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 ةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيرانـس
 

 07/7/7302لة  30: ذمارة

 
 7302( سالَى 99برِيارى ذمارة )

(ى ساَلى 3ثشت بةسنت بة ئةحكامى ماددةى هةشتةم لة ياساى ئةجنوومةنى وةزيرانى هةريَمى كوردستان ذمارة)
( لة رِيَكةوتى 11رة )هةمواركراو و ئاماذة بة كؤنووسى كؤبوونةوةى ئاسايى ئةجنومةنى وةزيران ذما2991

 -, و لة سةر ثيَشنيارى وةزارةتى رِؤشنبريى و الوان , برِياردرابة: 32/2/1122
ة هيََلة طشتييةكانى سياسةت و ثةسةندكردنى مةبدئيى ثرِؤذةى وةزارةتى رِؤشنبريى و الوانى تايبةت ب  -2

الوان ( لة هةريَمى  ،وةرزش  ، هونةر ،ئياى حكومةتى هةريَمى كوردستان بؤ سيَكتةرةكانى )رِؤشنبريى رِو
 كوردستان , كة ويَنةيةكى هاوثيَضى ئةم برِيارةية .

رِاسثاردنى سةرجةم وةزارةت و دةمةزراوةكان بؤ جيَكردنةوةى ئةم هيََلة طشتيانة لة كارنامةى  -1
ةراى رِؤىل دامةزراوةكانيان بةثيَى ثةيوةندى و دارشتنى ثالن و ميكانيزمى ثيَويست بؤ جيَبةجيَكردنيان سةرِ

دامةزراوةكانى كؤمةَلى مةدةنى و كةرتى تايبةت و رِيَكخراوة ثيشةييةكان و دامةزراوة و اليةنة 
 ثةيوةنديدارةكانى ترى ناو هةريَم . 

(ى سةرةوة دةكات و 1وةزارةتى رِؤشنبريى و الوان هةماهةنطى لةطةلَ ئةم دامةزراوة و اليةنانةى برِطةى ) -3
لة جيَبةجيَكردنى ئةو سياسةت و سرتاتيذياتانة دةستنيشان دةكات و ئةجنوومةنى بةرثرسياريَتى و رِؤليان 

 وةزيران ئاطادار دةكاتةوة لة بةرةوثيَشضوونةكانى و رِيَطرييةكانى بةردةم جيَبةجيَكردنيان 

ارةكان ئةم برِيارة جيَبةجىَ دةكةن لة رِؤذى يدوةزارةتى رِؤشنبريى و الوان و طشت اليةنة ثةيوةند -4
 ودةكريَتةوة.ؤذنامةى )وةقايعى كوردستان( بآلوونييةوة و لة رِدةرض
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 ةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيرانـس
 

 07/7/7302لة  37: ذمارة

 
 7302( سالَى 033برِيارى ذمارة )

 
(ى ساَلى 3ثشت بةسنت بة ئةحكامى ماددةى هةشتةم لة ياساى ئةجنوومةنى وةزيرانى هةريَمى كوردستان ذمارة)

( لة رِيَكةوتى 11ةمواركراو و ئاماذة بة كؤنووسى كؤبوونةوةى ئاسايى ئةجنومةنى وةزيران ذمارة )ه2991
 -, برِياردرابة: 32/2/1122

 

بة دوا وادةى تؤماركردنى مووضةخؤران لة سيستمى  1122(ى ئازارى ساَلى 2دةستنيشانكردنى رِؤذى ) -2
ةدةنى لة هةريَمى كوردستان هةر ناوةنديى تؤماركردنى بايؤمةترى سةرجةم مووضةخؤرانى م

مووضةخؤريَكى مةدةنى كة بة بةردةوامى مووضة لة حكومةت وةربطريَت لة ذيَر هةر ناو و ناونيشانيَك 
 بيَت لةو ماوةيةدا ناوى خؤى تؤمار نةكات , ئةوا خؤى بةرثرسياريَتى دةرئةجنامةكةى لة ئةستؤ دةطريَت .

ةم مووضةخؤرانى سةربازيى و هيَزةكانى ئاسايشى ناوخؤ و سيستمى ناوةنديى تؤمارى بايؤمةترى سةرج -1
هيَزةكانى ئاسايشى سةر بة ئةجنومةنى ئاسايشى هةريَمى كوردستان و دةزطاى ئاسايشى طشتى هةريَمى 

 كوردستان دةطريَتةوة .

ثيويستة لةسةر سةرجةم دامةزراوةكانى هةريَمى كوردستان بة مةدةنى و سةربازي و هيَزةكانى ئاسايشى  -3
 يـنظام احملاسبناوخؤ و هيَزةكانى ئاسايشةوة ئةوانةى كة ثةيرِةوى سيستمى ذميَرياريى نامةَلبةندى)

الالمركزي( دةكةن كة دةبيَت خةرجييةكانى مووضة مانطانة لةاليةن طةجنينةكانى سةر بة وةزارةتى دارايى و 
ي ـ)نظام احملاسبيَرياريى مةَلبةندىئابورييةوة وردبينى و ثةسةند بكريَت هاوشيَوةى ئةوانةى كة سيستمى ذم

ثةيرِةو دةكةن و ثيَويستة لةسةر طشت دامةزراوةكان لة هةريَمى كوردستان بة بىَ رِةضاوكردنى جؤر  املركزي(
و سروشتى ئةو سيستمة ذميَريارييةى بةكاريدةهيَنن ويَنةيةك لة خشتةى مووضةخؤرانيان مانطانة و بة 

دارايى و ئابوورى( و )سةرؤكايةتى ئةجنوومةنى وةزيران/نووسينطةى تايبةتى بةردةوامى بنيَرن بؤ )وةزارةتى 
هةردوو بةرِيزان سةرؤك و جيَطرى سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران( بةثيَى ئةو نووسراو و فةرمان و رِيَنماييانةى 

 ثيَشرت لةم بارةيةوة طشتاندنى بؤكراوة .

( نةوةد رِؤذ لة طشت بوارةكان 91ر و فصل( بؤ ماوةى )رِاطرتنى دانان و دامةزراندن لة برى مووضةخؤر )نش -4
 ،بيَت و بة هةر شيَوةيةك لة)مووضة  كة ثارة لة بودجةى طشتى وةردةطريَت لة ذيَر هةر ناو و ناونيشانيَكدا
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مووضةى كةسوكارى شةهيدان و ئةنفالكراوان بة مووضةخؤرى  ،خانةنشينى  ،هاوكاريى  ،بةخشني  ،دةرماَلة 
ربازيى و هيَزةكانى ئاسايش و ئاسايشى ناوخؤ و مووضةخؤرى هةميشةيى و كاتى و مةدةنى و سة

طريَبةستيشةوة( لة كاتى ضؤَلبوونى ميالكى هةر مووضةخؤريَك بة هيض شيَوةيةك و لة ذيَر هيض ثاساويَكدا 
رى ثيَناكريَت و بة دةربضيَت كا جيَطةكةى ثرِناكريَتةوة و هةر برِيار و فةرمانيَكيش بة ثيَضةوانةى ئةم برِطةية

دادةنريَت هيض مافيَكى ناكةويَت و  هةَلوةشاوةى دادنريَت و ئةو كةسةشى بة ثيَضةوانةى ئةم برِطةية
 .رِووبةرِووى ليَثرسينةوةى ياسايى دةبيَتةوة 

ارةكان ئةم برِيارة جيَبةجىَ دةكةن لة رِؤذى يدوةزارةتى دارايى و ئابوورى و طشت اليةنة ثةيوةند -5
 ودةكريَتةوة.ؤذنامةى )وةقايعى كوردستان( بآلةوة و لة رِدةرضوونيي

وةزارةتى دارايى و ئابوورى بة هةماهةنطى فةرمانطةى ياسايى لة سةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيران رِينمايى  -6
 و رِيَبةرى ثيَويست بؤ ئاسانكاريى جيَبةجيَكردنى ئةم برِيارة دةردةكات .
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 ةنى وةزيرانةرؤكايةتى ئةجنومـس
 

 00/0/7302لة  0721: ذمارة
 7302( سالَى 030مارة )ذبرِيارى 

(ى ساَلى 3ثشت بةسنت بة ئةحكامى ماددةى هةشتةم لة ياساى ئةجنوومةنى وةزيرانى هةريَمى كوردستان ذمارة)
ةوتى ( لة رِيَك13هةمواركراو و ئاماذة بة كؤنووسى كؤبوونةوةى ئاسايى ئةجنومةنى وةزيران ذمارة )2991

 -برِياردرا بة: 12/1/1122
 

مةزراوةكانى هةريَمى كوردستان كة لة ماوةيةكى طوجناودا سةرجةم رِاسثاردنى طشت وةزارةت و دا -2
رِاثؤرتةكانى شاندةكانيان و ويَنةى ئةو دؤكيوميَنتانة ئارِاستةى فةرمانطةى هةماهةنطى و بةدواداضوون 

و ثيَويستة لةسةر  ،ناوةرؤكى رِاثؤرت و دؤكيوميَنتةكان  بكةن بؤ مةبةستى بةدواداضوونى جيَبةجيَكردنى
 فةرمانطةى هةماهةنطى و بةدواداضوون بة رِاثؤرتيَك ئةجنوومةنى وةزيران لةم بابةتة ئاطادار بكاتةوة .

 

دامةزراندنى داتابةيسيَك لة فةرمانطةى هةماهةنطى و بةدواداضوون لة سةرؤكايةتى ئةجنوومةنى وةزيران  -8
 يةكرتت و رِيَككةوتننامة و ياداشتى لةة و هةَلطرتنى ويَنةى سةرجةم ئةو دؤكيوميَنبؤ كؤكردنةو

                  تيَطةيشتنانةى كة لة ميانةى سةردانى فةرميى شاندةكانى هةريَمى كوردستان بؤ دةرةوةى 
 ت ئةجنامدراون .ووآل

 

ؤذنامةى ةن لة رِؤذى دةرضوونييةوة و لة رِطشت وةزارةت و اليةنة ثةيوةندارةكان ئةم برِيارة جيَبةجىَ دةك -9
 ودةكريَتةوة و بؤ داهاتووش بةردةوام دةبيَت .)وةقايعى كوردستان( بآل
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 وةزارةتى داد
 03/0/7302لة  0/223ذمارة: 

ساَلى  ى(23ياساى وةزارةتى داد ذمارة )لة(  9ماددة) و دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة حوكمةكانىثاَلثشت بة
 -برِيارماندا بة دةركردنى ئةم ثةيرِةوةى خوارةوة: ،1112

 7302( سالَى 0ثةيرةوي ذمارة )
 ثةيرةوي ناوخؤي ئةجنومةني وةزارةتي داد

 -(:0ماددةي )
ئةجنومةني وةزارةتي داد، بة سةرؤكايةتي وةزيرو بة ئةنداميةتي هةموو دةزطاكاني داد ثيَكهاتووة، بةم  -0

وةزارةت "لةكاتي ئامادةنةبووني وةزير سةرؤكايةتي ئةجنومةن دةكات"، سةرؤكي )بريكاري  شيَوةية:
ي طشيت، بةريَوةبةري طشيت ثةرشتياريي دادي، سةرؤكي داواكارئةجنومةني شورا، سةرؤكي دةستةي سةر

 بةريَوةبةري طشيت ، بةريَوةبةري طشيت ثةميانطةي دادوةري، بةريَوةبةري طشيت تؤماركردني خانووبةرة داد،
 (.فةرمانطة دادييةكان

ئةجنومةن مانطانة كؤبوونةوةيةكي ئاسايي دةبةسيتَ و سةرؤك بؤي هةية بة شيَوةيةكي نائاسايي داواي  -1
 بةستين كؤبوونةوة بكات هةركاتيَك ثيَويسيت بةوة هةبوو.

دوو ئةجنومةن بة سةرؤكايةتي سةرؤك يان بريكاري وةزارةت لة كاتي ئامادةنةبووني و بة ئامادةبووني  -3
لةسةر سيَي ئةندامان كؤدةبيَتةوةو بريارةكاني بة زؤرينةي دةنطي ئةندامة ئامادةبووةكان دةردةضيَ و 

 لةكاتي يةكسان بووني دةنطةكان ئةو اليةنة ثةسند دةكريَ كة سةرؤكي لةطةَلداية.

يَك دةخات و ئةجنومةن سكرتيَريَكي دةبيَ كة بروانامةي بةرايي لة ياسادا هةبيَ، كاروباري ئةجنومةن ر -4
خشتةي كارةكاني ئامادة دةكات و بة ئةندامةكاني رادةطةيةنيَ و ئةو كيَشانة ثوخت دةكاتةوة كة ثيَي 

 دةسثيَردريَن لةطةلَ طةياندني بريارةكانيدا، ضةند فةرمانبةريَك ياريدةي دةدةن.
 ئةركةكاني ئةجنومةن: -(:7)ماددةي 

شان دةكاو ثالني ساآلنةي لةبةر رؤشنايي حوكمةكاني سياسةتي طشيت وةزارةت و ئاماجنةكاني دةست ني -2
ياساي وةزارةت دادةنيَ و بنةما ياسايي و كارطيَري و دارايي و هونةري دياري دةكات بة مةبةسيت 
ثةيرةوكردنيان لة وةزارةت كة لةطةلَ سياسةتي حكومةت بطوجنيَ و هةر راسثاردةيةك كة بةباشي بزانيَت لة 

 .بارةيةوة ثيَشكةش دةكات

 دةكات ثيَشكةش بارةيانةوة لة بزانيَت بةباشي كة راسثاردةيةك بودجةو ميالكي وةزارةت ئامادة دةكات و هةر -1

ليذنةي هةميشةيي يان كاتي لة ئةنداماني ئةجنومةن ثيَك ديَنيَت بؤ ليَكؤَلينةوة لة ثيَشنيازةكان و ئةو  -3
دني هةنديَك لةوكارانةي كة ثيَي سثيَردراوة و كيَشانةي ديَنة ثيَش دةزطاو فةرمانطةكاني وةزارةت يان بؤ كر

 ليَكؤَلينةوة لةو كيَشانةي كة وةزير داواي دةكات.

 ليَكؤَلينةوة لةو ثرؤذة ياسايانة دةكات كة وةزارةت ثيَشنيازيان دةكات. -4

 .ستان( لة رِؤذى بآلوكردنةوةى لة رِؤذنامةى فةرمى )وةقايعى كورد جيَبةجيَدةكريَت ئةم ثةيرِةوة -(:0)ماددةي 
 سـنان ضلبـى                                                                                                                                 

 وةزيـرى داد                                                                                                                                 
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 وةزارةتى داد
 03/0/7302لة  0/239ذمارة: 

ساَلى  ى(23ياساى وةزارةتى داد ذمارة )لة(  9ماددة) و دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة حوكمةكانىثاَلثشت بة
 -برِيارماندا بة دةركردنى ئةم ثةيرِةوةى خوارةوة: ،1112

 7302( سالَى 7ثةيرةوي ذمارة )
 ةوي ناوخؤي نووسينطةي وةزيري دادثةير

 -(:0)ماددةي 
نووسينطةي وةزيري داد لة ئاسيت بةريَوةبةرايةتي دةبيَت، فةرمانبةريَك بة ثلةي بةريَوةبةر بةريَوةي دةبات كة  

 بروانامةي بةرايي زانكؤي لة ياسا هةبيَت و ضةند فةرمانبةريَكيش ياريدةي دةدةن.
 ةم ئةركانةي دةبيَت:نووسينطةي وةزير ئ -(:7)ماددةي 
 سةرثةرشيت ثيَكهاتةكاني سةر بة نووسينطة دةكات. يةكةم:
 ئامادةكردني فةرماني وةزاري و فةرمانةكاني تايبةت بة كاري نووسينطة. دووةم:
وردبيين و بةداواداضوون و ريَكخستين ثؤستةي هاتوو لة اليةني باآلو وةزارةت و اليةنةكاني نةبةسرتاو  سيَيةم:

 دادييةكان. ةت و فةرمانطةو دةزطاربة وةزا
 ريَكخستين كاري سكاآلي هاوآلتيان و ريَكخستين ضاوثيَكةوتنةكاني وةزير. ضوارةم:

 ريَكخستين ضاوثيَكةوتنةكاني وةزير بؤ هؤيةكاني راطةياندن ثيَنجةم:
ادةي دةبيَت يان ريَكخسنت و ئامادةكاري بؤ كؤبوونةوةو ضاوثيَكةوتن و كؤنفرانسةكاني كة وةزير ئام شةشةم:

 ضاوديَري دةكات.
 ريَكخستين كؤبوونةوةكاني ئةجنومةني وةزارةتي داد لة ريَطةي سكرتيَري ئةجنومةن. حةوتةم:

  -(:0)ماددةي 
 ثيَكهاتةكاني نووسينطةي وةزير: يةكةم:

ركي سكرتاريةت: فةرمانبةريَك سةرثةرشيت دةكات كة شارةزايي و ليَهاتوويي لة كارةكانيدا هةبيَت. ئة - أ
وةرطرتين ثؤستةو ثةيوةندي تةلةفؤني و ئيمةيل لةطةلَ اليةنة جؤراوجؤرةكان و ضاثكردني نووسراوة 

 فةرميةكاني نووسينطةية.

خامةي نووسينطةو نهيَين: فةرمانبةريَك بةريَوةي دةبات كة شارةزايي لة بواري كارطيَرِي دا هةبيَت. ئةركي  - ب
 ووني نووسراوةكانة. كردنةوةي تؤمار و ئةرشيف كردن و بةدواداض

وةرطيَرِان: فةرمانبةريَك يان زياتر دةيكات كة دةرضووي كؤليذي زمان بيَ يان شارةزاو ليَهاتوويي لة  - ج
 وةرطيَرِاندا هةبيَت.

 .لة رِؤذى بآلوكردنةوةى لة رِؤذنامةى فةرمى )وةقايعى كوردستان(  جيَبةجيَدةكريَت ئةم ثةيرِةوة -(:4ماددةي )
 سـنان ضلبـى                                                                                                                                 

 زيـرى دادوة                                                                                                                                 
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 وةزارةتى داد
 00/0/7302لة  0/703ذمارة: 

 ،1112ساَلى  ى(23ياساى وةزارةتى داد ذمارة )لة (2برِطةى)( 9ماددة) لة و دةسةآلتةى ثيَماندراوةثاَلثشت بة
 -برِيارماندا بة دةركردنى ئةم ثةيرِةوةى خوارةوة:

 7302( سالَى 0ثةيرةوي ذمارة )
 ةتى طشتى دادثةيرِةوى ناوخؤى بةرِيَوةبةراي

 -(:0ماددة )
ى دةزطاكانى وةزارةت بة وةزير بةرِيَوةبةرايةتى طشتى داد كاروبارى ديوانى وةزارةت بةرِيَوةدةبات و لة رِيَطةيةوة

 دةبةسرتيَتةوة و ثالنى طشتى و بوودجة و ثةرةثيَدانى وةزارةت لة ئةركة سةرةكييةكانيةتى. 
 -(:7ماددة )

، بةرِيَوةبةرايةتى طشتى داد بةرِيَوة دةبات، كة بة اليةنى كةم دةبيَت لة  بةرى طشتىدادوةريَك بة ثلةى بةرِيَوة
 سنفى دووةم بيَت.

 -:(0ماددة )
 -بةرِيَوةبةرايةتى طشتى داد لةم بةرِيَوةبةرايةتي و بةش و هؤبانةى خوارةوة ثيَكديَت:

 

 -يةكةم: بةرِيَوةبةرايةتى ذميَريارى:
 

ات بة ثلةي بةرِيَوةبةر، كة هةَلطرى برِوانامةى بةكالؤريؤس بيَت لة بوارى فةرمانبةريَك بةرِيَوةي دةب -2
 ( ساأل كةمرت نةبيَت و يارمةتى دةدريَت لةاليةن ضةند فةرمانبةريَكةوة.8ذميَرياري و خزمةتي لة )

 ثيَكديَت لة:  -أ -1

 :بةشي بوودجة: ثيَكديَت لة- 

 هؤبةي خةرجي -

 هؤبةي داهات -

 بةشي ذميَريارى ثرِؤذة 
 

فةرمانبةريَك بةرِيَوةي دةبات بة ثلةى بةرثرسى بةش بؤ بةش و بة ثلةى بةرثرسى هؤبة بؤ هؤبة، كة   -ب
 ( سالَ كةمرت نةبيَت.1هةَلطرى برِوانامةى دبلؤم بيَت لة بوارى كارةكةى و خزمةتى لة )

 

 -ئةركةكانى ئةمانةن: -3
 نةى وةزارةت.انان و ئامادةكردنى بوودجةى ساآلد -أ 

 اضوونةوةى مانطانة و خشتةى خةرجييةكان و مووضةى فةرمانبةرانى ديوان.دودجةى ثيَئامادةكردنى بو -ب 

 وةرطرتن و كؤكردنةوةى داهاتى وةدةستهاتوو لة بةريَوةبةرايةتى طشتى داد. -ج 

 جيَبةجيَ كردني كارةكاني تايبةت بة ذميَركاري ثرؤذةكانى وةزارةت. -د 
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بؤ ئةو ضاالكيانةى دةكةونة بازنةى ئةركةكانى ريَكخستين دؤسييةكان و تؤمارةكان و داتابةيسةكانى  -ه 
 بةريَوةبةرايةتيةكةدا.

 ئةجنامدانى هةر كاريَكى ترى ثةيوةندار بة كاروبارى ذميَريارى. -و 
 
 

 -دووةم: بةرِيَوةبةرايةتى خؤيةتى:
 

ى فةرمانبةريَك بةرِيَوةي دةبات بة ثلةي بةرِيَوةبةر، كة هةَلطرى برِوانامةي بةكالؤريؤس بيَت لة بوار -0
( ساأل كةمرت نةبيَت و يارمةتى دةدريَت لةاليةن ضةند 8كارطيَرِى ياخود ياسا و خزمةتي لة )

 فةرمانبةريَكةوة.
 

 : ثيَكديَت لة -أ -7

 بةشي ميالكاتي فةرمانبةران -

 ي طشيتبةشي خؤيةتي ئةنداماني داواكار -
 هؤبةي كاروباري راذة -

بؤ بةش و بة ثلةى بةرثرسى هؤبة بؤ هؤبة، كة  فةرمانبةريَك بةرِيَوةي دةبات بة ثلةى بةرثرسى بةش -ب
 ( سالَ كةمرت نةبيَت.1هةَلطرى برِوانامةى دبلؤم بيَت لة بوارى كارةكةى  و خزمةتى لة )

 

 -ئةركةكانى ئةمانةن: -0
 دياريكردنى ثيَداويستى وةزارةت لة فةرمانبةران و دابينكردنى فةرمانبةر بؤ ميالكة بةتاَلةكانى وةزارةت. -أ 
،  ، مؤَلةت ، ثلة بةرزكردنةوة، ثيَدانى سةرمووضة دامةزراندنيةكانى تايبةت بةكاررِاي ئةجنامدانى -ب 

 ،  رِيَزوسوثاس...تاد، بؤ فةرمانبةرانى وةزارةت و ثلة تايبةتةكان. ، طواستنةوةى رِاذة خانةنشينى

ة بازنةى ريَكخستين دؤسييةكان و تؤمارةكان و داتابةيسةكانى ثةيوةست بة كاروبارى فةرمانبةران ل -ج 
 ئةركةكانى بةريَوةبةرايةتيةكةدا.

 ئةجنامدانى هةر كاريَكى ترى ثةيوةندار بة كاروبارى فةرمانبةران. -د 
 

 -سيَيةم: بةرِيَوةبةرايةتي كارطيَرِى:
 
 

فةرمانبةريَك بةرِيَوةي دةبات بة ثلةي بةرِيَوةبةر، كة هةَلطرى برِوانامةي بةكالؤريؤس بيَت لة كارطيَرِى  -0
 ( ساأل كةمرت نةبيَت و يارمةتى دةدريَت لةاليةن ضةند فةرمانبةريَكةوة.5خزمةتي لة ) ياخود ياسا و

 

 ثيَكديَت لة:  -أ -7

 بةشي كؤطا -

 بةشي هونةري -

 بةشي خزمةتطوزاري -

 هؤبةي هاتوو و دةرضوو -
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فةرمانبةريَك بةرِيَوةي دةبات بة ثلةى بةرثرسى بةش بؤ بةش و بة ثلةى بةرثرسى هؤبة بؤ هؤبة، كة   -ب
 ( سالَ كةمرت نةبيَت.1َلطرى برِوانامةى دبلؤم بيَت لة بوارى كارةكةى و خزمةتى لة )هة

 ئةركةكانى ئةمانةن: -0

 دابينكردنى ثيَداويستييةكانى ديوان لة ثةراوطة و كةل وثةل و ئاميَرةكان. -أ 

 رِيَكخستنى كاروبارى بة ضاثكردن و كؤثى و ئاميَرةكانى طةياندن و ثارستنيان. -ب 

 ردنى نوسراوةكان و ثارستنيان و دابةشكردنيان بةسةر ثةيوةنداران و ثؤستةبةرةكانى ديوان.وةرطرتن و دةرك -ج 

رِيَكخستنى كاروبارى  هاتووضؤى فةرمانبةران و ضاوديَرى و سةرثةرشتيكردنى ئؤتؤمبيَلةكانى ديوانى  -د 
 وةزارةت و ئةجنامدانى كاررِاييةكانى تايبةت بة كرِين و ضاككردنةوةيان.

 اوديَريكردنى  تؤمارى ئامادةبوونى رِؤذانةى فةرمانبةران.ريَكخسنت و ض -ه 

 ثاراسنت و سةرثةرشتى و خاويَنكردنةوةى باَلةخانةى وةزارةت و باخضةكانى. -و 

 ئةجنامدانى هةر كاريَكى ترى ثةيوةندار بة بوارى كارطيَرِى. -ز 
 -ضوارةم: بةرِيَوةبةرايةتى ثةرةثيَدان:

بةرِيَوةبةر، كة هةَلطرى برِوانامةى بةكالؤريؤس بيَت لة كارطيَرِى فةرمانبةريَك بةرِيَوةي دةبات بة ثلةي  -0
( ساأل كةمرت نةبيَت و يارمةتى 8طشتى ياخود ياسا و ثسثؤرِى يةكةم بةرترى ثيَدةدريَت و خزمةتى لة )

 دةدريَت لةاليةن ضةند فةرمانبةريَكةوة.
 ثيَك ديَت لة: -أ -7
 هؤبةي راهيَنان -

 هؤبةي ئاماروثالن -
يةك فةرمانبةريَك بةرِيَوةي دةبات بة ثلةي بةرثرسي هؤبة، كة هةَلطرى برِوانامةى بةكالؤريؤس هةر هؤبة -ب

( ساأل كةمرت نةبيَت و يارمةتى 5بيَت لة بواري كارةكةي يان ئةزموندارو مومارس بيَت و خزمةتى لة )
 دةدريَت لةاليةن ضةند فةرمانبةريَكةوة.

 ئةركةكانى ئةمانةن: -0
ةى ئةو خوالنةى كة ثيَويسنت بؤ فةرمانبةران بة تايبةت فةرمانبةرانى تازة دامةزراو و دياريكردن و كردنةو -أ 

هةماهةنطى كردن لةطةلَ وةزارةتى ثالندانان و سةنتةرةكانى رِاهيَنان، بةمةبةستى رِيَكخستنى خوىل تايبةت 
 لة ناوةوةو دةرةوةي هةريَم و دةستنيشانكردني فةرمانبةري تايبةمتةند.

كاري ثةيوةست بة ثةيكةري ريَكخسنت و شيكردنةوةي كارةكان و ريَكخستنيان و  ئةجنامداني -ب 
 ديراسةتكردني بابةتة كارطيَرييةكان و داناني سيستم و هةَلسةنطاندني كاري فةرمانبةريَيت و ثةرةثيَداني.

 وةزارةت. كؤكردنةوةي ئامار لةسةر وةزارةت و شيكردنةوةو بةديارخستين طؤرانكارييةكان و ثالني ساآلنةي -ج 

 هةر كاريَكي ديكةي ثةيوةندار بة سروشيت كارةكاني. -د 
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-ثيَنجةم: بةرِيَوةبةرايةتى رِؤذنامةى فةرمى )وةقايعى كوردستان(:  
 

فةرمانبةريَك بةرِيَوةي دةبات بة ثلةي بةرِيَوةبةر، كة هةَلطرى برِوانامةي بةكالؤريؤس بيَت لة ياسا و  -0
 ارمةتى دةدريَت لةاليةن ضةند فةرمانبةريَكةوة.( ساأل كةمرت نةبيَت و ي5خزمةتي لة )

 

 -ثيَكديَت لة: -أ -7

 ديزاين. ضاث و هؤبةي -

 هؤبةي وردبيين ياسايى. -

 هؤبةي ئةرشيف و ثةرتوكخانة. -

هةر هؤبةيةك فةرمانبةريَك بةرِيَوةي دةبات بة ثلةى بةرثرسى هؤبة، كة هةَلطرى برِوانامةى دبلؤم بيَت و  -ب
  نةبيَت.( سالَ كةمرت1خزمةتى لة )

 

 -ئةركةكانى ئةمانةن: -0

دةركردن و دابةشكردن و فرؤشنت و هةَلطرتن و ئةرشيف كردني سةرجةم ذمارةكاني رِؤذنامةى فةرمى  -أ 
 هةريَمى كوردستان )وةقايعى كوردستان(.

 ياسا و برِيار و ثةيرِةو و رِيَنمايى و بةيان بآلودةكاتةوة. -ب 

 سةرثةرشيت كتيَبخانةى وةزارةت دةكات. -ج 

و ثيَدانى ئةو بابةتانةى كة لة رِؤذنامةى وةقايعى كوردستان  ITنطى كردن لةطةلَ بةرِيَوةبةرايةتى هةماهة -د 
بآلودةكريَتةوة. بة مةبةسيت بآلوكردنةوةيان لة ماَلثةري وةزارةت و دابةزاندني لة ماَلثةري بنكةي 

 ياساداناني هةريَمي كوردستان.
 

-نديية دادييةكان:شةشةم: بةرِيَوةبةرايةتى راستاندن و ثةيوة  
 

فةرمانبةريَك بةرِيَوةي دةبات بة ثلةي بةرِيَوةبةر، كة هةَلطرى برِوانامةي بةكالؤريؤس بيَت لة ياسا و  -2
 ( ساأل كةمرت نةبيَت و يارمةتى دةدريَت لةاليةن ضةند فةرمانبةريَكةوة.21خزمةتي لة )

 

 -ثيَكديَت لة: -أ -1

 .هؤبةي بةَلطةنامةكان -
يَوةي دةبات بة ثلةى بةرثرسى هؤبة، كة هةَلطرى برِوانامةى بكالؤريؤس بيَت لة ياسا و فةرمانبةريَك بةرِ -ب

 ( سالَ كةمرت نةبيَت.5خزمةتى لة )

 ئةركةكانى ئةمانةن: -3

ثةسندكردنى ئةو بةَلطةنامانةى كة لة ناوةوةو دةرةوةى هةريَم دةردةضويَنريَن، بؤ متمانةثيَكردن و  -أ 
 كارثيَكردنيان.

رى و ثيَراطةياندن و جيَبةجيَكردنى برِيارةكانى دادطا لة نيَوان هةريَم و دةرةوةى هةريَم لة نوسراو و هؤشدا -ب 
 ريَطةي فةرمانطةي ثةيوةندييةكاني دةرةوة.
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 هةماهةنطي كردن لة نيَوان وةزارةتي دادو كونسوَلطةريةكان تايبةت بة ثةسندكردني بةَلطةنامةكان. -ج 

 دةركردنى بةيان. -د 

 ئةجنامدانى هةر كاريَكى ترى ثةيوةندار بة سروشتى كارةكانى ئةم بةرِيَوةبةرايةتيية. -ه 
 

 

 -(:ITبةرِيَوةبةرايةتى تةكنؤلؤذياى زانيارى ) حةوتةم:
 

فةرمانبةريَك بةرِيَوةي دةبات بة ثلةي بةرِيَوةبةر، كة هةَلطرى برِوانامةي بةكالؤريؤس بيَت لة ئةندازةي  -2
 ( ساأل كةمرت نةبيَت و يارمةتى دةدريَت لةاليةن ضةند فةرمانبةريَكةوة.8) كؤمثيوتةر و خزمةتي لة

 

 -ثيَكديَت لةمانة: -أ -1
 بةشي سايت و بنكةي ياسادانان -

 بةشي ناسنامة -

فةرمانبةريَك بةرِيَوةي دةبات بة ثلةى بةرثرسى بةش، كة هةَلطرى برِوانامةى بكالؤريؤس بيَت لة بوارى  -ب
 ( سالَ كةمرت نةبيَت.5) و خزمةتى لة ITياسا يان 

 

 -ئةركةكانى ئةمانةن: -3

 بةرثرسة لة ثرِؤذةى حكومةتى ئةليكرتؤنى و دانانى ثالنى تايبةت بة تةكنؤلؤذياى زانيارى بؤ وةزارةت.  -أ 
دابةشكردن و رِيَكخستنى هيَلى ئةنتةرنيَت و دانان و بةستنى نيَت ويَرك بؤ لينككردنى كؤمثيوتةر و  -ب 

 ضاككردنةوةى كؤمثيوتةر و ثارضةكانى.ثارضةكانى بة يةكرتى و 

طواستنةوةى دواين داهيَنان و نويَكارييةكان لة بوارى تةكنؤلؤذياى زانيارى بؤ نيَو دةزطاكانى وةزارةت، بة  -ج 
 مةبةستى هةلكردن لةطةلَ ئةم بوارةو و ئاشناكردنيان بة سوودةكانى.

زانياريية بة شيَوازيَكي نويَ و سيستمي دةركردن و نويَكردنةوةي ناسنامةي فةرمانبةران و تؤماركردني  -د 
 ئةليكرتؤني.

 ئيدخالكردنى ياسا و ثةيرِةو و رِيَنمايي و برِيار و بةيان لة سايتى بنكةى ياسادانانى هةريَم. -ه 

 ئةجنامدانى هةر كاريَكى ترى ثةيوةندار بة تةكنؤلؤذياى زانيارى. -و 
 

 -هةشتةم/ بةرِيَوةبةرايةتى وردبينى:
 

                  وةي دةبات بة ثلةي بةرِيَوةبةر، كة هةَلطرى برِوانامةي بةكالؤريؤس بيَت لة فةرمانبةريَك بةرِيَ -2
               ( ساأل كةمرت نةبيَت و يارمةتى دةدريَت لةاليةن ضةند 8بوارى ذميَرياري و خزمةتى لة )

 فةرمانبةريَكةوة.
 ئةركةكانى ئةمانةن: -1

يى كة لةاليةن بةرِيَوةبةرايةتى ذميَريارى ديوانى وةزارةت وردبينيكردنى هةموو كاريَكى ذميَرة -أ 
 ئةجنامدةدريَت.
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 وردبينيكردنى هةموو كاريَكى ذميَرةيى تايبةت بةو ثرِؤذانةى كة لةاليةن وةزارةتةوة ئةجنامدةدريَن. -ب 
 

 ضاوديَرى و وردبينيكردنى كارةكانى يةكةى ذميَريارى فةرمانطةكانى سةر بة وةزارةت. -ج 

 هةر كاريَكى ترى ثةيوةندار بة سروشتى وردبينى.ئةجنامدانى  -د 
 

 -نؤيةم: بةشي ئةندازياري:
 

ؤريؤس بيَت                  فةرمانبةريَك بةرِيَوةي دةبات بة ثلةي بةرثرسي بةش، كة هةَلطرى برِوانامةي بةكال -2
ضةند  ( ساأل كةمرت نةبيَت و يارمةتى دةدريَت لةاليةن21بواري ئةندازياري و خزمةتي لة )لة

 فةرمانبةريَكةوة.
 ئةركةكانى ئةمانةن: -1

دياري كردني تيَضووي ثرِؤذة ثيَشنياركراوةكانى بوودجةى وةبةرهيَنانى وةزارةت بة هةماهةنطى لةطةلَ  -أ 
 فةرمانطةى سوودمةندى ثرِؤذةكة.

 سةرثةرشيت و بةدواداضوون بؤ ثرِؤذةكانى بوودجةى وةبةرهيَنان و بوودجةى ئاسايى دةكات. -ب 

 .لة بةرنامةى داية دروستيان بكات يكردن و دانانى ديزاينى تةالرسازى بؤ ئةو باَلةخانانةى كة وةزارةتسةرثةرشت -ج 

 ئةجنامدانى هةر كاريَكى ديكةى ثةيوةندار بة ثالندانان. -د 
 

 -دةيةم: بةشي رِاطةياندن:
 
 

ريؤس بيَت لة فةرمانبةريَك بةرِيَوةي دةبات بة ثلةي بةرثرسي بةش، كة هةَلطرى  برِوانامةي بةكالؤ -2
( ساأل كةمرت نةبيَت و يارمةتى دةدريَت لةاليةن ضةند 8رِاطةياندن ياخود ياسا و خزمةتي لة )

 فةرمانبةريَكةوة.
 ئةركةكانى ئةمانةن: -1

 نوسينةوة و رِووماَلكردنى هةواَلةكانى تايبةت بة وةزير و فةرمانطةكانى سةر بة وةزارةت. -أ 
 وان وةزارةت و ميدياكانى رِاطةياندن.رِيَكخستنى ثةيوةندى رِاطةياندن لة نيَ -ب 

 ئةجنامدانى هةر كاريَكى ديكةى ثةيوةندار بة بوارى رِاطةياندن. -ج 
 

  -(:4ماددة )
 :يةكةم

( دا 3دةكريَت هةَلطرى برِوانامةيةكى يةك ثلة نزمرت لةو برِوانامانةى كة لة برِطةى يةكةمي بةندةكانى ماددة ) 
                           ، بةمةرجيَك خزمةتى دوو سالَ ، بةرِيَوةببات يَك، هؤبةيةك، بةرِيَوةبةرايةتييةك، بةش هاتووة
                         لةو خزمةتةى كة دياريكراوة بؤ بةرِيَوةبردنيان و ثسثؤرِيةكةشى ناكؤك نةبيَت لةطةلَ كارةكة، بيَت  زياتر

                    ةبيَتة دوو هيَندة بؤ برِوانامةيةكى نزمرت و هةروةها هةمان ثيَوةرى خزمةتى هاتوو لةم ماددةيةدا د
 بةم شيَوةية.
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 : دووةم
                     هةَلطرانى برِوانامةى يةك ثلة بةرزتر لةو برِوانامانةى كة لة برِطةى يةكةمي بةندةكانى بؤ

                         زمةتى دياريكراوـنى خاآلكةمدةكريَتةوة لـة رِيَـذةى سـ الَـ، دوو س ووةـ( دا هات 3مـاددة ) 
 بؤ بةرِيَوةبردنيان.

 -:(1ماددة )
 لةاليةن وةزيرةوة. نووسراو ئاراستةى دةزطاكانى هةريَم دةكات بة ثيَى ئةو دةسةآلتةى كة بؤى دياري دةكريَت

 -:(2ماددة )
 ت .ـؤك بيَـناكئةم ثةيرِةوة وكمةكانى ـحةلَ لةطماييةك ناكريَت ـض برِيار و بةيان و فةرمان و رِيَنـار بة هيـك

 -:(2ماددة )
 .لة رِؤذى بآلوكردنةوةى لة رِؤذنامةى فةرمى )وةقايعى كوردستان(  جيَبةجيَدةكريَت ئةم ثةيرِةوة

 

 
 

 سـنان ضلبـى                                                                                                                                 
 وةزيـرى داد                                                                                                                                 
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 وةزارةتى داد
 03/0/7302لة  0/232ذمارة: 

ساَلى  ى(23ياساى وةزارةتى داد ذمارة )لة(  9ماددة) ثيَماندراوة لة حوكمةكانى و دةسةآلتةىثاَلثشت بة
 -برِيارماندا بة دةركردنى ئةم ثةيرِةوةى خوارةوة: ،1112

 7302( سالَى 4ثةيرةوي ذمارة )
 ثةيرةوي ناوخؤي بةريَوةبةرايةتي كاروباري ياسايي

  -(:0)ماددةي 
 وةبةرايةتيةكة راستةوخؤ دةبةسرتيَتةوة بة وةزير.بةريَوةبةرايةتي كاروباري ياسايي، بةريَ -2

فةرمانبةريَك بةرِيَوةي دةبات بة ثلةي بةرِيَوةبةر، كة هةَلطرى برِوانامةي بةكالؤريؤس بيَت لة ياسا و  -1
 ( ساأل كةمرت نةبيَت و يارمةتى دةدريَت لةاليةن ضةند فةرمانبةريَكةوة.21خزمةتي لة )

  -(:7)ماددةي 
 كانى تايبةت بة داوا دادوةرييةكان و دادطاكان.ئةجنامدانى كارة -أ 

 رِادةربرين لة سةر ثرسة ياساييةكان ) كيَشة، دةق، كردنةوةى ناوةندى ياسايى...تاد( -ب 

رِيَكخستنى ئةو طريَبةستانةى كة وةزارةت اليةنيَكة تياياندا، وةك طريَبةستةكانى: خانووبةرة، ئؤتؤمبيَل،  -ج 
 .. تاد، هةروةها هةَلطرتن و ئةرشيفكردنيان.دانانى ديزاينى تةالرى باَلةخانة.

 كارة ياساييةكانى ثةيوةندار بة موَلكداريةتى و كردنةوةي دؤسية بؤ موَلكةكاني وةزارةت. -د 

 بةدواداضوون بؤ داواكارى و سكاآلى هاوآلتيان سةبارةت بة جيَبةجيَنةكردنى بريارِ و ياساكان. -ه 

 شتى كارةكانى ئةم بةرِيَوةبةرايةتية.ئةجنامدانى هةر كاريَكى ترى ثةيوةندار بة سرو -و 

  ثيَكهاتةكاني: -(:0)ماددةي 
فةرمانبةريَك بةرِيَوةي دةبات بة ثلةي بةرثرسي بةش، كة هةَلطرى  :بةشي داواكان و بةدواداضووني ياسايي -أ 

ضةند ( ساأل كةمرت نةبيَت و يارمةتى دةدريَت لةاليةن 5برِوانامةي بةكالؤريؤس بيَت لة ياسا و خزمةتي لة )
 فةرمانبةريَكةوة.

بةشي طريَبةستةكان: فةرمانبةريَك بةرِيَوةي دةبات بة ثلةي بةرثرسي بةش، كة هةَلطرى برِوانامةي  -ب 
( ساأل كةمرت نةبيَت و يارمةتى دةدريَت لةاليةن ضةند 5بةكالؤريؤس بيَت لة ياسا و خزمةتي لة )

 فةرمانبةريَكةوة.

دةبات بة ثلةى بةرثرسى هؤبة، كة هةَلطرى برِوانامةى بةكالؤريوس هؤبةي ئةمالك: فةرمانبةريَك بةرِيَوةي  -ج 
 ( سالَ كةمرت نةبيَت.3بيَت لة ياسا و خزمةتى لة )

  -(:4)ماددةي 
 .لة رِؤذى بآلوكردنةوةى لة رِؤذنامةى فةرمى )وةقايعى كوردستان(  جيَبةجيَدةكريَت ئةم ثةيرِةوة

 سـنان ضلبـى                                                                                                                                       
 وةزيـرى داد                                                                                                                                        
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 ارةتى دارايى و ئابوورىوةز
 7/7/7302لة  9/4/939ذمارة : 

 

 7302ى سالَى (3) ذمارة دارايي رِينمايي
 

كة تايبةتة بة راطرتنى  1126(ى ساَلى 22) يَنماييمان ذمارةئاماذة بة رِبةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة و 
 -:مايةمان دةركرد، ئةم رِيَنثلة بةرزكردنةوةى فةرمانبةرانى ثلة وةزيفيية طشتيةكان

 .1122دةكريَت بؤ ساَلى دارايى / يَنمايية هةروةكو خؤى كارى ثىَ سةرجةم برِطة و خاَلةكانى ئةم رِ -2

                  (وةقايعى كوردستان)دةكريَت و لة رِؤذنامةى ةوة جيَبةجيَ  2/2/1122بةروارى  يَنمايية لةئةم رِ -1
 . دةكريَتةوةبآلو

 رِابةر صديق حممد                                                                                                                       
 لةتبريكارى وةزارةت بةوةكا                                                                                                                        

--------------------------------------------------------------------- 
 وةزارةتى دارايى و ئابوورى

 3/0/7302لة  9/4/7293ذمارة : 
 

 7302ى سالَى (9) ذمارة دارايي رِينمايي
 ةتى دايكايةتىمؤلَ

 

( لة 5342ومةنى وةزيران ذمارة )بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة و ثاَلثشت بة نوسراوى سةرؤكايةتى ئةجن
 -: ئةم ريَنمايةمان دةركرد 1112(ى ساَلى /35ئاماذة بة ريَنماييمان ذمارة) 11/21/1126
دةكريَت مؤَلةتى دايكايةتى بدريَتة ئةو دايكانةى كة منداَلةكةى تووشى نةخؤشى دريَذخايةن هاتووة وةك  -2

رى كردنى منداَلةكةى بة مةرجيَك بؤ هةر شةش قاتلة و ...... هتد( بؤ ضاوديَ امراض)شلل دةماغ , 
مانط جاريَك راثؤرتى ثزيشكى تايبةت بة بارى تةندروستى منداَلةكةى ثيَشكةش بكات بؤ فةرمانطةكةى 

 خؤى و ئةم مؤلةتة تةنها وةزيرى تايبةمتةند بؤى هةية ببةخشيَت .

 امةى )وةقايعى كوردستان ( .ؤذنلة رِ و ؤذى دةرضوونيةوةئةم ريَنمايية كارى ثىَ دةكريَت لة رِ -1

 
 

 رِابةر صديق حممد                                                                                                                       
 بريكارى وةزارةت بةوةكالةت                                                                                                                        
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 وةزارةتى دارايى و ئابوورى
 03/0/7302لة  9/4/0240ذمارة : 

 7302ى سالَى (07) ذمارة دارايي رِينمايي
 لة( 211) ذمارة بة 32/2/1122 رؤذي لة وةزيران ئةجنومةني ي( 11) ذمارة كؤبوونةوةي برِياري بة ثاَلثشت

 ويَنةي 21/1/1122 لة 811/ ذمارة وةزيران ئةجنومةني سةرؤكايةتي نووسراوي بة كة 32/2/1122 رؤذي
 -: بة برِياردراوة كراوة ئاراستةتان

 سيستةمي لة مووضةخؤران تؤماركردني وادةي دوا بة 1122/ ساَلي ئازاري ي(2) رؤذي دةستنيشانكردني -0
 هةر ، كوردستان هةريَمي لة مةدةني مووضةخؤراني سةرجةم بايؤمةتري تؤماركردني ناوةنديي

 ناونيشانيَك و ناو هةر ذيَر لة وةربطريَت حكومةت لة مووضة بةردةوامي بة كة مةدةني مووضةخؤريَكي
 .  دةطريَت ئةستؤ لة دةرئةجنامةكةي بةرثرسياريَيت خؤي ئةوا ، نةكات تؤمار خؤي ناوي ماوةيةدا لةو بيَت

 و ناوخؤ ئاسايشي هيَزةكاني و سةربازيي مووضةخؤراني سةرجةم بايؤمةتري تؤماري ناوةنديي سيستةمي -7
 هةريَمي لة طشيت ئاسايشي دةزطاي و كوردستان هةريَمي ئاسايشي ئةجنومةني بة سةر ئاسايشي هيَزةكاني
 . دةطريَتةوة كوردستان

 ئاسايشي انيهيَزةك و سةربازي و مةدةني بة ، كوردستان هةريَمي دامةزراوةكاني سةرجةم سةر لة ثيَويستة -0
 يـاحملاسب نظام) نامةَلبةندي ذميَرياريي سيستةمي ثةيرِةوي كة ئةوانةي ، ئاسايشةوة هيَزةكاني و ناوخؤ

 وةزارةتي بة سةر طةجنينةكاني اليةن لة مانطانة مووضة خةرجييةكاني دةبيَت كة ، دةكةن( الالمركزي
 مةَلبةندي ذميَرياريي سيستةمي كة ئةوانةي هاوشيَوةي بكريَت ثةسةند و ووردبيين ئابوورييةوة و دارايي

 بة كوردستان هةريَمي لة دامةزراوةكان طشت سةر لة ثيَويستة و ، دةكةن ثةيرِةو (املركزي يـاحملاسب نظام)
 مووضة خشتةي لة ويَنةيةك بةكاريدةهيَنن ذميَريارييةي سيستةمة ئةو سروشيت و جؤر رةضاوكردني بيَ

 ئةجنومةني سةرؤكايةتي) و( ئابووري و دارايي وةزارةتي) بؤ بنيَرن دةواميبةر بة و مانطانة خؤرانيان
 فةرمان و نووسراو ئةو بةثيَ( وةزيران ئةجنومةني سةرؤكي جيَطري و سةرؤك تايبةتي نووسينطةي/  وةزيران

 . كراوة بؤ طشتاندني بارةيةوة لةم ثيَشرت ريَنماييانةي و

 طشت لة رؤذ نةوةد( 91) ماوةي بؤ( فصل و نشر) ووضةخؤرم بري لة دامةزراندن و دانان راطرتين  -4
 شيَوةيةك هةر بة و ، بيَت وناونيشانيَكدا ناو هةر ذيَر لة وةردةطريَت طشيت بودجةي لة ثارةي كة بوارةكان

 ئةنفالكراوان و شةهيدان كةسةكاري مووضةي ، خانةنشيين ، هاوكاريي ، بةخشني ، دةرماَلة  مووضة) لة
 و هةميشةيي مووضةخؤري و ناوخؤ ئاسايشي و ئاسايش هيَزةكاني و سةربازيي و مةدةني مووضةخؤري بة

 هيض ذيَر لة و شيَوةيةك هيض بة مووضةخؤريَك هةر ميالكي ضؤَلبووني كاتي لة ،(  طريَبةستيشةوة و كاتي
 كاري دةربضيَت طةيةبرِ ئةم ثيَضةوانةي بة فةرمانيَكيش و برِيار هةر و ، ثرِناكريَتةوة جيَطةكةي ثاساويَكدا
 مافيَكي هيض دادةنريَت برِطةية ئةم ثيَضةوانةي بة كةسةشي ئةو و دادةنريَت هةَلوةشاوة بة و ثيَناكريَت
 .دةبيَتةوة ياسايي ليَثرسيتةوةي رِووبةرِووي و ناكةويَت

 ودةكريَتةوةبآل( كوردستان وةقايعي) ةيرؤذنامةل و تدةكريَ يَبةجيَج وة21/1/1122 رؤذي ةل ةريَنمايي ةمئ -5
 رِابةر صديق حممد                                                                                                                       

 بريكارى وةزارةت بةوةكالةت                                                                                                                        
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 دادوةرى ئةجنومةنى
 

 3/7/7302لة  29ذمارة : 

 

 
 بــرِيـار

 

 

وة لة سةر ثيَشنيارى سةرؤكايةتى دادطاى  (2/1/1122لة  1ئاماذة بة برِيارى ئةجنومةنى دادوةرى ذمارة )
 29حوكمى ماددةى/و ثشت بة 31/2/1122ة ( ل25مارة )ى نووسراويان ذضوونةوةى ناوضةى هةوليَر بةثيَتيَهةَل

وة لةبةر بةرذةوةندى طشتى و باشرت رِاثةراندنى  1112( ى ساَلى 13تى دادوةرى ذمارة )آلدووةم لة ياساى دةسة
 -:تيان , ئةجنوومةنى دادوةرى برياريدا بةوآلئيشوكارةكانى هاو

بة سةرؤكى دادطاى تيَهةَلضوونةوةى ناوضةى ت بدريَت آلوة دةسة 4ثيَك هيَنانى دادطاى تاوانةكانى هةوليَر/  -
 هةوليَر بة ديارى كردنى تايبةمتةندى جؤرى )االختصاص النوعى( ئةو دادطاية .

 

 
 

 ج.سةرؤك                                                                                                                                   
 بنطني قاسم حممد                                                                                                                              

 ةرؤكى ئةجنومةنى دادوةرى ـ/سل                                                                                                                   
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 وةزارتى ناوخؤ
 00/0/7302لة  4234ذمارة : 

 7302( سالَى 4بةيانى ذمارة )
 كردنى طوندى ئةالَيى خوارووفراوان

وة رِيَنمايى  1119َلى ( ى سا6تةى ثيَماندراوة لة ياساى وةزارةتى ناوةخؤي ذمارة )بةثيَى ئةو دةسةآل
وة ئاماذة بة نوسراوةكانى ثاريَزطاى  1125(ى ساَلى 2شويَنى طوندةكان ذمارة )فراوانكردن و طواستنةوةى 

 -(، بريارماندا بة:18/1/1122لة  2312( و )9/2/1126لة  158سليَمانى ذمارة )
يى خواروو( سةر بة ناحيةى بازيان لة ثاريَزطاى ئةآلى طوندى )ندكردنى فراوانكردنى حةرةمى نويَثةسة -

( لة 3/2( دؤمن لة سةر ثارضة زةوى ذمارة )5سرتؤ بةرِووبةرى)داةر نةخشةى كنى لةسسليَمانى و ضةسثاند
ى ياسا كارى كوذانةوة و دةست ووثيَضى نوسراوى سةرةوةدا هاتووة و بةثيَ/اهلى وةك لة نةخشةى ها4كةرتى 

 هةَلطرتن بكريَت .
 .)وةقايعى كوردستان( بآلوكردنةوةى لة رؤذنامةى فةرمىرؤذى َدةكريَت لة  ئةم بةيانة كارى ثي -
 

 كريم سنجارى                                                                                                                                  
 وةزيرى ناوةخؤ                                                                                                                                  

--------------------------------------------------------------------- 
 دةستةى وةبةرهيَنان

 2/0/7302لة  230ذمارة 
 بـةيـان

ة ( تايبةت ب18/1/1126( لة )2111ثاَلثشت بة فةرمارنى سةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيران ذمارة )
 -تةرشيقكردنى ثةيكةرى رِيَكخستنى وةزارةتةكان ، وة بة ثيَى ئةو دةسةآلتةى كة ثيَماندراوة برِيارماندا بة :

 تةكةمان.لة دةس (يَكخستنى ) فةرمانطةى شار و ناوضة ثيشةسازيةكانكردنةوةى ثةيكةرى رِوبضو -2

ريَوةبةرايةتى ناوضةى ثيشةسازى( ( و ) بة هةَلوةشاندنةوة و يةكخستنى ) بةريَوةبةرايةتى شارى ثيشةسازى -1
بؤ يةك بةرِيَوةبةرايةتى لة ذيَر ناوى )بةرِيَوةبةرايةتى شار و ناوضة ثيشةسازيةكان( لة فةرمانطةى شار و 

 ناوضة ثيشةسازيةكان.

يَوةبةرايةتى ثةرةثيَدان و بةدواداضوونى ثرؤذة طؤرِينى ناوى )بةريَوةبةرايةتى ثةرةثيَدان( بؤ )بةرِ -3
 ( لة فةرمانطةى شار و ناوضة ثيشةسازيةكان .ان ثيشةسازيةك

 دةرضوونيةوة جيَبةجي دةكريَت.ئةم بةيانة لة رؤذى  -4

 عبدالرمحن عثماند. نورى                                                                                               
 وةكالةتسـةرؤكى دةستة بة                                                                                               

 



 

 

 ( العدد732ذمارة )                                                                            –09 –                                                                        7302/ 03/0  

 وةزارةتى تةندروستى
/ برِطةى دووةم ( لة ياساى وةزارةتى تةندروستى ذمارة  ة لة )ماددةى شةشةمبةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراو

  -، برِيارماندابة :1112(ى ساَلى 25)
 

 7302سالَى ى (0) ذمارة بةيانى

 بةريَوةبةرايةتي بة سةر وةبنةسآل لة(  زيَرةظاني ثَلنطةكاني  مةشقي فيَرطةي تةندروسيت بنكةي ) كردنةوةي -
 . هةوليَر تةندروسيت طشيت

 .8/2/1122 يَكةوتىرِ لة دةرضوونيةوة ؤذىرِ لة دةكريَت ثآ كارى بةيانة ئةم -

 

 7302سالَى ى (7) ذمارة بةيانى
 طشـيت  بةريَوةبةرايـةتي  بة سةر مالفةندي تةندروسيت بنكةي لة(  ئافرةتان تةندروسيت هؤبةي ) كردنةوةي -

 .هةوليَر تةندروسيت
 .16/2/1122 يَكةوتىرِ لة دةرضوونيةوة ؤذىرِ لة دةكريَت ثآ كارى بةيانة ئةم -

 

 7302سالَى ى (0) ذمارة بةيانى

 شـةهيد  ئيَشكطري تةندروسيت نديمةَلبة )بؤ ( دةربةندخيان ئيَشكطري تةندروسيت مةَلبةندي ) ناو طؤريين -
   . سليَماني تةندروسيت طشيت بةريَوةبةرايةتي بة سةر دةربةندخيان تةندروسيت بةرِيَوةبةرايةتي لة(  محيد

 .16/2/1122 يَكةوتىرِ لة دةرضوونيةوة ؤذىرِ لة دةكريَت ثآ كارى بةيانة ئةم -

 

 7302سالَى ى (4) ذمارة بةيانى
 تةندروسيت طشيت بةريَوةبةرايةتي بة سةر رِةش كاني طوندي لة(  رِةش كاني تةندروسيت بنكةي ) كردنةوةي -

   .هةوليَر
 .16/2/1122 يَكةوتىرِ لة دةرضوونيةوة ؤذىرِ لة دةكريَت ثآ كارى بةيانة ئةم -

 

 7302سالَى ى (1) ذمارة بةيانى

 طشـيت  بةريَوةبةرايةتي بة سةر ئاكريَ قةزاي/  جبيل ناحيةي لة(  مريباليان تةندروسيت بنكةي ) كردنةوةي -
 .دهؤك تةندروسيت

 .16/2/1122 يَكةوتىرِ لة دةرضوونيةوة ؤذىرِ لة دةكريَت ثآ كارى بةيانة ئةم -

 
 يمكر رشيد محة رِيَكةوت. د                                                                                                                       

 تةندروسيت وةزيري                                                         



 

 

 ( العدد732ذمارة )                                                                            –73 –                                                                        7302/ 03/0  

 وةزارةتى تةندروستى
/ برِطةى دووةم ( لة ياساى وةزارةتى تةندروستى ذمارة  ة لة )ماددةى شةشةمبةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراو

  -، برِيارماندابة :1112(ى ساَلى 25)
 

 7302 ىسالَ ى(2) ذمارة بةيانى
 كمال شةهيد تةندروستى مةَلبةندي) لة بؤ ( (c) تايثي لة سوورة كةندة تةندروسيت بنكةي ) ناوي طؤريين -

    . سليَماني تةندروسيت طشيت بةريَوةبةرايةتي بة سةر(سعيد حممد
 .16/2/1122 يَكةوتىرِ لة دةرضوونيةوة ؤذىرِ لة دةكريَت ثآ كارى بةيانة ئةم -

 7302لَى ساى (2) ذمارة بةيانى
  دهؤك تةندروسيت طشيت بةريَوةبةرايةتي بة لة(   خوارةوة تةندروستيانةي بنكة ئةم)   كردنةوةي -
 . زاخؤ قةزاي لة اردةرك كةمثي لة سةرةتايي ضاوديَري تةندروسيت بنكةي -2
 .  شيَخان قةزاي لة  رِةشان مام كةمثي لة سةرةتايي  ضاوديَري تةندروسيت بنكةي -1
 .16/2/1122 يَكةوتىرِ لة دةرضوونيةوة ؤذىرِ لة دةكريَت آث كارى بةيانة ئةم -

 

 7302سالَى ى (3) ذمارة بةيانى

 طشـيت  بةريَوةبةرايـةتي  بة سةر(  جديدة تةندروسيت بنكةي) بؤ(   زاب تةندروسيت بنكةي ) ناوي طؤريين -
 هةوليَر تةندروسيت

 .31/2/1122 يَكةوتىرِ لة دةرضوونيةوة ؤذىرِ لة دةكريَت ثآ كارى بةيانة ئةم -

 
 
 

 كريم رشيد محة رِيَكةوت. د                                                                                                                       
 تةندروسيت وةزيري                                                         

 


