدائرة البيانات وأرشفتها.
جـ -متابعة األعمال اإلدارية وتنظيم السجالت وأضابري املنتسبني املتعاقدين مع دائرة البيانات
وأرشفتها.
د -تنظيم عمل املراقبني والوكالء واإلعالميني بالتنسيق مع دائرة العالقات واإلعالم.
هـ -تقديم اخلدمات وجتهيز احتياجات دائرة البيانات.
ثانياً :القسم التقين والفين.
 -1يتكون القسم التقين والفين من الشعبتني اآلتيتني:
أ -شعبة تكنولوجيا املعلومات.
ب -شعبة الربجمة وحتليل النظم.
 -5يتوىل القسم التقين والفين املهمتني اآلتيتني:
أ -تصميم مجيع أنظمة وقواعد البيانات اخلاصة بالعمليات االنتخابية وحتليلها ووضع اخلطط طويلة
األجل لتنميتها وتطويرها.
ب -إعداد برامج إدخال البيانات.
ثالثاً :قسم سجل الناخبني.
 -4يتكون قسم سجل الناخبني من الشعبتني اآلتيتني:
أ -شعبة إدارة البيانات.
ب -شعبة إدخال وحتديث سجل الناخبني.
 -5يتوىل قسم سجل الناخبني املهام اآلتية:
أ -إدخال وحتديث سجل الناخبني وتدقيقها.
ب -اإلشراف على حتديث وإعداد السجالت اخلاصة ببيانات الناخبني يف داخل وخارج إقليم كوردستان.
جـ -التنسيق مع الوزارات والدوائر املختصة يف جمال اإلحصاء.
د -املشاركة يف إعداد استمارات حتديث سجل الناخبني.
هـ -تزويد دوائر املفوضية جبميع التقارير املتعلقة ببيانات الناخبني.
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و -التنسيق مع األقسام األخرى حول تصميم قاعدة بيانات الناخبني وحتليلها وتهيئتها لعملية
االقرتاع.
رابعاً :مركز تسلم وعد البيانات.
 -4يتكون مركز تسلم وعد البيانات من الشعبتني اآلتيتني:
أ -شعبة التسلم واألرشفة.
ب -شعبة إدخال البيانات والتدقيق.
 -5يتوىل مركز تسلم وعد البيانات املهام اآلتية:
أ -تسلم استمارات مراكز االقرتاع واملعلومات املتعلقة بها.
ب -إدخال البيانات املسجلة يف استمارات نتائج التصويت يف حمطات االقرتاع.
جـ -إدخال البيانات املسجلة يف استمارات حتديث سجل الناخبني.
د -أية مهمة أخرى يكلف بها يف حدود االختصاص.
 -3يتم اإلشراف على أعمال مركز تسلم وعد البيانات يف يوم االقرتاع من قبل أعضاء جملس
املفوضني.
املادة العاشرة:
دوائر احملافظات

أوالً :يكون املقر الرئيسي للمفوضية يف حمافظة أربيل العاصمة وهلا فتح دوائر ومكاتب يف مراكز
احملافظات والوحدات اإلدارية عند االقتضاء.

ثانياً:

 -1تدار دائرة احملافظة من قبل موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية يف األقل.
 -5يكون ملدير دائرة احملافظة معاون بدرجة (معاون مدير عام) حاصل على شهادة جامعية أولية يف
األقل
 -3يشرف موظف بدرجة مدير على أقسام دائرة احملافظة حاصل على شهادة دبلوم يف األقل.
ثالثاً :تتكون دائرة احملافظة من قسمني:
 -4القسم اإلداري ،ويشمل الشعب اآلتية:
أ -شعبة املوارد البشرية.
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ب -الشعبة املالية.
جـ -شعبة التدقيق.
د -الشعبة القانونية والكيانات السياسية.
هـ -شعبة اخلدمات واألمن.
و -شعبة تكنولوجيا املعلومات.
 -5القسم الفين ،ويشمل الشعب اآلتية:
أ -شعبة التدريب.
ب -شعبة العالقات واإلعالم.
جـ -شعبة إدارة البيانات.
د -الشعبة اللوجستية ونقل املواد االنتخابية.
رابعاً :تتوىل دوائر احملافظات املهام اآلتية:
 .4التنسيق مع دائرة البيانات حول جتديد سجل الناخبني.
 .5تنفيذ قانون وأنظمة وإجراءات وتعليمات املفوضية.
 .3تنفيذ وإدارة العمليات االنتخابية يف احملافظة وتدريب موظفي التسجيل واالقرتاع.
 .1تنفيذ اخلطط اخلاصة بالتوعية االنتخابية وإعداد اخلطط الداخلية املتعلقة بها على مستوى
احملافظة.
 .5التحقيق واختاذ اإلجراءات القانونية املتعلقة باالنتهاكات واملخالفات املرتكبة من موظفي املكتب.
 .6التحقيق يف االنتهاكات واملخالفات احلاصلة يف االنتخابات بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة يف
مكتب اإلقليم.
 .1تسجيل الكيانات السياسية واملرشحني واعتماد املراقبني والوكالء واإلعالميني مبوجب اإلجراءات
املصادق عليها.
 .8رفع التقارير األسبوعية والشهرية والفصلية املتعلقة بكيفية سري العمل يف املكتب.
 .9تنفيذ اخلطط املتعلقة ببناء قدرات املوظفني.
املادة احلادية عشرة:

أوالً :تنظم السلطات املالية واإلدارية لرئيس اإلدارة االنتخابية ،واليت مل تذكر يف هذا النظام الداخلي،
مبوجب قرار جملس املفوضني.
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ثانياً :تنظم السلطات املالية واإلدارية لدوائر احملافظات ،واليت مل تذكر يف هذا النظام الداخلي ،مبوجب
قرار رئيس اإلدارة االنتخابية.
ثالثاً :تعقد اإلدارة االنتخ ابية اجتماعات اعتيادية مع مسؤولي الدوائر التابعة هلا مرة واحدة كل
ثالثة أشهر.
املادة الثانية عشرة:

يقدم رئيس اإلدارة االنتخابية خريطة العمل اخلاصة بالعملية االنتخابية واالستفتاء إىل جملس
املفوضني ،قبل ( )481يوماً يف األقل من موعد االنتخابات واالستفتاء ،وعلى جملس املفوضني البت
يف خريطة عمل اإلدارة االنتخابية خالل مدة ال تتجاوز ( )31يوماً ،وخبالفه تعد اخلريطة نافذة.
املادة الثالثة عشرة:

على مجيع موظفي املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات واالستفتاء عند تعيينهم التوقيع على تعهد
قواعد السلوك الذي يعد من قبل جملس املفوضني.
املادة الرابعة عشرة:

لرئيس اإلدارة االنتخابية لغرض تسيري أعماله اإلدارية ختويل أي مهمة إىل موظفي الدوائر واألقسام
والشعب مما مل تتم اإلشارة إليها يف هذا النظام.

املادة اخلامسة عشرة

أوالً :على رئيس اإلدارة االنتخابية بعد مضي ( )31يوماً من تأريخ التصديق على نتائج
(االنتخابات واالستفتاء) تقديم التقرير النهائي حول العملية االنتخابية واالستفتاء إىل جملس
املفوضني.
ثانياً :على رئيس اإلدارة االنتخابية بعد مضي ( )481يوماً من تأريخ التصديق على نتائج
(االنتخابات واالستفتاء) تقديم التقرير املالي إىل جملس املفوضني.
املادة السادسة عشرة:

ينفذ هذا النظام الداخلي من تأريخ نشره يف اجلريدة الرمسية (وقائع كوردستان).
هندرين حممد صاحل
رئيـس اجمللـس

وزارة الصحة
رقم  6115 :يف 2115/4/21
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إستنادآ اىل احكام املادتني ( )44و ( )611من قانون الصحة العامة رقم  49لسنة  6946اصدرنا
التعليمات اآلتية:
تعليمات رقم ( )2لسنة 2115
تعليمات منح إجازة ممارسة مهنة العمل املختربى االهلى للتحليالت املرضية
املادة األوىل :

أوالً  :متنح إجازة ممارسة مهنة العمل املختربي األهلي للتحليالت املرضية من قبل اللجنة العلمية
املشكلة يف وزارة الصحة( مبشاركة ممثل النقابة املختصة ) على ان تتوفر يف طلب االجازة الشروط
املنصوص عليها يف املادة ( )4من هذه التعليمات.
ثانياً :مينح إجازة فتح املخترب لواحد أو اثنني من حاملي اجازة فتح املخترب على األقل يف اختصاصني
من التخصصات املختربية السريرية املذكور فيما يلي أو يف فرع من الفرع املذكورة .يف األقضية
والنواحي اليت حيث اليتوفر اكثر من اختصاص واحد فيعطى اجازة فتح املخترب يف اختصاص
واحد ،مبشاركته مع خريج كلية العلوم قسم الكيماء أو البايولوجي على ان يكون له خدمة اقل
من ثالث سنوات يف خمتربات التابعة لوزارة الصحة.
االختصاصات املختربية هي كما يلي :
أ -امراض الدم
ب -النسيج املرضي
ت -الكيمياء السريرية
ث -األحياء اجملهرية الطبية
ج -املناعة السريرية
ح -الوراثة اخللوية
خ -اي اختصاص آخر من األختصاصات الرئيسة يف العمل املختربي تقره الوزارة.
املادة الثانية:

يشرتط فيمن يطلب اجازة ممارسة العمل املختربي ما يأتي-:
أوال :ان يكون عراقي اجلنسية
ثانيا :ان يكون له احدى املؤهالت اآلتية-:
 -6احلاصل على شهادة البورد ( األمريكي  -العربي – العراقي  -الكردي ) أو عضوية الكلية
امللكية الربيطانية للباثولوجيني أو مايعادهلا من الشهادات املهنية و جياز يف فرعني من الفروع
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املخترب ية الرئيسية بشرط ان يكون له ممارسة عملية بعد حصوله على الشهادة املذكورة ملدة سنة
واحدة لكل فرع.
 -4للحاصل على شهادة مهنية يف علم االمراض السريرية بدرجة دبلوم عالي يف الباثولوجي السريري
أو ما يعادهلا على ان الجياز باكثر من فرعني من الفروع املختربية الرئيسية بشرط ان يكون له
ممارسة عملية يف خمتربات املمارسة ملدة سنة تقوميية واحدة على االقل لكل فرع بعد حصوله على
شهادة الدبلوم بالنسبة لالطباء و سنتني تقوميييتني من املمارسة يف كل فرع لغري االطباء.
 -3للحاصل على شهادة أكادميية عليا ( دكتوراه أو ماجستري) أو ما يعادهلا ( لألطباء و الصيادلة و
خرجيي/كلية العلوم فرعى الكيمياء واألحياء اجملهرية) يف أحد االختصاصات املخترببة السريرية
الرئيسية فيجاز يف فرع ختصصه على أن يكون له ممارسة فعلية و عملية يف موضوع اختصاصه يف
خمتربات املمارسة ملدة ال تقل عن سنة تقوميية واحدة حلاملي شهادة الدكتوراه و سنتان حلامل
املاجستري بعد حصوله على الشهادة العليا على أن-:
أ -تؤيد اللجنة العلمية املختصة يف الوزارة حصوهلم على اخلربة العلمية والعملية الالزمة ملمارسة
اختصاصهم مبوجب تقييم نظري و عملى على ان ال يتجاوز مرتني يف السنة و بطلب حتريري مع
املستمسك ات املطلوبة و حيق ملن مل جيتز احملاولة االوىل االشرتاك يف حماولتني الحقتني ويف حالة عدم
اجتيازه احملاوالت الثالث حيق له االشرتاك يف حماولة اخرية الحقا بعد مرور سنتني من احملاولة الثالثة
ب -مينح مقدم الطلب الذي مل جيتاز ايا من احملاوالت املنصوص عليها سابقا من هذه املادة فرصة
واحدة للتقويم ،بعد موافقة اللجنة العلمية يف وزارة الصحة ملنح اجازة فتح املخترب.
ت -حيق ملن استنفذ حماوالت التقويم دون ان يوفق يف إجتيازها بنجاح و من ثم حصل على شهادة
اعلى يف احد الفرع املنصوص عليها يف البند (الثالث) من املادة ( )6من هذه التعليمات ان
يقدم طلباً من املستمسكات املطلوبة للحصول على اجازة ممارسة العمل املختربي وفق الشروط
املنصوص عليها يف املادة ( )4من هذه التعليمات.
 -4خلرجيي الدورات املختربية اللذين مارسوا أعماهلم يف خمتربات املمارسة كما يلي :
أ -خرجيو دورات األطباء املقيمني األقدمني يف املختربات واليت ال تقل مدتها عن سنتني تقومييتني و
جياز لفرعني فقط و بعد ممارسة فعلية يف جمال عملهم ملدة ال تقل عن سنة واحدة لكل فرع بعد الدورة
و مبوجب تقييم نظري وعملي كما ورد يف الفقرة (.)3
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ب -خرجيوا الدورات املختربية يف الوزارة أو يف دوائر الصحة من خرجيي كلية العلوم فرعي كيمياء و
االحياء اجملهر ية واليت ال تقل مدتها عن سنة و بعد ممارسة فعلية و عملية يف خمتربات املمارسة يف
جمال علمهم ملدة ال تقل عن مخسة سنوات ( و بضمنها مدة الدورة ) و مبوجب تقييم نظري وعلمي
و كما ورد يف الفقرة (.)3
 -1للوزير و بناءًا على اقرتاح من اللجنة العلمية يف الوزارة النظر يف منح اجازة ممارسة العمل املختربي
يف فرع واحد من الفروع املختربية للممارسيني اللذين مل جيتازوا دورة املختربات واللذين تقيمهم اللجان
الفنية املختصة نظرياً و عملياً وذلك برتشحهم للحصول على اجازة ممارسة املهنة على أن التقل فرتة
ممارستهم عن ( )4سنوات بالنسبة لألطباء والصيادلة و( )61عشرة سنوات بالنسبة خلرجيي كلية
العلوم فرع الكيمياء و االحياء اجملهرية ويف حالة فشله يعامل كما ورد يف الفرتة (.)3
 -1حيتسب مدة املمارسة الفعلية يف خمتربات املمارسة قبل احلصول على الشهادة العالية أو للذين
لديهم ممارسة فعلية يف خمتربات املمارسة قبل اجتيازهم دورة املختربات الغراض منح االجازة على
ان التزيد على نصف املدة املطلوبة للممارسة .
 -7ال متنح إجازة ممارسة العمل املختربى اىل خرجيى كلية الرتبية جبميع فروعها حسب املادة ( )44من
قانون الصحة العامة رقم  49لسنة  6946املعدل و قانون رقم ( )61لسنة  4111قانون التدرج
الوظيفي خلرجيي كلية العلوم (الكيمياء أو البايولوجي) ألقليم كوردستان -العراق.
 -4بالنسبة ألصحاب الشهادات العليا على مالك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جيب ان يكون
له ممارسة فعلية يف خمتربات املمارسة التابعة لوزارة الصحة ملدة سنة واحدة بعد حصوله على شهادة
الدكتورا و سنتان بالنسبة حلاملي شهادة املاجستري وان تكون هذه املمارسة على شكل تفرغ تام
للمدة املذكورة سابقاً.
املادة الثالثة :

متنح اجازة ممارسة العمل املختربي يف فروع امراض الدم و االنسيج املرضي والفحص اخللوي لألطباء
فقط ممن تتوفر فيهم الشروط املنصوص عليها يف هذه التعليمات و للحاصلني على شهادات
اإلختصاص يف علم أمراض الدم.
املادة الرابعة :

مينع اجملاز بفتح خمترب اهلي يف ممارسة عمل مهين آخر تسمح به شهادته يف حمل آخر .ويف حالة حصوله
على شهادتني يف اختصاصات خمتلفة حيق له اإلستفادة من اختصاص واحد فقط.
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املادة اخلامسة :

ال جيوز فتح املخترب اال يف مركز احملافظة أو القضاء الذي يعمل أو يسكن فيها اجملاز واذا كان طالب
االجازة حماال على التقاعد جيب ان يعمل اجملاز يف حمل اقامته الدائمة بتأييد من اجلهات الرمسية.

املادة السادسة:

ال جيوز للمخترب األهلي اجراء التحليالت املختربية يف غري الفروع اجملاز بها على ان تثبت تلك الفروع
على الفتات و مطبوعات املخترب و تعلق قائمة بالتحاليل اجملاز باجرائها و اسعارها يف حمل بارز يف
املخترب (باللغة الكوردية واألنكليزية)
املادة السابعة:

أ .يسمح للمخترب بتسليم العينات غري املسموح له بفحصها على ان يتم ارساهلا اىل خمترب آخر جماز
بتلك الفحوص و تصدر النتيجة باسم املخترب الذي اجرى الفحوص.
ب .مينع إرسال الفحوصات اليت ميكن اجراءها يف داخل اقليم كوردستان اىل خارج اإلقليم.
املادة الثامنة:

يكون صاحب املخترب االهلي مسؤوال عن األعمال يف خمتربه و عليه مراعاة ما يأتي-:
أ -التقييد بآداب املهنة و عدم خمالفة القوانني واألنظمة و التعليمات
ب -عدم اجراء فحوص غري مسموح له باجراءها.
ت -التقيد باجراء الفحوصات املختربية احملددة يف الوزارة.
ث -تبليغ دوائر الصحة العامة والرعاية الصحية األولية عن كل حالة مرض معدي(ساري) يكتشف
يف املخترب االهلي خالل مدة ال تزيد على  44ساعة من ظهور نتيجة التحاليل و جيوز التبليغ
الفوري هاتفياً.
ج -االلتزام بقواعد النظافة و اتالف الفضالت املختربية ضمن السياقات العلمية املعتمدة.
ح -عدم استخدام اي مواد أو عدد تشخيصية مامل تكن مقيمة بالطرق االصولية.
خ -التقيد باسعار الفحوصات املختربية الصادرة من الوزارة.
د -ال جيوز استعمال املخترب اال للغايات املختربية التشخيصية الطبية.
املادة التاسعة:
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جيب ان تتوفر يف احملل املتخذ خمترباً كافة االجهزة و املواد املختربية اليت تتطلبها فرع أو فروع اختصاصه
والشروط الصحية الواجب توافرها حسب املادة  611-49من قانون الصحة العامة رقم  49لسنة
 6946املعدل و تعلميات وزارة الصحة رقم ( )6لسنة .4161
املادة العاشرة :

تطبق هذه التعليمات على العاملني يف خمتربات املستشفيات االهلية أو اخلاصة أو أي خمترب يقوم باجراء

الفحوص املختربية السريرية للمرض لقاء مثن.
املادة احلادية عشر:

على اللجنة العلمية للمختربات يف الوزارة حتديد خمتربات املمارسة املعرتف بها واليت تتمتع باألهلية
العلمية الطبية والسريرية ملمارسة االختصاص او التدريب على الفحوص السريرية املرضية و تتوىل
اللجنة العلمية قبول املمارسات يف خارج العراق و مقابلة صاحب الطلب كل يف فرع ختصصه و حتديد
قبول املمارسة أو رفضها.
املادة الثانية عشر:

عند غياب صاحب املخترب عن خمتربه مدة ال تزيد على ( )61مخسة عشر يوماً فعليه ان خيرب اجلهة
الصحية املختصة حتريراً بذلك ويف حالة رغبته يف استمرار العمل يف املخترب عن غيابه اكثر من املدة
املذكورة فعليه ان يوفر البديل عنه يف نفس إختصاصه بعد استحصال موافقة الوزارة و خبالفه يغلق
املخترب طيلة فرتة غيابه.

املادة الثالثة عشر:

أ -يف حال انسحاب احد املشاركني يف املخترب ،يغلق املخترب وعليه تقديم طلب فتح املخترب بعد41
يوما من تاريخ اغالق املخترب ،ويم اجراء الكشف األولي والثانوي للمكان واألجهزة املختربية
اجلديدة
ب -يف حالة انتقال املخترب اىل مكان آخر يعاد اجراء الكشف األولي والثانوي.
ت -يف حالة اغالق املخترب من قبل صاحب املخترب  ،حيق له طلب فتح خمترب آخر بعد ( )41يوما
من تاريخ أغالق املخترب.
املادة الرابعة عشر:

أ -يتم جتديد اجازة املخترب االهلي كل سنتني خالل شهري كانون الثاني و شباط من كل سنة يف قسم
املختربات يف الوزارة ( بتأيد من النقابة املختصة).
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ب -لتجديد اجازة ممارسة املخترب و فتح املختربات اخلاصة للذين يعملون خارج وزارة الصحة وللذين
يتوفر فيهم شروط لفتح عليهم تقديم تأييد من اجلهة املختصة اليت يعمل فيها بأنه اليتقاضى
خمصصات التفرغ .
املادة اخلامسة عشر:

لورثة صاحب اجازة ممارسة املخترب استعمال االجازة ملدة ( )3ثالث سنوات من تاريخ الوفاة بعد تعيني

مسؤول للمخترب بنفس الفرع املختربي اجملاز به املخترب.
املادة السادسة عشر:

للوزارة تنظيم برامج للسيطرة النوعية و التعليم الطيب املستمر لال ختصاصات املختربية املختلفة
والزام مجيع املختربات تنفيذ الربامج اليت تقرها الوزارة.

املادة السابعة عشر:

للوزير أن يلغي االجازة الصادرة مبقتضى هذه التعلميات يف احلاالت التالية:
أوال :اذا ثبت ان االجازة أعطيت استنادا على بيانات غري صحيحة.
ثانيا :اذا زال شرط من الشروط اليت أعطيت مبوجبها االجازة
ثالثا :فقدان االهلية القانونية حلامل االجازة.
املادة الثامنة عشر:

الجيوز احلاصل على اجازة ممارسة املهنة ان ميارس اية اعمال طبية اخرى ،باستثناء البحث العلمي
والتدريس على ان اليزد عن  1ساعات عمل يف األسبوع.

املادة التاسعة عشر:

اليسمح حلامل اجازة ممارسة املهنة ان يدير اكثر من خمترب واحد ،و اليسمح بفتح فرع آخر للمخترب أو
اإلشراف على خمترب يف مستشفى أهلي باإلضافة اىل ادارة خمتربه.

املادة العشرون:

الذين يفتحون املخترب بدون إجازة ممارسة املهنة من وزارة الصحة  ،يغلق املخترب و يغرم للمرة األوىل
مببلغ قدره  61110111مليون دينار عرياقي  ،يف حال اعادة املخالفة للمرة الثانية يتم تقدميه
للمحكمة املختصة.
املادة احلادية والعشرون:

تطبق حبق املخالف هلذه التعليمات العقوبات الواردة يف املادة ( )49رابعاً واملادة ( )91من قانون
الصحة العامة رقم 49سنة  6946املعدل.
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املادة الثانية والعشرون:

تلغ ى كافة التعليمات اخلاصة باملختربات الصادرة سابقاً و تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ
نشرها يف جريدة (وقائع كوردستان).
د.ريكه وت محه رشيد كريم
وزيــر الصحـة
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