سةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيران
ذمارة 7312 :لة 7132/5/35

برِياري ذمارة ()311ى سالَى 7132
سرتاتيذي رووبةرووبوونةوةي طةندةلَي لة هةريَمي كوردستان
سالَي  7132تا سالَي 7173

َي
ثشت بةسنت بة ئةحكامي ماددةي هةشتةم لة ياساي ئةجنوومةني وةزيراني هةريَمي كوردستان ذمارة()3ي سال
َي 1122ي هةمواركراو  ،و دوابةدواي برِياري
2991هةمواركراو  ،و ياساي دةستةي دةسثاكي ذمارة ()3ي سال
ئةجنومةني وةزيران ذمارة ( )99لة  ، 1129/21/19و لةسةر ثيَشنياري دةستةي دةسثاكي لة هةريَمي
كوردستان بة نووسراويان ذمارة ( )39لة  1129/7/11و ئاماذة بة كؤنووسي كؤبوونةوةى ئاسايي ئةجنومةني
وةزيران ذمارة ( )19لة رِيَكةوتي  1127/5/1برِياردرا بة :
َي
َي لة هةريَمي كوردستان سال
 -2ثةسةندكردني بنةماكاني هاتوو لة ( سرتاتيذي رِووبةرووبوونةوةي طةندةل
َي  ، )1112كة ويَنةيةكي هاوثيَضي ئةم برِيارةية  ،وةك سرتاتيذييةتيَكي نيشتماني تايبةت بة
 1127تا سال
َةتييةكان كة
َثشت بة ثيَوةر و رِيَكةوتننامة نيَودةول
َي لة هةريَمي كوردستان ثال
بةرةنطاربوونةوةي طةندةل
ئامادةكراوة بة دةستثيَشخةري دةستةي دةسثاكي لةهةريَمي كوردستان  ،و بةهاوبةشي دامةزراوة
ثةيوةنديدارةكاني تر لة دةسةآلتة سةرةكييةكاني ياسادانان و جيَبةجيَكردن و دادوةري  ،و بةهةماهةنطي لةطةلَ
َثشيت رِيَكخراوي (ويَستمينسرتي بةريتاني بؤ دميوكراسي) .
َطةي مةدةني  ،و بة ثال
كؤمةل
َسةنطاندن بؤ
 -1دةستةي دةسثاكي لة هةريَمي كوردستان ميكانيزم و ثالني جيَبةجيَكردن و ضاوديَريكردن و هةل
سرتاتيذي ئاماذةثيَدراو لة برِطةي ()2ي سةرةوة ئامادة دةكات لة ضوارضيَوةي دةسةآلتةكانيان هاتوو لة ياساي
َي 1122ي هةمواركراو.
دةستةي دةسثاكي لة هةريَمي كوردستان ذمارة ()3ي سال
 -3طشت وةزارةت و اليةنة ثةيوةندارةكان ئةم برِيارة جيَبةجيَ دةكةن لة رِؤذي دةرضوونييةوة و لة رِؤذنامةي
َودةكريَتةوة.
(وةقايعي كوردستان) بال

نيَضريظان بارزانى
سـةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران
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سةرةتا و ثاشخان

سرتاتيذي رووبةرووبوونةوةي طةندةلَي لة هةريَمي كوردستان
سالَي  7132تا سالَي 7173

َي بةشيَوةيةكي فةرمي و نافةرمي باسي ليَوة دةكريَ ،واتة لةسةر ئاسيت
لة هةريَمي كوردستان ثرسي طةندةل
َةي دواييدا ،باسكردن لة ثرس و ثرِؤذةي ضاكسازي بؤ
ميَديايي ،سياسي و دامودةزطان .لةم ضةند سال
َي
َي لة ئةجيَنداي ثةرلةمان و حكومةت دابووة .دامةزراندني دةستةي دةسثاكي لة سال
رووبةرووبوونةوةي طةندةل
َي رووبةرِووبوونةوةي ،ضونكة بةثيَي ئةو ياسايةي كة دةستةي
َي و هةول
 1123ئاماذةيةكة بؤ بووني طةندةل
َي ،)112٢
َي  ،1122هةمواري يةكةمي بة ياساي ذمارة  7سال
دةسثاكي لةسةر دامةزراوة (ذمارة  3سال
َيية.
ئاماجني دروستكردني دةزطاكة بؤ رووبةرووبوونةوةي طةندةل
َي بةشيَوةيةكي
َةتي عيَراق لة خراثرتين ئةو وآلتانةية كة طةندةل
بةثيَي راثؤرتةكاني ريَكخراوي شةفافيةتي نيَودةول
بةربآلو تياية ،ديارة هةريَمي كوردستانيش بةشيَكة لة عيَراق و كةم تا زؤر ئاماذةكاني ئةو ريَكخراوة بؤ هةريَمي
َةتي ،عيَراق ثلةبةندي
َي 1125ي شةفافيةتي نيَودةول
َوةستةية .بةثيَي ئينديَكسي سال
كوردستانيش جيَي هةل
()292ي هةية لة كؤي ( )297وآلتي جيهاندا ،واتة تةنيا ( )9وآلت لة عيَراق خراثرتن ،هةروةها بةثيَي
َةت لة عيَراق
َي  ،1129عيَراق لةثلةي ( )299داية لةكؤي ( )279وآلتدا ،واتة تةنيا ( )21دةول
ثلةبةندي سال
خراثرتن .بةهةر حالَ ئةطةر ئةو ئينديَكسة دةقاودةق بؤ هةريَمي كوردستان دروست نةبيَ  ،بةآلم ئيَمة ئةم
َي يةكيَكة لة هؤكارة سةرةكييةكاني
دةرئةجنامانة بةهةند وةردةطرين .ضونكة لة هةريَمي كوردستان ،طةندةل
َي هؤكاريَك بووة بؤ
َطا بةشيَوةيةكي طشيت .لةاليةكي ترةوة طةندةل
بةردةم ثيَشةكةوتين دامودةزطاكان و كؤمةل
ناعةدالةتي كؤمةآليةتي و تيَكضووني شريازةو بةها كؤمةآليةتي و مرؤظايةتييةكان .رووبةرووبوونةوةي ئةو
ثةتاية ثيَوسيت و ئةركيَكي هةمةاليةنة.
َي  1119حكومةتي هةريَمي كوردستان سرتاتيذي حكومةتي دارِيَشت بؤ
لة هةريَمي كوردستان ،لة سال
حكومرِاني دروست و شةفافيةتك كة مةبةست ليَوةي بةشداري ثيَكردني طشت اليةنةكان بيَت لة ثةيرِةوكردني
َي  111٢ليَذنةيةكي وةزاري “سياسةتي حكومةتي
شةفافيةت و ليَثرسينةوة لة كاركردندا .دواتر و لة سال
َي” دةركرد ،كة دروستكردني ضةند ليَذنةيةكي ضاكسازي و
هةريَمي كوردستان بؤ بةرةنطاربوونةوةي طةندةل
َي ليَكةوتةوة بؤ ريَكخستين سيستمي دادوةري ،كارطيَرِي ،ثرِؤذةكان و راطةياندن .بؤ
رووبةرووبوونةوةي طةندةل
َي  1121لة ئةجنومةني
َي  1119ثيَكهيَنرا ،لة سال
يةكةجمار ليَذنةي دةسثاكي لة ثةرلةماني كوردستان لة سال
وةزيران نوسينطةي حوكمرِاني و دةسثاكي دةست بةكاربوو ،ئةركةكةشي برييت بوو لة كاركردن بؤ حكومةتيَكي
َيَك دواي دروستبووني ئةم نوسينطةية دةسثيَشخةريةك بةناوي سرتاتيذي حوكمرِاني دروست
ضاالك و شةفاف ،سال
َي  1122ثةرلةماني كوردستان ياساي دةستةي طشيت دةسثاكي هةريَمي كوردستاني
و شةفافيةت دةرضوو .سال
ثةسةند كرد ،كة بةثيَي ئةو ياساية دةستةي دةسثاكي دةبيَ دامبةزريَ كة بةثيَي ماددةي سيَهةمي ياساكة ئةركي
سةرةكي ئةو دةستةية برييت دةبيَت لة جيَطريكردني ميكانيزميَكي كارا بؤ ضةسثاندني ثرةنسيثي سةروةري
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َي 1123
َي و ثشتيوانيكردن لة شةفافيةت .بةآلم دةستةي دةسثاكي سال
ياسا ،نةهيَشتين دياردةي طةندةل
دامةزرا .بةآلم ئةو ضوارضيوة ياسايي و دامودةزطاييةي كة تا ئيَستا هةية بؤ رووبةرووبوونةوةي دياردةي
َيي ناكارابوون ،ئةمةش بةهؤي ناكؤكي سياسي ،هؤكاري كارطيَرِيي ،طرفيت ياسايي ونةبووني هؤشياريي
طةندةل
َي  1123وةزارةتي ثالندانان ديدطاي  1111دارِشت كة لة قؤناغي يةكةميدا
ثيَويست هةروةها لة سال
َي  1111ضوار بوار دانراون كة
َي  ،1127دواتريش تا سال
دياريكردني ئةولةوياتةكاني حكومةتي هةريَمة تا سال
لة ديدطاكة كاريان بؤ دةكريَت .هةروةها وةزارةتي ثالندانان راثؤرتيَكي تايبةتي بة ضاكسازي بة مةبةسيت
َةتي .World Bank
فةراهةمكردني خؤشطوزةراني و ثاراستين كةم دةرامةتةكان بة هاوكاري بانكي نيَو دةول
َي .نةبووني
ناكؤكي سياسي نيَوان حيزبةكان كاريطةري نيَطةتيظي هةبووة بؤ ئريادةي سياسي بؤ دذةطةندةل
ثةيوةنديي و هةماهةنطي لة سةر بنةماي هاوكاري لةنيَوان دامودةزطاكاني ياسادانان و ضاوديَريي ،جيَبةجيَكردن
و دادوةريي ،هةروةها نةبووني ثةيوةندييةكي لةو شيَوةية لةنيَوان اليةنة ثةيوةنديدارةكان بة رووبةرووبوونةوةي
َي .هةروةها نةبووني ثسثؤرِيي و شارةزايي ،راهيَنان و
َي ،زةمينةي خؤشكردووة بؤ ثةرةسةندني طةندةل
طةندةل
َي.
كةرةسةي ثيَويست هؤكاري بةهيَز بوون بؤ ناكارايي ثرؤسةي رووبةرووبوونةوةي طةندةل
َةتييةكان و لةذيَر رؤشنايي ريَككةوتننامةي نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ
ئةم سرتاتيذة ،كة بةثيَي ستانداردة نيَودةول
َي (،)UNCACبة ثشتيواني دامةزراوةي ويَستمينيستةر بؤ دميوكراسي ()WFD
بةرةنطاربوونةوةي طةندةل
َيَكة بؤ نةهيَشتين ئةو هؤكارو كاريطةرة نيَطةتيظانةي كة باسكرا ،هةوَليَكة بؤ دارِشتين
نووسراوةتةوة ،هةول
َي ،كة هةموو اليةنة ثةيوةنديدارةكان لةذيَر ضةند ئامانج و بنةماي هاوبةش
روئيايةكي نيشتيماني بؤ دذةطةندةل
َي
َي .لةم سرتاتيذة طةندةل
كؤبكاتةوة و وةك نةخشةريَطايةك بيَ بؤ رووبةرووبوونةوةي دياردة و كولتوري طةندةل
َةي لةطةلَ دةكريَ ،بةآلم لةهةمان كاتيشدا هؤشياري و توانايي
وةك دياردةييةكي بنةمايي و دامودةزطايي مامةل
َي لةسةر ضوار ئاسيت
تاكةكان جةخيت لةسةر دةكريَتةوة .لةم سرتاتيذة ميكانيزمةكاني رووبةرووبوونةوةي طةندةل
َي ،جيَبةجيَكردني ياسا ،هؤشياري و راهيَنان ،هةروةها
سةرةكي دارِيَذراوة؛ خؤثاراسنت يان ريَطريكردن لة طةندةل
َي مةدةني.
هةماهةنطي و هاوكاري نيَوان اليةنة ثةيوةنديدارةكان؛ هةماهةنطي نيَوان دامودةزطاكان و كؤمةل
َة ،سةرةتاي  1127بؤ كؤتايي  1112كاري ثيَدةكريَت .جطة لة ناوةرِؤكي
ماوةي ئةم سرتاتيذة ثيَنج سال
سرتاتيذةكة ،دوو ثاشكؤي هةية كة ريَكارةكاني جيَبةجيَكردن و ضاوديَريكردني سرتاتيذةكة دةستنيشان دةكةن،
َسةنطاندن.
ئةمانيش بريتني لة ثاشكؤي ثالني جيَبةجيَكردن و ثاشكؤي ضاوديَريكردن و هةل
ضؤنيةتي دارِشتين سرتاتيذيةكة

يةكيَك لة ئةركة سةرةكيةكاني دةستةي دةسثاكي كة لة ياساكة ئاماذةي ثيَكراوة ،برييت ية لة دارِشتين
َي لة هةريَمي كوردستان .بؤ ئةم مةبةستة ليَذنةيةكي
سرتاتيذيةتيَكي نيشتماني بؤ بةرةنطاربوونةوةي طةندةل
َي لة
هاوبةش ثيَكهيَندرا بة دةستثيَشخةري دةستة و بة ئةنداميةتي دامةزراوةكاني بةرةنطاربوونةوةي طةندةل
َثشيت ( )WFDدامةزراوةي ويستمينستةر بؤ
هةريَمي كوردستان هةروةها دامةزراوة ثةيوةنديدارةكان ،و بة ثال
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َي لة هةريَمي
دميوكراسي ،دةستكرا بةنووسينةوة و دارِشتين سرتاتيذيةتي نيشتماني بؤ رِووبةرِووبوونةوةي طةندةل
َي.1112
َي  1127تاسال
كوردستان بؤ سال
َي بيَ،
شيَوازي جياواز ثةيرِةوكراوة بؤ دارِشتين ئةم سرتاتيذة ،بنةماي سةرةكي ئةوة بووة كة سرتاتيذةكة خؤمال
واتة لة طرفتة ناوخؤييةكان ،طرفتة دامودةزطاييةكاني هةريَمةوة سةرضاوةي طرتيبَ ،بيَطومان ئةمة لةثالَ سوود
َةتييةكان .بنةمايةكي تر ئةوة بووة كة هةموو اليةن و دامودةزطا
وةرطرتن لة ئةزمون وستانداردة نيَودةول
َي بة شيَوةيةك بةشداربن لة دارِشتين سرتاتيذةكة ،بة واتايةكي تر
ثةيوةنديدارةكاني رووبةرووبونةوةي طةندةل
سرتاتيذيَك كة نيشتيماني بيَ.
ثرؤسةي دارِشتين ئةم سرتاتيذة كؤمةَليَ شيَواز و قؤناغي جياواز لةخؤ دةطريَ ،بة شيَوةيةكي طشيت بةم
قؤناغانةدا تيَثةرِيوة:
 -2سةردان و كؤبوونةوة لةطةلَ اليةنة ثةيوةنديدارةكان
سةرةتاي ثرؤسةكة بة سةرداني اليةنة ثةيوةنديدارةكان دةسيت ثيَكرد بؤ روونكردنةوةي ثرِؤذةكةو وةرطرتين
رةزامةندييان كة بنب بة بةشيَك لة ثرؤسةي دارِشتين سرتاتيذةكة ،هةروةها دياريكردني نويَنةريان بؤ
كؤبوونةوةيةكي فراوان .ئةو اليةنانةي كة سةردانيان كراو كؤببونةوةي تايبةتيان لةطةلَ سازكرا برييت بوون لة
ثةرلةماني كوردستان ،بةتايبةتيش هةردوو ليَذنةي نةزاهةو دارايي ،فةرمانطةي هةماهةنطي و بةدواداضوون لة
ئةجنومةني وةزيران ،ئةجنومةني دادوةري ،داواكاري طشيت و ئةجنومةني شورا لة وةزارةتي داد ،دةستةي
دةسثاكي ،ديواني ضاوديَري دارايي ،وةزارةتي دارايي .دواي سةردانةكان كؤبوونةوةيةكي هاوبةش لةنيَوان
اليةنةكاني ناوبراو ،خاوةن بةرذةوةندي ،سازكرا بؤ طفتوطؤكردن لةسةر ثيَوسيت سرتاتيذيَك بؤ رووبةورووبوونةوةي
َي ،سرتاتيذةكة ضؤن بيَ و ض كيَشةو طرفتيَك لةخؤ بطريَ .ئةم قؤناغة لة مانطةكاني ( 9و )7ي 1125
طةندةل
بةرِيَوةضوو.
َة طشتييةكاني سرتاتيذةكة
 -1ئامادةكردني تويَذينةوةيةك بؤ هيَل
َة طشتييةكاني
َي  1127تويَذينةوةيةك لةبارةي هيَل
لة سةرةتاي دةستثيَكردني ثرؤسةكة تا سةرةتاي سال
َي لة هةريَمي كوردستان ،ئامادةكرا لةاليةن شارةزاياني بوارةكة .ئةم
سرتاتيذيَك بؤ رووبةرووبوونةوةي طةندةل
تويَذينةوةية كة وةك نةخشةريَطايةك بوو بؤ دارِشتين سرتاتيذةكة ،جطة لة خويَندنةوةيةكي ورد بؤ دؤخي
َةتي لةو بوارة،
َي ،هةروةها ئةزموني نيَودةول
هةريَمي كوردستان لة ثةيوةندي بة رووبةرووبوونةوةي طةندةل
تويَذينةوةكة ثيَشنياري سرتاكضةرو مؤديَليَكي دياريكراوي لةخؤطرتبوو بؤ دارِشتين سرتاتييذي رووبةرووبوونةوةي
َي لة هةريَمي كوردستان.
طةندةل
 -3دروستكردني ليَذنةي ئامادةكردني سرتاتيذةكة
لة مانطي  21ي  1125ليَذنةيةكي بضوكرت لة اليةنة ثةيوةنديدارةكان لةسةرداواي دةستةي دةسثاكي ثيَكهات
بة مةبةسيت ئامادةكردني رةشنووسي سرتاتيذةكة ،بة نويَنةرايةتي ئةم اليةنانة :دةستةي دةسثاكي ،ديواني
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ضاديَري دارايي ،ليَذنة ثةيوةنديدارةكاني ثةرلةمان ،ئةجنومةني وةزيران ،ئةجنومةني دادوةري ،داواكاري طشيت.
َوطؤرِكردني زانياري تايبةت بةو دةزطايانة بة شيوةيةكي راستةوخؤ
مةبةست لة دروستكردني ئةو ليَذنةية ئال
لةرِيَي نويَنةرةكانيانةوة .ئةم ليَذنةية لة سةرةتاي  1129كؤبوونةوةكاني بةشيَوةيةكي بةردةوام دةست ثيَكرد،
ريككةوتن كرا لةسةر ضؤنيةتي كاركردن بؤ دارِشيت سرتاتيذةكة ،سرتاكضةري سرتاتيذةكة و ماوةي سرتاتيذةكة.
تا كؤتايي  1129كار لةسةر دارِشتين سرتاتيذةكة قؤناغ بة قؤناغ كراوة ،سةرةتا رةشنووسي سةرةتايي لةاليةن
َي ،كة سةرثةرشيت ثرؤسةي دارِشتنةكةي دةكرد ،دةنووسرايةوةو دواتر لة كؤبوونةوةي ليَذنة،
شارةزايةكي خؤمال
لةاليةن نويَنةري دةزطاكانةوة ،طفتوطؤي لةسةر دةكراو ريَككةوتن لةسةر دارِشتين كؤتايي دةكرا.
 -٢دابةشكردني فؤرمي ثرسيار
بةر لة دةستثيَكردني دارِشتين سرتاتيذةكة فؤرميَكي ثرسيار ئامادةكرا ،كة لة ( )11ثرسيار ثيَكهاتبوو،
َي،
تةوةري ثرسيارةكان برييت بوون لة طرفتة سةرةكييةكاني بةردةم دامودةزطاكان بؤ رووبةرووبوونةوةي طةندةل
َي ،ضوارضيَوةي ياسايي ،ئاسيت هةماهةنطي نيَوان
ريَكارة ناوخؤييةكان بؤ ريَطرتن و رووبةرووبوونةوةي طةندةل
َي
َي ،هةروةها ئاسيت هةماهةنطي دةزطاكان لةطةلَ ميَدياو كؤمةل
دةزطاكان بؤ رووبةرووبوونةوةي طةندةل
َي .فؤرمي ثرسيارةكان لةريَي نويَنةرةكانيان نيَردرا بؤ دةزطاكاني ئةندام لة
مةدةني بؤ رووبةرووبوونةوةي طةندةل
ليَذنةي ئامادةكردني سرتاتيذةكة :دةستةي دةسثاكي ،ديواني ضاوديَري دارايي ،داواكاري طشيت و ئةجنومةني
وةزيران ،ئةجنومةني دادوةري .ثرسيارةكان لةاليةن نويَنةري بةشة جياجياكاني ئةو دةزطايانة وةآلم درانةوة.
فؤرمةكان بةشيَوةيةكي طشيت زانياري طرنطي خستة بةردةست ليَذنةي ئامادةكردني سرتاتيذةكة ،زانياري
لةبارةي تةوةرو ثرسيارةكاني سةرةوة.
 -5فؤكةس طروث
شيَوازيَكي تري كؤكردنةوةي زانياري و هاوبةشي ثيَكردني اليةنة ثةيوةنديدارةكان لة ثرؤسةي دارِشيت
سرتاتيذةكة ،برييت بوو لة سازكردني كؤمةَليَ فؤكةس طروث لةو دةزطايانةي كة ثةيوةنديدارن بة
َي و ئةندامن لة ليَذنةي ئامادةكردني سرتاتيذةكة ،بةتايبةتي ،دةستةي دةسثاكي،
رووبةرووبوونةوةي طةندةل
ديواني ضاديَري دارايي ،داواكاري طشيت و ئةجنومةني وةزيران بة بةشداري بةشة جياجياكاني ئةو دةزطايانة .لةو
فؤكةس طروثانة ،كة لة مانطةكاني ( 21و  22و )21ي  1129ئةجنام دران ،زانياري ثيَويست وةدةستهيَنرا
بةتايبةتي بؤ ثالني جيَبةجيَكردني سرتاتيذةكة.
 -9ثؤليسي ثةيثةر
َي راسثيَردران بؤ
لة بةرةبةري قؤناغةكاني كؤتايي دارِشتين رةشنوسي سرتاتيذةكة ضةند شارةزايةكي خؤمال
َي ،سيَكتةري
ئامادةكردني ضةند ثؤليسي ثةيثةريَك لة سيَ سيَكتةري سرتاتيذةكة بؤ رووبةرووبوونةوةي طةندةل
َي
َةتي وكؤمةل
َطاي نيَودةول
دامودةزطاكاني جيَبةجيَكردني ياسا ،سيَكتةري هةماهةنطي و هاوكاري لةطةلَ كؤمةل
مةدةني ،هةروةها سيَكتةري سياسي .ئامانج لةو ثؤليسي ثةيثةرانة وةدةستهيَناني زانياري دروست
بوو بؤ ثاشخاني هةر سيَكتةريَك و ثيَشنياري ضارةسةري بؤ طرفتةكاني هةر سيَكتةريَك بؤ رووبةرووبوونةوةي
َي.
طةندةل
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َةتي
 -7بةراوردكردني رةشنوسةكة بة ئةزموني نيَودةول
َنيابوونةوة لةوةي كة رةشنوسي سرتاتيذي رووبةرووبوونةوةي
دواي ئامادةكردني رةشنوسي سرتاتيذةكة ،بؤ دل
َةتييةكان طوجناوة ،ؤركشؤثيَك لةنيَواني ئةنداماني ليَذنةي
َي هةريَمي كوردستان لةطةلَ ثيَوةرة نيَودةول
طةندةل
َةتي لة عةمان مانطي ()2ي  1127ئةجنام درا ،لة ؤركشؤثةكةدا،
ئامادةكردني رةشنوسةكةو شارةزاياني نيَودةل
َةتي و مؤديَلة سةركةوتووةكاني
رةشنوسي سرتاتيذةكة خويَندنةوةي وردي بؤكراو بةراوردكرا بةئةزموني نيَودةول
جيهان.
َي مةدةني
 -٢راويَذكردن لةطةلَ كؤمةل
َي مةدةني
َةتي ثرؤسةيةكي راويَذكاري لةطةلَ كؤمةل
دواي بةراوردكردن و سوودوةرطرتن لة ئةزموني نيَودةول
بةرِيَوةضوو لة مانطي ()1ي  .1127لة هةر سيَ ثاريَزطاي هةريَمي كوردستان ( )3ؤركشؤث بةبةشداري ئةكتؤر
َي مةدةني لةبارةي
َي مةدةني ئةجنام درا ،لةو ؤركشؤثانة دوايني سةرجنةكاني كؤمةل
و ضاالكاني كؤمةل
رةشنوسةكة كؤكرانةوةو سووديان ليَ بينرا.
ئةوةي باسكرا لةسةرةوة قؤناغة سةرةكييةكاني دارِشتين ئةم سرتاتيذةية ،ئةطينا سوود لةزؤر سةرضاوةو شيَوازي
َةمةندكراوة و كؤدةنطي لةسةر
تر وةرطرياوة ،لة ثرؤسةيةكي هةمةاليةنةو دميوكراسيانة سرتاتيذةكة دةول
دروستكراوة.
ثيَناسةي طةندةلَي

َي بريتيية لة خراث بةكارهيَناني شويَن و دةسةآلتي طشيت بؤ سوودي
لةم سرتاتيذة بة شيَوةيةكي طشيت طةندةل
َي بناسيَينَ و
تايبةتي ،هةروةها ئةو سرتاتيذة بةشيَوةيةكي تايبةتي ،دةيةويَ ئةو دياردانة وةك طةندةل
َي  1122دا و ياسا بةركارةكاني تري
رووبةروويان بيَتةوة كة لة ياساي دةستةي دةسثاكي ذمارة ( )3سال
َةتييةكان ،نةتةوة يةكطرتووةكان و يةكيَيت ئةوروثا ،ئاماذةيان
هةريَمي كوردستان و ريَككةوتننامة نيَودةول
ثيَكراوة.
روئيا

ئةم سرتاتيذة دةيةويَ لة هةريَمي كوردستان:
َي تيا بةرقةرار بيَ ،و بتوانيَ بةشيَوةيةكي
َطايةك بنيات بنريَ كة سيستةميَكي ضاالكي دذةطةندةل
كؤمةل
َي ببيَتةوة.
كاريطةرانة رووبةرووي هةرِةشةكاني طةندةل

ئةرك

َي ببيَتةوة
لةم سرتاتيذيةدا دةستةي دةسثاكي هةريَمي كوردستان بةئةركي خؤي دةزانيَت رِووبةرِووي طةندةل
َي و دةسةآلتةطشتيةكان لةريَي
بةهاوكاري لةطةلَ دامةزراوة ثةيوةنديدارةكاني بةرةنطاربوونةوةي طةندةل
باشرتكردني ضوارضيَوةي ياسايي ،ضاالككردني ئاسيت دامودةزطايي ،هةماهةنطي و ثةرةثيَداني تواناي مرؤيي.
َةتي
هةريَمي كوردستان ،بةهةمان شيَوة بةردةوام دةبيَ لة ثةرةثيَداني ثةيوةندي و هةماهةنطي لة ئاسيت نيَودةول
َي.
و هةريَمي بؤ رووبةرووبوونةوةي طةندةل
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ئاماجنة طشتييةكان

 -3طةشةثيَداني دةسثاكي و ليَثرسينةوة و شةفافيةت لة دامودةزطا طشتييةكان و بةرزكردنةوةي متمانةي
هاوآلتيان ثيَيان.
َي لةسةر ئاسيت ثةروةردةيي و دامودةزطايي
 -1برةودان بة كةلتور و هؤشياريي رووبةرووبوونةوةي طةندةل
(دامةزراوةيي).
 -3كاراكردني ثةيوةندي هاوكاريي نيَوان سيَكتةرةكان و دامودةزطاكاني ئةم سرتاتيذة هةريةك بة ثيَي ثسؤرِي
ياسايي خؤي ،هةروةها دروستكردني ميكانيزمي هةماهةنطي كاراي دةزطا ضاوديَرييةكان بؤ دؤزينةوة و
َي.
َينةوة لة طةندةل
ليَكؤل
َي لة ضوارضيوةي ياسايي و
َةتيةكاني رووبةرووبوونةوةي طةندةل
 -٢زياتر جيَطريكردني ستانداردة نيَودةول
دامودةزطايي.
 -5هانداني ضاوديَريكردني ضاالكانة لة دةرةوةي دامودةزطا فةرمييةكان بؤ جيَبةجيَكردني سرتاتيذي
َي مةدةني.
َي و باشرتكردني ثةيوةندي هاوكاري لةطةلَ كؤمةل
رووبةرِووبوونةوةي طةندةل
بنةماكان

ئةم سرتاتيذة لةسةر ئةو ثرةنسيثة طشتييانةي خوارةوة بنياتنراوة ،هةموو ئةو ضاالكييانةي كة ريَكدةخريَن
ثةيوةست بةو سرتاتيذة ،ثيَوسيتة لةذيَر رؤشنايي ئةو ثرةنسيثانة ئةجنام بدريَن:
 سةروةري ياسا و ريَزطرتن لة مافةكاني مرؤظ و ئازاديية بنةرِةتييةكان.
هةموو دامودةزطاكان لةسةريانة كة ثابةند بن بة ريَكارة ياساييةكان وجيَبةجيَيان بكةن ،هةروةها هةلي يةكسان
و ئازادي برِةخسيَنن بؤ ئةو كةسانةي كة ناياساييان بةرامبةر كراوة يان مافيان ثيَشيَلكراوة داواي
جيَبةجيَكردني ياسا بكةن.
َي
 ئريادةي سياسي بؤ رووبةرووبوونةوةي طةندةل
َي لةاليةن بةرثرساني باآلي هةريَمي كوردستان و سةركردةي
نيشانداني ئريادةي رووبةرووبوونةوةي طةندةل
حيزبةكان.
 بةرثرسياريَيت دةزطاكان بؤ جيَبةجيَكردني سرتاتيذةكةو ثالني كارةكةي
َي تايبةت
 هةموو دامودةزطا ثةيوةنديدارةكان بةرثرسياريَيت دارِشنت و جيَبةجيَكردني سياساتي دذةطةندةل
بةخؤيان بطرنة ئةستؤ بةثيَي ئةم سرتاتيذة.
 حوكمرِاني دروست ،ليَثرسينةوة ،شةفافيةت و دةسثاكي
َي ،بؤ منونة دةزطاكان و
دامودةزطاكان سياساتي خؤيان بطوجنيَنن لةطةلَ باشرتين ثراكتيكي دذةطةندةل
كارمةندانيان بةرثرسياريَيت برِيار و كردةوةكانيان بطرنة ئةستؤ ،ثةيرِةوي لة كرانةوة بكةن ،بةتايبةتي
خستنةبةردةسيت زانياري و بةشداريثيَكردني هاوآلتيان لة ثرؤسةي دروستكردني برِياردا ،ثةيرِةويكردن لة بنةما
ئيتيكييةكان بؤ ثاراستين نةزاهةي دةزطاكةو كارمةنداني.
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 بيَاليةني سياسي لة كاركردن
بةهيَزكردني سةربةخؤيي دامودةزطايي بةشيَوةيةك كة نةكةويَتة ذيَر كاريطةري دةرةكي.
 ضاالكي و كارامةيي
دامودةزطاكان لةضوارضيَوةي بةرثرسياريَيت و ثسثؤرِيي خؤيان ثيَشكةوتنةكاني خؤيان بثيَون لة سةر بنةما و لة
َي ريَكخراو.
ثةيوةندي لةطةلَ ئةو ريَكارانةي كة جيَبةجيَ دةكريَن بؤ رووبةرووبوونةوةي طةندةل
 هاوكاريي نيَوان دامودةزطاكان
نيازثاكي لةهةماهةنطي و هاوكاري بكريَتة بنةماي كاركردني نيَوان دامودةزطا ثةيوةنديدارةكاني جيَبةجيَكردني
ئةم سرتاتيذةو ثالني جيَبةجيَكردنةكةي لةذيَر رؤشنايي ئامانج و بنةماو ئةولةوياتةكاني ئةم سرتاتيذة.
َي مةدةني و ميَديا.
 بةشداري ثيَكردني كؤمةل
َي مةدةني و ميَديا ثتةو
هانداني دامودةزطاكاني هةريَمي كوردستان كة هاوكاري و هةماهةنطيان لةطةلَ كؤمةل
بكةن.
َسةنطاندني زاتي
 بةدواداضوون و هةل
َي بكةن،
َداني طةندةل
َي و سةرهةل
َسةنطاندني دةوري بؤ مةترسييةكاني طةندةل
دامودةزطا ثةيوةنديدارةكان هةل
بةمةبةسيت باشرت جيَبةجيَكردني ئةم سرتاتيذةو ثالني جيَبةجيَكردني.
ئارِاستةو ئةولةويات

 -3ئاسيت نزمي متمانةي هاوآلتيان بة دامودةزطاكان:
دروستكردني متمانةي هاوآلتيان بؤ دامودةزطاكان لةريَي ثيادةكردني شةفافيةت ،كةمكردنةوةي رؤتني،
بةدةستهيَناني زانياري ،ثيشةيي بوون و سةربةخؤيي.
 -1خؤثاريَزي و وشياركردنةوة هانداني سياسةتي خؤثاراسنت و دارِشتين ميكانيزمي راهيَنان؛
َي دةطرنة ئةستؤ،
دامودةزطاكان دةبيَ بة قسةو بة كردار نيشاني بدةن كة بةرثرسياريَيت رووبةرِووبوونةوةي طةندةل
َمةت وئاجنامداني
َي دةسثاكي ثيَويستة هةل
َي و هانداني مؤرِال
ثالني طوجناو دابنريَ بؤ خؤثاريَزي لة طةندةل
َمةت و راهيَناني بؤ بكريَ.
َي دةسثاكي ثيَويستة هةل
راهيَناني ثيَويست بؤ ئةم مةبةستة مؤرِال
 -3بةرزكردنةوةي ئاسيت جيَبةجيَكردني ياساكان:
لةثالَ ثيَويسيت ئريادةي سياسي بؤ جيَبةجيَكردني ياساكان  ،دةبيَ ريَكارةكاني ضاوديَري ياساكان بةهيَزبكريَ،
هةروةها سةرضاوةكاني مرؤيي و دارايي و ذيَرخان بؤ دامودةزطاكان دةستةبةر بكريَ بؤ ئةوةي ضاالك و كارا بن.
 -٢ثيَداضوونةوة بة سياسةتي سزايي بةمةبةسيت طوجناندن و كاريطةر كردنيان؛
لةو رووةوة ثيَويستة .2 :طرنطي بدريَ بة دامودةزطاكاني وةك ثؤليس و ئاسايش و باج و طومرط .1 .طرنطي
بدريَ بة دةسةآلتي دادوةري و داواكاري طشيت لة ريَي ثاراستين سةربةخؤييان و زيادكردني ذمارةي دادوةرو
دادطاكان لة ثيَناو كاراكردنيان و يةكالكردنةوةي كةيسة كةلةكةبووةكان بؤ ئةوةي نيشان بدريَ كة دةسةآلتي
دادوةري كاراية .3 .طرنطيدان و بةهيَزكردني توانا مرؤييةكاني دةستةي دةسثاكي لة بواري دذايةتي كردني
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َينةوةو
َي دةستة لة قؤناغةكاني ليَكؤل
َطةنامةكان بؤ كاراكردني رؤل
َي لة رِيَي وةدةسخستين زانياري و بةل
طةندةل
دادطايي كردندا .٢ .ثيَويستة هاوكاري نيَوان داواكاري طشيت لةطةلَ ؤذدس و ئاسايش  ،دةستةي دةسثاكي
َينةوة و كاروبارةكاني  .5دةبيَ نيشان بدريَ كة ياسا طرنطةو بؤ هةمووان وةك يةكة.
بةهيَز بكريَت لة ليَكؤل
َي
 -5هةماهةنطي لة نيَوان دةزطاكاني رووبةرِوبونةوةي طةندةل
َي لة ثيَناو ضةسثاندني كاريطةري
َةكاني بةرةنطاربوونةوةي طةندةل
هؤكاريَكي سةرةكي كاراكردني هةول
جيَبةجيَكردني ئةم سرتاتيذة.
َي مةدةني:
َةتي و كؤمةل
َطاي نيَودةول
 -9ثةيوةندي هاوكاريي لةطةلَ كؤمةل
ئةم جؤرة ثةيوةندييانة طرنطن بؤ باشرتكردن و بةهيَزكردني ضاوديَري بؤ جيَبةجيَكردني ثيَوةرةكاني سرتاتيذي
َي.
دذةطةندةل
 -7بةكارهيَناني تةكنةلؤجياي نويَ:
َي  ،كةمكردنةوةي رؤتني و بريؤكراتيةت ،هةروةها شةفافيةتي زياتر و بة
بؤ ريَطرتن و بةرةنطاربوونةوةي طةندةل
ئةلكرتؤني كردني دامودةزطاكاني حكومةت.
ئةولةويات و ئاماجنةكان بةثيَي سيَكتةر:

 -2سيَكتةري سياسي
ثاشخان

بكةري سةرةكي سيَكتةري سياسي لة هةريَمي كوردستان ثارتة سياسييةكانن ،هةروةها بةرثرسة حيزبييةكان كة
بةشيَكي زؤريان لةناو دامودةزطاكاني حكومةت و ثةرلةمان دان  ،لة هةمان كاتيشدا بةشيَكي باآلدةستيشيان
لةدةرةوةي دامودةزطا فةرمييةكانن و ثؤسيت حيزبيان هةية  ،بةآلم كاريطةري زؤريان لةسةر دامودةزطاكان
هةية ،ئةمة لةكاتيَكدا زؤر بةرثرسي باآلي حكومي لةسةر بنةماي كارامةيي و شارةزايي دانانريَت ،بةثيَي
ثرةنسيثي كةسي شياو بؤ شويَين شياو ،ئةمةش دةبيَتة هؤي ناكارايي دامودةزطا سياسييةكان كة برِياري طرنط
دةردةكةن.
داهات و سةرضاوةي دارايي بةرثرساني حيزبي ،ئةطةر ثؤسيت حكوميشيان هةبيَ ،لةدةرةوةي ضاوديَري
دامودةزطاكانة .ئاشكرانةبووني سةروةت و ساماني بةرثرسان و ناكارايي دامودةزطا ضاوديَرييةكان لةبةرامبةر
َةكةبووي بةرثرساني
َي خؤشكردووة ،سةروةتي كةل
ئةماندا ،زةمينةيةكي فراواني لةبةردةم تةشةنةكردني طةندةل
َي لةخؤدةطريَ .بةشيوةيةكي طشيت سةرضاوةي دارايي
سياسي لةماوةيةكي كةمدا ،طومان و ئاماذةي طةندةل
َبذاردنةكان
َمةتي هةل
َثشيت دارايي حيزبةكان بةيَوةناضيَت و سةرضاوةي دارايي هةل
حيزبةكان بةثيَي ياساي ثال
ديارنية ،لةكاتيَكدا ثةرلةمان و دةزطا ضاوديَرييةكاني تر ضاالك نةبوون بةرامبةر ئةو ناشةفافيةتانة.
ئاماجنةكاني سيَكتةري سياسي

َي
 بةهيَزكردني ئريادةي سياسي بؤ بةرةنطاربوونةوةي طةندةل
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َثشيت دارايي ثارتة سياسييةكان بة شيوةيك كة بطوجنيَ لةطةلَ
 ريَكخستنةوةي ضوارضيَوةي ياسايي ثال
بنةماكاني ئةم سرتاتيذة ،هةروةها ئاشكراكردني سةرضاوةي دارايي حيزبةكان و راثؤرتة داراييةكان سةبارةت
َبذاردنةكان.
َمةتي هةل
بة هةل
 ثتةوكردني كاراكردني ميكانيزمي ئاشكراكردن و ضاوديَريكردني ساماني بةرثرسان و سةرضاوةي سةروةت و
سامانيان.
َي.
 كاراكردني ضاوديَري ثةرلةماني بؤ سياسةتةكاني دذةطةندةل
 شةفافيةتي زياتر لة دياريكردني ثؤست و ثلة كارطيَرِييةكاني ناو دامودةزطاكاني هةريَم.
 -1دامودةزطا ناوةندييةكان
ثاشخان

دامودةزطا ناوةندييةكان ،لةبابةتي هةر سيَ سةرؤكايةتي؛ هةريَم ،ثةرلةمان ،حكومةت ،هةروةها هةموو
وةزارةت و دةستة و فةرمانطةكان  ،ناتوانن بةثيَي ئةرك و ضاوةرِوانيية ياساييةكان كارا بن ،يةكيَك لة هؤكارة
سةرةكييةكان دةستيَوةرداني حيزبيية ،هؤكاريَكي تر بةشيَكي زؤري كاربةدةستاني ئةو دامودةزطايانة لةسةر
بنةماي شارةزايي و ثيشةييانة دانامةزريَن ،ثيَوةرةكاني راذة و توانايي كاريان ثيَناكريَ ،هةروةها ريَكارةكاني
سلوكي وةزيفي ثيَرِةوةي ناكري ،بؤية دامودةزطاكان ناتوانن وةآلمدةرةوةي خواسيت هاوآلتيان بن ،ئةمةش
بةنؤرةي خؤي جؤريَك لة بيَمتمانةيي بةرامبةر دامودةزطاكان دروست كردووة.
طرفتيَكي تر كة بؤتة هؤي بةهيَزكردني ئةو بيَمتمانةيية ،لةبةردةست نةبووني زانياري و دؤكيوميَنةتةكاني
دامودةزطاكانة ،واتة هاوآلتيان و ميَدياكان بةئاساني دةستيان بة زانياري دةسيت يةكةم ناطات ،سةرباري بووني
ياساي مايف بةدةستهيَناني زانياري .لة هةمان كاتدا ريَكار و ريَنماييةكي فةرمي نية بؤ ثاراسيت ئةو كةسانةي
كة بة نيازي ثاكةوة بيانةويَ هةر سةرثيَضيةكي ياسايي يان كردةيةكي طوماناوي ئاشكرا بكةن .هةموو ئةمانة
َي لة دامودةزطا ناوةندييةكان ،لةكاتيَكدا سياسةتيَك يان ثالنيَكي روون نية
َداني طةندةل
ريَ خؤشكةرن بؤ سةرهةل
َي.
لةو دةزطايانة بؤ ريَطرتن لة طةندةل
ئاماجنةكان لةسةر ئاسيت دامودةزطا ناوةندييةكان
 ريَكخستنةوةي ئيدارة بة شيَوازيَكي ثيشةييانة و لةسةر بنةماي ثيَداويسيت ،دور لة هةر دةستتيَوةردانيَكي
دةرةكي و حيزبي
 كاراكردني زياتري ياساي مايف بةدةستهيَناني زانياري
 زةمينةسازي بؤ ئاشكراكردني هةر كاريَكي ناياسايي لة دامودةزطا طشتييةكان و زامنكردني ثاراستين ئةو
كةسانةي كة زانيارييةكان دةخةنة بةردةست بةثيَي ستانداردة جيهانييةكان
 جيَبةجيَكردني ريَساي ئاكاريي لة دامودةزطا طشتييةكان و بةرةنطاربوونةوةي دياردةي خزخمزميَنة ،كة
لةاليةن دةستةي دةسثاكييةوة دةركراوة.
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َي لةسةرجةم دامودةزطا ناوةندييةكان و بةتايبةت لة
 فةراهةمكردني ئيجرائاتي خؤثاريَزي لة طةندةل
بوارةكاني تةندروسيت  ،ثةروةردة  ،باج و دةرامةت  ،ذينطة  ،ثالندانان و وةبةرهيَنان.
 ثةيرِةوكردني سيستمي يةكثةجنةرةيي و سيستمي ئةليكرتؤني بؤ راييكردني كاروباري هاوآلتيان و
كةمكردنةوةي رؤتني.
 -3حكومةتة خؤجيَيةكان
ثاشخان

كاروباري رؤذانةي هاوآلتيان بةشي هةرةزؤري ثةيوةندي بة حكومةتة خؤجيَيةكانةوة هةية لةسةر ئاسيت
ثاريَزطا ،قةزا و ناحية  ،بةآلم بةرِيَوةبردني كاروبارةكان لةو دةزطايانة بريؤكراتيةتيَكي فراواني تياية ،بةشيَوةيةك
َي .هةماهةنطي وةك ثيَويست نية لة نيَواني
كة دةبيَتة مايةي بيَزاركردني هاوآلتيان و زةمينةيةك بؤ طةندةل
دامودةزطا لؤكالييةكان لةاليةك و ئةو دامودةزطايانة لةطةلَ دامودةزطا ناوةندييةكان لةاليةكي تر بؤ راهي
كردني كاروباري هاوآلتيان ،منونةيةكي زؤر زةق تيَكةآلوبووني دةسةآلتةكاني ئةجنومةني ثاريَزطا و شارةوانييةكان
و هةنديَ دةزطاي ترة .ئةمة بيَجطة لةوةي كة ئةجنومةني ثاريَزطا وةك دةزطايةكي ضاوديَريي ثيَطةيةكي الوازي
َي خؤي وةك ثيَويست ناتوانيَ ئةدا بكا .ضاديَريَي هاوآلتيان و
هةية لةبةرامبةر دامودةزطا لؤكالييةكان و رؤل
َي مةدةني بةشسيوةيكي طشيت لةسةر ئةو دامودةزطايانة الوازة ،ضونكة زةمينةي بةشداري ئةوانة لة
كؤمةل
كاروبارو ثرؤسةي برِياري دامودةزطا لؤكالييةكان زؤر سنوردارو ناديارة.
ئاماجنةكان لةسةر ئاسيت حكومةتة خؤجيَيةكان
 ثةرةثيَداني دةسثاكي و ثسثؤرِيي لة حكومةتة خؤجيَيةكان.
َي
 ثةرةثيَداني شةفافيةت لة كاروباري حكومةتة خؤجيَيةكان و هانداني بةشدارييكردني هاوآلتيان و كؤمةل
مةدةني لة ثرؤسةي دروستكردني برِياردا
َي لة ئاسيت خؤجيَيي
 زامنكردني بةرثرسياريَيت و ليَثرسينةوة بؤ جيَبةجيَكردني ثيَوةرةكاني دذةطةندةل
َي ضاوديَريي ئةجنومةني ثاريَزطاكان ،هةروةها دابةزاندني دةسةآلتي زياتر بؤ
 بةهيَزكردني ثيَطةو رؤل
دامودةزطا خؤجيَيةكان
 ثةيرِةوكردني سيستمي يةكثةجنةرةيي و سيستمي ئةليكرتؤني بؤ راييكردني كاروباري هاوآلتيان
 -٢دةزطا تايبةتةكاني جيَبةجيَكردني ياسا (دادوةري ،داواكاري طشيت ،دةستةي دةسثاكي ،ثؤليس ،ئاسايش)
ثاشخان

طوتاريَكي باو لة هةريَمي كوردستان ئةوةية كة ياسا وةك خؤي جيَبةجي ناكريَت ،ئةمةش بةهؤي نةبووني
توانايي ثيَويست ،نةبووني سةربةخؤيي ثيَويست ،هةروةها نةبووني هةماهةنطي ثيَويست لةنيَوان ئةو
دامودةزطايانةي كة راستةوخؤ ثةيوةنديدارن بة جيَبةجيَكردني ياسا وةك ،ثؤليس ،ئاسايش ،داواكاري طشيت و
َي
َي ،ئاشكراكردني طةندةل
َي راستةوخؤيان هةية لة ريَطرتن لة طةندةل
دادطاكان .ئةم دةزطايانةش ثةيوةنديي و رؤل
َي .تا ض ئاستيَك ئةو دةزطايانة لةتوانايانداية رؤلَ و ئةركي خؤيان بةجيَبطةيةنن،
و رووبةرِووبوونةوةي طةندةل
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َك بةدامودةزطاكان .بؤية لةثالَ كاركردن بؤ سةربةخؤيي و
راستةوخؤ كاريطةري دةبيَ لة سةر متمانةي خةل
بيَاليةني و هةماهةنطي زياتر ،ئةم دةزطايانة ثيَويستيان بة سةرضاوةي زياترة بؤ ضاككردني رةوشي كارطيَرِيي،
تواناي دارايي و تواناي مرؤيي .بةتايبةتيش ثيَطةو سةربةخؤيي داواكاري طشيت ثيَويستة بة ثيَي ياسا باشرت
َةتيي.
روون بكريَتةوة و بطوجنيَندريَ لةطةلَ ثرةنسيثةكاني دادوةريي نيَودةول
اليةنيَكي تر بؤ بةهيَزكردني متمانةي هاوآلتيان بةو دةزطايانة ،ثةيَرِةوي كردني شةفافيةت و سياسةتةكاني
َيية لةناو خودي ئةو دةزطايانة ،ناكريَ ئةو دةزطايانةي كة ئةركيان جيَبةجيَكردني ياساية ،ناشةفاف
دذةطةندةل
َي نةكةن لةناو خؤياندا.
بن و ثةيَرِةوةي لة سياسةتي رووبةرِووبوونةوةي طةندةل
ئاماجنةكان بؤ دةزطاكاني دادوةري ،داواكاري طشيت ،دةستةي دةسثاكي ،ثؤليس ،ئاسايش
 بةرزكردنةوةي ئاسيت كارايي دامودةزطاكاني دادوةري ،داواكاري طشيت ،دةستةي دةسثاكي ،ثؤليس،
َي.
ئاسايش ،لة ريَطرتن و ئاشكراكردن و رووبةرِووبوونةوةي طةندةل
 باشرتكردني ثيشةيي و سةربةخؤيي و بيَاليةني شةفافيةت لة دامودةزطاكاني دادوةري ،داواكاري طشيت،
دةستةي دةسثاكي ،ثؤليس ،ئاسايش)
َي لةناو خودي دةزطاكاني دادوةري ،داواكاري طشيت ،دةستةي دةسثاكي ،ثؤليس،
 بةرةنطاربوونةوةي طةندةل
ئاسايش و ضاكسازييةكان (بةندخيانةكان)
َي.
 باشرتكردن و جيَبةجيَكردني ميكانيزمي سزايي تووند بؤ رووبةرِووبوونةوةي طةندةل
 -5دارايي طشيت
ثاشخان

لة هةريَمي كوردستان ثالني سرتاتيذي ئابوري و سياسةتي ئابوري تؤكمة نية ،بة دريَذايي ميَذووي حوكمرِاني
حكومةتي هةريَم تةنيا ضةند ساَليَك بودجةي ساآلنة بة شيَوةيةكي ئاشكرا هةبووة ،سيستميَكي ذميَرياري كؤن
ثةيرِةو دةكريَ و سوود لة تةكنةلؤجياي نويَ وةك ثيَويست وةرنةطرياوة ،سيستمي بانكي زؤر الوازة ،وةرطرتين
باج لةسةر شيَوةي خةمآلندنة ،هةموو ئةمانة بؤتة هؤي نارِوني لة داهات و خةرجييةكان ،هةروةها
ضاوديَرييةكي زؤر الواز لةسةر موشتةرياتي طشيت.
ديواني ضاوديَري دارايي ،كة دةستةي دةسثاكي هاوكاريَيت ئةو دةزطايةية كة وردبيين و ثيَداضوونةوة بة داهات
و خةرجيية طشتييةكان دةكات ،بةالم ثيَويسيت بة تواناسازي و دةسةآلتي زياترة .هةروةها هةماهةنطي و
هاوكاري دامودةزطاكاني هةريَم لةطةلَ ديواني ضاوديري دارايي ،مةرجيَكي سةرةكيية بؤ ريَطريكردن و
َي لة دامودةزطاكاندا .هةنديَ بوار ،وةك بواري نةوت ،لةدةرةوةي ضاوديَرييةكاني ديوان
رووبةرووبوونةوةي طةندةل
ماوةتةوة ،بؤ ئةوةي كة ديوان بتوانيَ ئةركي خؤي جيبةجيَ بكات ،ثيَويستة ضاوديَري و ثيَداضوونةوة بة هةموو
داهات و خةرجييةكاني هةريَم بكات .هةماهةنطي زياتري نيَوان ديوان و ثةرلةماني كوردستان دةبيَتة هؤي
بةهيَزبووني هةردوو دةزطا .ئةركي وةزارةتي دارايي (حكومةت) ئامادةكردني بودجةية ،ئةركي ثةرلةمان
ثةسةندكردني بودجةية ،ئةركي ديواني ضاوديَري داراييش ثيَداضوونةوةية بة ذميَرةي كؤتايية كة دؤكيومينتيَكي
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َنيابوونةوة لةضؤنيةتي خةرجكردني داهاتي هةريَم ،ئةطةر بةشيَوةيةكي ثيشةييانةو
طرنط دةبيَ بؤ دل
َي ثيَويستة هةموو ئةو
سةربةخؤيانة ئامادةكرابيَ .بؤية بؤ شةفافيةتي زياتر و ريَطرتن لة ئةطةري طةندةل
دةزطايانة لة هةماهةنطي دابن و ئةركي خؤيان لة ئامادةكردني بوجة ،ثةسةندكردني بودجة و ذميَرةي كؤتايي
بةجيَ بطةيةنن.
ديويَكي ديكةي موشتةرياتي طشيت كة ثيَويستة بةهةند وةربطريدريَ ،ئةو سيستمي موشتةرياتةية كة تا ئيَستا
لة دامودةزطاكان ثةيرِةو دةكريَ ،ميكانيزمةكاني ليَذنةي موشتةرياتي دامودةزطاكان ثيَويستة بة شيَوةيةكي
طشيت ثيَداضوونةوةي بؤ بكريَ ،بةشيَوةيةك كة ليَذنةي موشتةريات لةذيَر ضاوديَرييةكي بةهيَزي ناوخؤيي دابن و
َي.
ثيَداضوونةوة بة سيستمي ثسولة بكريَ بؤ ريَطريكردن لةهةر ئةطةريَكي طةندةل
ئاماجنةكان بؤ دارايي طشيت

 شةفافيةت ،كارايي و عةقالنيةت لة داهات و خةرجيية طشتييةكان.
َي و خراث بةكارهيَناني ساماني طشيت و جيَبةجيَكردني هةمان ضوارضيَوةي ياسايي
 ريَطرتن لة طةندةل
َي بةسةر دارايي طشيت.
دذةطةندةل
َي لة موشتةرياتي طشيت و طريَبةستة طشتييةكان.
 ريَطرتن و رووبةرِووبوونةوةي طةندةل
 هاندان بؤ بةكارهيَناني تةكنةلؤجياي نويَ لة سيستمي دارايي و بانكي.
 ضاوديَريكردني جيَبةجيَكردني ريَنماييةكاني تايبةت بة طريَبةستة طشتييةكان ،كة لة وةزارةتي ثالندانانةوة
دةرضووة.
 ضاوديَريكردني رةفتارثيَكردن و بةرِيَوةبردني دارايي هةريَم لة ناوةوةو دةرةوة.
 -9سيَكتةري تايبةت و بواري بازرطاني
ثاشخان

سيَكتةري تايبةت لة هةريَمي كوردستان باش ريَك نةخراوة ،سيَكتةريَك كة بةثيَي ريَكارةكاني ئيَستا لةدةرةوةي
بازنةي ضاوديَري ماوةتةوة و هةماهةنطييةكي ئةوتؤ نية لةنيَواني سيَكتةري تايبةت و سيَكتةري طشتيدا.
َثشيت حكومةت دةكةن ،لةكاتيَكدا
ئةكتؤرة سةرةكييةكاني سيَكتةري تايبةت هةميشة طلةيي لة نةبووني ثال
َنيياي كؤمةآليةتي نايانطريَتةوة .بواري
سيستمي باج بةشيَوةيةكي نارِيَك بةسةرياندا دةسةثيَت و سيستمي دل
بازرطاني لةذيَر ناوي “بازارِي ئازاد” بؤتة مايةي ساغكردنةوةي كاآلي كوالييت خراث و قؤرخكاري ،لةاليةكي تر
دةسيت حيزب لةنيَو بازارِدا مانايةكي بؤ ثرةنسيثةكاني بازاري ئازاد نةهيَشتؤتةوة ،بةشيَوةيةك كة حيزب يان
بةرثرساني حيزبي ،لةريَي بةكارهيَناني ثيَطةي حيزبي و ليثرسراويَتيان ،بوونةتة ئةكتؤري بازرطاني بيَرِكابةر بؤ
كؤمثانياكان و بازرطانان ،بةشيَوةيةك كة كاريطةري زؤر نيَطةتيظي لةسةر سةرمايةطوزاري تايبةت كردووة.
ثةيوةندي نيَوان حيزب و بازارِ ثيَويسيت بة ثيَداضوونةوة هةية.
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طلةييةكي زؤر لة كؤمثانياكان هةية سةبارةت بةوةي كة ثرِؤذةكان بة كوالييت خراث جيَبةجي دةكةن و
َي ناو ثرؤذةكان ،ليَرةوة بؤ زامنكردني كوالييت باش
ضاوديَرييةكي ئةوتؤش بةسةريانةوة نية بؤ ريَطرتن لةطةندةل
َي ثيَوست بة ثيَداضوونةو باشرتكردني ريَنماييةكاني بازرطاني و وةبةرهيَنان هةية.
و ريَطرتن لة ئةطةري طةندةل
ئاماجنةكان بؤ سيَكتةري تايبةت و بواري بازرطاني
َي لةريَي باشرتكردني ريَنماييةكاني تايبةت بةم سيَكتةرةوة و
 كةمكردنةوةي مةترسييةكاني طةندةل
بةتايبةتيش ريَنمايي تؤماركردني كؤمثانياكان.
َي لة نيَواني كةرتي تايبةت،
 كاراكردن و زياتركردني هةولَ و كارة هاوبةشةكان بؤ رووبةرِووبوونةوةي طةندةل
َي مةدةني.
كةرتي طشيت و كؤمةل
 بةهيَزكردن و جيَبةجيَكردني ئيتيكي كار و بازرطاني.
 بةهيَزكردني ضاوديَري كةرتي تايبةت لةاليةن دةزطا ضاوديَريةكانةوة.
َيَيت كؤنرتِؤلَ و ريَكخستين بة ياسايةكي تايبةت.
 كاراكردني زياتري سيستةمي كوال
َي مةدةني و ميَديا
 -7كؤمةل
ثاشخان

َي بريتية لة هةماهةنطي نيَوان دةسةآلتة طشتييةكان
يةكيَك لة ميكانيزمة بةهيَزةكاني ضاوديَريكردني طةندةل
َي مةدةني و ميَديا لةالكةي تر .بةهةمان شيَوة بؤ جيبةجيكردني ثالن و ضاالكييةكاني
لةاليةك و كؤمةل
َمةتي
َي ،بةتايبةتيش ئةو ضاالكيانةي كة ثةيوةندي بة راهيَنان و هةل
سرتاتيذي رووبةرِووبوونةوةي طةندةل
َي مةدةني دةتوانن سةرضاوةيةكي باش بن بؤ
َي ،ريَكخراوةكاني كؤمةل
هؤشياريية بؤ رووبةرِووبوونةوةي طةندةل
َي  1123دةسةآلتة
َي .لة هةريَمي كوردستان سال
دةسةآلتة طشتييةكان بؤ ريطرتن و رووبةرِووبوونةوةي طةندةل
طشتييةكان ،حكومةت و ثةرلةمان ريَككةوتنيَكي هاوكاريان لةطةلَ ريَكخراوة ناحكومييةكان بةست بةناوي
“ثةمياني هاوبةشي و طةشةثيَدان لةنيَواني دةسةآلتة طشتييةكان و ريَكخراوة ناحكومييةكان” كة بةبرِياري ذمارة
َي مةدةني و
 5ي  1123لةثةرلةمان ثةسةندكرا ،ئةو ريَككةوتنة بنةمايةكي طرنطة بؤ هاوكاري نيَوان كؤمةل
دةسةآلتة طشتييةكان كة رؤلي تةواوكاري دةدةن بةيةكرت ،كاراكردني ئةو برِيارة دةبيَتة مايةي بةهيَزكردني
َي.
هةماهةنطي و هاوكاري هةردووال و بةرنامةي هاوبةش بؤ بةطذاجوونةوةي طةندةل
َي ،بووني
َي كاريطةرانةي ميَديا لةبةدواداضوون و ئاشكراكردني كةيسةكاني طةندةل
بةرِةضاوكردني رؤل
ريَككةوتنيَك يان هاوكارييةكي دوواليةنة لة نيَوان ميَديا و دةسةآلتة طشتييةكان بؤ هانداني ميَدياي
ئيستقصائي و تةحقيقي بة ثيَويست دةزانريَت .هانداني رؤذنامةنووسان و ميَدياكان بؤ ثةيرِةويكردن لة ئيتيكي
رؤذنامةواني و ياساي رؤذنامةواني ئةركيَكي هةمةاليةنةية ،بةهةمان شيَوة زةمينةخؤشكردن بؤ باشرتكردني
ذينطةي كاري رؤذنامةواني و ميَدياي سةربةخؤ ،هةروةها ثاراستين رؤذنامةوانان لة هةرِةشة ،ثيَويستة لة
ئةولةوياتةكاني دامودةزطا بةرثرسةكان بيَ .بةشيَوةيةكي طشيت ثيَويستة هةماهةنطي بةردةوام هةبيَ لة نيَواني
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َي مةدةني و ميَديا ،زانيار و ثيَوست خبةنة بةردةسيت يةكرت و ذينطةيةكي هاوكاري
دامودةزطاكان و كؤمةل
َي.
دروست بكةن بؤ رووبةرِووبوونةوةو ريَطرتن لة طةندةل
ئاماجنةكان بؤ كؤمةلَي مةدةني وميَديا

َي مةدةني بؤ
 بةهيَزكردني هاوكاري نيَوان دامودةزطا طشتييةكان بة تايبةت دةزطا ضاوديَرييةكان و كؤمةل
َي.
ضاوديَريكردن و جيَبةجيَكردني سياسةتةكاني دذةطةندةل
َي مةدةني لة ثرؤسةي دروستكردني برِيار و دارِشتين سياسات لة
 ثشتيوانيكردن لة بةشداري كؤمةل
دامودةزطا طشتييةكان دا.
َي  1123ي ثةرلةمان“ ،ثةمياني هاوبةشي و طةشةثيَدان لة نيَواني
 كاراكردني برِياري ذمارة ()5ي سال
دةسةآلتة طشتييةكان و ريَكخراوة ناحكومييةكان لة هةريَمي كوردستان”.
َينةوةيي و بةدواداضوون (حتقيقي و استقصائي)
 ثشتيواني كردن لة رؤذنامةواني /ميَدياي ليَكؤل
َي مةدةني و ميَديا بؤ بةرزكردنةوةي
 بةرزكردنةوةي ئاسيت هاوكاري نيَوان دامودةزطا طشتييةكان و كؤمةل
َي.
هؤشياري لةمةرِ طةندةل
 ثاراستين ضاالكان و ميَدياكاران لةو هةرِةشانةي كة رووبةروويان دةبيَتةوة لةكاتي كاركردنيان بؤ
َي.
رووبةرِووبوونةوةي طةندةل
َةتي و هةريَمايةتي
 -٢ثةيوةندي و هاوكاريي نيَودةول
ثاشخان

َي عيَراق ،بةآلم سةربةخؤييةكي زؤري هةية لة ثةيوةندي
َةتي فيدرال
هةريَمي كوردستان بةشيكة لة دةول
َةتي و ثةيوةندي هةريَمايةتي .هةنديَ ريَطري ديَتة بةردةم هةريَمي كوردستان بؤ ضوونة ناو ثةميانة
نيَودةل
َةتييةكان بةهؤي ئةوةي كة ئةندام نية لة نةتةوة يةكطرتووةكان .بةآلم لة هةرميي كوردستان نةتةوة
نيَودةول
َةتي و ريَكخراوي جيهاني بوونيان هةية و لة
يةكطرتووةكان و يةكيَيت ئةوروثا و ئاذانسي ديكةي نيَودةول
ثةيوةندييةكي فةرمي دان لةطةلَ دامودةزطاكاني هةريَمي كوردستان .هةريَمي كوردستان دةتوانيَ هةماهةنطي
َةتييةكان بؤ رووبةرِووبوونةوةي
لةطةلَ ئةو ئاذانسانة بكات بؤ سوود وةرطرتن لة ستاندارد و ثيَوةرة نيَودةول
َةتييةكان بؤ راهيَنان و
َي ،لةريي سوود وةرطرتن لةتواناي مةعريفي و لوجيسيت ئاذانسة نيَودةول
طةندةل
تواناسازي دامودةزطاكاني هةريَم و ئةجنامداني ضاكسازي ثيَويسيت كارطيَرِي.
َي كاريطةر
هةريَمي كوردستان ثةيوةندييةكي دوواليةنةي هةية لةطةلَ وآلتةكاني ناوضةكة ،بؤية دةتوانيَ رؤل
بطيَرِيَ بؤ ريَطريكردن لة قاضاغي ماددةي هؤشبةر ،بازرطاني بة مرؤظ ،تريرؤريزم ،ثارةشؤردنةوة و دياردةي
َي.
ديكةي سنوربرِ كة ريَخؤشكةرن بؤ تةشةنةكردني طةندةل

ئاماجنةكان بؤ ثةيوةندي نيَودةولَةتي و هةريَمايةتي

 كاراكردني هاوكاري نيَوان دةزطا ثةيوةنديدارة ناوخؤييةكان بة تايبةت دةزطا ضاوديَرييةكان و دةزطا
َي.
َةتييةكان و كاراكردني ميكانيزمةكان بؤ هةماهةنط كردني ضوارضيَوةي ياسايي دذةطةندةل
نيَودةول
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َةتي و هةريَمييةكان ،و دةسثيَشخةرييةكان لةبواري
 بةشداري كارا لة كاروضاالكي ريَكخراوة نيَودةول
َي.
دذةطةندةل
َي ،هةروةها
 هانداني جيبةجيَكردني ريَككةوتنامةي نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ بةطذاضوونةوةي طةندةل
دياريكردني كاتبةندي و سرتاتيذ بؤ جيَبةجيَكردني ثةمياننامةي كؤميسيؤني ئةوروثي بؤ ياسا مةدةني و
َي.
جينائييةكاني دذ بة طةندةل
 بةهيَزكردني هاوكاري تةنفيزي لةطةلَ وآلتاني تر و ريَكخراوي تر ،بة مةبةسيت بةهيَزكردني تواناي ناوخؤيي
َي و تاواني سثيكردنةوةي ثارة لة جيهان.
بؤ رووبةرِووبوونةوةي طةندةل
َي.
 زياتركردن و باشرتكردني هاوكاري دوواليةنة لةريَي جيَبةجيَكردني ضاالكي دياري دذةطةندةل
 ثةيكةري جيَبةجيَكردن
 جيَبةجيَكردني ئةم سرتاتيذة ئةركيَكي هةمةاليةنةية ،واتة هةموو دامودةزطاكاني هةريَمي كوردستان
بةرثرسياريَيت جيَبةجيَكردني ئةم سرتاتيذةيان دةكةويَتة ئةستؤ ،بةتايبةتي ئةو اليةنانةي كة لة ثاشكؤي
ثالني جيَبةجيَكردني ئةم سرتاتيذة ناويان هاتووة و ضؤنيةتي بةرثرسياريَتييةكةيان دياريكراوة (برِوانة
ثاشكؤي ثالني جيَبةجيَكردن).
 دواي مانطيَك لة ثةسةندكردني ئةم سرتاتيذة ،بة دةسثيَشخةري دةستةي دةسثاكي ليَذنةي هاوبةشي سرتاتيذي
َي ثيَكديَت لة اليةنة ثةيوةنديدارةكان .ئةم ليَذنةية ثاني كاري سرتاتيذةكة ثةسةند
رووبةرِووبوونةوةي طةندةل
دةكات و كؤبوونةوةي وةرزي ساز دةكات بة مةبةسيت جيَبةجيَكردني سرتاتيذةكة.
 دةستةي دةسثاكي هةريَمي كوردستان رؤلي هةماهةنطي لة نيَواني اليةنة ثةيوةنديدارةكاني ئةم سرتاتيذة
دةبيينَ و ئةركي بةدواداضووني ثالني جيَبةجيَكردني ئةم سرتاتيذةي لة ئةستؤية.
َسةنطاندني سرتاتيذةكة
ضاوديَريكردن و هةل
َسةنطاندني ئةم سرتاتيذة لةريَي راثؤرت نووسني و كؤبوونةوةي نيَوان اليةنة
 ريَوشويَين ضاوديَريكردن و هةل
بةرثرسيارةكان دةبيَ .راثؤرت نووسني بةثيَي ئةم ثيَوةرانةي خوارةوة دةبيَ (برِوانة ثاشكؤي ثالني
ضاوديَريكردن و راثؤرت نووسني):
 -2ئةو اليةنانةي بةرثرسيارن لة جيَبةجيَكردني سرتاتيذةكة و ثالني جيبةجيكردني سرتاتيذةكة ،رِاثؤرت بؤ
دةستةي دةسثاكي دةنووسن ،سيَ مانط جاريَك.
َي دةنووسيَ ،شةش مانط جاريَك.
 -1دةستةي دةسثاكي راثؤرت بؤ ليَذنةي هاوبةشي رووبةرِووبوونةوةي طةندةل
َي جاريَك.
 -3ليَذنةي هاوبةش راثؤرت بؤ راي طشيت دةنووسيَ ،سال
َي يان هاوبةش لةطةلَ اليةنة بةرثرسيارةكاني جيَبةجيَكردني
 دةستةي دةسثاكي كؤبوونةوةي دووقؤل
سرتاتيذةكة ئةجنام دةدات بةمةبةسيت ضاوديَريكردني ثالني جيَبةجيَكردني سرتاتيذةكة.
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 ليَذنةي هاوبةش لة ناوةرِاسيت ماوةي سرتاتيذةكة دةتوانيَ ثيَداضوونةوة بؤ ثالني جيَبةجيَكردني سرتاتيذةكة
بكات ،بؤ ئةوةي بيطوجنيَينَ لةطةلَ بارودؤخي باو و طؤرِانكارييةكان ،بةمةرجيَ زؤرينةي ئةنداماني ليَذنةي
هاوبةش رةزامةند بن.
 ليَذنةي هاوبةش ،دوو مانط بةر لة ناوةرِاست و دوو مانط بةر لة كؤتايي ماوةي سرتاتيذةكة كؤدةبيَتةوة بؤ
َي.
َي و جيَبةجيَكردني سرتاتيذي رووبةرِووبوونةوةي طةندةل
َسةنطاندني رةوشي رووبةرِووبوونةوةي طةندةل
هةل
َسةنطاندني كؤتايي دةكات بة بنةما بؤ دارِشتين سرتاتيذي نويَي رووبةرِووبوونةوةي
ليَذنةي هاوبةش هةل
َي.
طةندةل
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وةزارةتى داد
ذمارة 137 :لة 7132/135

َى
َثشت بةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة ماددةى ( )9برِطةى ( )2لة ياساى وةزارةتى داد ذمارة ()23ى سال
ثال

 1117برِيارماندا بة دةركردنى ئةم ثةيرِةوةى خوارةوة-:
ثةيرِةوي ذمارة ()6ى سالَى 7132
ثةيرِةوي ناوخؤي بةرِيَوةبةرايةتي طشيت فةرمانطةكاني داد
ماددةي (-:)3

بةرِيَوةبةرايةتي طشيت فةرمانطةكاني داد يةكيَكة لة دةزطا سةرةكيةكاني ثيَكهاتةي وةزارةتي داد بةثيَي ياساى
َي 1117ي ياسايي وةزارةتي داد ثيَك هاتووة كة هةريةكة لة فةرمانطة دادنووسيةكان و
ذمارة 23ي سال
بةرِيَوةبةرايةتي جيَ بةجيَ كردن و بةرِيَوةبةرايةتي ضاوديَري ناكامةكان لة خؤ دةطريَت لة سنوري ئيدارةي
حكومةتي هةريَمي كوردستان بة ناوضة دابرِاوةكاني دةرةوةي هةريَم.
ماددةي (-:)7

َطري بروانامةي بةكالؤريوس لة ياسا بيَت شارةزايي و
 -بةرِيَوةبةريَكي طشيت سةرؤكايةتي دةكات كة هةل

كارامةيي هةبيَت لة ئيش و كارةكاني (فةرمانطةي دادنووسي و بةرِيَوةبةرايةتي جيَ بةجيَ كردن و
بةرِيَوةبةرايةتي ضاوديَري ناكامةكان).
 بةرِيَوةبةري طشيت بةرثرسيارة بةرامبةر بة وةزير لة ئةجنام داني كارةكان بةثيَي ريَنمايي و ياساكارثيَكراوةكان لة ضاوديَري كردني ضؤنيةتي بةرِيَوةضووني ئيش و كارةكاني فةرمانطةو بةرِيَوةبةرايةتيةكاني
سةر بة بةرِيَوةبةرايةتي طشيت فةرمانطةكاني داد.
 بؤ بةرِيَوةبةري طشيت هةية راويَذ لةطةلَ وةزير بكات لة هةر ثرس و كيَشةيةكي طرنط كة ثةيوةست بيَت بةبةرِيَوةبةرايةتي طشيت و فةرمانطةو بةرِيَوةبةرايةتيةكان هةروةها ساآلنة بةراثؤرتيَك كار و ضاالكي
فةرمكانطةدادنووسيةكان و بةرِيَوةبةرايةتي جيَ بةجيَ كردن و بةرِيَوةبةرايةتي ضاوديَري ناكامةكان وةزير
ئاطادار دةكاتةوة و بةرضاوو رِووني دةداتي لة ضؤنيةتي بةرِيَوةضووني ئيش و كارةكان و بةرةوثيَش ضونيان وة
دياري كردني كةم و كورتي لة ثيَداويسيت و دارايي و كةل و ثةل و ميالكي فةرمانبةر.
ماددةي (-:)1

بةرِيَوةبةرايةتي طشيت فةرمانطةدادييةكان لةم بةرِيَوةبةرايةتي و بةش و هؤبانة و فةرمانطة و بةرِيَوةبةرايةتيانة

ثيَك ديَت-:
يةكةم :ديواني بةرِيَوةبةرايةتي طشيت لةم بةرِيَوةبةرايةتي و بةش و هؤبانة ثيَك هاتووة :
 -3سكرتيَري نووسينطةي بةرِيَوةبةري طشيت  :فةرمانبةريَك بةرِيَوةي دةبات كة برِوانامةي بكالؤريوس يان
دبلؤمي هةبيَت .
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َطري برِوانامةي بةكالؤريؤس لة ياسا يان
 -7بةرِيَوةبةرايةتي كارطيَري :فةرمانبةريَك بة ثلةي بةرِيَوةبةر هةل
دبلؤم لة كارطيَري بةرِيَوةي دةبات كة شارةزاييةكي باشي لة كارطيَري هةبيَت ئةم بةرِيَوةبةرايةتية لةم هؤبانة
ثيَك ديَت:
َطري بروانامةي دبلؤم لة كارطيَري ياخود شارةزايةكي تةواوي لةو بوارة
أ -هاتوو دةرضوو :فةرمانبةريَك هةل
هةبيَت سةرثةرشيت دةكات كارةكاني ئةم هؤبةية بريتية لة وةرطرتن و دابةش كردني ثؤستةكان و
نووسراوةكان و تؤماركردنيان لة تؤماري هاتوو و دةرضوو وة ئةرشيف كردنيان و ضةند فةرمانبةريَك لةو
هؤبةية كاردةكةن .
َطري برِوانامةي بكالؤريؤس يا
ب -ئاييت:فةرمانبةريَكي تايبةمتةند سةرثةرشيت ئةو هؤبةية دةكات كة هةل
دبلؤم بيَت ياخود شارةزاييةكي تةواوي لةو بوارة هةبيَت  ,كارةكاني بريتني لة سةرثةرشيت كردني ويَب
ساييت بةريَوةبةرايةتي طشيت و وةرطرتن و ناردني نووسراوةكان بة ئيمةيل و ضةند فةرمانبةريَك لةو هؤبةية
كاردةكةن .
ت-كؤطا:فةرمانبةريَكي هةلطري برِوانامةي دبلؤم لة كارطيَري يا شارةزاييةكي تةواوي لةو بوارة هةبيَت
سةرثةرشيت دةكات و كارةكاني بريتني لة تؤماركردن هةر كةل و ثةليَك و ئاميَريَك و ثةراوةكان لة تؤماري
تايبةتي و رِيَكخسنت و ثاراستنيان لة كؤطا.
كارةكاني ئةم بةرِيَوةبةرايةتية:
 -2ضاوديَري كردني دةوامي فةرمي فةرمانبةران
 -1ضاوديَريكردني ضاككردنةوة و ثاك و خاويَن راطرتين ديواني بةرِيَوةبةرايةتي طشيت .
-3
-٢
-5
-3

دابةشكردني كار بةسةر فةرمانبةراني خزمةتطوزار و شؤفيَران و ضاوديَري كردني كارةكانيان.
سةرثةرشتى كردني ثرسطة.
ثيَك هيَناني ليذنةكاني كرين و ضاككردنةوة و نؤذةنكردنةوة و بةدواداضوون بؤ ئيش و كارةكانيان.
َطري برِوانامةي بةكالؤريؤس يان دبلؤم ياخود
بةرِيَوةبةرايةتي خؤيةتي:فةرمانبةريَك بة ثلةي بةرِيَوةبةر هةل

شارةزاييةكي تةواوي لةو بوارة هةبيَت بةرِيَوةي دةبات ئةم بةرِيَوةبةرايةتية لةم هؤبانة ثيَك ديَت :
َطري برِوانامةي بكالؤريؤس ياخود دبلؤم بيَت ضةند
أ -دؤسيةكان :فةرمانبةريَك سةرثةرشيت دةكات كة هةل
فةرمانبةريَكي ديكةش هاوكاري دةكات.
َطري برِوانامةي بكالؤريؤس يا دبلؤم بيَت و ضةند
ب -ميالكات :فةرمانبةريَك سةرثةرشيت دةكات كة هةل
فةرمانبةريَكيش هاوكاري دةكةن لةكارةكاني كة بريتية لة رِيَكخستين ميالكي سةرجةم فةرمانطة و
بةرِيوةبةرايةتيةكاني سةر بة بةرِيَوةبةرايةتي طشيت فةرمانطةكاني داد و دياركردني ميالكي ثيَويست.
َطري برِوانامةي بكالؤريؤسي
 -٢بةرِيَوةبةرايةتي كاروباري ياسايي  :فةرمانبةريَك سةرثةرشيت دةكات كة هةل
َدةستيَت:
بيَت لة ياسا و ضةند فةرمانبةريَكيش هاوكاري دةكةن لةكارةكان بةم كارانةي خوارةوة هةل
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َةت .
َي دةول
أ -ثيَك هيَناني ليذنةكاني زياد كردن و كةمكردنةوة و كرين و فرؤشتين مولك و مال
ب -ثيَك هيَناني ليذنةكاني ليَكؤلينةوة.
ت -ئامادةبوون لة دادطاكان وةك نويَنةري بةرِيَوةبةرايةتي طشيت اليةنة لة داواكان.
ث -ئامادةكردن و ريَكخستين طريَ بةستةكان بة هةموو شيَوةيةك
َي  299٢دةسةآلتةكاني
ج -بةطويَرةي ماددة ( )9لة ياساي هةمواركراوي دادنووسي ذمارة ()33ى سال
َيَننامةكان و دةستةبةرةكان ي هةية تايبةت بة بةرِيَوةبةرايةتي طشيت
راستاندني (توثيق) ي طريَبةستةكان و بةل
فةرمانطةكاني داد.
َطري برِوانامةي
 -5بةرِيَوةبةرايةتي ذميَرياري  :فةرمانبةريَك بة ثلةي بةرِيَوةبةر سةرثةرشيت دةكات كة هةل
بكالؤريوس ياخود دبلؤم بيَت لة ذميَرياري و شارةزاييةكي تةواوي هةبيَت لةو بوارة وة ضةند فةرمانبةريَك
َدةستيَت:
يارمةتي دةدةن بةم كارانة هةل
أ -رِيَكخستين تؤمارةكاني ذميَركاري داهات و خةرجي .
ب -ووردبيين كردني خشتةي داهات و خةرجييةكاني مانطانة وة هةروةها يةكخستنةوةي خشتة داراييةكان وة
ئامادةكردني بةمةبةسيت ثيَداني بؤاليةني ثةيوةنديدار.
هةروةها بةرِيَوةبةرايةتي ذميَرياري ئةم هؤبةية لة خؤدةطريَ:
َطري برِوانامةي بكلؤريؤس ياخود دبلؤم ياخود
 هؤبةي بوودجة :فةرمانبةريَك سةرثةرشيت دةكات كة هةلَينراو.
شارةزاييةكي تةواوي لةو بوارة هةبيَت كارةكاني بريتية لة ئامادةكردني بوودجةي ساآلنةي خةمل
َطري برِوانامةي
 -9بةشي ثالن دانان :ئةم بةشة بةهةمان شيَوةية بةرثرسياريةكةي لةاليةن فةرمانبةريَك كة هةل
بةكالؤريؤس ياخود دبلؤم بيَت وةردةطرييَت كة كارةكاني بريتني لة كردنةوةي خوول بؤ فةرمانبةران و دابني
َةخانة بؤ ئةو فةرمانطانةي شويَين كاركردنيان طوجناو و شياو نية وة
كردني زةوي بؤ ثرؤذةكان و بال
ئامادةكردني ثالني ساآلنةي بةرِيَوةبةرايةتي طشيت فةرمانطةكاني داد و فةرمانطة و بةرِيَوةبةرايةتيةكان بؤ
باشرت بةرِيوةضووني ئيش و كارةكان و زياتر خزمةتكردني هاووآلتيان وة ئةم بةشة لةم دوو هؤبةية ثيَك
ديَت:
َطري بروانامةي بكالؤريؤس ياخود دبلؤم بيَت وة
أ -بةدواداضوون :فةرمانبةريَك سةرثةرشيت دةكات كة هةل
كارةكاني ئةم هؤبةية بريتية لة بةدواداضوون بؤ راثؤرتةكاني سةرثةرشتياري دادي و هةر ليَذنةيةكي تايبةمتةندي
ديكة وة هةروةها بةدواداضوون بؤ ئةو ثرؤذانةي كة لة بواري جيَبةجآ كردن و تةواو بووندان وة دةست نيشان
كردني هةر كةم و كوريةك كة بةدي بكريَت .
َطري بروانامةي بكالؤريؤس ياخود دبلؤم بيَت وة كارةكاني
ب -ئامار :فةرمانبةريَك سةرثةرشيت دةكات كة هةل
ئةم هؤبةية بريتية لة ئامادةكردني ئاماري مانطانة و وةرزي و ساآلنةي كارةكاني فةرمانطة و
بةرِيَوةبةرايةتيةكاني سةر بة بةرِيَوةبةرايةتي طشيت بةثيَي فؤرميَكي تايبةت كة ئامادةكراوة بؤ ئةو مةبةستة.
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َطري برِوانامةي بةكالؤريؤس يا دبلؤم لة
 -7بةشي ووردبيين :ئةم بةشة فةرمانبةريَكي تايبةمتةند كة هةل
ذميَرياري ياخود شارةزاييةكي تةواوي لةو بوارة هةبيَت بةرثرسياريةتي وةردةطريَت كة كاري ووردبيين
كردني ناوخؤيية واتا (تدقيق داخلي) بؤ كارةكاني بةرِيَوةبةرايةتي ذميَرياري و ليَذنةكاني كرين و هةروةها
وةآلم دانةو و بةدواداضوون بؤ راثؤرتةكاني ضاوديَري دارايي .
ماددةي(-:)1

أ -بةرِيَوةبةري طشيت بؤي هةية بةثيَي ثيَويسيت هةنديَك لة دةسةآلتةكاني بدات بة بةرِيَوةبةرةكاني ديوان  ,يان
دادنووسي يةكةمةكاني فةرمانطة دادنووسيةكان و بةرِيَوةبةري جيَبةجيَ كارية داديية يةكةمةكان و بةرِيَوةبةري
ضاوديَري ناكامةكان سةر بة بةرِيَوةبةرايةتي طشيت فةرمانطةكاني داد.
ب -بةرِيَوةبةري طشيت بؤي هةية بةثيَي ثيَويست رِيَنمايي بةمةبةسيت كار ئاساني لة جيَبةجيَكردني ياساكان
دةربكات بةطويَرةي ياسا كار ثيَكراوةكاني ياساي دادنووسي ذمارة ()33ي ساليَ  299٢ي هةمواركراو ياساي
َي
َي  29٢1هةمواركراو وة ياساي ضاوديَري ناكامةكان ذمارة ()7٢ي سال
جيَبةجيَ كردني ذمارة ()٢5ي سال
 29٢1هةمواركراو.
ماددة (-:)5

 -2بةرِيَوةبةري بةشةكان لة ديواني بةرِيَوةبةرايةتي طشيت فةرمانطةكاني داد بؤيان هةية ئةرك و ئيشوكارةكان
بةسةر كارمةندةكانيان دابةش بكةن .
 -1بةرزكردنةوةي راثؤرتي تايبةت بؤ بةرِيَوةبةري طشيت لةكاتي دياريكراو وثيَويست لةسةر ليَهاتوويي و
تواناي فةرمانبةرةكان لةمةرِ بةرِيَوةضووني كارةكانيان لةطةلَ ثيَشنيارةكانيان دةربارةي ئةو رِيَوشويَنانةي
ثيَويستة بطرييَتةبةر.
 -3بةرزكردنةوةي رِاثؤرتي نهيَين ساآلنة بؤ بةرِيَوةبةري طشيت لةسةر كارمةندان.
ماددةي(-:)6

ئةم ثةيرِةوة لة رِيَكةوتي بآلوكردنةوةي لة رؤذنامةي رةمسي (وةقايعي كوردستان) جيَبةجيَ دةكريَت.

سـنان ضليب
وةزيـري داد
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وةزارةتى دارايى و ئابوورى
ذمارة 6112/1/9 :لة 7132/5/31

رِيَنمايي ذمارة ()31ى سالَى 7132

َي ، 1127برِيارماندا بة دةكردنى
بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة و دوابة دواي ريَنماييمان ذمارة ()21ي سال
ئةم ريَنمايية-:
َى  1127كة تايبةتة
 -2برياردرا بة راطرتين كاركردن بة برِطة()٢ي رِيَنمايي سةرةوةمان ذمارة ()21ى سال
بةراطرتين دانان و دامةزراندن لة برِي مووضةخؤر ( نشر و فصل ).
 -1ئةم ريَنمايية لة رِيَكةوتي ()1127/5/23ـةوة كاريَ ثيَدةكريَت و لة رؤذنامةي (وةقايعي كوردستان)
بآلودةكريَتةوة.

رِابةر صديق حممد
بريكاري وةزارةت بة وةكالةت
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وةزارةتى دارايى و ئابوورى
ذمارة 6561/1/9 :لة 7132/5/71

رِيَنمايي ذمارة ()35ى سالَى 7132
تايبةت بةثلة بةرزكردنةوة

َثشت بةودةسةآلتةي ثيَمان دراوة و ئاماذة بة نووسراوي سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران ذمارة ( )2555لة
ثال
َي  1129بريارماندا بة دةركردني ئةم
َي  1129و ()٢ي سال
 1127/٢/٢و هةردوو ريَنمايي ذمارة ()22ي سال
رِيَنماييةي خوارةوة:
يةكةم :بة هؤي ثةسةندنةكردني ياساي بووجةي طشيت هةريَم  ،ثلة بةرزكردنةوةي فةرمانبةراني راذةي
شارستاني راطرياوة  ،بؤية ثيَويستة هيض هؤكاريَك نةبيَتة هؤي بةرزكردنةوةي ثلةي وةزيفي  ،ضونكة
بةرزكردنةوةي ثلةي وةزيفي ضةندين مةرجي ياسايي و كارطيَري تايبةت بة خؤي هةية.
دووةم :هةرثلة بةرزكردنةوةيةك بة ثيَضةوانةي ياسا يان ريَنماييةكاني سةرةوة كرابيَت لة دواي بةرواري
َوةشيَنريَتةوة و بؤ وةرطرتنةوةي جياوازييةكان كار بة ريَنماييمان ذمارة
1129/2/2ةوة ثيَويستة هةل
َي  1129دةكريَت .
()15ي سال
سيَيةم :ئةم ريَنمايية لةبةرواري دةرضوونيةوة كاري ثيَدةكريَت و لة رؤذنامةي (وةقايعي كوردستان)
بآلودةكريَتةوة.

رِابةر صديق حممد
بريكاري وةزارةت بة وةكالةت
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وةزارةتى بازرطانى و ثيشةسازى
ذمارة 3791 :لة 7132/1/32

َى 1121
َثشت بة برِطة دووةم لة ماددةى ()9ى ياساى وةزارةتى بازرطانى و ثيشةسازى ذمارة ()21ى سال
ثال

ئةم رِيَنمايةى خوارةوةمان دةركرد-:
رِيَنمايي ذمارة ()1ى سالَى 7132
ريَنمايي ثيَداني ضيمةنتؤ بؤ هاووآلتياني ثاريَزطاكاني هةريَمي كوردستان

 -2هةر هاووآلتيةك بؤي هةية ضةند جاريَك سوودمةند بيَت لة وةرطرتين ضيمةنتؤ بةمةرجيَك مؤلةتيَكي بيناي
تري هةبيَت بةمةبةسيت درووستكردني خانوويَكي تازة.
 -1برِي ( )111كغم ضيمةنتؤ هةذمار بكريَت بؤ هةر ()2م 1ي بينا بؤ هةر يةكة لة ثاريَزطاكاني هةوليَر و
سليَماني و دهؤك.
 -3برِي ضيمةنتؤ:
أ -ئةو هاووآلتيانةي كة جيَنشيين ناو شارن (ناو ثاريَزطاكان) بؤ هةر يةكة لة ثاريَزطاكاني هةوليَر و سليَماني
و دهؤك برِي ضيمةنتؤ لةاليةن ليذنةي ثشكنني دياري دةكريَت.
ب -ئةو هاووآلتيانةي كة جيَنشيين شارؤضكةكان (قةزاو ناحيةكان) بؤ ثاريَزطاكاني هةوليَر و سليَماني و دهؤك
برِي ضيمةنتؤ لة اليةن ليذنةي ثشكنني دياري دةكريَت.
ج -ئةو هاووآلتيانةي كة جيَنشيين طوندةكانن (الديَكان) بؤ ثاريَزطاكاني هةوليَر و سليَماني و دهؤك برِي
ضيمةنتؤ دياري دةكريَت لةاليةن ليذنةي ثشكنني دياري دةكريَت.
 -٢دابةش كردني فؤرمي تؤماركردن بؤ هاووآلتياني جيَنشيين ناو ثاريَزطاكان و شارؤضكةكان (قةزاو
ناحيةكان) و طوندةكان (الديَكان) لة دةسةآلتي بةريَوةبةرايةتي دابةشكردني ضيمةنتؤي ثاريَزطاكانداية
َةكة نةبيَت.
بةثيَي ثشكةكانيان بةمةرجيَك كةل
 -5هةر هاووآلتيةك ثيَويستة ثابةند بيَت بة ثيَشكةشكردني ئةم بةلطةنامانةي (املستمسكات)ي خوارةوة بؤ
وةرطرتين ضيمةنتؤ
أ -قةوالةي تاثؤي زةويةكة ( سند الطابو ) صورة قيد.
ب -ناسنامةي نيشتيماني كؤثي رةنطاورةنط يان ناسنامةي باري كةسيَيت (هوية االحوال املدنية)كؤثي  ,وة
رةطةزنامةي عيَراقي (اجلنسية العراقية) كؤثي رةنطاورةنط.
َةتي دروستكردني خانوو (اجازة البناء) يان ريَطاثيَداني شارةواني ثةسند كراو (مصدق) بؤ هاوآلتياني
ت -مؤل
جيَنشيين ناوشار و شارؤضكةكان ( قةزا و ناحيةكان)
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ث -نةخشةي خانوو ثةسةند كرابيَت لة شارةواني بؤ هاوآلتياني جينشيين ناوشار  ،وة نةخشة ثةسةندكرابيَت لة
شارةوانيةكان بؤ هاوآلتياني جيَنشيين شارؤضكةكان (قةزا و ناحيةكان) و طوندةكان.
ج -ضةسثاندني سنوري خانووةكة (تثبيت حدود) بؤ هاوآلتياني جينشيين ناو شارو شارؤضكةكان (ثاريَزطاكان و
قةزا و ناحيةكان)
ح -هيَناني ثشتطريي (كؤثيةكي ثةسةند كراوة لة كارتي ثيشينةي خانووبةرة) لة بةريَوةبةرايةتي ناحيةكان يان
ثشتطريي لة خانووبةرة بؤهاوآلتياني جينشيين طوندةكان (طوند نشينةكان)
َةي تاثؤ بة ناوي دوو هاوآلتي بيَت وة دوو خانوو لةسةر زةويةكة دروست كرابيَت
 -9لة كاتيَك تؤماري قةوال
َةي خؤي ثيَشكةش بكات وةهةر يةكة
ثيَويستة لةسةر ئةم دوو هاووآلتية هةريةكة بة جياواز مامةل
دؤسيةكي تايبةتيان هةبيَت  ،بؤ ئةوةي مايف وةرطرتين ضيمةنتؤي هةبيَت 1
 -7كاتيَك تؤماري قةوالةي تاثؤ بة ناوي دوو هاووآلتي بيَت يان زياتر وةيةك خانوو لةسةر ثارضة زةويةكة
دروست بكةن  ،دةبيَت يةك مامةلة بيَت يةك جار برة ضيمةنتؤي ثيَويست بؤ خانوةكة وةربطرن  ،وة هةمان
ناوةرؤكي خالي ( )3دةيانطريَتةوة.
 -٢لة كاتيَك تؤماري قةوالةي تاثؤ بة ناوي يةك هاووآلتي بيَت و دوو خانوو يان زياتري لة سةر ثارضة زةويةكة
دروست كرد بيَت  ،ثيَويستة ئةو خانووانةي كة لةسةر زةويةكة درووسيت كردووة طشتيان هةذمار بكريَت
بة ثشت بةسنت بة كؤنووسي ليَذنةي ثشكنني .
 -9هةر خانووةك رووخيَنرابيَت  ،ثيَويستة ويَنةيةكي كؤثيكراو لة رةزامةندي روخاندن (اجازة هدم البناء) لة
شارةواني بهيَنيَت  ،طشت مةرجةكاني خالي ( )5دةيانطريَتةوة بؤ ثيَداني ضيمةنتؤ 1
 -21هةر داواكاريةك لة اليةن مرياتطران (الورثة) ثيَشكةش بكريَت ثيَويستة (قسام شرعي) دابةشنامةي
شةرعي يان (بيان وفاة) هاوثيَض بكريَت لةطةلَ داواكاريةكة وة طشت خالي ( )5دةيانطريتةوة بؤ ثيَداني
ضيمةنتؤ .
 -22ئاسانكاري بكريَت بؤ زوو راثةراندني كارةكاني كةشف و دابني كردني ضيمةنتؤ بؤ ثيَشمةرطة و خانةوادةي
شةهيدان بة ثلة يةك وة بؤ ئةو هاووآلتيانةي كة خاوةني ثيَداويسيت تايبةتن بة مةرجيَك قةوالةي تاثؤي
زةويةكة لةطةل مؤلةتي خانووةكة بة ناوي خؤيان يان هاوسةريان بيَت وة ناسنامةي كةم ئةنداميان هاوثيَض
كرابيَت و تيَيدا ئاشكرا بيَت كةئةم هاووآلتية (عجز)ي هةية ،وة هةمان مةرجةكاني خالي ()5
دةيانطريَتةوة بؤ ثيَداني ضيمةنتؤ.
 -21سةبارةت بة ثاريَزطاي هةوليَر ئةو هاووآلتيانةي كة طةرةكةكانيان كؤنن وة لة شويَين خؤيان نةماون و
طواسرتاونةتةوة بؤ شويَين تر ئةوانةي كارتي زةويان هةية بة مةرجيَك كارتي زةويةكة و ريَثيَداني شارةواني
بة ناوي هةمان هاووآلتي بيَت ضيمةنتؤ بيانطريَتةوة هةروةكو هاووالتياني ثاريَزطاي هةوليَر كة قةوالةي
تاثؤيان هةية.
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 -23لةبةر ثيَداويسيت زؤري هاووآلتيان و حكومةتي هةريَمي كوردستان بة خويَندنطةي نويَ لة شارو
شارؤضكةكاني هةريَمي كوردستان هةر خيَرخوازيَك قوتاخبانةيةك دروست بكات لةسةر ئةركي خؤي يان هةر
ثرؤذةيةكي حكومي يان كةرتي تايبةت ئةوا بةثيَي دةرخستةي ليَذنةي ثشكنيين شويَين بيناكة ضيمةنتؤيان
ثيَ دةدريَت بة نرخي هاندراو (نرخي هاووآلتيان ).
 -2٢هةر هاووآلتيةك نؤذةن كردنةوةي خانووةكةي بكات بة ثيَ ي كؤنووسي ليَذنةي ثشكنني بؤ ثاريَزطاكان
( )25ثانزة تةن ضيمةنتؤ تيَثةر نةكات بؤ قةزاو ناحيةكان ( )21تةن ضيمةنتؤ تيَثةر نةكات.
 -25لةبةر خراثي باري دارايي حكومةتي هةريَمي كوردستان ،ليَذنةكاني ثشكنني بؤيان هةية ئؤتؤمبيَلي
هاووآلتيان بة كار بهيَنن لة كاتي ثشكنيين خانووةكانيان  ،بة شيَوةيةكي كاتي.
 -29دابةشكردني ضيمةنتؤ بة ريَطاي هةالويَرد (استثناء) لة دةسةالتي بةريَوةبةرى طشتى طةشةثيَداني
ثيشةسازي دةبيَت.
ئةم ريَنماييانة كاري ثيَ دةكريَت لة ريَكةوتي دةرضوونيةوة و لةرؤذنامةى فةرمى ( وةقايعى كوردستان )
بآلودةكريَتةوة .

د .على سـندى
وةزيرى بازرطانى بةوةكالةت
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وةزارةتى ناوخؤ
ذمارة 1125 :لة 7132/5/75

َي  1119برِيارماندا بة
بةثيَي ئةو دةسةآلتةي كة ثيَمان دراوة لة ياساي وةزارةتي ناوخؤ ذمارة ()9ي سال

دةرضوواندني ئةم بةيانة-:
بةياني ذمارة ()2ي سالَي 7132
تايبةت بة ثيَداني ظيزةي ئةليكرتؤني و نشينطة
ثيَناسةكان
ماددةي (-:)3

مةبةست لةم ثيَناسانةي خوارةوة ئةو مانايانةي بةرامبةريان دياري كراوة بةمةبةسيت جيَبةجيَكردني ئةم

بةيانة-:
 -2هةريَم :هةريَمي كوردستاني عيَراق.
 -1وةزارةت :وةزارةتي ناوخؤي هةريَمي كوردستان.
 -3وةزير :وةزيري ناوخؤي حكومةتي هةريَمي كوردستان.
 -٢دةسةآلتي ثيَداني ظيزة :وةزيري ناوخؤ بةثيَي ماددة ( )2برِطة ( )7لة ياساي نشينطةي بيانيان ذمارة
َي .297٢
( )22٢سال
 -5بةرِيَوةبةرايةتي نشينطة :بةرِيَوةبةرايةتي نشينطةي ثاريَزطاكاني هةريَم.
َطةنامةي ريَطةثيَداني هاتنة ذوورةوةي هاووآلتي بياني بؤ هةريَمي كوردستان لة
 -9ظيزةي ئةليكرتؤني :بةل
ريَطاي سيستةمي ئةليكرتؤني كة بؤ ئةم مةبةستة دانراوة.
َطري رةطةزنامةي عيَراقي نيية.
 -7بياني :ئةو كةسةي هةل
 -٢طواستنةوةي دؤسية :ناردني دؤسيةي كةسي بياني كة كارتي نشينطةي هةية لة بةرِيَوةبةرايةتييةكي
نشينطة بؤ بةرِيَوةبةرايةتييةكي تر.
 -9طؤرِيين دةستةبةري :طؤرِيين دةستةبةري كةسي بياني كة كارتي نشينطةي هةية لة دةستةبةريَك بؤ
دةستةبةريَكي تر.
 -21بةيةكطةياندني خيَزان :طةياندني ئةنداماني خيَزاني كةسي بياني بةيةكرت و ئةمةش تةنها دايك و باوك و
كورِ و كض و هاوسةري كةسي بياني دةطريَتةوة.
 -22ليسيت قةدةغة :ئةو ليستةية كة كةسي بياني دةخريَتة ناوي بة برِياري وةزير بةهؤي ئةجنامداني
سةرثيَضي ،يان هةر هؤيةكي تر.
 -21ليسيت رةش :ئةو ليستةية كة هةر كةسيَكي سروشيت يان مةعنةوي دةخريَتة ناوي بة برِياري وةزير بةهؤي
ئةجنامداني سةرثيَضي.
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 -23ظيزةي دةرضوون :ئةو ظيزةيةي كة لةسةر ثاسثؤرتي كةسي بياني دةدريَت لة اليةن بةرِيَوةبةرايةتي نشينطة
كاتيَك ماوةي نيشينطةي لة هةريَم كؤتايي ديَت وئارةزوي طةرِانةوةي هةية بؤ وآلتي خؤي.
 -2٢كريَكار :هةركةسيَك كاريَكي دياريكراو ئةجنام بدات بةرامبةر بريَك ثارة و كارةكةي لةذيَر سةرثةرشيت
خاوةن كار ئةجنام بدات.
 -25خاوةن كار :هةر كةسيَكي سروشيت يان معنوي كة كريَكاريَك يان زياتر بةكار بهيَنيَت بة مةبةسيت
ئةجنامداني كاريَك بةرامبةر بريَك ثارة.
َيَك كةس يان دارايي (اموال) كة مةبةسيت ئةجنامداني ئاماجنيَكي دياريكراوة و
 -29كةسي مةعنةوي :كؤمةل
دانثيَدراوي ياسايي هةبيَت بةثيَي ئةو ئاماجنانةي كة هةيةتي.
َطرتين بةرثرسيارييةتي و شياوي ياسايي هةبيَت بةثيَي ياسا.
 -27كةسي سروشيت :هةر مرؤظيَك كة تواناي هةل
َي طةيشنت :ئةو كارتةية كة لةاليةن بةرِيَوةبةرايةتييةكاني نشينطة ريَكدةخريَت بؤ كةسي
 -2٢كارتي هةوال
َيَك كةمرت نةبيَت.
بياني ،كة ظيزةي ثيَدراوة بةمةبةسيت مانةوةي كة لة سال
 -29كارتي نشينطة :ئةوكارتةية كة ماوةكةي لة ( )9مانط كةمرت نيية و لة ( )3سالَ زياتر نيية بة كةسي
بياني دةدريَت ومايف مانةوةي دةبيَت لة هةريَم.
 -11ديثؤرتكردن :دوورخستنةوةي كةسي بياني كة بةشيَوةيةكي ياسايي هاتؤتة هةريَمي كوردستان بؤ دةرةوةي
عيَراق بة هؤي ئةجنامداني سةرثيَضي ،يان هةر هؤيةكي تر.
َةتيية فةرمييةكان (زةميين و ئامساني).
َة سنوريية نيودةول
َي سنووري :طشت خال
 -12خال
 -11دةركردن (سنوورداش) :دةركردني كةسي بياني كة بةشيَوةيةكي ناياسايي (قاضاغ) هاتؤتة هةريَمي
كوردستان بؤ دةرةوةي سنوورة فةرمييةكان بة فةرماني بةرِيَوبةري نشينطةكان.
ماوةي ثيَداني ظيزة
ماددةي (-:)7

 -3ثيَداني ظيزةي هاتنةذوورةوة بؤ ماوةي (  )211 ،91 ،91 ،31رؤذ بةمةبةسيت سةردان يان طةشتياري،يان
ثيَداني ظيزةي بؤ ماوةي ( )395 ،2٢1رؤذ بة مةبةسيت مانةوة  ،تةنها لة دةسةآلتي وةزيرة و ناكريَت ئةم
دةسةآلتة دابةزيَندريَت.
 -1داواكاري ظيزةي ئةليكرتؤني بؤ كةسي بياني بة هةموو جؤرةكانييةوة ،تةنها لةريَطاي ويَبساييت ظيزةي
ئةليكرتؤني ( )evisa.moi.gov.krdثيَشكةش دةكريَت.
 -3هةرطؤرِانكارييةك لة ريَنماييةكاني ظيزة يا نشينطة ئةجنام بدريَت لة رِيَطاي ويَبساييت ظيزةي ئةليكرتؤني
بآلودةكريَتةوة و دواي ( )21رؤذ دةضيَتة بواري جيَبةجيَكردن.
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َي سنووري يان طةشتياري يان خويَندن يان بةيةكطةياندني خيَزان دةكريَت دريَذ
 -٢ظيزةي سةردان يان خال
بكريَتةوة بؤ كةسي بياني ثاش هاتنة ذوورةوةي بؤ ماوةي ( )31رؤذ تةنها بؤ يةك جار بةرامبةر برِيَك
رسومات كة لة ماددةي (هةذدةيةم)ي ئةم بةيانة دياري كراوة ،بةمةرجيَك هؤكاري دريَذكردنةوةكة ثةسةند
بيَت ،بةداواكارييةك لةاليةن خودي كةسي بياني يان نويَنةري ياسايي خؤي  ،وئةم دريَذكردنةوةية
لةدةسةآلتي بةريَوبةري نشينطةكانة وناكريَت ئةم دةسةآلتة دابةزيَنريَت.
هةلَة لةزانياري ظيزة
ماددةي (-:)1

 -2زانياري ظيزةي ئةليكرتؤني ثاش دةرضوون و ثيَداني ظيزة هيض طؤرِانكارييةكي تيَدا ناكريَت و لةكاتي
َوةشاوة ئةذمار دةكريَت ،ثيَويستة ظيزةيةكي نويَ داوا بكريَت
َةيةك ئةو ظيزةية بة هةل
هةبووني هةر هةل
بةثيَي داواكارييةك و رسوماتيَكي نويَ و جيَبةجيَكردني طشت ريَككارة ياساييةكان.
َةكة هؤكارةكةي لةاليةن وةزارةتةوة بوو ئةوا ظيزةي بؤ نويَ دةكريَتةوة بةبيَ بةرامبةر.
 -1ئةطةر هةل
جؤرةكاني ظيزة
ماددةي (-:)1

يةكةم :ظيزةي سةردان
ظيـزةي سةردان بةم مةرجانةي خوارةوة دةدريَت- :
 -2ثرِكردنةوةي ئةثليكةيشين تايبةت بةداواكاري ظيزة لة رِيَطاي ويَبساييت ظيزةي ئةليكرتؤني.
 -1ظيزةي سةردان تةنها بؤ ماوةي ( )31رؤذ دةدريَت.
 -3داني رسوماتي ظيزة لة ريَطاي ويَبساييت ظيزةي ئةليكرتؤني دةبيَت.
َطةنامةي طةشت –  ،) Travel Documentلة ريَطاي نويَنةرايةتييةكاني حكومةتي هةريَم
َطراني (بةل
 -٢هةل
لة دةرةوة دةتوانن داواي ظيزة بكةن.
َطةنامةي طةشت –  ) Travel Documentنشينطةي ثيَ نادريَت.
( -5بةل
 -9ماوةي بةسةرضووني ثاسثؤرتي كةسي بياني نابيَت لة ( )9مانط كةمرت بيَت.
َةي رةطةزنامةي رةسةني كةسي بياني لةطةلَ دةكريَت ،واتة ئةطةر هاووآلتيي
َطةنامةي طةشت مامةل
 -7بةل
بياني رةطةزنامةي رةسةنةكةي ثيَويست بة وةرطرتين ظيزة بكات ،ئةوا بةبيَ وةرطرتين ظيزة ريَطةي ثيَ
َطةنامةي طةشت)ةكةي لة وآلتيَك كة ثيَويستييان
نادريَت بيَتة هةريَمي كوردستان ،سةرةرِاي دةرضووني (بةل
بة وةرطرتين ظيزاي ثيَشوةخت نةبيَت بؤ هاتنة ناوةوةي هةريَمي كوردستان.
َطةنامةي طةشت)ـة بيانييةكةي ئاماذة بةوة كرا بوو كة
 -٢ئةطةر كةسي بياني ،لةسةر ثاسثؤرت يا (بةل
شويَين لة دايكبووني عيَراقة ،ئةوا ثيَويست بة وةرطرتين ظيزة ناكات و بيَ بةرامبةر ريَطةي ثيَ دةدريَت ،و
ئةطةر مانةوةشي لة هةريَم لة ( )31رؤذ زياتر بوو ،ئةوا هيض سزايةكي ثيَبذاردني دواكةوتين ليَ
وةرناطرييَت.
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 -9دةبيَت مةبةسيت سةردان بةرِووني لةداواكاري ظيزة دياري بكريَت.
 -21دةبيَت شويَين مانةوة و زانيارييةكاني سثؤنسةر بة وردي لة فؤرِمي داواكاري بنووسريَت.
 -22ثيَويستة طشت فؤرِمةكان بة كؤمثيوتةر ثرِبكريَنةوة.
 -21لة كاتي نةطةرِانةوةي كةسي بياني بؤ وآلتي خؤي و ئةجنام نةداني ريَككارةكاني ثيَداني كارتي نشينطة،
َيَننامةكةي داوة ،دةبيَت برِي ثارةي ئةو بةَليَننامةية بدات بة طةجنينةي هةريَم
ئةو كةسةي كة بةل
َيَننامةكةي بةثيَي ياسا  ،سةرةرِاي ئةجنامداني ريَككارة ياساييةكاني تر
لةبةرامبةر جيَبةجيَ نةكردني بةل
َيَندةرو ئةو اليةنةي كة داواي ظيزةي كردووة.
كة بةرامبةر بةل
دووةم :ظيزةي طةشتياري
ظيـزةي طةشتياري بةم مةرجانةي خوارةوة دةدريَت - :
 -3ثرِكردنةوةي ئةثليكةيشين تايبةت بةداواكاري ظيزة لة رِيَطاي ويَبساييت ظيزةي ئةليكرتؤني.
 -1ظيزةي طةشتياري تةنها بؤ ماوةي ( )31رؤذ دةدريَت و ناكريَت بة نشينطة.
 -3داني رسوماتي ظيزة لة ريَطاي ويَبساييت ظيزةي ئةليكرتؤني دةبيَت.
 -٢ماوةي بةسةرضووني ثاسثؤرتي كةسي بياني نابيَت لة ( )9مانط كةمرت بيَت.
 -5ئةطةر كةسي بياني شويَين لةدايكبووني عيَراق بوو لة ثاسثؤرتةكةي ئاماذةي ثيَ كرابوو ،ئةوا ثيَويست بة
وةرطرتين ظيزة ناكات و بيَ بةرامبةر ريَطةي ثيَ دةدريَت.
 -9ثرِكردنةوي فؤرِمي ذمارة ( )33تايبةت بةزانياري كةسي بياني ،كة لة ويَبساييت ظيزةي ئةليكرتؤني
دانراوة.
 -7ثيَويستة طشت فؤرِمةكان بة كؤمثيوتةر ثرِبكريَنةوة.
 -٢لة كاتي نةطةرِانةوةي كةسي بياني بؤ وآلتي خؤي ،ئةو كةسةي كة بةَليَننامةكةي داوة ،دةبيَت برِي ثارةي
َيَننامةكةي بةثيَي ياسا ،
َيَننامةية بدات بة طةجنينةي هةريَم لةبةرامبةر جيَبةجيَ نةكردني بةل
ئةو بةل
َيَندةرو ئةو اليةنةي كة داواي ظيزةي كردووة.
سةرةرِاي ئةجنامداني ريَككارة ياساييةكاني تر كة بةرامبةر بةل
سيَيةم :ظيزةي خويَندن
ظيزةي خويَندن بةم مةرجانةي خوارةوة دةدريَت - :
 -2ثرِكردنةوةي ئةثليكةيشين تايبةت بةداواكاري ظيزة لة ريَطاي ويَبساييت ظيزةي ئةليكرتؤني.
َطةنامة ثيَويستةكاني
 -1ظيزةي خويَندن تةنها بؤ ماوةي ( )31رؤذ دةدريَت ،و دةبيَت اليةني داواكار طشت بةل
ثيَداني نشينطة بة قوتابي بياني لة ماوةي ( )31رؤذ جيَبةجيَ بكات.
 -3داني رسوماتي ظيزة لة ريَطاي ويَبساييت ظيزةي ئةليكرتؤني.
 -٢ماوةي بةسةرضووني ثاسثؤرتي كةسي بياني نابيَت لة ()9مانط كة مرت بيَت.
 -5ئةطةر كةسي بياني شويَين لةدايكبووني عيَراق بوو و لة ثاسثؤرتةكةي ئاماذةي ثيَ كرابوو ،ئةوا ثيَويست
بة وةرطرتين ظيزة ناكات و بيَ بةرامبةر ريَطةي ثيَ دةدريَت.
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 -9دةبيَت شويَين مانةوة و طشت زانيارييةكان بة وردي لة فؤرِمي داواكاري بنووسريَت.
َطةنامةي ثيَويست دياري بكات.
 -7دةبيَت سةرضاوةي دارايي دابينكردني خةرجييةكاني خويَندن ،بة بةل
 -٢هاوثيَض كردني ثشتطريي وةرطرتن لةاليةن ئةو دامةزراوة خويَندنةي كة كةسي بياني وةك قوتابي ليَي
وةرطرياوة ،كة دةبيَت باوةرِثيَكراو بيَت لةاليةن وةزارةتي خويَندني باآلو تويَذينةوةي زانسيت يان وةزارةتي
َيَك كةمرت نةبيَت.
ثةروةردةي هةريَم ،وماوةي خويَندن تيايدا لة سال
 -9ثيَويستة طشت فؤرِمةكان بة كؤمثيوتةر ثرِبكريَنةوة.
 -21ثاش تةواو كردني طشت ريَككارةكان و جيَبةجيَ كردني طشت ريَنماييةكان نشينطة بة قوتابي دةدريَت
وساآلنة نويَ دةكريَتةوة تا كؤتايي هاتين خويَندنةكةي.
 -22ثرِ كردنةوةي فؤرمي ذمارة ( )33تايبةت بة زانياري كةسي بياني كة لة ويَبساييت ظيزةي ئةليكرتؤني.
َيَننامةكةي داوة ،دةبيَت برِي ثارةي
 -21لة كاتي نةطةرِانةوةي كةسي بياني بؤ وآلتي خؤي ،ئةو كةسةي كة بةل
َيَننامةكةي بةثيَي ياسا ،
َيَننامةية بدات بة طةجنينةي هةريَم لةبةرامبةر جيَبةجيَ نةكردني بةل
ئةو بةل
َيَندةرو ئةو اليةنةي كة داواي ظيزةي كردووة.
سةرةرِاي ئةجنامداني ريَككارة ياساييةكاني تر كة بةرامبةر بةل
ضوارةم  :ظيزةي بةيةكطةياندني خيَزان
ظيـزةي بةيةكطةياندني خيَزان بةم مةرجانةي خوارةوة دةدريَت - :
 -2ثرِكردنةوةي ئةثليكةيشين تايبةت بةداواكاري ظيزة لة ريَطاي ويَبساييت ظيزةي ئةليكرتؤني.
 -1ظيزةي بةيةكطةياندني خيَزان ،تةنها بؤ ماوةي ( )31رؤذ دةدريَت ،و دةبيَت اليةني داواكار
َطةنامة ثيَويستةكاني ثيَداني نشينطة بة خيَزاني كةسي بياني لة ماوةي دياري كراوي سةرةوة
طشت بةل
جيَبةجيَ بكات.
 -3داني رسوماتي ظيزة لة ريَطاي ويَبساييت ظيزةي ئةليكرتؤني دةبيَت.
 -٢ماوةي بةسةرضووني ثاسثؤرتي كةسي بياني نابيَت لة ()9مانط كةمرت بيَت.
َةي
 -5ظيزةي بةيةكطةياندني خيَزان تةنها بؤ كؤكردنةوةي خيَزاني كةسي بياني وةك بابةتيَكي مرؤيي مامةل
لةطةلَ دةكريَت وئةطةر كام لةئةنداماني خيَزان ئارةزووي كاركردني هةبيَت ثيَويستة رِةزامةندي وةزارةتي
كارو كاروباري كؤمةآليةتي وةربطرن بةثيَي رِيَنماييةكاني تايبةت بةكاركردن و ئاطاداركردنةوةي بةريَوةبةري
نشينطةي تايبةمتةند.
 -9ثرِكردنةوةي فؤرِمي ذمارة ( )27تايبةت بة زانياري ئةنداماني خيَزان كة لة ويَبساييت ظيزةي ئةليكرتؤني
دانراوة.
 -7رسوماتي طؤرِيين ظيزةي ( )31رؤذي بؤ نشينطة وةرناطرييَت ،بةآلم رسوماتي دةركردني كارتي نشينطة و
رسوماتةكاني تر وةردةطرييَت.
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 -٢ظيزةي بة يةكطةياندني خيَزان تةنها هاوسةر وكورِ وكض و دايك وباوكي كةسي بياني دةطريَتةوة كة داواي
بةيةكطةياندني خيَزانةكةي دةكات.
َطري رةطةزنامةي بياني بيَت،
 -9ئةطةر هاووآلتييةكي عيَراقي داواكاري بةيةكطةياندني خيَزاني بكات كة هةل
ئةوانةي برطةي ()٢ي سةرةوة دةيانطريَتةوة ئةوا نشينطة دةدريَت بةطشت ئةنداماني خيَزانةكةي بيَ
بةرامبةر و لة طشت رسوماتي دةركردني كارتي نشينطة دةبةخشريَن ،بةمةرجيَك دانيشتووي هةريَم بيَت
وكارتي زانياري ئةوثاريَزطايةي هةبيَت كة داواي بةيةكطةياندني خيَزانةكةي ليَ دةكات.
 -21ثيَويستة طشت فؤرِمةكان بة كؤمثيوتةر ثرِبكريَنةوة.
َطةنامانةي كة لة خوارةوة هاتوون لةكاتي ثرِكردنةوةي ئةثليكةيشين داواكاري
 -22هاوثيَض كردني ئةم بةل
ظيزة-:
َي ( )٢ماددةي ضوارةمي
َطةنامةيةكي تر كة ثةيوةندي خيَزاني خال
أ -طريَبةسيت هاوسةرطريي يان هةر بةل
برِطةي ضوارةمي ئةم بةيانة بسةملينيَنت و وةرطيَرِدرا بيَت بؤ سةر زماني كوردي لة اليةن وةرطيَرِيَكي
ياسايي سويَندراو لة دادطاكاني هةريَم.
ب -كؤثي رةنطاورةنطي ثاسثؤرتي هاوسةر و ئةنداماني خيَزان بؤ هةر داواكارييةك بة جيا هاوثيَض دةكريَت.
َكايةتي خانووبةرة يان طريَبةسيت بةكريَطرتين يةكةيةكي نيشتةجيَبوون لة سةر ناوي خؤي
َطةنامةي مول
ج -بةل
لةو ثاريَزطايةي هةريَم كة كاري ليَ دةكات.
د -كارتي نشينطةكةي لة بةرِيَوةبةرايةتي نشينطةي ئةو ثاريَزطاية دةرضووبيَت ،كة يةكةي نيشتةجيَبووني ليَ
هةية.
ه -ثشتطريي مووضة لةو شويَنةي كاري ليَ دةكات.
و -ثشتطريي تؤماركردني لة بةرِيَوةبةرايةتي دةستةبةري كؤمةآليةتي.
ز -ويَنةي تؤمار (صورة قيد)ي تايبةت بة هاوسةري عيَراقي ئةوةي داواي ظيزة بؤ هاوسةرة بيانييةكةي
َنيابوون لةوةي خيَزاندار نيية  ،و ئةطةر خيَزاندار بوو ظيزة بة هاوسةرة بيانييةكةي
دةكات بةمةبةسيت دل
نادريَت.
َيَننامةكةي داوة  ،دةبيَت برِي ثارةي ئةو
 -21لةكاتي نةطةرِانةوةي كةسي بياني ئةو كةسةي كة بةل
َيَننامةكةي بةثيَي ياسا ،سةرةرِاي
َيَننامةية بدات بة طةجنينةي هةريَم لة بةرامبةر جيَبةجيَ نةكردني بةل
بةل
َيَندةر و ئةو اليةنةي كة داواي ظيزةي كردووة.
ئةجنامداني ريَككارة ياساييةكاني تر كة بةرامبةر بةل
 -23ئةطةر يةكيَك لة ئةنداماني خيَزان بة ظيزةي عيَراقي هاتبيَتة هةريَمي كوردستان و داواي بةيةكطةياندني
خيَزان بكات ،ئةوا نشينطةي ثيَ دةدريَت دواي جيَبةجيَكردني طشت مةرجةكاني بةيةكطةياندني خيَزان و
ريَنماييةكاني نشينطة.
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 -2٢ثيَداني نشينطة بةثيَي ظيزةي بةيةكطةياندني خيَزان لة دةسةآلتي بةريَوبةري نشينطةكانة ثاش جيَبةجيَ
َطةنامانةي كة لةم برِطةيةدا دياري كراون.
كردني طشت مةرجةكان وثيَشكةشكردني ئةو بةل
َي سنووري -:
ثيَنجةم :ظيزةي خال
َي سنووري بةم مةرجانةي خوارةوة دةدريَت - :
ظيـزةي خال
َي سنووري ظيزةي هاتنة ذوورةوة وةربطرن-:
 -2هاووآلتيياني ئةم وآلتانةي خوارةوة دةتوانن لة خال
(وآلتة يةكطرتووةكاني ئةمةريكا ،بةريتانيا ،ئوسرتاليا ،نيوزلةندا ،ذاثؤن ،كؤرياي باشوور ،كةنةدا ،ئيمارات،
َةندا ،ثورتوطال،
َةندا ،نةرويج ،ثول
َتا ،هول
كويَت ،قةتةر ،توركيا ،ئيَران ،التظيا ،ليتوانيا ،لؤكسةمبؤرط ،مال
رؤمانيا ،سلؤظاكيا ،سلؤظينيا ،ئيسثانيا ،سويَد ،سويسرا ،نةمسا ،بةجليكا ،بةرازيل ،بولطاريا ،كرواتيا ،قوبرسي
َمانيا ،يؤنان ،هةنطاريا ،ئريلةندا ،ئايسالندة،
يؤناني ،ضيك  ،دانيمارك ،ئيستؤنيا ،فينلةندا ،فةرةنسا ،ئةل
َيا).
ئيتال
 -7ظيزة تةنها بؤ ماوةي ( )31رؤذ دةدريَت.
 -3ماوةي بةسةرضووني ثاسثؤرتي كةسي بياني نابيَت لة ( )9مانط كةمرت بيَت.
 -٢ئةطةر كةسي بياني شويَين لةدايكبووني عيَراق بوو و لة ثاسثؤرتةكةي ئاماذةي ثيَكرا بوو ،ئةوا ثيَويست
بة وةرطرتين ظيزة ناكات و بيَ بةرامبةر ريَطةي ثيَ دةدريَت.
شةشةم :ظيزةي ريَكخراوةكاني نةتةوة يةكطرتووةكان -:
 -2ظيزةي كارمةنداني ريَكخراوي نةتةوة يةكطرتووةكان بةم مةرجانةي خوارةوة دةدريَت:
أ -ثرِكردنةوةي ئةثليكةيشين تايبةت بةداواكاري ظيزة لة رِيَطاي ويَبساييت ظيزةي ئةليكرتؤني.
ب -ثرِكردنةوةي فؤرِمي ذمارة ( )2٢تايبةتة بة زانياري كةسي بياني كة لة اليةن ريَكخراوةكاني نةتةوة
يةكطرتووةكان داوا دةكريَن كة لة ويَبساييت ظيزةي ئةليكرتؤني دانراوة.
ج -ظيزةي تايبةت بة ريَكخراوةكاني نةتةوة يةكطرتووةكان بيَ بةرامبةر دةدريَت.
َطري ثاسثؤرتي ريَكخراوي نةتةوة يةكطرتووةكان بةبيَ ظيزة ريَطايان ثيَ دةدريَت بيَنة هةريَمي
 -1هةل
كوردستان.
 -3ثيَويستة طشت فؤرِمةكان بة كؤمثيوتةر ثرِبكريَنةوة.
 -٢ئةطةر ريَكخراوي نةتةوة يةكطرتووةكان داواي نشينطة بكات بؤ ئةو كارمةندانةي كة بة ظيزةي هةريَم
هاتوون يان ظيزةي عيَراق تةنها بؤ كاري ريَكخراوةكةيان ،ئةوا نشينطةيان ثيَ دةدريَت ،بةبيَ وةرطرتين
رسوماتي طؤرِيين ظيزة دواي جيَبةجيَكردني طشت مةرجةكاني ثيَداني نشينطة.
َةتييةكان ()INTERNATIONAL NGO
حةفتةم :ظيزةي ريَكخراوة نيَودةول
َةتييةكان بةم مةرجانةي خوارةوة دةدريَت:
ظيزةي كارمةنداني ريَكخراوة نيَودةول
 -2ثرِكردنةوةي ئةثليكةيشين تايبةت بةداواكاري ظيزة لة رِيَطاي ويَبساييت ظيزةي ئةليكرتؤني.
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 -1ماوةي بةسةرضووني ثاسثؤرتي كةسي بياني نابيَت لة ()9مانط كةمرت بيَت.
 -3ماوةي ريَطةثيَدان لة ( )31تا ( )395رؤذ دةدريَت.
َةتي تؤماركردني ريَكخراوةكة لة هةريَم.
 -٢هاوثيَض كردني مؤل
 -5داني رسوماتي ظيزة لة ريَطاي ويَبساييت ظيزةي ئةليكرتؤني دةبيَت.
 -9ثرِكردنةوةي فؤرِمي ذمارة ( )29تايبةت بة زانياري كةسي داواكاري ظيزةي بؤ دةكريَت كة لة ويَبساييت
ظيزةي ئةليكرتؤني دانراوة.
 -7ثيَويستة طشت فؤرِمةكان بة كؤمثيوتةر ثرِبكريَنةوة.
 -٢ئةطةر ريَكخراو داواي نشينطة بكات بؤ ئةو كارمةندانةي كة بةظيزةي هةريَم هاتوون تةنها بؤ كاري
ريَكخراوةكةيان ،ئةوا نشينطةيان ثيَ دةدريَت ثاش داني رسوماتي طؤرِيين ظيزة و دواي جيَبةجيَكردني
طشت مةرجةكاني ثيَداني نشينطة و داني طشت ثيَبذاردنةكان و رسوماتي كارتي نشينطة.
َةتي داواي نشينطة بكات بؤ ئةو كارمةندانةي كة
َي ()٢ي سةرةوة  ،ئةطةر ريَكخراوي نيَودةول
 -9بةدةر لة خال
َةتييةكة لة
بةظيزةي هةريَم هاتوون تةنها بؤ كاري ريَكخراوةكةيان و بارةطاي سةرةكي ريَكخراوة نيَودةول
وآلتاني (وآلتة يةكطرتووةكاني ئةمةريكا ،بةريتانيا ،ئوسرتاليا ،نيوزلةندا،ذاثؤن ،كؤرياي باشوور ،كةنةدا،
َةندا،
َةندا ،نةرويج ،ثول
َتا  ،هؤل
ئيمارات ،كويَت ،قةتةر ،توركيا  ،التظيا ،ليتوانيا ،لؤكسةمبؤرط  ،مال
ثورتوطال ،رؤمانيا ،سلؤظاكيا ،سلؤظينيا ،ئيسثانيا ،سويَد ،سويسرا ،نةمسا ،بةجليكا ،بةرازيل ،بولطاريا،
َمانيا ،يؤنان ،هةنطاريا ،ئريلةندا،
كرواتيا ،قوبرس ،ضيك ،دانيمارك ،ئيستؤنيا ،فينلةندا ،فرةنسا ،ئةل
َيا) تؤمار كرا بوو ئةوا نشينطةيان ثيَ دةدريَت بةبيَ داني رسوماتي طؤرِيين ظيزة و
ئايسالند ،ئيتال
رسوماتي كارتي نشينطة و دواي جيَبةجيَكردني طشت مةرجةكاني ثيَداني نشينطة بةآلم ثيَويستة طشت
ثيَبذاردنةكان بدات.
 -21ثيَويستة ثيَش كؤتايي هاتين ماوةي ريَطةثيَدان كةسي بياني بطةرِيَتةوة يان كاري ياسايي وةرطرتين
نشينطةي بؤ ئةجنام بدريَت بةثيَي ريَنماييةكان ،بة ثيَضةوانةوة ريَكخراوي داواكار رِووبةرِووي طرفيت ياسايي
دةبيَتةوة.
َييةكان ()LOCAL NGO
هةشتةم :ظيزةي ريَكخراوة لؤكال
َييةكان بةم مةرجانةي خوارةوة دةدريَت:
ظيزةي كارمةنداني ريَكخراوة لؤكال
 -2ثرِكردنةوةي ئةثليكةيشين تايبةت بةداواكاري ظيزة لة رِيَطاي ويَبساييت ظيزةي ئةليكرتؤني.
 -1ماوةي بةسةرضووني ثاسثؤرتي كةسي بياني نابيَت لة ()9مانط كةمرت بيَت.
 -3ريَطةثيَدان بؤماوةي ( )31رؤذ دةدريَت.
َةتي دامةزراندني تايبةت بة ريَكخراوةكة هاوثيَض بكريَت.
 -٢مؤل
 -5داني رسوماتي ظيزة لة ريَطاي ويَبساييت ظيزةي ئةليكرتؤني دةبيَت.
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 -9ثرِكردنةوةي فؤرِمي ذمارة ( )29تايبةت بة زانياري كةسي داواكاري ظيزةي بؤ دةكريَت كة لة ويَبساييت
ظيزةي ئةليكرتؤني دانراوة.
 -7ثيَويستة طشت فؤرِمةكان بة كؤمثيوتةر ثرِبكريَنةوة.
 -٢ئةطةر ريَكخراو داواي نشينطة بكات بؤ ئةو كارمةندانةي كة بةظيزةي هةريَم هاتوون تةنها بؤ كاري
ريَكخراوةكةيان ،ئةوا نشينطةيان ثيَ دةدريَت ثاش داني رسوماتي طؤرِيين ظيزة و دواي جيَبةجيَكردني
طشت مةرجةكاني ثيَداني نشينطة وداني طشت ثيَبذاردنةكان و رسوماتي كارتي نشينطة.
َيَننامةية
َيَننامةكةي داوة ،دةبيَت برِي ثارةي ئةو بةل
 -9لةكاتي نةطةرِانةوةي كةسي بياني ئةو كةسةي كة بةل
َيَننامةكةي بدات بةثيَي ياسا ،سةرةرِاي
بدات بة طةجنينةي هةريَم لة بةرامبةر جيَبةجيَ نةكردني بةل
َيَندةر و ئةو ريَكخراوةي كة داواي ظيزةي كردووة.
ئةجنامداني ريَككارة ياساييةكاني تر كة بةرامبةر بةل
ظيزةي كاركردن
ماددةي (-:)5

يةكةم :ظيزةي كاركردن دةدريَت بةم مةرجانةي خوارةوة:
َةتي كاركردن وةربطريَت لة وةزارةتي كار و كاروباري كؤمةآليةتي بةثيَي ريَنماييةكانييان.
 -3كةسي بياني مؤل
 -7داواكاري ظيزةي كاركردن لة ريَطاي سيستةمي ئةليكرتؤني وةزارةتي كار و كاروباري كؤمةآليةتي رِةوانةي
وةزارةتي ناوخؤ دةكريَت و ثاش وردبيين كردني ظيزةي كاركردني ثيَ دةدريَت.
 -1جيَبةجيَ كردني سةرجةم ريَنماييةكاني ظيزة و نشينطة.
دووةم :كارمةنداني كةرتي نةوت ظيزةي مانةوةيان ثيَ دةدريَت بةم مةرجانةي خوارةوة:
 -2فؤرِمي داواكاري كؤمثانيا لة رِيَطاي سيستةمي ئةليكرتؤني وةزارةتي سامانة سروشتييةكان ثيَشكةش
دةكريَت.
 -1دةبيَت كةسي بياني داواكراو خاوةن برِوانامة يا تةكنيكار ياخود شارةزا بيَت لة بواري نةوت.
 -3ثيَويَستة اليةني داواكار طشت ريَنماييةكاني ظيزة و نشينطة جيَبةجيَ بكات.
طؤرِيين ظيزةي سةردان بؤ نشينطة
ماددةي (-:)6

يةكةم :ظيزةي سةردان بؤ نشينطة دةطؤرِدريَت ،بةم مةرجانةي خوارةوة:
 -2ثيَشكةشكردني داواكارييةك بؤ بةرِيَوةبةرايةتييةكاني نشينطة لة اليةن ثاريَزةري خاوةني بريكارنامة لة
خودي كةسي بياني يان نويَنةري كؤمثانياي بةدواداضووني كاروباري نشينطة ،يان نويَنةري كؤمثانيا ،ياخود
نويَنةري ريَكخراوةكان بةهةموو جؤرةكانيانيةوة.
 -7هاوثيَض كردني كؤثي رةنطاورةنطي ثاسثؤرت.
 -1أ -ثيَشكةشكردني طريَبةستيَكي كاركردن لة نيَوان خاوةن كار و كريَكاري بياني ،ومةرج نيية ئةو طريَبةستة
ثةسةندكراو بيَت.
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ب -ئةطةر كةسي بياني خاوةني كؤمثانيا ياخود ثشكدار بيَت ثيَويست بة ثيَشكةشكردني طريَبةسيت كاركردن
ناكات ،تةنها ثيَويستة خاوةنداريَيت يان ثشكدارييةكةي لة كؤمثانياكة بسةمليَنيَت.
 -٢دةستةبةركردني كةسي بياني لة اليةن كةسيَكي عيَراقي نيشتةجيَ هةريَمي كوردستان بيَت و كارتي زانياري
هةريَم هةبيَت.
َيَننامةي كؤمثانيا ذمارة ( )39كة
 -5ثرِكردنةوةي فؤرِمي بةَليَننامةي كةسي ذمارة ( )39يان فؤرمي بةل
َةتي كاركردن لةوةزارةتي كارو
َني بدات لة ماوةي (شةش مانط ) مول
تيَيدا دةبيَت خاوةن كاري نويَ بةل
كاروباري كؤمةآليةتي وةربطريَت بؤ كريكارة بيانييةكة ،و دةستةبةري كومةآليةتي بكات.
 -9ئةطةر خاوةن كار برِطةي ( )5سةرةوةي جيَبةجيَ نةكرد ئةوا نشينطةي كةسي بياني دواي كؤتايي هاتين
دووبارة نويَ ناكريَتةوة وثيَويستة عيَراق جيَهيَليَت وخاوةن كارسزا دةدريَت بةثيَي ماددةي (هةذدةيةم).
 -2أ -داني برِيَك ثارة وةك رسوماتي طؤريين ظيزةي سةردان بؤ نشينطة بةثيَي ماددةي ( هةذدةيةم ) بؤ
ئةوكةسة بيانييانةي كة بؤ هاتنة ناوةوةي هةريَم ثيَويستييان بة وةرطرتين ظيزاي ئةليكرتؤني هةية.
ب -داني برِيَك ثارة وةك رسوماتي طؤرِيين ظيزةي سةردان بؤ نشينطة بةثيَي ماددةي (هةذدةيةم) بؤ ئةو كةسة
َطري رةطةزنامةي ئةو وآلتانةن كة لةماددةي (ضوارةم برِطةي ثيَنجةم )2/هاتووة و
بيانييانةي كة هةل
َطراني رةطةزنامةي سوري هةمان رسومات دةدةن .
هةل
 -٢نشينطة بؤ ماوةي شةش مانط يان يةك سالَ دةدريَت و لة ساَليَك زياتر لة دةسةآلتي وةزيرة.
َةتيي و ديثلؤماتكاران
دووةم :ئةم ماددةية كارمةنداني ريَكخراوةكاني نةتةوة يةكطرتووةكان وريَكخراوة نيَودةول
ناطريَتةوة.
اليةني داواكاري ظيزة ي ئةليكرتؤني و مةرجةكاني بةدواداضووني كاروباري نشينطة
ماددةي (-:)2
يةكةم:

أ -ئةم اليةنانةي الي خوارةوة دةتوانن داواكاري ظيزةي ئةليكرتؤني ثيَشكةش بكةن بؤ كةسي بياني
 -2ثاريَزةراني ئةندام لة سةنديكاي ثاريَزةراني كوردستان.
 -1كؤمثانياكاني بةدواداضووني كاروباري نشينطة.
 -3كومثانياكان بؤ ثرِكردنةوةي ثيَداويستيي خؤيان.
 -٢كؤمثانيا طةشتيارييةكان تةنها بؤ ظيزةي طةشتياري.
 -5فةرمانطةي ثةيوةندييةكاني دةرةوة.
 -9نويَنةرايةتييةكاني حكومةتي هةريَم لة دةرةوة.
َطةريية بيانييةكان لة هةريَم تةنها بؤ ميواناني خؤيان.
 -7كونسول
 -٢فةرمانطة حكومييةكان تةنها بؤ ميوانة فةرمييةكاني خؤيان.
 -9ريَكخراوةكاني نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ ميوان وستايف خؤيان.
7132 /5/13

– –16

ذمارة ( )733العدد

َطةي مةدةني ( )LOCAL NGOبؤ كاري ريَكخراوةيي خؤيان.
 -21ريَكخراوةكاني كومةل
َةتييةكان ( )INTERNATIONAL NGOبؤ كاري ريَكخراوةيي خؤيان.
 -22ريَكخراوة نيَودةول
ب -كؤمثانياكاني بواري نةوت و كؤمثانياكاني هاوردةكردني دةسيت كاري بياني كؤدي ظيزةيان ثيَ نادريَت و
داواكاري ظيزة و نشينطةيان لةريَطاي وةزارةتي سامانة سروشتييةكان و وةزارةتي كارو كاروباري كومةآليةتي
دةبيَت.
دووةم :ئةو اليةنانةي برِطةي (يةكةم)3، 1/ي ئةم ماددةية ئةطةر ثيَويستيان بة داناني نويَنةر هةبيَت
بةمةبةسيت بةدواداضووني كاروباري نشينطة بؤ ئةو كةسانةي كة لة اليةن ئةوان داواكراون ،دةبيَت داواكارييةك
َةت ثيَدان
ئارِاستةي وةزارةتي ناوخؤ /بةرِيَوةبةرايةتي طشيت ديوان /بةرِيَوةبةرايةتي كؤمثانيا ئةمنييةكان و مول
بكةن بةمةبةسيت ثيَداني رةزامةندي.
سيَيةم :دةبيَت نويَنةر ئةم مةرجانةي خوارةوةي تيَدا بيَت:
 -2تةمةني لة ( )2٢سالَ كةمرت نةبيَت.
َطري رةطةزنامةي عيَراقي بيَت.
 -1هةل
 -3دانيشتووي هةريَمي كوردستان بيَت و كارتي زانياري ئةو ثاريَزطايةي هةبيَت كة وةك نويَنةر تيَيدا تؤمار
دةكريَت.
َطري برِوانامةي خويَندني سةرةتايي بةرةو سةرةوة بيَـت.
 -٢هةل
 -5ئةفسةر يان كارمةندي هيَزةكاني ئاسايشي ناوخؤ يان ثيَشمةرطة يان ئاسايش يان فةرمانبةر نةبيَت لة سةر
َيَننامة
ميالكي هةميشةيي يان كاتي (طريَبةست) لة فةرمانطةكاني حكومةتي هةريَمي كوردستان و بةل
لةبةشي ياسايي بةرِيَوةبةرايةتي نشينطة ثرِ بكاتةوة بؤ ئةم مةبةستة.
 -9سزا نةدرا بيَت بة هيض تاوانيَكي كةتن يان تاوان (جنحة أو جناية) ئابرِووبةر (خملة بالشرف) بة هيَناني
َطةكاني تاوان.
ثشتطريي بةل
َسوكةوتيَكي باش بيَت بة ثشتطريي بةرِيَوةبةرايةتي نةهيَشتين تاوان و هيض
 -7خاوةن رةوشت و هةل
تيَبينييةكي ئةمين لةسةر نةبيَت بة ثشتطريي اليةني ئاسايش.
 -٢كؤمثانياكةي كة نويَنةرايةتي دةكات تؤماركرا بيَت لة هةريَمي كوردستان و قةرزداري باج نةبيَت
بةثشتطريي اليةني ثةيوةنديدار.
 -9دةبيَت نويَنةر بريكارنامةي نويَنةرايةتيي هةبيَت لة بةرِيَوةبةري ريَثيَدراوي كؤمثانياكة و لةبةشي ياسايي
بةرِيَوةبةرايةتي نشينطة يان دادنووس ثةسةند كرا بيَت و ساآلنة نويَ بكريَتةوة.
 -21فؤرِمي تايبةت بة نويَنةر ثرِ بكاتةوة كة لةاليةن وةزارةت ريَك دةخريَت.
 -22داني برِيَك ثارة ساآلنة وةك رسوماتي ريَطةثيَداني نويَنةر بة ثيَي ماددةي (هةذدةيةم )ي ئةم بةيانة.
 -21ئةو كؤمثانيايةي ثيَويسيت بةداناني نويَنةر هةية نابيَت لة دوو نويَنةر زياتر دابنيَت لة هةر ثاريَزطايةك.
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 -23كارتيَكي تايبةت بة نويَنةري كومثانياكان لة اليةن وةزارةت ريَك دةخريَت بةرامبةر برِيَك رسومات كة
بةثيَي برِياري ذمارة ()77ي ئةجنوومةني وةزيران لة  1129/1/3كة لة ذمارة ( )299رؤذنامةي
وةقايعي كوردستان لة  1129/3/2بآلوكراوةتةوة وةردةطرييَت و هيض نويَنةريَك ريَطاي ثيَ نادريَت كار
بكات ئةطةر باجي كاركردني لة اليةن وةزارةت بؤ ريَك نةخرابيَت.
ضوارةم:

َةكاني ( )22،21،9،٢، 7 ،9 ،5 ،2لة برِطةي يةكةم/أ بةدةرن لة برِطةكاني (دووةم ،سيَيةم) ي ئةم
أ -خال
ماددةية.
ب -ثاريَزةراني ئةندام لة سةنديكاي ثاريَزةراني كوردستان ،كة بةثيَي ياساي ثاريَزةرايةتي هةريَمي كوردستان
َي 2999ي هةمواركراو كار دةكةن ،تةنيا بريكارنامةي ثةسةندكراوي بريكارةكانيان و
ذمارة ()27ى سال
ناسنامةي ثاريَزةرايةتييان ليَ داوا دةكريَت بؤ بةدواداضووني كاروباري ظيزا و نشينطة.
َةكاني ( )22،21،9،7برِطةي يةكةمي ئةم ماددةية كارتيَكي بة خؤرِاييان بؤ ريَكدةخريَت لة اليةن
ج -خال
وةزارةت بةدةر لةمةرجةكاني ثيَداني كارتي تايبةت بة نويَنةر بةمةبةسيت بةدواداضووني كاروباري نشينطةي
كارمةندةكانيان.
ثيَنجةم :هةر كةسيَك لةوانةي لة برِطةي (يةكةم ) ئاماذةيان ثيَدراوة ثيَضةوانةي ياسا و ريَنماييةكاني ظيزة و
نشينطة كار بكةن دةخريَنة ليسيت رةش بةثيَي ريَككارةكاني ماددةي (دوازدةيةم)ي ئةم بةيانة .جطة لة
ثاريَزةران كة لةكاتي سةرثيَضيَكردنيان  ،رةوانةي ئةجنومةني سةنديكاي ثاريَزةراني كوردستان دةكريَن،
َينةوةكةش ،كؤدي ظيزا و كاري نشينطةيان
َيان ،تا هاتين ئةجنامي ليَكؤل
َينةوة لةطةل
بةمةبةسيت ليَكؤل
رادةطرييَت.
وةرطرتين كؤدي ظيزةي ئةليكرتؤني
ماددةي (-:)1

يةكةم :ثاريَزةران
 -3ثيَويستة ثاريَزةر فؤرِمي ذمارة ( )19ثرِ بكاتةوة.
َي دارايي.
 -7ثرِكردنةوةي فؤرِمي بةَليَننامةي ذمارة ( )21بؤ يةكجار تا كؤتايي سال
دووةم :كومثانياكاني بةدواداضووني كاروباري نشينطة
 -3ثيَويستة بةرِيَوةبةري ريَطةثيَدراوي كؤمثانيا يان ثاريَزةري كؤمثانيا فؤرِمي ذمارة( )31ثرِبكاتةوة.
َي دارايي.
 -7ثرِكردنةوةي فؤرِمي بةَليَننامةي ذمارة ( )٢بؤ يةكجار تا كؤتايي سال
سيَيةم :كؤمثانياكان
 -3دةبيَت ئةو كؤمثانيايةي كة ثيَويسيت بة كةسي بياني هةية  ،تةنها بؤ ثرِكردنةوةي ثيَداويستييةكاني خؤي
داواي كؤد بكات ،نةك كاري داواكردني ظيزة بكات بة ثيشةي كومثانياكةي ،كة ئةوةش رِووبةرِووي طرفيت
ياسايي دةكات.
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 -1ثيَويستة كؤمثانيا فؤرِمي ذمارة( )23ثرِ بكاتةوة.
 -3ثرِكردنةوةي فؤرِمي ذمارة ( )1٢الثةرِة (  ) A,Bو رِادةسيت بةرِيَوةبةرايةتيي نشينطةي بكات لةو سنوورةي
بارةطاي سةرةكي كومثانياكةي ليَية بة مةبةسيت ئةجنامداني ثشكنني (كشف) لةاليةن ليذنةي تايبةمتةند.
َي دارايي.
 -٢ثرِكردنةوةي فؤرِمي بةَليَننامةي ذمارة ( )1بؤ يةكجار تاكؤتاييي سال
ضوارةم :فةرمانطة حكومييةكان
 -2كؤدي ظيزة تةنها بة وةزارةت و دةستة سةربةخؤكان و زانكؤكان و ثاريَزطاكان دةدريَت بؤ داواكردني كةسي
بياني بؤ كاري فةرمي لةو دامودةزطايانة وئةو فةرمانطانةي خوارووي خؤيان دةبيَت لةريَطةي ئةو اليةنانةي
سةرةوة داواكاري ظيزة ثيَشكةش بكةن بةثيَي زجنريةي ثيَداضوونةوة (سلسلة املراجع).
َي ()2ي سةرةوة فؤرِمي ذمارة( )1٢ثرِ بكةنةوة.
 -1ثيَويستة ئةو اليةنانةي خال
ثيَنجةم :كؤمثانياكاني طةشتياري
 -2دةبيَت كؤمثانياكاني طةشتياري تةنها داواي ظيزة بكةن بؤ طةشتياران ،بةثيَي ريَنماييةكاني ظيزةي
طةشتياري.
َي دارايي.
َيَننامةي ذمارة ( )٢بؤ يةكجار تا كؤتايي سال
 -1ثرِكردنةوةي فؤرِمي بةل
 -3دةبيَت كؤمثانيا فؤرِمي ذمارة( )2٢ثرِبكاتةوة.
 -٢ثيَويستة كؤمثانيا فؤرِمي ذمارة ( )1٢الثةرِة (  ) B , Aثرِ بكاتةوة و رِادةسيت بةرِيَوةبةرايةتي نشينطةي
بكات لةو سنوورةي بارةطاي سةرةكي كؤمثانياكةي ليَية بةمةبةسيت ئةجنامداني ثشكنني(كشف) لة اليةن
ليذنةي تايبةمتةند.
شةشةم :فةرمانطةي ثةيوةندييةكاني دةرةوة
 -2ثرِكردنةوةي فؤرِمي ذمارة( )1٢ئةطةر كؤدةكة بؤ فةرمانطةي ثةيوةندييةكاني دةرةوة يان نويَنةرايةتييةكاني
هةريَم لة دةرةوة بيَت.
َطةريية بيانييةكان بيَت لة هةريَمي كوردستان.
 -1ثرِكردنةوةي فؤرِمي ذمارة( )32ئةطةر كؤدةكة بؤ كونسول
حةوتةم :ريَكخراوةكاني ()LOCAL NGO
 -2ثرِكردنةوةي فؤرِمي ذمارة()19تايبةت بة زانيارييةكاني ريَكخراوةكان.
َي دارايي.
 -1ثرِكردنةوةي فؤرِمي بةَليَننامةي ذمارة ( )21بؤ يةكجار تا كؤتايي سال
 -1ثيَويستة ريَكخراو فؤرِمي ذمارة ( )3٢الثةرة (  ) A , Bثرِبكاتةوة و رِادةسيت بةرِيَوةبةرايةتيي نشينطةي
بكات لةو سنوورةي بارةطاي سةرةكي ريَكخراوةكةي ليَية بة مةبةسيت ئةجنامداني ثشكنني (كشف) لة
اليةن ليذنةي تايبةمتةند.
َةتييةكان
هةشتةم :ريَكخراوة نيَودةول
 -2ثرِكردنةوةي فؤرِمي ذمارة ( )31تايبةت بة زانيارييةكاني ريَكخراوي داواكار.
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 -1ثيَويستة ئةو ريَكخراوانةي كة ماددةي ضوارةم برِطةي حةفتةم ٢/نايانطريَتةوة فؤرِمي ذمارة ( )3٢الثةرِة
(  ) A , Bثرِ بكةنةوة و رِادةسيت بةريَوةبةرايةتي نشينطةي بكات لة سنووري بارةطايي سةرةكي
ريَكخراوةكةي ليَية بة مةبةسيت ئةجنام داني (كشف) لة اليةن ليَذنةي تايبةمتةند.
نؤيةم :ريَكخراوةكاني UN
ثرِكردنةوةي فؤرِمي ذمارة ( )15تايبةت بة زانيارييةكاني ريَكخراوي داواكار.
دةيةم :ثيَويستة دواي ثرِكردنةوةي فؤرِمةكان و تةواوكردني طشت ريَككارةكان و داواكاري كؤدي ظيزة،
فؤرِمةكةي رِادةسيت وةزارةتي ناوخؤ يا بةريَوبةرايةتي نشينطةي تايبةمتةند بكات بةثيَي جؤري كؤد ،وثيَويستة
َيَننامة و وةرطرتين كؤدي ظيزة.
نويَنةري ياسايي داواكاري كؤد ئامادة بيَت بةمةبةسيت ثرِكردنةوي بةل
ريَككارةكاني داواكردني ظيزةي ()ON LINE
ماددةي (-:)9

يةكةم :ثاريَزةران
 -2ثرِكردنةوةي ئةثليكةيشين تايبةت ،لة ويَبساييت ظيزةي ئةليكرتؤني.
-7أ -ماوةي بةسةرضووني ثاسثؤرتي كةسي بياني نابيَت لة ()9مانط كةمرت بيَت.
َطةنامةي طةشت –  ،)Travel Documentلة ريَطاي نويَنةرايةتييةكاني حكومةتي هةريَم
َطراني (بةل
ب -هةل
لة دةرةوة دةتوانن داواي ظيزة بكةن.
َطةنامانة هاوثيَض بكريَت:
 -3ئةطةر داواكاري ظيزة لة ريَطاي ثاريَزةر يان كةسيَكي سروشيت بيَت ،دةبيَت ئةم بةل
أ -ثرِكردنةوةي فؤرِمي ذمارة ( )25تايبةت بة زانياري كةسي داواكاري ظيزة كة تةنها لة ويَبساييت ظيزةي
ئةليكرتؤني دانراوة.
ب -ثرِكردنةوة و واذؤكردني فؤرِمي ذمارة( )29كة تايبةتة بة زانياري كةسي بياني داواكراو لة اليةن خودي
كةسي بياني ،كة تةنها لة ويَبساييت ظيزةي ئةليكرتؤني دانراوة.
ج -كؤثي رِةنطاورةنطي رِةطةزنامة و ناسنامةي باري شارستاني عيَراقي اليةني داواكار ،يان كارتي نيشتيماني.
د-كارتي زانياري اليةني داواكار دةبيَت دةرضووي ئةو ثاريَزطاية بيَت كة ثاريَزةر داواي ظيزةي هاتنة ذوورةوة بؤ
كةسي بياني دةكات.
ه -ئةطةر ثاريَزةر اليةني داواكار بيَت ،تةنيا ناسنامةي سةنديكاي ثاريَزةراني كوردستان هاوثيَض دةكريَت و لة
فؤرِمي ( )25ئاماذةي ثيَ دةكريَت.
 -1ئةطةر اليةني داواكار دامةزراوةيةكي ئةهلي خويَندن يان كارطة يان هةر دامةزراوةيةكي كةرتي تايبةت بيَت
َطةنامانة هاوثيَض بكريَت:
جطة لة كؤمثانيا ثيَويستة ئةم بةل
َةتي دامةزراندن.
أ -مؤل
َي دارايي نويَ.
ب -ثاكانةي باجي سال
ج -فؤرِمي ذمارة ( )29تايبةت بة زانياري كةسي بياني.
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د -ثشتطريي ذووري بازرطاني و ثيشةسازي ئةطةر اليةني داواكار شويَنيَكي بازرطاني بيَت يان كارطة بيَت.
 -5ئةطةر اليةني داواكار كؤمثانيا بيَت ثيَويستة فؤرِمي ذمارة ()1٢ي هةبيَت و ثةسةند كرا بيَت لةاليةن
ليذنةي تايبةمتةند و هاوثيَض بكريَت.
 -9ماوةي ريَطةثيَدان تةنها بؤ ( )31رؤذة.
 -7ثرِكردنةوةي فؤرِمي ذمارة (  )22كة تةنها لة ويَبساييت ظيزةي ئةليكرتؤني دانراوة.
 -٢ئةطةر اليةني داواكار ريَكخراو بيَت ثيَويستة فؤرِمي ذمارة ( )29ثرِبكاتةوة هةروةها فؤرِمي ذمارة ()3٢
هةبيَت و لة اليةن ليذنة ثةسةند كرا بيَت و هاوثيَض بكريَت تةنها بؤ ئةو ريَكخراوانةي ئةم فؤرمة دةيانطريَتةوة.
 -9ئةطةر اليةني داواكار ثاريَزةر بوو و كةسي بياني ئارةزووي مانةوةي هةبيَت بة مةبةسيت كاركردن يان
بةيةكطةياندني خيَزاني ،يان خؤيَندن  ،ئةوا دةكريَت ثاريَزةري داواكار ريَككارةكاني نشينطةي بؤ ئةجنام بدات،
بة سثؤنسةري خؤي يان بؤ سةر كؤمثانيايةك يان هةر اليةنيَكي داواكاري تر  ،ثيَش كؤتايي هاتين ماوةي
ظيزةكةي لة هةمان بةرِيَوبةرايةتي نشينطة كة ئةدريَسي ثاريَزةري ليَ تؤمار كراوة بةمةرجيَك بريكارنامةي لة
اليةن خودي كةسي بياني هةبيَت  ،و دواي ئةو ماوةية نشينطة بة كةسي بياني نادريَت و ثيَويستة عيَراق
جيَبهيَليَت ثاش داني طشت سزاكاني دواكةوتن .
 -21لة كاتي نةطةرِانةوةي كةسي بياني و ئةجنام نةداني ريَككارةكاني ثيَداني كارتي نشينطة ،ئةو كةسةي كة
َيَننامةية بدات بة طةجنينةي هةريَم لة بةرامبةر جيَبةجيَ نةكردني
َيَننامةي داوة ،دةبيَت برِي ثارةي ئةو بةل
بةل
َيَندةر و ئةو
َيَننامةكةي بةثيَي ياسا  ،سةرةرِاي ئةجنامداني ريَككارة ياساييةكاني تر كة بةرامبةر بةل
بةل
اليةنةي كة داواي ظيزةي كردووة.
 -22ئةطةر ذمارةي ئةو ظيزانةي بة ثاريَزةر دراون و ئةو كةسانةي كة داخل بوون لة ( )٢1ضل ظيزة تيَثةرِ بوو،
ئةوا سيستةم بة شيَوةيةكي ئؤتؤماتيكي ثيَداني ظيزة بةو ثاريَزةرة رِادةطريَت و ثيَويستة ثاريَزةر لة ماوةي
( )31رؤذ ضارةنووسي ئةو كةسانة دياري بكات لة رِيَطاي نووسراويَكي فةرمي بؤ بةريَوةبةرايةتي ظيزة لة
َطانةي كة ثيَويستة بؤ سةملاندني ضارةنووسيان.
وةزارةتي ناوخؤ لةطةلَ هاوثيَض كردني طشت ئةو بةل
 -21ثيَويستة طشت فؤرِمةكان بة كؤمثيوتةر ثرِبكريَنةوة.
 -23رسوماتي تايبةت بة ظيزة بدريَت لة رِيَطاي بارِكؤدي تايبةت لة ويَبساييت ظيزةي ئةليكرتؤني.
 -2٢لةكاتي رةتكردنةوةي ظيزة دةكريَت دواي ( )1٢كاتذميَر داواكارييةكة دووبارة بكريَتةوة ،ئةمةش دواي
ضاككردنةوي هؤكارةكاني رةتكردنةوة ،ئةطةر هؤكار ثةيوةنديدار نةبيَت بة قةدةغةي هاتن.
دووةم :كؤمثانياكاني بةدواداضووني كاروباري نشينطة
 -3ثرِكردنةوةي ئةثليكةيشين تايبةت لةويَبساييت ظيزةي ئةليكرتؤني.
-7أ -ماوةي بةسةرضووني ثاسثؤرتي كةسي بياني نابيَت لة ()9مانط كةمرت بيَت.
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َطةنامةي طةشت –  ،)Travel Documentلة ريَطاي نويَنةرايةتييةكاني حكومةتي هةريَم
َطراني (بةل
ب -هةل
لة دةرةوة دةتوانن داواي ظيزة بكةن.
 -1ماوةي ريَطةثيَدان تةنها بؤ()31رؤذة.
 -٢ثرِكردنةوةي فؤرِمي ذمارة ( ) 3كة تةنها لة ويَبساييت ظيزةي ئةليكرتؤني دانراوة.
َطةنامانة هاوثيَض
 -5ئةطةر اليةني داواكار كةسيَكي سروشيت عيَراقي نيشتةجيَي هةريَم بيَت ثيَويستة ئةم بةل
بكريَت-:
أ-كؤثي رِةنطاورةنطي رِةطةزنامةي عرياقي و ناسنامةي باري شارستاني ،يان كارتي نيشتيماني.
ب -كارتي زانياري كةسي سروشيت عيَراقي نيشتةجيَي ئةو ثاريَزطايةي كة كؤمثانياي نشينطةي ليَ تؤماركراوة.
ج -ثرِكردنةوةي فؤرِمي( )25تايبةت بة زانياري كةسي داواكاري ظيزة كة تةنها لة ويَبساييت ظيزةي ئةليكرتؤني
دانراوة.
د -ثرِكردنةوة و واذؤكردني فؤرِمي ذمارة()29كة تايبةتة بة زانياري كةسي بياني داواكراو لة اليةن خودي كةسي
بياني كة تةنها لة ويَبساييت ظيزةي ئةليكرتؤني دانراوة.
 -6ئةطةر اليةني داواكار كؤمثانيا بيَت ثيَويستة كؤمثانيا فؤرِمي ذمارة ()1٢ي هةبيَت و لةاليةن ليذنةي
تايبةمتةند ثةسةند كرابيَت و هاوثيَض بكريَت.
 -7ئةطةر اليةني داواكار ريَكخراو بيَت ثيَويستة فؤرِمي ذمارة ( )29ثرِبكاتةوة هةروةها فؤرِمي
ذمارة()3٢هةبيَت و لة اليةن ليذنة ثةسةند كرابيَت بؤ ئةو ريَكخراوانةي ئةم فؤرمة دةيانطريَتةوة و هاوثيَض
َةتي ريَكخراوةكة هاوثيَض بكريَت.
بكريَت ،ومؤل
 -٢ئةطةر اليةني داواكار دمةزراوةيةكي ئةهلي خويَندن يان كارطة يان هةر دامةزراوةيةكي كةرتي تايبةت
َطةنامانة هاوثيَض بكريَت:
جطة لة كؤمثانيا ثيَويستة ئةم بةل
َةتي دامةزراندن.
أ -مؤل
َي دارايي نويَ.
ب -ثاكانةي باجي سال
ج -ثرِكردنةوةي فؤرِمي ذمارة( )29كة تايبةتة بة زانياري كةسي بياني داواكراو لةاليةن خودي كةسي بياني كة
تةنها لة ويَبساييت ظيزةي ئةليكرتؤني دانراوة.
د -ثشتطريي ذووري بازرطاني و ثيشةسازي ئةطةر اليةني داواكار شويَنيكي بازرطاني بيَت يان كارطة بيَت.
 -9ثيَويستة رسوماتي تايبةت بة ظيزة بدريَت لة رِيَطاي ويَبساييت ظيزةي ئةليكرتؤني .
 -21كؤمثانياكاني بةدواداضووني نشينطة دةتوانن ببنة اليةني داواكاري وةرطرتين ظيزة.
 -22ئةطةراليةني داواكار كؤمثانياي بةدواداضووني كاروباري نشينطة بوو و كةسي بياني ئارةزووي مانةوةي
هةبيَت بة مةبةسيت كاركردن يان بةيةكطةياندني خيَزاني ،يان خؤيَندن  ،ئةوا كؤمثانياي بةدواداضووني نشينطة
ريَككارةكاني نشينطةي بؤ ئةجنام بدات ،بة سثؤنسةري كؤمثانيايةك يان هةر اليةنيَكي داواكاري تر يان
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كةسيَكي سروشيت ،ثيَش كؤتايي هاتين ماوةي ظيزة لة هةمان بةرِيَوبةرايةتي نشينطة كة ئةدريَسي كؤمثانياي
ليَ تؤمار كراوة بةمةرجيَك بريكارنامةي لة اليةن خودي كةسي بياني هةبيَت  ،و دواي ئةو ماوةية نشينطة بة
كةسي بياني نادريَت و ثيَويستة عيَراق جيَهيَليَت ثاش داني طشت سزاكاني دواكةوتن.
 -21ثيَويستة رسوماتي تايبةت بة ظيزة بدريَت لة رِيَطاي ويَبساييت ظيزةي ئةليكرتؤني.
 -23لة كاتي نةطةرِانةوةي كةسي بياني و ئةجنام نةداني ريَككارةكاني ثيَداني كارتي نشينطة  ،ئةو كةسةي كة
َيَننامةية بدات بة طةجنينةي هةريَم لة بةرامبةر جيَبةجيَ نةكردني
َيَننامةي داوة ،دةبيَت برِي ثارةي ئةو بةل
بةل
َيَندةر و ئةو اليةنةي
َيَننامةكةي بةثيَي ياسا  ،سةرةرِاي ئةجنامداني ريَككارة ياساييةكاني تر كة بةرامبةر بةل
بةل
كة داواي ظيزةي كردووة.
 -2٢ئةطةر ذمارةي ئةو ظيزانةي بة كؤمثانيا دراون و ئةو كةسانةي كة داخل بوون لة ( )91شةست ظيزة تيَثةرِ
بوو ئةوا سيستةم بة شيَوةيةكي ئؤتؤماتيكي ثيَداني ظيزة بةو كؤمثانيايانة رِادةطريَت و ثيَويستة كؤمثانيا لة
ماوةي ( )31رؤذ ضارةنووسي ئةو ظيزانة دياري بكات لة ريَطاي نووسراويَكي فةرمي بؤ بةريَوبةرايةتي ظيزة لة
َطةنامانةي كة ثيَويستة بؤ سةملاندني ضارةنووسيان.
وةزارةتي ناوخؤ لةطةلَ هاوثيَض كردني طشت ئةو بةل
 -25ثيَويستة طشت فؤرِمةكان بة كؤمثيوتةر ثرِبكريَنةوة.
 -29لةكاتي رةتكردنةوةي ظيزة دةكريَت دواي ( )1٢كاتذميَر داواكارييةكة دووبارة بكريَتةوة ،ئةمةش دواي
ضاككردنةوي هؤكارةكاني رةتكردنةوة ،ئةطةر هؤكار ثةيوةنديدار نةبيَت بة قةدةغةي هاتن.
سيَيةم :كؤمثانياكان
 -3ثرِكردنةوةي ئةثليكةيشين تايبةت لة ويَبساييت ظيزةي ئةليكرتؤني.
 -1ماوةي بةسةرضووني ثاسثؤرتي كةسي بياني نابيَت لة ()9مانط كةمرت بيَت.
َطةنامةي طةشت –  ،)Travel Documentلة ريَطاي نويَنةرايةتييةكاني حكومةتي هةريَم
َطراني (بةل
 -3هةل
لة دةرةوة دةتوانن داواي ظيزة بكةن.
 -٢ماوةي ريَطةثيَدان تةنها بؤ( )31رؤذة.
 -5ظيزة تةنها بؤ مةبةسيت سةردان دةدريَت ،و دةبيَت هؤكاري هاتنةكة دياري بكريَت.
 -9ثرِكردنةوة فؤرِمي ذمارة ( )2كة تةنها لة ويَبساييت ظيزةي ئةليكرتؤني دانراوة.
 -7ثيَويستة رسوماتي تايبةت بة ظيزة بدريَت لة رِيَطاي ويَبساييت ظيزةي ئةليكرتؤني.
 -٢ثرِكردنةوة فورمي ذمارة ( )33كة تايبةتة بة زانياري كةسي بياني داواكراو لة اليةن خودي كةسي بياني كة
تةنها لة ويَبساييت ظيزةي ئةليكرتؤني دانراوة.
 -9دةبيَت كؤمثانيا فؤرِمي ذمارة ()1٢ي هةبيَت و لةاليةن ليذنةي تايبةمتةند ثةسةند كرابيَت و هاوثيَض
بكريَت.
 -21ثيَويستة طشت فؤرِمةكان بة كؤمثيوتةر ثرِبكريَنةوة.
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 -22لة كاتي نةطةرِانةوةي كةسي بياني و ئةجنام نةداني ريَككارةكاني ثيَداني كارتي نشينطة  ،ئةو كةسةي كة
َيَننامةية بدات بة طةجنينةي هةريَم لة بةرامبةر جيَبةجيَ نةكردني
َيَننامةي داوة ،دةبيَت برِي ثارةي ئةو بةل
بةل
َيَندةر و ئةو اليةنةي
َيَننامةكةي بةثيَي ياسا ،سةرةرِاي ئةجنامداني ريَككارة ياساييةكاني تر كة بةرامبةر بةل
بةل
كة داواي ظيزةي كردووة.
 -21ئةطةر ذمارةي ئةو ظيزانةي بة كؤمثانيا دراون و ئةو كةسانةي كة داخل بوون لة ( )11بيست ظيزة تيَثةرِ
بوو ئةوا سيستةم بة شيَوةيةكي ئؤتؤماتيكي ثيَداني ظيزة بةو كؤمثانياية رِادةطريَت ،و ثيَويستة كؤمثانيا
لةماوةي ( )31رؤذ ضارةنووسي ئةو ظيزانة دياري بكات لة ريَطاي نووسراويَكي فةرمي بؤ بةرِيَوبةرايةتي ظيزة لة
َطةنامانةي كة ثيَويستة بؤ سةملاندني ضارةنووسيان.
وةزارةتي ناوخؤ لةطةلَ هاوثيَض كردني طشت ئةو بةل
 -23لةكاتي رةتكردنةوةي ظيزة دةكريَت دواي ( )1٢كاتذميَر داواكارييةكة دووبارة بكريَتةوة دواي ضاككردنةوي
هؤكارةكاني رةتكردنةوة ئةطةر هؤكار ثةيوةنديدار نةبيَت بة قةدةغةي هاتن.
ضوارةم:كؤمثانيا طةشتيارييةكان
 -2ثرِكردنةوةي ئةثليكةيشين تايبةت لة ويَبساييت ظيزةي ئةليكرتؤني.
 -7أ -ماوةي بةسةرضووني ثاسثؤرتي كةسي بياني نابيَت لة ( )9مانط كةمرت بيَت.
َطةنامةي سةفةر ،)Travel Document -لة ريَطاي نويَنةرايةتييةكاني حكومةتي هةريَم لة
َطراني (بةل
ب -هةل
دةرةوة دةتوانن داواي ظيزة بكةن.
 -3ماوةي ريَطةثيَدان تةنها بؤ ( )31رِؤذة.
 -٢ظيزة تةنها بؤ مةبةسيت طةشتوطوزار دةدريَت.
َيَننامةي تايبةت بة كؤمثانياكان بة فؤرِمي ذمارة ( )7كة تةنها لة ويَبساييت ظيزةي
 -5ثرِكردنةوةي بةل
ئةليكرتؤني دانراوة.
 -9ثيَويستة ثيَش كؤتايي هاتين ماوةي ريَطةثيَدان كةسي بياني بطةرِيَتةوة وآلتي خؤي ،بة ثيَضةوانةوة
كؤمثانياي داواكار رِووبةرِووي طرفيت ياسايي و دارايي دةبيَتةوة.
 -7ثيَويستة رسوماتي تايبةت بة ظيزة بدريَت لة رِيَطاي ويَبساييت ظيزةي ئةليكرتؤني .
 -٢ثرِكردنةوة و واذؤكردني فؤرِمي ذمارة ( )33كة تايبةتة بة زانياري كةسي بياني داواكراو لة اليةن خودي
كةسي بياني لة ويَبساييت ظيزةي ئةليكرتؤني دانراوة.
 -9دةبيَت كؤمثانيا فؤرِمي ذمارة ()1٢ي هةبيَت و لةاليةن ليذنةي تايبةمتةند ثةسةندكرابيَت و هاوثيَض بكريَت.
 -21ئةطةر ذمارةي ئةو ظيزانةي بة كؤمثانيا دراون و ئةو كةسانةي كة داخل بوون لة ( )٢1ضل ظيزة تيَثةرِ
بوو ئةوا سيستةم بة شيَوةيةكي ئؤتؤماتيكي ثيَداني ظيزة بةو كؤمثانياية رِادةطريَت ،و ثيَويستة كؤمثانيا لة
ماوةي ( )31رؤذ ضارةنووسي ئةو ظيزانة دياري بكات لة ريَطاي نووسراويَكي فةرمي بؤ بةريَوبةرايةتي ظيزة
َطةنامانةي كة ثيَويستة بؤ سةملاندني ضارةنووسيان.
لة وةزارةتي ناوخؤ لةطةل هاوثيَض كردني طشت ئةو بةل
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 -22ثيَويستة طشت فؤرِمةكان بة كؤمثيوتةر ثرِبكريَنةوة.
 -21لة كاتي نةطةرِانةوةي كةسي بياني بؤ وآلتي خؤي و ئةجنام نةداني ريَككارةكاني ثيَداني كارتي نشينطه،
َيَننامةية بدات بة طةجنينةي هةريَم لة بةرامبةر
َيَننامةي داوة ،دةبيَت برِي ثارةي ئةو بةل
ئةو كةسةي كة بةل
َيَننامةكةي بةثيَي ياسا ،سةرةرِاي ئةجنامداني ريَككارة ياساييةكاني تر كة بةرامبةر
جيَبةجيَ نةكردني بةل
َيَندةر و ئةو اليةنةي كة داواي ظيزةي كردووة.
بةل
 -23لةكاتي رةتكردنةوةي ظيزة دةكريَت دواي ( )1٢كاتذميَر داواكارييةكة دووبارة بكريَتةوة دواي ضاككردنةوي
هؤكارةكاني رةتكردنةوة ئةطةر هؤكار ثةيوةنديدار نةبيَت بة قةدةغةي هاتن.
ثيَنجةم :ريَكخراوةكاني) (LOCAL NGO
 -2ثرِكردنةوةي ئةثليكةيشين تايبةت لة ويَبساييت ظيزةي ئةليكرتؤني.
 -7أ -ماوةي بةسةرضووني ثاسثؤرتي كةسي بياني نابيَت لة ( )9مانط كةمرت بيَت.
َطةنامةي طةشت –  ،)Travel Documentلة ريَطاي نويَنةرايةتييةكاني حكومةتي
َطراني (بةل
ب -هةل
هةريَم لة دةرةوة دةتوانن داواي ظيزة بكةن.
ج -ماوةي ريَطةثيَدان تةنها بؤ ( )31رؤذة.
َةتي دامةزراندني تايبةت بة ريَكخراو هاوثيَض بكريَت.
 -3مؤل
 -٢لة كاتي نةطةرِانةوةي كةسي بياني بؤ وآلتي خؤي و ئةجنام نةداني ريَككارةكاني ثيَداني كارتي نشينطه ،ئةو
َيَننامةية بدات بة طةجنينةي هةريَم لة بةرامبةر
َيَننامةي داوة ،دةبيَت برِي ثارةي ئةو بةل
كةسةي كة بةل
َيَننامةكةي بةثيَي ياسا ،سةرةرِاي ئةجنامداني ريَككارة ياساييةكاني تر كة بةرامبةر
جيَبةجيَ نةكردني بةل
َيَندةر و ئةو اليةنةي كة داواي ظيزةي كردووة.
بةل
 -5ثيَويستة رسوماتي تايبةت بة ظيزة بدريَت لة رِيَطاي ويَبساييت ظيزةي ئةليكرتؤني .
 -9ثرِكردنةوةي فؤرِمي ذمارة ( )29تايبةت به زانياري كةسي داواكاري ظيزةي بؤ دةكريَت كة تةنها لة
ويَبساييت ظيزةي ئةليكرتؤني دانراوة.
 -7ثرِكردنةوةي فؤرِمي ذمارة (  ) 9كة تةنها لة ويَبساييت ظيزةي ئةليكرتؤني دانراوة
 -٢دةبيَت ريَكخراوةكة فؤرِمي ذمارة ( )3٢ي هةبيَت و لةاليةن ليذنةي تايبةمتةند ثةسةند كرابيَت و هاوثيَض
بكريَت.
 -9ئةطةر ذمارةي ئةو ظيزانةي بة ريَكخراوةكان دراون و ئةو كةسانةي كة داخل بوون لة ( )25ثازدة ظيزة
تيَثةرِ بوو ئةوا سيستةم بة شيوةيةكي ئؤتؤماتيكي ثيَداني ظيزة بةو ريَكخراوة رِادةطريَت ،وثيَويستة
ريَكخراوةكة لة ماوةي ( )31رؤذ ضارةنووسي ئةو ظيزانة دياري بكات لة ريَطاي نووسراويَكي فةرمي بؤ
َطةنامانةي كة ثيَويستة بؤ
بةريَوبةرايةتي ظيزة لة وةزارةتي ناوخؤ لةطةل هاوثيَض كردني طشت ئةو بةل
سةملاندني ضارةنووسيان.
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 -21ثيَويستة طشت فؤرِمةكان بة كؤمثيوتةر ثرِبكريَنةوة.
 -22لةكاتي رِةتكردنةوةي ظيزة دةتوانريَت دواي ( )1٢كاتذميَر داواكارييةكة دووبارة بكريَتةوة دواي
ضاككردنةوةي هؤكارةكاني رةتكردنةوةكة ،ئةطةر هؤكار ثةيوةنديدار نةبيَت بة قةدةغةي هاتن.
َةتييةكان () INTERNATIONAL NGO
شةشةم :ريَكخراوة نيَودةول
 -2ثرِكردنةوةي ئةثليكةيشين تايبةت لة ويَبساييت ظيزةي ئةليكرتؤني.
 -1أ -ماوةي بةسةرضووني ثاسثؤرتي كةسي بياني نابيَت لة ( )9مانط كةمرت بيَت.
َطةنامةي طةشت –  ،)Travel Documentلة ريَطاي نويَنةرايةتييةكاني حكومةتي هةريَم
َطراني (بةل
ب -هةل
لة دةرةوة دةتوانن داواي ظيزة بكةن.
 -3ماوةي ريَطةثيَدان تةنها بؤ ( )31تا ( )395رؤذة.
َةتي تؤماركردني تايبةت بة ريَكخراولة هةريَم هاوثيَض بكريَت.
 -٢مؤل
 -5ئةطةر ماوةي ريَطةثيَدانةكة ( 31تا  ) 211رؤذ بيَت  ،ثيَويستة ثيَش كؤتايي هاتين ماوةي ريَطةثيَدان
كةسي بياني بطةرِيَتةوة وآلتي خؤي يان كاري ياسايي نشينطةي بؤ ئةجنام بدريَت بةثيَي ريَنماييةكان ،بة
ثيَضةوانةوة ريَكخراوي داواكار رِووبةرِووي طرفيت ياسايي دةبيَتةوة.
 -9ثيَويستة رسوماتي تايبةت بة ظيزة بدريَت لة رِيَطاي ويَبساييت ظيزةي ئةليكرتؤني.
 -7ثرِكردنةوةي فؤرِمي ذمارة (  ) 9كة تةنها لة ويَبساييت ظيزةي ئةليكرتؤني دانراوة.
 -٢ثرِكردنةوةي فؤرِمي ذمارة( )29تايبةت به زانياري كةسي داواكاري ظيزةي بؤ دةكريَت كة تةنها لة
ويَبساييت ظيزةي ئةليكرتؤني دانراوة.
 -9دةبيَت ريَكخراوةكة فؤرِمي ذمارة ( )3٢ي هةبيَت و لةاليةن ليذنةي تايبةمتةند ثةسةند كرابيَت و هاوثيَض
بكريَت تةنها بؤ ئةو ريَكخراوانةي ئةم فؤرمة دةيانطريَتةوة.
 -21ئةطةر ذمارةي ئةو ظيزانةي بة ريَكخراوةكان دراون و ئةو كةسانةي كة داخل بوون لة( )25ثازدة ظيزة
تيَثةرِ بوو ئةوا سيستةم بة شيوةيةكي ئؤتؤماتيكي ثيَداني ظيزة بةو ريَكخراوة رِادةطريَت ،وة ثيَويستة
ريَكخراو لة ماوةي( )31رؤذ ضارةنووسي ئةو ظيزانة دياري بكات لة ريَطاي نووسراويَكي فةرمي بؤ
َطةنامانةي كة ثيَويستة بؤ
بةريَوبةرايةتي ظيزة لة وةزارةتي ناوخؤ لةطةلَ هاوثيَض كردني طشت ئةو بةل
سةملاندني ضارةنووسيان.
 -22ثيَويستة طشت فؤرِمةكان بة كؤمثيوتةر ثرِبكريَنةوة
 -21لةكاتي رِةتكردنةوةي ظيزة دةكريَت دواي ( )1٢كاتذميَر داواكارييةكة دووبارة بكريَتةوة دواي
ضاككردنةوةي هؤكارةكاني رةتكردنةوةكة ،ئةطةر هؤكار ثةيوةنديدار نةبيَت بة قةدةغةي هاتن.
حةوتةم :ريَكخراوةكاني نةتةوةيةكطرتووةكان ()UN
 -3ثرِكردنةوةي ئةثليكةيشين تايبةت لة ويَبساييت ظيزةي ئةليكرتؤني.
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 -1ماوةي بةسةرضووني ثاسثؤرتي كةسي بياني نابيَت لة ( )9مانط كةمرت بيَت.
 -3ماوةي ريَطةثيَدان لة()31رؤذ دةدريَت تا()395رؤذ.
 -٢ثرِكردنةوةي فؤرِمي ذمارة ( )2٢تايبةت بة زانياري كةسي داواكاري ظيزةي بؤ دةكريَت كة تةنها لة
ويَبساييت ظيزةي ئةليكرتؤني دانراوة.
 -5ثيَويستة ثيَش كؤتايي ماوةي ريَطةثيَدان كةسي بياني بطةرِيَتةوة وآلتي خؤي يان كاري ياسايي نشينطةي بؤ
ئةجنام بدريَت بةثيَي ريَنماييةكان ئةطةر ماوةي ريَطةثيَدانةكة لة ( )2٢1رؤذ زياتر بيَت ،بةآلم ئةطةر ماوةي
َي طةيشتين ثيَ دةدريَت.
ريَطةثيَدانةكة لة ( )31رؤذ زياتر بوو تا ( )211رؤذ ئةوا كارتي هةوال
 -9ظيَزة بة كارمةند و ميوانة فةرمييةكاني ريَكخراوة كاني  UNبةبيَ بةرامبةر دةدريَت.
 -7ثيَويستة طشت فؤرِمةكان بة كؤمثيوتةر ثرِبكريَنةوة.
 -٢لةكاتي رِةتكردنةوةي ظيزة دةكريَت دواي()1٢كاتذميَر داواكارييةكة دووبارة بكريَتةوة دواي ضاككردنةوي
هؤكارةكاني رةتكردنةوةكة ،ئةطةر هؤكار ثةيوةنديدار نةبيَت بة قةدةغةي هاتن.
هةشتةم :فةرمانطةي ثةيوةندييةكاني دةرةوة
 -2ثرِكردنةوةي ئةثليكةيشين تايبةت لة ويَبساييت ظيزةي ئةليكرتؤني .
 -1ماوةي ريَطةثيَدان تةنها بؤ ( )31رؤذة.
َطةنامةي طةشيت كةسي بياني نابيَت لة ( )9مانط كةمرت بيَت.
 -3ماوةي بةسةرضووني ثاسثؤرت يان بةل
 -٢أ -ثرِكردنةوةي فؤرِمي ذماره ( )11كة تايبةتة بة زانياري كةسي بياني داواكراو ئةطةر لةاليةن
َطةريية بيانييةكان لةهةريَم داواكرابوو و تةنها لة ويَبساييت ظيزةي ئةليكرتؤني دانراوة.
كونسل
ب -ثرِكردنةوةي فؤرِمي ذماره ( )12كة تايبةتة بة زانياري كةسي بياني داواكراو ئةطةر لةاليةن خودي
فةرمانطةي ثةيوةندييةكان داواكرابوو و تةنها لة ويَبساييت ظيزةي ئةليكرتؤني دانراوة.
ج -ثرِكردنةوةي فؤرِمي ذمارة ( )11كة تايبةتة بة زانياري كةسي بياني داواكراو ئةطةر لةاليةن
نويَنةرايةتييةكاني حكومةتي هةريَم لة دةرةوة داواكرابوو و تةنها لة ويَبساييت ظيزةي ئةليكرتؤني دانراوة.
 -5ثيَويستة رسوماتي تايبةت بة ظيزة بدريَت لة رِيَطاي ويَبساييت ظيزةي ئةليكرتؤني.
 -9ثيَويستة طشت فؤرِمةكان بة كؤمثيوتةر ثرِبكريَنةوة.
 -7لةكاتي رِةتكردنةوةي ظيزة دةكريَت دواي ( )1٢كاتذميَر داواكارييةكة دووبارة بكريَتةوة دواي
ضاككردنةوةي هؤكارةكاني رةتكردنةوةكة ،ئةطةر هؤكار ثةيوةنديدار نةبيَت بة قةدةغةي هاتن.
نؤيةم :فةرمانطة حكومييةكان
 -3ثرِكردنةوةي ئةثليكةيشين تايبةت لةويَبساييت ظيزةي ئةليكرتؤني.
 -1ماوةي بةسةرضووني ثاسثؤرتي كةسي بياني نابيَت لة ( )9مانط كةمرت بيَت.
َطةنامةي طةشت –  ،)Travel Documentلة ريَطاي نويَنةرايةتييةكاني حكومةتي هةريَم
َطراني (بةل
 -3هةل
لة دةرةوة دةتوانن داواي ظيزة بكةن.
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 -٢ثرِكردنةوةي فؤرِمي ذمارة (13و )17كة تةنها لة ويَبساييت ظيزةي ئةليكرتؤني دانراوة.
 -5داواكردني ظيزة بؤ كةسي بياني تةنها بؤ كاري فةرمي فةرمانطةي حكومي داواكار دةبيَت ونابيَت ظيزة بة
َةتي بةم شيَوةية رووبدات ئةوا طشت
ناوي فةرمانطةي حكومي بؤ مةبةسيت تر داوابكريَت ،وئةطةر حال
بةرثرسيارييةتي ئةم كارة دةكةويَتة ئةستؤي سةرؤكي فةرمانطة.
 -9ثيَويستة رسوماتي تايبةت بة ظيزة بدريَت لة رِيَطاي بارِكؤدي تايبةت لةم سيستةمة دةدريَت.
 -7ثيَويستة طشت فؤرِمةكان بة كؤمثيوتةر داخل بكريَت.
 -٢لةكاتي رِةتكردنةوةي ظيزة دةكريَت دواي ( )1٢كاتذميَر داواكارييةكة دووبارة بكريَتةوة دواي ضاككردنةوةي
هؤكارةكاني رةتكردنةوة ئةطةر هؤكار ثةيوةنديدار نةبيَت بة قةدةغةي هاتن.
كارتي هةوالَي طةيشنت
ماددةي (-:)31

َي طةيشنت لةاليةن بةرِيَوةبةرايةتييةكاني نشينطة دةدريَت بة كةسي بياني كة ظيزةي مانةوةي ثيَ
-3كارتي هةوال
دراوة كة ماوةكةي لة يةك سالَ كةمرت نيية.
َي طةيشنت بؤماوةي ( )1مانط دةدريَت بةمةبةسيت ثيَداني دةرفةت بة كةسي بياني بؤ تةواو
-7كارتي هةوال
كردني رِيَكارةكاني دةركردني كارتي نشينطة.
َي
َيَت بة ثيَضةوانةوة لة خال
َي طةيشنت عيَراق جيَبهيَل
-3نابيَ كةسي بياني لة ماوةي وةرطرتين كارتي هةوال
َدةوةشيَتةوة.
َي طةيشنت ليَ وةردةطرييَتةوة و ظيزةي مانةوةي هةل
سنووري كارتي هةوال
َي طةيشتنيان بؤ رِيَك ناخريَت و دةبيَت
-٢ئةو بيانييانةي كة نشينطةيان بؤ ( )9كةمرت وةرطرتوة كارتي هةوال
لةماوةي ( )25رؤذدا ريَككارةكاني وةرطرتين كارتي نشينطة دةست ثيَ بكات و لة ماوةي ( )2مانط تةواوي
َدةوةشيَندريَتةوه و ديثؤرت دةكريَتةوة.
بكات بة ثيَضةوانةوة ظيزةكةي هةل
َي سنووري وةردةطرن بةثيَي ماددةي
َي طةيشنت بؤ ئةو بيانييانة ريَك ناخريَت كة ظيزةي خال
-5كارتي هةوال
(ضوارةم) برِطةي (ثيَنجةم )2/ي ئةم بةيانة.
طواستنةوةي دؤسيةي كةسي بياني
ماددةي (-:)33

يةكةم :طواستنةوةي دؤسيةي تايبةت بة هاووآلتي بياني لة بةرِيَوةبةرايةتييةكي نشينطة بؤ يةكيَكي تر بة
رةزامةندي بةريَوبةري هةردوو نشينطةي كة دؤسيةكةي ليَ وة بؤ دةطوازريَتةوة.
دووةم :طواستنةوةي دؤسية تةنها بؤ ئةو بيانييانة دةكريَت كة نشينطةيان هةية كة لة ( )9مانط كةمرت نةبيَت
و طريَبةسيت كاريان هةية.
سيَيةم :طواستنةوةي دؤسية بةم مةرجانةي خوارةوة دةكريَت.
 -2ثيَشكةش كردني داواكارييةك بؤ ئةو بةرِيَوةبةرايةتيية نشينطةيةي كة دةيةويَت طواستنةوةي دؤسيةي بؤ
بكات.
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 -1دةبيَت كارتي نشينطةي بةسةر نةضوو بيَت.
 -3رِةزامةندي نووسراوي خاوةن كاري ثيَشوو لةسةر طؤرِيين شويَين كاري كريَكار ئةطةر طريَبةسيت كاري
ماوةكةي بةسةرنةضوو بيَت.
 -٢ثيَشكةش كردني طريَبةسيت كاري نويَ.
 -5ثيَويستة رِسوماتي دياري كراو لة ماددةي ( هةذدةيةم) بدريَت.
 -9بةريَوبةرايةتي نشينطةي كة دؤسيةكةي بؤ دةطوازريَتةوة لة كاتي جيَبةجيَكردني طشت مةرجةكان
نووسراويَك ئارِاستةي ئةو بةرِيَوةبةرايةتيية دةكات كة دؤسيةكةي ليَ تؤمار كراوة بةمةبةسيت ناردني دؤسيةكة
و دةبيَت ويَنةيةكي دؤسيةكةي لة ئةرشيفي بةرِيَوةبةرايةتي دؤسيةكةي ليَ طوازراوةتةوة مبيَنيَت.
ضوارةم :طواستنةوةي دؤسية بؤ خاوةن كار يان كؤمثانيا يان ثرِؤذةي وةبةرهيَنان دةكريَت بةمةرجيَك
كؤمثانياكةي يان ثرِؤذةكةي طواسرتابيَتةوة بؤ ئةو ثاريَزطايةي كة داواي طواستنةوةي دؤسيةي بؤ دةكات يان
لقيَكي ليَ كرابيَتةوة بة ثشتطريي اليةني حكومي ثةيوةنديدار.
ثيَنجةم :ئةو بةرِيَوةبةرايةتييةي كة دؤسيةي ليَ دةطوازريَتةوة دؤسيةي كةسي بياني رِةوانةي بةريَوبةرايةتي بؤ
دةطوازريَتةوة ناكات ئةطةر طشت مةرجةكاني طواستنةوةي دؤسيةي جيَبةجيَ نةكرا بوو.
شةشةم :فةرمانيَكي كارطيَري بة طواستنةوةي دؤسيةي لةو بةريَوبةرايةتييةي كة دؤسيةكةي ليَ دةطوازريَتةوة
دةردةكريَت و ويَنةيةكي فةرمانةكة دةدريَت بة هةردوو بةريَوبةرايةتي كاري هةردوو ثاريَزطا كة دؤسيةكةي ليَ و
بؤ دةطوازريَتةوة بة مةبةست ئاطاداري و ئةجنام داني كاري ثيَويست.
َيَكدا تةنها يةك جار ئةجنام دةدريَت.
حةوتةم :طواستنةوةي دؤسية لةسال
هةشتةم :ئةطةر بيانييةك دؤسيةي نشينطةي لة بةرِيَوةبةرايةتييةكي نشينطةي ثاريَزطايةك بوو و دواتر طةرِايةوة
وآلتي خؤي .دواي بةسةرضووني نشينطةي ثيَشووي بة ظيزايةكي نويَ هاتةوة كوردستان و داواي وةرطرتين
نشينطةي كرد ،لة بةرِيَوةبةرايةتييةكي نشينطةي هةر ثاريَزطايةك ،ثيَويست بة طواستنةوةي دؤسية و
وةرطرتنةوةي ناسنامةي بةسةرضووي نشينطةي ثيَشووتري ناكات ،تةنيا ثيَداويستييةكاني وةرطرتين نشينطةي
تازة داوا دةكريَت.
َةتييةكان و ريَكخراوي
نؤيةم :ئةم ماددةية كارمةندي ريَكخراوي نةتةوة يةكطرتووةكان و ريَكخراوة نيودةول
َطاي مةدةني و كومثانياكاني كةرتي نةوت ناطريَتةوة.
كومةل
داناني كةسي سروشيت يان معنوي لة ليسيت رِةش يان قةدةغة ودوورخستنةوة (ديثؤرت كردن).
ماددةي (-:)37

يةكةم :كةسي سروشيت يان مةعنةوي دةخريَتة ليسيت رِةش ئةطةر سةرثيَضي رِيَنماييةكاني ظيزة يان نشينطة
يان ريَنماييةكاني تايبةت بة كريَكاراني بياني بكات يان هةر ياسايةكي تايبةت بة ظيزة يان نشينطة يان
كاركردن يان ئةطةر مةترسي دروست بكات لةسةرتةندروسيت يان ئاسايشي هةريَم.
دووةم :ئةطةر سةرثيَضيكار كةسي سروشيت بياني بيَت ئةوا دوور دةخريَتةوه ودةخريَتة ليسيت قةدةغة.
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سيَيةم :ئةطةر سةرثيَضيكار كةسي مةعنةوي بيَت ئةوا ثاش خستنة ناو ليسيت رةش طشت داواكارييةكاني
تايبةت بة ظيزة يان نشينطةي رادةطرييَت.
ضوارةم:

 -2خستنة ناو ليسيت رِةش يان قةدةغة يان دةرهيَناني يان ديثؤرت كردنةوة تةنها لة دةسةآلتي وةزيرة و
دةبيَت اليةني داواكار لة رِيَطاي بةرِيَوةبةرايةتي طشيت رِةطةزنامة داواكاري خستنة ناو ليسيت رةش يان
ديثؤرت كردن بؤ وةزارةتي ناوخؤ  /بةرِيَوةبةرايةتي طشيت ديوان /بةرِيَوةبةرايةتي ظيزة بةرز بكاتةوة و
َطةنامةي تايبةت بة سةرثيَضييةكاني لة طةل دؤسيةي كةسي بياني هاوثيَض بكريَت.
طشت بةل
 -1ئةطةر ديثؤرت كردنةكة بة برِياري دادطاي تايبةمتةند بوو ئةوا دةقي برِياري كؤتايي دادطا رةوانةي وةزارةتي
ناوخؤ دةكريَت بة مةبةسيت دةركردني فةرماني وةزاري.
 -3ئةطةر هؤكاري مةترسيداري كةسي بياني تةندروسيت يان ئةمين بيَت ئةوا رِاستةوخؤ لةاليةن
بةريَوبةراييةتييةكاني نشينطة ديثؤرت دةكريَنةوة بة برياري بةريَوةبةر ،دواتر نووسراو بؤ وةزارةت دةكريَت
بةمةبةسيت خستنة ناو ليسيت قةدةغة.
َينةوة لة كةيسةكاني سةرثيَضي كردني ياساو ريَنماييةكان لة اليةن ليذنة الوةكييةكاني
ثيَنجةم :ليَكول
بةرةنطاربوونةوةي بازرطاني كردن بةمرؤظـ لة ثاريَزطاكان دةكريَت.
َةكة بة فةرماني وةزاري و
َيَك كةمرت نابيَت ،و دواي سال
شةشةم :خستنة ناو ليسيت رِةش يان قةدةغة لة سال
بةثيَي داواكاري الدةبريَت ئةطةر هؤكاري خستنة ناو ليسيت رةش يان قةدةغة ضارةسةر كرابيَت.
َةكاني ظيزة و نشينطةي
حةوتةم :ئةطةر كةسي سروشيت يان معنوي خراية ناو ليسيت رةش  ،طشت مامةل
َدةوةشيَتةوة،
رِادةطرييَت تا هيَنانة دةرةوةي لة ليسيت رةش ،و ئةو مامةآلنةي لة ثرِؤسةي جيَبةجيَ كردندان هةل
َةي ظيزة و نشينطةي بةسثؤنسةري كةسيَكي سروشيت يان مةعنةوي تر ئةجنام
و دةكريَت كةسي بياني مامةل
بدات.
دةستةبةري (كفالة) كةسي بياني
ماددةي (-:)31

يةكةم :هاووآلتي بياني دةستةبةر دةكريَت لة اليةن هاوآلتييةكي عيَراقي بة مةبةسيت وةرطرتين ظيزة يان
نشينطة بةم مةرجانةي خوارةوة :
 -2دةبيَت دةستةبةر عيَراقي بيَت و كارتي زانياري ئةو ثاريَزطايةي هةبيَت كة دةستةبةري كةسي بياني ليَ
دةكات.
 -1نابيَت دةستةبةر كارمةندي هيَزةكاني ئاسايشي ناوخؤ بيَت يان ثيَشمةرطة بيَت يان كارمةندي ئاسايش بيَت.
 -3نابيَت دةستةبةري بةرامبةر برِيَك ثارة بيَت يان هةرشتيَك يان ئيمتيازيَكي تر.
 -٢ثرِكردنةوةي فؤرِمي دةستةبةري ذمارة ( )35وثةسةند كردني.
دووةم :هاووآلتي بياني يان دةستةبةر دةتوانيَت داواي طؤرِيين دةستةبةري بكات بةم مةرجانةي خوارةوة:
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 -2ثيَشكةش كردني داواكارييةك بؤ بةرِيَوةبةرايةتي نشينطةي تايبةمتةند.
 -7دةبيَت هاووآلتي بياني كارتي نشينطةي هةبيَت كة لة ( )9مانط كةمرت نةبيَت.
 -3ئامادةبووني كةسي بياني و دةستةبةري كؤن و نويَ لة بةرِيَوةبةرايةتي نشينطة.
َي (يةكةمي) ئةم ماددةية.
 -٢جيَبةجيَكردني طشت برِطةكاني خال
سيَيةم :لة كاتي طؤرِيين دةستةبةري كةسي بياني طشت بةرثرسيارييةتي دةستةبةري دةكةويَتة ئةستؤي
دةستةبةري نويَ.
ضوارةم :لة كاتي داواكردني طؤرِيين دةستةبةر ئةطةر هاووآلتي بياني نةيتواني دةستةبةريَكي نويَ ئامادة بكات
َدةوةشيَتةوة و دوور دةخريَتةوة.
ئةوا نشينطةي هةل
ثيَنجةم :ئةو كؤمثانيايانةي كة فؤرِمي ذمارة ( )1٢يان ثةسةند كراوة ،ياخود هةآلويَر (استثناء) كراون لةو
فؤرِمة ،بةريَوبةري ريَطةثيَدراوي كؤمثانيا ،عيَراقي بيَت يا بياني ،ثيَويستة كؤمثانيا فؤرِمي ذمارة ()37
ثرِبكاتةوة.
مةرج و ريَككارةكاني ثيَداني نشينطة بة كةسي بياني
ماددةي (-:)31

يةكةم :نيشينطة بة كةسي بياني دةدريَت بةم مةرجانةي خوارةوة :
 -3ثيَشكةشكةش كردني داواكارييةك لة اليةن نويَنةري اليةني داواكار ئةوانةي لة ماددةي (حةوتةم /برطةي
يةكةم) ئاماذةيان ثيَ دراوة.
ثيَشكةش كردني طريَبةسيت كاركردن وةدةستةبةري كومةآليةتي ئةطةر كةسي بياني كريَكار بيَت.
-7
-3ثيَشكةش كردني طريَبةسيت كاركردن لة ريَكخراوي  LOCAL NGOئةطةر نشينطة بةمةبةسيت كاركردن لة
ريَكخراو بيَت.
 -٢ئةجنام داني ثشكنيين خويَن بؤ نةخؤشيية طوازراوةكان و درمةكان ودةرضوون لةو ثشكنينة.
 -5الري نةبووني اليةني ئاسايش.
 -9ثشتطريي نيشتةجيَبوون ئةطةر سثؤنسةرةكة كةسي سروشيت بوو .
 -7ظيزة لةاليةن ض اليةنيَكي داواكار وةرطريا بيَت ،ثيَويستة هةمان اليةن كاري نشينطةي بؤ ئةجنام بدات،
جطة لة ثاريَزةر و كؤمثانياكاني بةدواداضووني كاروباري نشينطةي بيانيان ئةطةر خؤيان اليةني داواكار بن
دةتوانن ريَككارةكاني نشينطة لةسةر ناوي اليةنيَكي تر ئةجنام بدات بة مةرجيَك خؤيان ريَكارةكاني نشينطةي
بؤ ئةجنام بدات.
 -٢دةستةبةري كةسي (فؤرِمي ذمارة  ،)35دةستةبةري كؤمثانيا (فؤرِمي ذمارة  )37يان دةستةبةري
ريَكخراوي  LOCAL NGOفؤرِمي ذمارة ( )3٢ثرِ دةكةنةوة و ثةسةند بكريَت.
َيَننامةي كؤمثانيا ذمارة ( )39ئةطةر ظيزةي سةردان طؤرِدرا
 -9ثرِكردنةوةي فؤرِمي كةسي ذمارة ( )39يان بةل
بؤ نشينطة.
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َطةنامة ثيَويستةكاني بةيةكطةياندني خيَزان ئةوانةي لة ماددةي (ضوارةم برطةي ضوارةم )
 -21طشت بةل
ئاماذةيان ثيَدراوة ئةطةر نشينطة بةمةبةسيت بةيةططةياندني خيَزان بيَت.
َطةنامة ثيَويستةكاني كة لة ماددةي (ضوارةم برِطةي سيَيةم ) ئاماذةيان ثيَ دراوة ئةطةر نشينطة
 -22طشت بةل
بة مةبةسيت خويَندن بيَت.
َطةنامة ثيَويستةكاني كة لة ماددةي (ضوارةم برِطةي /حةوتةم  ،هةشتةم) ئاماذةيان ث َي دراوة
 -21طشت بةل
ئةطةر نشينطة بة مةبةسيت كاري ريَكخراوةيي بيَت.
 -23داني طشت رسومات و سزاكاني كة لةم بةيانة دياري كراوة.
َطةنامانة -:
 -2٢هاوثيَض كردني ئةم بةل
أ -كؤثي رةنطاو رِةنطي ثاسثؤرتي كةسي بياني.
َي سنووري نةهاتبيَت.
ب -كؤثي ظيزةي ئةليكرتؤني ئةطةر بة ظيزةي خال
َطةنامةكاني دةستةبةر
ج )9( -ويَنةي رِةنطاورِةنطي كةسي بياني قةبارة (3و )٢سم .كؤثي رِةنطاورِةنطي بةل
(رِةطةزنامة  ،ناسنامةي باري شارستاني يان كارتي نيشتماني  ،ناسنامةي نويَنةر  ،ناسنامةي ثاريَزةر ،ثةرِاوي
كؤمثانياي سثؤنسةر )
دووةم:

 -2سيستةميَكي موديَرن لة طشت بةريَوةبةرايةتييةكاني نشينطة دادةمةزريَت بؤ داواكردني نيشينطة بؤ كةسي
بياني لةريَطاي ويَبسايتيَكي ئةليكرتؤني بة شيَوازي ( )ON LINEو دةبةسرتيَتةوة بة وةزارةتي ناوخؤ .
 -1ثيَويستة طشت ئةواليةنانةي كة لة مادةي (حةوتةم برِطةي يةكةم /أ)  ،ئاماذةيان ثيَ دراوة و كؤمثانياكاني
بواري نةوت تا  1127/21/32كؤدي تايبةت بة سيستةمي نشينطة  ))ONLINEوة ربطرن لة وةزارةتي
ناوخؤ بةثيَي ئةو ريَككارانةي كة لة ويَبسايتةكة رِادةطةيةنريَت .
 -3كؤمثانياكاني دةسيت كار ناتوانن نشينطة لة سةر ناوي كؤمثانياكةيان بؤ كةسي بياني وةرطرن و كؤدي
نشينطةي (  ) ON LINEيان ثيَ نادريَت .
 -٢كؤمثانياكاني بةدواداضووني كاروباري نشينطةي بيانيان ناتوانن نشينطة بؤ كةسي بياني لةسةر سثؤنسةري
كؤمثانياي خؤيان وةربطرن.
 -5سيستةمي كاري تايبةت بة ثيَداني نشينطة لة طشت بةريَوةبةرايةتييةكاني نشينطة يةك دةخريَن و ثيَويستة
بة يةك شيَواز كار بكةن .
 -9ثيَويستة طشت ئةو اليةنانةي فؤرمي ذمارة ( )1٢و ذمارة ( )3٢دةيانطريَتةوة تا 1127 /21/32
َةكانيان
فؤرمةكانيان ثرِ بكةنةوة و لةاليةن ليَذنةي تايبةمتةند ثةسةند بكريَت ،وة تا ئةو ريَكةوتة طشت مامةل
جيَبةجيَ دةكريَت.
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هةلَوةشاندنةوةي ظيزة و كارتي نشينطة
ماددةي (-:)35

َدةوةشيَتةوة بةم مةرجانةي خوارةوة :
يةكةم :ظيزةي سةردان يان مانةوة هةل
 -3لةسةر داواكاري كةسي بياني يان نويَنةري ياسايي يان اليةني داواكار.
 -1دةبيَت كةسي بياني ظيزةكةي بةكار نةهيَنا بيَت.
َةتانةي خوارةوة :
َدةوةشيَتةوة لةم حال
دووةم :نشينطةي هاووآلتي بياني هةل
 -2ثيَشكةش كردني داواكارييةك لة اليةن خودي هاووآلتي بياني.
ئةجنامداني سةرثيَضييةك و داناني ناوي لة ليسيت رِةش بة ثيَي ماددةي (دوانزةيةم)ي ئةم بةيانة.
-1
 -3ئةطةر يةكيَك لة مةرجةكاني ثيَداني نشينطةي لة دةست بدات.
 -٢ئةطةر مةترسي هةبيَت لة سةر تةندروسيت يان ئاسايشي هةريَم.
كؤتايي هاتين طريَبةسيت كاركردن
ماددةي (-:)36

يةكةم :ئةو كةسة بيانييةي طريَبةسيت كاركردني كؤتايي ثيَ ديَت لةطةلَ خاوةن كار دةتوانيَت داواي نويَ
كردنةوةي كارتي نشينطة بكات بةمةرجيَك طريَبةستيَكي نويَي ئاسايي كاركردني ثيَشكةش بة بةرِيَوةبةرايةتي
نشينطة بكات لة هةريَم.
دووةم:

 -2ثرِكردنةوةي فؤرِمي ذمارة ()39يان ()39كة تيَيدا دةبيَت خاوةن كاري نويَ بةَليَن بدات لةماوةي شةش
َةتي كاركردن لةوةزارةتي كارو كاروباري كؤمةآليةتي وةربطريَت بؤ كريَكارة بيانييةكة ،و دةستةبةري
مانط مول
كومةآليةتي بكات.
 -1ئةطةر خاوةن كار برطةي ( )2سةرةوةي جيَ بةجيَ نةكرد ئةوا نشينطةي كةسي بياني دواي كؤتايي هاتين
دووبارة نويَ ناكريَتةوة وخاوةن كارو ئةو برِة ثارةيةي كة كة لة ماددةي (هةذدةيةم) دياري كراوة وةك سزا
دةبيَت بيبذيَريَت.
سيَيةم :دةبيَت خاوةن كاري ثيَشوو ثيَش كؤتايي هاتين طريَبةستةكة بة يةك مانط ئامادة بيَت لة
بةرِيَوةبةرايةتي نشينطةي تايبةمتةند بؤ تؤماركردني هةر مافيَك ئةطةر لة ئةستؤي كريَكاري بياني مابيَت
بةثيَضةوانةوة ناتوانيَت ريَطر بيَت لة نويَكردنةوةي نشينطةي كةسي بياني.
ضوارةم :لةكاتي تؤماركردني هةر سكاآليةك لةاليةن خاوةن كاري ثيَشوو لة ماوةي برِطةي (سيَيةم)ي سةرةوة،
بةريَوبةرايةتي نشينطة كيَشةكة رةوانةي بةرِيَوةبةرايةتي كار دةكات بةمةبةسيت يةكاليي كردنةوةي كيَشةكة
لةاليةن دادطاي كار و نشينطةي كريَكاري بياني نويَ دةكريَتةوة تا كؤتايي هاتين كيَشةكة.
ثيَنجةم :نويَكردنةوةي نشينطة بؤ كةسي بياني كة لة برِطةي يةكةم ئاماذةي ثيَ دراوة ثيَويست بة نووسراوي
ئةستؤ ثاكي خاوةن كاري يةكةم ناكات.
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شةشةم :ئةطةر نشينطةي كةسي بياني كؤتايي ثيَهات و سثؤنسةري خرابيَتة ناو ليسيت رةش  ،ئةوا دةتوانيَت
نشينطةي نويَ بكاتةوة بةسثؤنسةري كةسيَكي سروشيت يان مةعنةوي تر دواي جيَبةجيَ كردني طشت
ريَنماييةكاني نشينطة.
ماددةي (-:)32

ليَذنةكاني بةدواداضوون

يةكةم :ليذنةيةك يان زياتر لة طشت بةرِيَوةبةرايةتييةكاني نشينطة ثيَك ديَت بة مةبةسيت بةدواداضووني
نشينطةي كةساني بياني لة سنووري بةرِيَوةبةرايةتييةكةيان.
دووةم :دةبيَت ئةم ليذنةية بة تةواوي تةرخان بكريَت بؤ ئةو كارةي كة لة برِطةي يةكةم دياري كراوة.
سيَيةم :لةكاتي بةديكردني هةر سةرثيَضييةكي تايبةت بة ريَنماييةكاني ظيزة يان نشينطة دةبيَت بة كؤنوسيَكي
تايبةت ئةم سةرثيَضيية دةست نيشان بكات.
ضوارةم :ليذنةي بةدواداضوون رِاثؤرتي رِؤذانة بةرزدةكاتةوة بؤ بةرِيَوةبةري نشينطة لة سنوري كارةكةي و تيَدا
سةرثيَضي و ثيَشنيارةكان دةست نيشان دةكات.
ثيَنجةم :ئةم ليَذنانة دةبةسرتيَنةوة بة بةشي بةدواداضوون لة بةريَوبةراية تييةكاني نشينطة.
شةشةم :ثيَويستة لة سةر بةرِيَوةبةرايةتي نشينطة رِاثؤرتي مانطانة سةبارةت بة بةدواداضووني ليَذنة بةرز
بكاتةوة بؤ وةزارةت لة ريَطاي بةرِيَوةبةرايةتي طشيت رِةطةزنامةي هةريَم.
حةوتةم :ثيَويستة ليذنةكاني بةداداضوون هةماهةنطي تةواو بكةن لةطةلَ ليذنة الوةكييةكاني بةرةنطاربوونةوةي
بازرطاني كردن بةمرؤظ لة ثاريَزطاكان.
رسومات و سزاكان
ماددةي (-:)31

ئةم برِة ثارانةي خوارةوة لة اليةن بةريَوبةرايةتييةكاني نشينطة وةردةطرييَن و دةخريَتة سةرحسابي
بةريَوبةرايةتييةكانيان -:
يةكةم :رِسومات -:
 )2,111,111( -3يةك مليؤن دينار وةك رسوماتي طؤريين ظيزةي سةردان بؤ نشينطة ،بؤ ئةو كةسة
بيانييانةي كة بؤ هاتنة ناوةوةي هةريَم ،ثيَويستييان بة وةرطرتين ظيزاي ئةليكرتؤني هةية.
 )511,111(-7ثيَنض سةد هةزار دينار وةك رسوماتي طؤرِيين ظيزةي سةردان بؤ نشينطة بؤ ئةو كةسة
َطراني
َي سنووري وةربطرن ،و هةل
بيانييانةي كة لةماددةي (ضوارةم برِطةي ثيَنجةم ،)2/كة دةتوانن ظيزةي خال
رةطةزنامةي سوري ھةمان رسوماتيان لي وةردةطرييَت.
َي
 )211,111(-3سةد هةزار دينار وةك رسوماتي دريَذكردنةوةي ظيزةي سةردان يان طةشتياري يان خال
سنووري يان خويَندن يان بةيةكطةياندني خيَزان تةنها بؤ يةك جاربؤ ماوةي ( )31رؤذ.
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 )15111(-٢بيست و ثيَنج هةزار دينار وةك رسوماتي كارطريي بةرامبةر هةر داواكارييةكي ثيَداني نشينطة
يان نويَ كردنةوة.
 )35111 (-5سي و ثيَنج هةزار دينار وةك رسوماتي ظيزةي دةرضوون.
 )51111(-9ثةجنا هةزار دينار وةك رسوماتي طواستنةوةي دؤسية.
 )21111(-7دةهةزار دينار وةك رسوماتي كارطريي بةرامبةر هةرداواكارييةكي نوسراو ثيَشكةش بة
بةريَوبةرايةتي نشينطة بكريَت.
َي طةيشنت.
 )35111(-٢سي و ثيَنج هةزار دينار وةك رسوماتي دةركردني كارتي هةوال
 )٢1111(-9هةشتا هةزار دينار وةك رسوماتي دةركردني كارتي نشينطة و نويَ كردنةوةي بة هةموو
جؤرةكانيةوة بؤ ماوةي شةش مانط.
 )251111(-21سةدة ثةجنا هةزار دينار وةك رسوماتي دةركردني كارتي نشينطة و نويَ كردنةوةي بة هةموو
جؤرةكانيةوة بؤ ماوةي يةك سالَ.
 )311,111 (-22سيَ سةد هةزار دينار وةك رسوماتي دةركردني كارتي نشينطة و نويَ كردنةوةي بة هةموو
جؤرةكانيةوة بؤ ماوةي دوو سالَ.
 )٢51,111(-21ضوار سةدوو ثةجنا هةزار دينار وةك رسوماتي ثيَداني كارتي نشينطةو نويَ كردنةوةي
بةهةموو جؤرةكانيةوة بؤ ماوةي سيَ سالَ.
 )51111(-23ثةجنا هةزار دينار وةك رسوماتي دةركردني كارتي نشينطة لة بري وونبوو يان تيَكضوون ( بدل
ضائع او تالف).
َي طةيشنت لة بري وونبوو يان تيَك
 )25111(-2٢ثازدة هةزار دينار وةك رسوماتي دةركردني كارتي هةوال
ضوون ( بدل ضائع او تالف).
 )51111 (-25ثةجنا هةزار دينار وةك رسوماتي ثيَداني ثاسثؤرتي تيَثةربوون ( جواز مرور).
 )11111(-29بيست هةزار دينار وةك رسوماتي ثيَداني ظيزةي ضوون يان ضوون وهاتن.
 ) 311,111 (-27سيَ سةد هةزار دينار ساآلنة وةك رسوماتي ئيداري ريَطةثيَداني نويَنةر.
دووةم :سزاكان
 )11111 (-2بيست هةزار دينار وةك سزاي دواكةوتين سةردان يان دواكةوتين نويَ نةكردنةوةي كارتي
نشينطة بؤ هةر رِؤذيَكي دواكةوتن بة ثشووة فةرميةكانيشةوة.
َيَننامةي فؤرمي ذمارة ()39يان
 )511,111(-1ثيَنج سةد هةزار دينار وةك سزاي جيَبةجيَ نةكردني بةل
(.)39
 )211,111 (-3سةد هةزار دينار بؤ هةر سةرثيَضييةكي تر .
سيَيةم :هيض كةسيَكي بياني لة رسومات و سزا داراييةكاني ظيزة و نشينطة نابةخشريَت.
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َي يةكةم و دووةمي ئةم ماددةية كارمةنداني ريَكخراوي نةتةوة يةكطرتووةكان و ئةو
ضوارةم :بةدةر لة خال
َطةرييةكان لة
َي  )9و فةرمانبةراني كونسول
َةتييانةي ماددةي (ضوارةم  /برِطةي حةوتةم  ،خال
ريَكخراوة نيَودةول
طشت رسوماتةكان دةبةخشريَن جطة لة سزا داراييةكان.
مؤري هاتنةذوورةوة
ماددةي (-:)39

 -3مؤريَكي تايبةت بة هاتنة ذوورةوةي كةساني بياني كة بة ظيزةي سةردان ديَنة هةريَمي كوردستان ماوةي
سةردانةكة لةو مؤرة بة ( )31رؤذ دياري دةكريَت لة ثاسثؤرتي كةسي بياني دةدريَت.
 -1مؤريَكي تايبةت بة هاتنة ذوورةوةي كةساني بياني كة بة ظيزةي طةشتياري ديَنة هةريَمي كوردستان ماوةي
سةردانةكة لةو مؤرة بة ( )31رؤذ دياري دةكريَت لة ثاسثؤرتي كةسي بياني دةدريَت.
 -3مؤريَكي تايبةت بة هاتنة ذوورةوةي كةساني بياني كة بة ظيزةي مانةوة ديَنة هةريَمي كوردستان ماوةي
( )25رؤذيان ثيَ دةدريَت بؤ سةرداني بةرِيَوةبةرايةتييةكاني نشينطة لة ثاسثؤرتي كةسي بياني دةدريَت.
ماددةي (-:)71

يةكةم :هيض ريَنمايي و بةيان و فةرمان و نوسراويَكي تايبةت بة ظيزة و نشينطة كاري ثيَ ناكريَت ثاش
كارثيَكردن بةم بةيانة ،جطة لة نووسراوةي ذمارة ( /212د ) كة لة ريَكةوتي ( )1127/ 2/ 27دةرضووة ،بة
بةردةوامي كاري ثيَ دةكريَت.
دووةم :ئةم بةيانة لةساييت ظيزةي ئةليكرتؤني بآلودةكريَتةوة.
سيَيةم :ئةم بةيانة لة رؤذي بآلوكردنةوةي لة رؤذنامةي وةقايعي كوردستان كاري بيَ دةكريَت.

كريم سنجارى
وةزيرى ناوخؤ
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ذمارة ( )733العدد

