سـةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيران
ذمارة  )7182( :لة 7187/1/87

برِيارى
ذمارة ()888ى سالَى 7187

َى
ثشت بةسنت بة ئةحكامى ماددةى هةشتةم لة ياساى ئةجنومةنى وةزيرانى هةريَمى كوردستان ذمارة ()3ى سال
2991ى هةمواركراو  ،وئاماذة بة هةردوو برِيارى ئةجنومةنى وةزيران ذمارة ( )12لة  ، 1122/1/3و بريارى
ذمارة ( )211لة  ، 1121/2/32و لةسةر ثيَشنيارى ليذنةى باآلى ثرؤذةى تؤمارى بايؤمةترى مووضةخؤران
ثيَكهاتوو بة برِيارى ئةجنومةنى وةزيران ذمارة ( )12لة  ، 1122/1/3و ئاماذة بةكؤنووسى كؤبوونةوةى
ئاسايى ئةجنومةنى وةزيران ذمارة ( )12لة رِيَكةوتى  ، 1121/5/31برِياردرا بة :
 -2دةستنيشانكردنى رؤذى  1121/2/25وةك دوا وادةى تؤماركردنى مووضةخؤرانى هةريَم لةسيستمى
بايؤمةترى .
 -1ثرِ ؤسةى تؤمارى بايؤمةترى دةبيَتة بةشيَك لة سيستمى كارطيَرى طشتى هةريَمى كوردستان و لةدواى
تيَثةربوونى وادةى ئاماذةثيَدراو لة برِطةى ()2ى ئةم برِيارة  ،تؤماركردنى بايؤمةترى بةردةوام دةبيَت بؤ ئةم
حالةتانةى خوارةوة بةمةرجيَك ثيَشرت خؤيان لة سيستمى بايؤمةترى تؤمار نةكردبيَت .
أ -دامةزراندنى نوآ بةشيَوةكانى :فةرمانبةرى هةميشةيى  ،فةرمانبةرى طريَبةست  ،دامةزراندنى كاتى .
ب -خانةنشينى نوآ .
ج -طؤرانكاريى لة وارسى شةهيدان و ئةنفالكراوان كة ئيمتيازاتى شةهيدانة وةردةطرن لةبةر رؤشنايى ياساى
ثةيوةنديدار .
د -سوودمةندى نوآ لة هاوكارييةكانى كةمئةندام و خاوةن ثيَداويستيية تايبةتييةكان و تؤرى ضاوديَرى
كؤمةآليةتى و ثاراستنى خيَزانى و هةر بواريَكى ترى هاوكارى و ثشتيوانى كؤمةآليةتى .
َةتى بآ مووضةشةوة .
َةتييان وةرطرتووة بة مؤل
ه -دةستبةكاربوونةوةى ئةو فةرمانبةر و كارمةندانةى كة مؤل
َدةستيَت بةدؤزينةوةى ميكانيزمى شياو بؤ تؤماركردنى مووضةخؤرانى
 -3ليذنةى تؤمارى بايؤمةترى هةل
دانيشتووى دةرةوةى هةريَمى كوردستان كة لةكا تى خؤيدا لةبةر هةر هؤكاريَكى ثةسةند نةيانتوانيبيَت
خؤيان تؤمار بكةن .
 -4لة مانطى ئةيلوىل ()1121ـةوة خةرجكردنى مووضة و بةخشني و بيمةكان لةسةر بنةماي تؤمارى
بايؤمةترى ثشرتِاستكراوة دةبيَت .
 -5أ -ثيَويستة لةسةر سةرجةم يةكة حيسابييةكان (مةركةزى و المةركةزى) مانطانة ليستى مووضةى
ثشتبةستوو بةتؤمارى بايؤمةترى بةشيَوةى دجييتالَ بؤ طةجنينة ثةيوةنديدارةكان بنيَرن .
ب – بةريَوةبةرايةتى طشتى ديوانى وةزارةت و اليةنةكانى نةبةسرتاو بةوةزارةت و هاوشيَوةكانيان لة طشت
َى (أ)ى ئةم برِطةية .
دامةزراوةكانى هةريَمى كوردستان بةرثرسيارن لة جيَبةجآ كردنى خال
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 -2وةزارةتى دارايى و ئابوورى دةبيَتة خاوةنى ئةو داتا و زانيارييانةى كة لةثرؤسةى تؤمارى بايؤمةترى
كؤكراونةتةوة  ،و ليذنةى باآلى تؤمارى بايؤمةترى بةرثرسة لة رِادةستكردنى ئةم داتا و زانيارييانة .
 -1ثةسةندكردنى ثيَشنيارى جيَطرى سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران بؤ رِيَكخستنةوةى ميالكاتى حكومةت لةسةر
بنةماي ثيَداويستى فيعلى و هةيكةلييةتى ئيدارى بةثيَى وةسفى وةزيفى لةبةر رِؤشنايى ئةرك وضاآلكيى
دةستنيشانكراو بؤ دامةزراوة طشتييةكان .
 -2وةزارةت و اليةنة ثةيوةنديدارةكان ئةم برِيارة لة رؤذى دةرضوونييةوة جيَبةجآ دةكةن و لة رؤذنامةى
(وةقايعى كوردستان ) بآلودةكريَتةوة .

نيَضريظان بارزانى
سـةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران
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سـةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيران
ذمارة  )7182( :لة 7187/1/87

برِيارى
ذمارة ()887ى سالَى 7187

َى
ثشت بةسنت بة ئةحكامى ماددةى هةشتةم لة ياساى ئةجنومةنى وةزيرانى هةريَمى كوردستان ذمارة ()3ى سال
 2991ى هةمواركراو  ،وئاماذة بةكؤنووسى كؤبوونةوةى ئاسايى ئةجنومةنى وةزيران ذمارة ( )12لة رِيَكةوتى
 ، 1121/5/31و لةسةر ثيَشنيارى وةزيرى شارةوانى و طةشتوطوزار  ،برِياردرا بة :
 -2ثةسندكردنى (نةخشة رِيَطاى ثةرةثيَدان و ضاكسازى لة كةرتى ئاو و ئاوةرِؤى هةريَمى كوردستان )  ،كة
ويَنةيةكى ثوختةى نةخشة رِيَطاكة هاوثيَضى ئةم برِيارةية .
 -1رِاسثاردنى وةزارةتى شارةوانى وطةشتوطوزار بؤ دانانى ثالنى جيَبةجيَكردنى نةخشة ريَطاى ئاماذة ثيَدراو لة
برِطةى () 2ى سةرةوة بةهةماهةنطى لةطةلَ وةزارةتة ثةيوةنديدارةكانى تر بةتايبةتى وةزارةتى كشتوكالَ
َةتييةكان و ئةو رِاويَذكارة بيانيانةى كة هاوكارى وةزارةت بوون لة
وسةرضاوةكانى ئاو و دامةزراوة نيَودةول
ئامادةكردنى نةخشة رِيَطاكة .
 -3ثيَويستة وةزارةتى شارةوانى و طةشتوطوزار بةرِاثؤرتيَكى دةورى ئةجنومةنى وةزيران لة بةرةوثيَشضوون و
ئاستةنطةكانى بةردةم جيَبةجيَكردنى نةخشة رِيَطاكة ئاطادار بكاتةوة .
 -4وةزارةت و اليةنة ثةيوةنديدارةكان ئةم برِيارة لة رِؤذى دةرضوونييةوة جيَبةجآ دةكةن و لة رؤذنامةى
(وةقايعى كوردستان ) بآلودةكريَتةوة .

نيَضريظان بارزانى
سـةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران
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سـةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيران
ذمارة  )7181( :لة 7187/1/87

برِيارى
ذمارة ()882ى سالَى 7187

َى
ثشت بةسنت بة ئةحكامى ماددةى هةشتةم لة ياساى ئةجنومةنى وةزيرانى هةريَمى كوردستان ذمارة ()3ى سال
 2991ى هةمواركراو  ،وئاماذة بةكؤنووسى كؤبوونةوةى ئاسايى ئةجنومةنى وةزيران ذمارة ( )12لة رِيَكةوتى
 ، 1121/5/31و لةسةر ثيَشنيارى وةزيرى ثالندانان  ،برِياردرا بة :
 -2ليَخؤشبوونى طومرطى بؤ ئةو كةلوثةل و كاآليانةى كة هاوردة دةكريَن بؤ ناو هةريَمى كوردستان بؤ ئةو
ثرؤذانةى خزمةتطوزاريى طشتى كة تةمويل دةكريَن لةسةرضاوةى دارايى بةدةستهيَنراو لة وآلتان و
َةتييةكان بةمةرجيَك تةنها ئةو كةلوثةل و كاآليانة بطريَتةوة
دامةزراوة بةخشيَنةرةكان و ريَكخراوة نيَودةول
كة بةناوى ئةوان هاوردة دةكريَن و بةفعليى بةكار دةهيَنريَن لة جيَبةجآكردنى ئةو ثرؤذة طشتييانة بةثيَى
َى ، 1122
ريَنمايى جيَبةجيَكردنى طريَبةستة طشتييةكان لة هةريَمى كوردستان ذمارة ()1ى سال
بةرةضاوكردنى ياسا ثةيوةنديدارةكان بةتايبةتى ماددةى ( )255لة ياساى طومرطةكانى كارثيَكراو لة
َى 2924ى هةمواركراو و بةسوود وةرطرتن لة ئةحكامى ماددةى
هةريَمى كوردستان ذمارة ()13ى سال
َى دارايى . 1123
( )32لة ياساى ذمارة ()2ى بودجةى طشتى هةريَمى كوردستان بؤ سال
 -1وةزارةتى دارايى وئابوورى دةتوانيَت رِيَنمايى ثيَويست بؤ ئاسانكاريى جيَبةجيَكردنى ئةم برِيارة دةربكات .
 -3وةزارةت و اليةنة ثةيوةنديدارةكان ئةم برِيارة لة رؤذى دةرضوونييةوة جيَبةجآ دةكةن و لة رؤذنامةى
(وةقايعى كوردستان) بآلودةكريَتةوة .

نيَضريظان بارزانى
سـةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران
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وةزارةتى دارايى و ئابوورى
ذمارة  7777 :لة 7187/1/88

بةمةبةستى برةودان بة بوارى بازرطانى ئؤتؤمبيَل و ئاميَر وة لةثيَناو ريَطرى كردن لة هاووردةكردنى ئؤتؤمبيَلى

َك وة ريَكخستنى كارى طومرطى هاوردةكردنى ئؤتؤمبيَل بؤ ناو هةريَم برِيارماندا بة
كواليَتى نزم و بآ كةل
دةركردنى ئةم ريَنمايية -:
ريَنمايى طومرطى ذمارة ()8ى سالَى 7187
رِيَنمايى تايبةت بة هاوردةكردنى ئؤتؤمبيَل و ئاميَر
ماددةى (:)8

ئؤتؤمبيَلى صالؤن ئيستيَشن و ثاص ( )24ضواردة نةفةرى بةرةو خوارةوة  ،ئؤتؤمبيَلى (فرياكةوتن و ظان ) سآ
مؤديل ريَطاى ثآ دةدريَت لة بةروارى ()1/2ى هةموو ساليَك مؤديَليَك دةطؤريَت و مؤديَليَك سةردةكةويَت .
بؤ منونة لة بةروارى ( )1121/1/2مؤديَلةكانى ( )1122،1121،1122ريَطايان ثآ دةدريَت .
ماددةى (:)7

َطر ( )3سآ تةن بةرةو سةرةوة  ،ئؤتؤمبيَلى ثاصى ( )11بيست نةفةرى بةرةو سةرةوة ()21
ئؤتؤمبيَلى بارهةل

مؤديل ريَطاى ثآ دةدريَت لة بةروارى ()1/2ى هةموو ساليَك مؤديَليَك دةطؤريَت و مؤديَليَك سةردةكةويَت .
بؤ منونة لة بةروارى ( )1121/1/2مؤديَلةكانى ( )1119تاكو مؤديَلى ( )1122ريَطايان ثآ دةدريَت .
ماددةى (:)2

َيَك
َى ( )25ثازدة مؤديَل ريَطةى ثآ دةدريَت و لة بةروارى ()1/2ى هةموو سال
ئاميَرى بيناسازى و كشتوكال
مؤديَليَك دةطؤريَت و مؤديَليَك سةردةكةويَت  .بؤ منونة لة بةروارى ( )1121/1/2مؤديَلى ( )1114تاكو
مؤديَلى ( )1122ريَطاي ثيَدةدريَت .
ماددةى (:)2

ئؤتؤمبيَلى صالؤن و ئيستيَشن  ،ثيكاب ئةطةر كيَشى لة ( )3سآ تةن كةمرت بيَت  ،دةبيَت هةر دوو سيستةمى
( )ABSو ( دةبلَ ئيَرباك ) يان هةبيَت .
ماددةى (:)2

َطرتنى لة ()3سآ تةن بةرةو سةرةوةية  ،ثيَويستى بةسيستةمى ( )ABSو
َطر كة كيَشى هةل
ئؤتؤمبيَلى بارهةل
( ئيَرباك ) ناكات .
ماددةى (:)1

ئؤتؤمبيَلى ثاص ( )24ضواردة نةفةرى بةرةو خوارةوة  ،ئؤتؤمبيَلى (فرياكةوتن و ظان ) ثيَويستى بةهةر دوو
سيستةمى ( )ABSو ( دةبلَ ئيَرباك ) هةية .

ماددةى (:)7

ريَطة ناد ريَت بة هاووردةكردنى ئةو ئؤتؤمبيَالنةى كة بةر ( الفاو كةوتوون  ،سووتاون  ،وةرطةراون  ،برِاوةن  ،بؤ
كارى ثؤليسى بةكارهاتوون  ،ئؤتؤمبيَلى تاكسى بةكارهاتوون ) بؤ ناو هةريَمى كوردستان .
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ماددةى (:)1

كار بةهيض ريَنماييةك ناكريَت كة لةطةلَ ماددةكانى ئةم ريَنمايية دذ بيَت .
ماددةى (:)7

ئةم ريَنمايية لة بةروارى ( )1121/1/2دةخريَتة بوارى جيَبةجآ كردنةوة و لة رؤذنامةى فةرمى (وةقايعى
كوردستان ) بآلودةكريَتةوة .

تيَبينى /
 سةبارةت بةماددةى يةكةم مؤديَلى ( )1125تاكو بةروارى ( )1121/2/2ريَطاى ثيَدةدريَت بةهاووردةكردنى . سةبارةت بةماددةى دووةم مؤديَلى(1111و )1112تاكو بةروارى ( )1121/2/2ريَطاى ثيَدةدريَت بةهاووردةكردنى -سةبارةت بةماددةى سيَيةم مؤديَلى(1111و )1113تاكو بةروارى( )1121/2/2ريَطاى ثيَدةدريَت بةهاووردةكردنى

رِابةر صديق حممد
بريكارى وةزارةت بةوةكالةت
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وةزارةتى دارايى و ئابوورى
ذمارة  1182 :لة 7187/7/7
رِيَنمايى ذمارة ()81ى سالَى 7187
خةرج كردنى كريَى رِيَنمايى هاتووضؤي سةرثةرشتياران

بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة ياساى وةزارةتى دارايى و ئابوورى برِيارماندا بة دةركردنى ئةم رِيَنماييةى
خوارةوة سةبارةت بة ضؤنيةتي خةرج كردني كريَى هاتووضؤي سةرثةرشتياراني ميالكي وةزارةتى ثةروةردة -:
يةكةم :خةرجي هاتووضؤي سةرثةرشتياران لةناو شارةكاني بة برِي ( )15111حةفتا و ثيَنج هةزار دينار
مانطانةي خةرج دةكريَت
دووةم :خةرجي هاتووضؤي سةرثةرشتياراني (بنةرِةتي ) دةرةوةي شارةكان بةم شيَوةي خوارةوة خةرج دةكريَت .
 -8بؤ ئةو سةردانانةي دووريان لة (31كم) كةمرتة بؤهةر سةردانيَك برِي ( )11,111بيست هةزار دينار خةرج
دةكريَت.
 -1بؤ ئةو سةردانانةي دووريان لة (31كم) زياترة بؤ هةر سةردانيَك برِي ( )31,111سي هةزار دينار خةرج
دةكريَت.
سيَيةم :خةرجي هاتووضؤي سةرثةرشتياراني (ئامادةيي) دةرةوةي شارةكان بةم شيَوةيةي خوارةوة خةرج
دةكريَت.
 -2بؤ ئةو سةردانانةي دووريان لة (31كم) كةمرتة بؤهةر سةردانيَك برِي ( )11,111بيست هةزار دينار خةرج
دةكريَت.
 -1بؤ ئةو سةردانانةي دووريان لة ( 31تاكو 51كم) بؤهةر سةردانيَك برِي ( )31,111سي هةزار دينار خةرج
دةكريَت.
 -3بؤ ئةو سةردانانةي دووريان لة (51كم) زياترة بؤ هةر سةردانيَك برِي ( )41,111ضل هةزار دينار خةرج
دةكريَت.
ضوارةم :كريَى سةردان خةرج دةكريَت لةسةر بنةماي فةرماني كارطيَري و ثةسةندكردني سةرثةرشتياري يةكةم بة
(مؤر و واذوو)ي خؤي بؤ ئةو قوتاخبانانةي كة سةرداني كردوون لة مانطةكةدا و ثيَويستة لةاليةن بةرِيَوةبةرايةتي
ثةروةردةى ثةيوةنديدارةوة ثةسةند بكريَت.
ثيَنجةم :خةرجييةكاني سةرةوة بؤ ئةو سةرثةرشتيارانة خةرج دةكريَت كة بة كردةيي ( فعلي ) سةرداني
قوتاخبانةكان دةكةن و ئةوانةي كة سةرداني قوتاخبانةكان ناكةن بؤيان خةرج ناكريَت
َةي هاتووضؤي سةرثةرشتياران خةرج ناكريَت جطة لةومانطانةي كة
شةشةم :لةكاتي ثشووي هاوينة دةرمال
تاقيكردنةوةو وردبيين منرةكاني تيَيدا ئةجنام دةدريَت
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َةتيَكدا لة مانطيَكدا ذمارةي سةردانةكان ()21دوانزة سةردان زياتر بيَت كة لة
حةفتةم :نابيَت لة هيض حال
فةرماني وةزاريتان ذمارة 2141/لة  1123/2/11هاتووة جطة لةم حالةتانةي خوارةوة كة بة فةرماني تايبةت
ئةجنام دةدريَت وةكو-:
َينةوة.
أ -ليذنةي بةدواداضوون و ليَكؤل
ب -ئةجنام داني ضاالكي جؤراو جؤر.
ج -هةر سةردانيَكي لةناكاو وكاري ثيَويست.
هةشتةم :نابيَت لة رؤذيَكدا لة ( )2يةك سةردان زياتر هةذماربكريَت بةآلم دةكريَت سةرثةرشتيار سةرداني زياتر
َةتةدا دوورترين قوتاخبانةي بؤ هةذمار دةكريَت لة ضوارضيَوةي ( )2يةك
لة يةك قوتاخبانة بكات و لةم حال
سةردان.
نؤيةم :كار بة هيض رِيَنمايي و نووسراويَكي تر ناكريَت تايبةت بةم بابةتة
دةيةم :ئةم ريَنمايية لة بةرواري 1121/2/2ةوةجيَ بةجيَ دةكريَت و لة رؤذنامةى (وةقايعى كوردستان)
بآلودةكريَتةوة .

رِابةر صديق حممد
بريكارى وةزارةت بةوةكالةت
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وةزارةتى دارايى و ئابوورى
ذمارة  1117 :لة 7187/7/88

رِيَنمايى ذمارة ()87ى سالَى 7187
كريَى وانة بيَذى

َى  1122كة تايبةتة بة كريَى وانةبيَذى بؤ مامؤستايانى ميالكى
َثشت بة ريَنماييمان ذمارة()9ى سال
ثال
وةزارةتى ثةروةردة لة قؤناغةكانى بنةرِةتى و ئامادةيى برِيارماندابة-:
يةكةم :كريَى وانةبيَذى بؤ ئةو مامؤستايانةى كة لة سةر ميالكى هةميشةيني بؤ هةر كاتذميَريَك برِى
(  )1111تةنها دوو هةزار دينار خةرج دةكريَت بة مةرجيَك ( نصابي ) وانة ووتنةوةى خؤى تةواو بكات كة لة
قوتاخبانة بؤى دانراوة .
دووةم :كريَى وانةبيَذى بؤ ئةو مامؤستايانةى كة دانةمةزراون .
برِوانامة
َطرى برِوانامةى دبلؤم
 -2هةل
َطرى برِوانامةى بكالؤريوس و دبلؤمى باآلى( )2سا َل
 -1هةل

برِى ثارة بؤ هةر كاتذميَريَك
 3111سىَ هةزار دينار
 4111ضوار هةزار دينار

َطرى برِوانامةى ماستةر و هاوتاكةى
 -3هةل
َطرى برِوانامةى دكتؤرا و هاوتاكةى
 -4هةل

 5111ثيَنض هةزار دينار
 2111شةش هةزار دينار

سيَيةم :كريَى وانةبيَذى بؤ مامؤستايانى (دانةمةزراو) لة قوتاخبانةكانى سيستةمى ئينطليزى
برِى ثارة بؤ هةر كاتذميَريَك
برِوانامة
َطرى برِوانامةى دبلؤم
 -2هةل
َطرى برِوانامةى بكالؤريوس و دبلؤمى باآلى( )2سالَ
 -1هةل
َطرى برِوانامةى ماستةر و هاوتاكةى
 -3هةل
َطرى برِوانامةى دكتؤرا و هاوتاكةى
 -4هةل

 4111ضوار هةزار دينار
 5111ثيَنج هةزار دينار
 2111شةش هةزار دينار
1111حةوت هةزار دينار

َى  1122هةروةكو خؤى كارى ثيَدةكريَت كة تايبةتة بة خةرج
ضوارةم :خاىل ()5ى رِيَنماييمان ذمارة ()9ى سال
كردنى كريَى وانةبيَذى مامؤستايانى نةهيَشتنى نةخويَندةوارى بة برِى ( )211111سةد هةزار دينار مانطانة .
ثيَنجةم :كار بة هيض ريَنمايى و نووسراويَكى تر ناكريَت تايبةت بةم بابةتة .
َى خويَندن (  ) 1122 – 1121و بةدواوة جيَبةجىَ دةكريَت و لة رؤذنامةى
شةشةم :ئةم ريَنمايية لة سال
(وةقايعى كوردستان) بآلودةكريَتةوة .
رِابةر صديق حممد
بريكارى وةزارةت بةوةكالةت
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وةزارةتى بازرطانى و ثيشةسازى
ذمارة 7877 :لة 7187/1/71

بةثيَى ئةودةسةآلتةى كة ثيَمان دراوة لة ماددةى ( )3برِطةى (2و  )21لة ياساى وةزارةتى بازرطانى و
َةتى كاركردنى لقى ذوورة بازرطانييةكان
َى ( ، )1121وة بة مةبةستى ثيَدانى مؤل
ثيشةسازى ذمارة ()21ى سال
و بنكةى كارى بازرطانى و سةنتةرى بازرطانى لة هةريَمى كوردستان بة شيَوازيَكى دروست و ياسايى برِيارماندا
بة دةركردنى ئةم رَيَنماييةى خوارةوة بؤ رِيَطة ثيَدانيان-:
رِيَنمايى ذمارة ()2ى سالَى 7187
ثيَدانى مؤلَةتى كاركردنى لقى ذوورة بازرطانيةكان و بنكةى كارى بازرطانى و سةنتةرى بازرطانى
ماددةى ( -:)8ثيَناسةكان :

أ -لقى ذوورةبازرطانييةكان  :مةبةست لة ذوورة بازرطانيية بيانييةكانة كة لق لة كوردستان دةكةنةوة .
ب -بنكة يان سةنتةرى كارى بازرطانى  :سةنتةر يان بنكةيةك كةوا بة شيَوةى هةندةكى يان هةمةكى كارى
َة كؤمثانيايةك ريَك دةخات و ئاسانكارييان بؤ دةكات .
بازرطانى كؤمةل
ماددةى ( -:)7مؤلَةتى كردنةوةى لقى ذوورى بازرطانى :

َتى
ئةو لقةى ذوورى بازرطانى كة داخوازى ريَطةثيَدان لة ضاالكى ئاسانكارى بازرطانى بؤ ذوورى بازرطانى لة وال
دايك لة هةريَمى كوردستان دةكات ثيَويستة ئةم ريَوشويَنانةى الى خوارةوة بطريَتةبةر و ئامادة بكريَت :
 -2نيزامى ناوخؤيى :
أ -ئاماجنى كردنةوةى لق لة هةريَمى كوردستان .
َى ثيَشوو.
ب -ضاالكييةكانى لقى سةرةكى بؤ ماوةى سىَ سال
ج -دياريكردنى سةرضاوةى دارايى .
َةت هةبيَت .
( -1ختويل) بوونى لة ذوورى بازرطانى وآلتى دايك بؤ وةرطرتنى مؤل
َيؤزخانةى ئةو
َخانة يان بال
 -3ثشرتِاستكردنةوةى داواكارى لةاليةن فةرمانطةى ثةيوةندييةكانى دةرةوة و كونسول
وآلتة .
 -4ثيَشكةشكردنى داواكارى بؤ كردنةوةى لق بة ديوانى وةزارةت .
 -5كؤثى ثاسثؤرت يان ناسنامةى بةرِيَوةبةرى ريَطةثيَدراو و هاوبةشةكانى و ناسنامةى نيشتةجيَبوون .
َةخانةى ئؤفيس دواى وةرطرتنى رةزامةندى سةرةتايى كاركردن ثيَشكةش بة وةزارةت
 -2كؤثى طريَبةستى بال
دةكريَت .
َةتثيَدان بة برِى ( )2111111يةك مليؤن دينار .
 -1رسوماتى مؤل
 -2رسوماتى نويَكردنةوة بة برِى ( )511111ثيَنج سةد هةزار دينار دةبيَت .
 -9لة دادنووس بةَليَن بدريَت كةوا -:
َكو تةنها ضاالكى ئاسانكارى بازرطانى دةكةن .
أ -ضاالكى بازرطانى ناكةن  ,بةل
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ب -ملكةضى ضاوديَرى و ثشكنينى وةزارةتى بازرطانى و ثيشةسازى دةبن .
 -21تؤماركردنى ناوى لق لة يةكيَتى ذوورةكانى بازرطانى و ثيشةسازى هةريَمى كوردستان .
ماددةى (-:)2

َكو
َةت ناذميَردريَت بؤ كؤمثانيا و ئةندامةكانيان بةل
َةتى ئةم لق و بنكة و سةنتةرة بة مؤل
بة هيض شيَوازيك مؤل
َةت وةردةطريَت .
هةر كؤمثانيايةك بة ثيَى ياساى كارثيَكراوى بةرِيَوةبةرايةتى تؤماركردنى كؤمثانياكان مؤل
ماددةى (-:)2

َدةستيَت بة
َطةنامةكان هةل
ديوانى وةزارةتى بازرطانى و ثيشةسازى لة كاتى وةرطرتنى طشت بةل
َةت
ضاوثيَداخشاندنى وة لة ماوةى ( )24رؤذدا وةآلمى اليةنةكة دةداتةوة وة لة كاتى رةزامةندى ثيَدانى مؤل
وةزارةت فةرمانى وةزارى دةردةكات وة طشتاندنى فةرمانةكة دةكات بؤ طشت اليةنة ثةيوةنديدارةكانى
حكومةتى هةريَمى كوردستان .
ماددةى (-:)2

َةت ثيَدانى بة هؤكارى تةكنيكى بيَت يان نةطوجنانى كار و
لة كاتى رةزامةندى نةدانى وةزارةت بة مؤل
ضاالكييةكانى لةطةلَ ياساكانى حكومةتى هةريَمى كوردستان بيَت  .دةبيَت ئاطادار بكريَتةوة بنكةكة يان
ذوورةكة دةتوانيَت داواكارييةكة دووبارة راستةوخؤ ثيَشكةش بة وةزيرى بازرطانى و ثيشةسازى بكات بة
مةبةستى برِياردانى كؤتايى .
ماددةى (-:)1

َدةستيَت بة كاركردن لةو بوارةدا و بة دواداضوون و راثةرِاندنى طشت
بةرِيَوةبةرى طشتى ديوانى وةزارةت هةل
ثرؤسةكانى وةرطرتن و ئامادةكارييةكانى دةكات .
د  .على سـندى
وةزيرى بازرطانى و ثيشةسازى بةوةكالةت
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ئةجنومةنى دادوةرى
ذمارة  8128 :لة 7187/1/87

بةيان

َى  1111برِيارماندا بة -:
ثشت بةسنت بة حوكمى ماددة ( )2لة ياساى دةسةآلتى دادوةرى ذمارة ()13ى سال
يةكةم :دةست ثيَكردنى ثشووى دادطاكانى هةريَمى كوردستان – عيَراق بؤ ماوةى ( )31رؤذ لة بةروارى
(. )1121/1/2
دووةم  :ئةو كيَشانةى ثةيوةندييان بة ( كاروبارى شارستانى و بازرطانى و بارى كةسينةوة ) هةية كة لة خوارةوة
هاتووة بة كيَشة و داواى بةثةلة دادةنريَن .
َدانةوةى يةدةط ( احلجز االحتياطي ) و ثيَراطةياندنى ياسايى .
 -2وةرطرتنى داوانامة ( عريضة الدعوى ) و طل
 -1ئةو كيَشة و ثرسة بةثةآلنةى دةروازةى دةيةم لة كتيَبى يةكةمى ياساى دادبينى شارستانى ذمارة ()23ى
َى  2929ديارى كردوون .
سال
َدانةوةى سةرةتايى تيَداية يا داواى دواخستنى جيَبةجآ كردنى برياريك يا مامةلةيةكى
 -3ئةو داوايانةى طل
تيَدا دةكات .
َك سةندنةوة ( استمالك )
 -4داواى مريى بؤ مول
 -5ئةو داوايانةى داواليَكراو قةدةغة دةكريَت لة ضوونةدةرةوةى هةريَم .
 -2داواى ماية ثوض بوون (افالس) و هةر داوايةكى ترى ليَى بكةويَتةوة .
َكردنى بةكريَدراو .
َطرتنةوةى و ليَك كرينةوة ( شفعه ) و ثاكتاوكردنى وةقف و ضؤل
 -1داواى هةل
 -2داواكانى تايبةت بة مافةكانى ئاودان و ريَطةى جؤطةلة و سووالوكة و هاتووضون (حقوق السقى و اجلرى و
املسيل و املرور ) مافةكانى ( ارتفاق) .
 -9داواى ثاكتاوكردنى كؤمثانيا و ئةو داوايانةى ليَى دةبنةوة .
 -21داواكانى راست كردنةوةى (تةمةن  ،ناو  ،نازناو )
 -22ئةو داوايانةى فةرمانطةى رةمسى يان نيمضة رةمسى دةزطا طشتيةكان تيايدا اليةنة .
 -21داواكردنى خةرجى بذيَوى (نفقة) و دايةنى (حضانه) و ديتنى مندالَ و رةضةلةك (نسب).
-23
-24
-25
-22

داواكانى سةملاندنى ثيَطةيشتووى ليَهاتووى ( اثبات الرشد ) .
داواكانى الدانى سةركار (قيم) و ثيَ سثيَرداو (وصى ).
داواكانى دابةشكردنى مريات و ئةو مامةآلنةى ليَيان دةكةونةوة .
ئةو داوايانةى ياسايةك بةثةلة دانابيَت .

سيَيةم  :جطة لةو داوا و كيَشانةى لة برِطةى دووةمى ئةو (بةيان)ة دا هاتووة  ،دادطا بؤى هةية لةماوةى
ثشووى دادطاكان ببيَنيت ئةطةر -:
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أ -بؤ دادطا دةركةوت لة دواخستنى داواكةى زيان دةكةويَتةوة .
ب -هةردوو اليةنى داواكة داواى دادبينى لة كاتى ثشووى دادطاكان بكةن .
ج -داواكة طةيشتبووة قؤناغى كؤتايى .
ضوارةم  :طشت مامةلةكانى دادطا لة كاروبارى ئاسايى خؤيان لةكاتى ثشووى دادطاكان بةردةوام دةبن .
ج  /سةرؤك
دادوةر  /اسعد حسني عزيز
ل  /سةرؤكى ئةجنومةنى دادوةرى
--------------------------------------------------------------------وةزارةتى داد
بةيانى ذمارة ()8ى سالَى 7187

َى
َثشت بةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة ماددةى ( )9برِطةى ( )1لة ياساى وةزارةتى داد ذمارة ()23ى سال
ثال
 1111برِيارماندا بة -:
 طؤرِينى ناوى بةريَوةبةرايةتى تؤماركردنى خانووبةرةى رِانية بؤ بةرِيَوةبةرايةتى تؤماركردنى خانووبةرةىرِاثةرين .
ســنان ضـلبـى
وةزيـرى داد
--------------------------------------------------------------------وةزارةتى ثةروةردة
بةيانى ذمارة ()8ى سالَى 7187

َثشت بةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة ماددةى ( )11برِطةى ( )1لة ياساى وةزارةتى ثةروةردة ذمارة ()4ى
ثال
َى 2991ى هةمواركراو برِيارماندا بة -:
سال
 كردنةوة ى ( بةريَوةبةرايةتى سةرثةرشتى كردنى ثةروةردةيى ) لةسةر ميالكى بةريَوةبةرايةتى طشتىَةجبةى شةهيد .
ثةروةردةى هةل
 ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريَت لةرؤذى دةرضوونييةوة ريَكةوت . 1121/2/29د.ثشتيوان صادق عبداهلل
وةزيـرى ثةروةردة
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وةزارةتى ناوخؤ
بةيانى ذمارة ()1ى سالَى 7187

َى
بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة ماددةى ( )3برِطةى ( )2لة ياساى وةزارةتى ناوخؤ ذمارة ()2ى سال
 1119و دوابةدواى ريَنماييمان بةنووسراوى ذمارة ( )2112لة  1123/2/12و هةموارى يةكةمى ئةم
َى  1122برِيارماندا بةدةرضواندنى ئةم هةموارة -:
ريَنمايية و بةيانى ذمارة ()3ى سال
يةكةم  :هةمواركردنى بةشى دووةم برِطة ( )1تايبةت بة دامةزراندنى موختار بةم شيَوةى خوارةوة-:
َبذاردنى موختار و رِاسثاردنى بؤ كارةكةى لة ريَطاى ثيَشكةش كردنى داواكارييةكى رِاستةوخؤ ( )CVو
هةل
بةثيَى ليَهاتوويى و مةرجةكانى هاتوو لةم ريَنمايية دةبيَت بؤ ثاريَزطا يان يةكةى كارطيَري سنورى كارةكةى و
لةريَطاى ليذنةيةكى تايبةتةوة كة ثيَكهيَنرا بيَت بؤ مةبةستى ئةم ريَنمايية و دامةزراندنى بةبرياريَك لةاليةن
ثاريَزطارةوة .
دووةم  :ئةم بةيانة لة رِؤذى بآلوكردنةوةى لة رؤذنامةى ( وةقايعى كوردستان ) جيَبةجآ دةكريَت .
كريم سنجارى
وةزيـرى ناوخؤ
--------------------------------------------------------------------وةزارةتى ناوخؤ
بةيانى ذمارة ()88ى سالَى 7187
تايبةت بةهةموارى ضوارةمى ريَنمايى تايبةت بةكارى موختارةكانى سالَى 7182

َى
بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة ماددةى ( )3برِطةى ( )2لة ياساى وةزارةتى ناوخؤ ذمارة ()2ى سال
 1119و ئاماذة بةريَنمايى سةرةوة كة لة رؤذنامةى وةقايعى كوردستان ذمارة ()222لة  1123/4/31بآلو
َى
كراوةتةوة و هةموارى يةكةمى ئةم ريَنمايية لة ذمارة ( )222بآلوكراوةتةوة و بةيانى ذمارة ()3ى سال
َى  1121برِيارماندا بةدةرضواندنى ئةم هةموارةى خوارةوة -:
 1122و بةيانى ذمارة ()2ى سال
يةكةم  :هةمواركردنى برِطة(سيَيةم  )3/و بةم شيَوةى خوارةوة دةخويَندريَتةوة :
(  -3تةمةنى كةمرت نةبيَت لة ( )31سالَ لةكاتى ثيَشكةش كردنى داواكارى دامةزراندن بة موختار ) .
دووةم  :هةمواركردنى برِطة(سيَيةم  )2/و بةم شيَوةى خوارةوة دةخويَندريَتةوة :
(  -2فةرمانبةرى كةرتى طشتى و تايبةتى نةبيَت ) .
سيَيةم  :ئةم بةيانة لة رِؤذى بآلوكردنةوةى لة رؤذنامةى (وةقايعى كوردستان ) جيَبةجآ دةكريَت .
كريم سنجارى
وةزيـرى ناوخؤ
7187 /7/81
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وةزارةتى ناوخؤ
ذمارة  88272 :لة 7187/7/81

بةياني ذمارة()87ي سالَي 7187
هةمواري دووةمي رِيَنمايي رِيَكخستين كاري كؤمثانيا ئةمنييةكان لة هةريَمي كوردستان

َي 1119
بةثيَي ئةو دةسةآلتةي ثيَمان دراوة لة ماددة ( )3برطة ( )2لة ياساي وةزارةتي ناوخؤ ذمارة ()2ي سال
َي 1125كة لة رؤذنامةي وةقايعي
ولةبةر بةرذةوةندي طشيت و دوابةدواي ريَنماييمان ذمارة ()5ي سال
كوردستان ذمارة ( 291لة  1125/22/5بآلوكراوةتةوة و بةياني هةمواري يةكةمي رِيَنمايي سةرةوة ذمارة
َي  ،1122برِيارماندا بة دةرضوواندني ئةم هةموارانةي خوارةوة-:
()5ي سال
يةكةم :زيادكردني برِطة 1و  2لة ماددةي يةكةم لة ريَنمايي سةرةوة و بةم شيَوةيةي خوارةوة دةخويَندريَتةوة:
ماددةي يةكةم :
برِطة : 1/سةطي ثاسةواني :ئةوسةطانة ي كة بؤكاري ثاسةواني و ئةمين بةكارديت لة جؤري k9
برِطة :2

رِاهيَناني ئةمين :ئةوجؤرة رِاهيَنانانةية كة لةسةر كاري ثاسةواني ئةجنام دةدريَت لةاليةن

كؤمثانياكاني تايبةت بة رِاهيَناني ثاسةواني ئةمين)
دووةم :زيادكردني برطة21و22و21لة ماددةي سيَيةم لة ريَنمايي سةرةوة و بةم شيَوةيةي خوارةوة
دةخويَندريَتةوة.
ماددةي سيَيةم :
َةتي كؤمثانيا تةنها تايبةت بوو بة
برِطةي :21 /دياريكردني جؤرو ذمارةي سةطي ثاسةوان ئةطةر مؤل
هاوردةكردن و دابني كردن و راهيَناني سةطي ثاسةوانى بيَت .
برطةي 22/دياري كردني شويَن و جؤري رِاهيَنان و ماوةكةي ئةطةر كؤمثانياي ئةمين تايبةت بيَت بة رِاهيَناني
كاري ثاسةواني
برطةي : 21/ثيَويستة كؤمثانياي بواري رِاهيَناني ئةمين طؤرةثاني مةشق و تاقيكردنةوةي بةكارهيَناني ضةكي
هةبيَت لة دةرةوةي سنووري شارةواني)
سيَيةم :زيادكردني برِطة9و21لة ماددة شةشةم لة ريَنمايي سةرةوةو بةم شيَوةيةي خوارةوة دةخويَندريَتةوة.
 -9كؤمثانياكاني تايبةت بة هاوردةكردن و دابني كردن و راهيَناني سةطي ثاسةواني دةبيَت شويَين تايبةت دابني
بكات بؤ حةواندنةوةو دابني كردني خواردني تايبةت بؤ سةطي ثاسةواني.
-21ثيَويستة سةطي ثاسةواني لة جؤري  k9بيَت و برِوانامةي راهيَناني باوةرثيَكراوي هةبيَت
ضوارةم :ئةم هةموارانة كاري ثيَ دةكريَت لة رِؤذي بآلوبوونةوةي لة رؤذنامةى (وةقايعي كوردستان).
كريم سنجاري
وةزيري ناوخؤ
7187 /7/81
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وةزارةتى ثالندانان
بةيانى سالَى 7187

َى ( )1112ماددةى ( )5برِطةى
بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة ياساى وةزارةتى ثالندانان ذمارة ()1ى سال
( )1برِيارماندا بة-:
َةجبة سةر
َةجبة لة هؤبةوة بؤ بةرِيَوةبةرايةتى ئامارى هةل
 طؤرِينى شيَوةى هؤبةى ئامارى ثاريَزطاى هةلبةدةستةى ئامارى هةريَم كة ثيَك ديَت لةو هؤبانةى كة لةهةيكةىل ثةسةندكراوى بةرِيَوةبةرايةتيةكانى
ئامارى ثاريَزطاكان.
د.على سندى
وةزيرى ثالندانان
--------------------------------------------------------------------وةزارةتى تةندروستى

بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة ماددةى ( )2برِطةى ( )1لة ياساى وةزارةتى تةندروستى ذمارة ()25ى
َى  1111برِيارماندا بة -:
سال
بةيانى ذمارة ()81ى سالَى 7187

 كردنةوةى (بنكةى تةندروستى كةمثى ضةمةكؤر ) سةربة بةريَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى هةوليَر . ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريَت لة رؤذى دةرضونيةوة ريَكةوتى .1121/5/25بةيانى ذمارة ()87ى سالَى 7187

 كردنةوةى (بنكةى تةندروستى كةمثى خازر  ) M2لة ثاريَزطاى موصل سةر بة بةريَوةبةرايةتى طشتىتةندروستى هةوليَر .
 ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريَت لة رؤذى دةرضونيةوة ريَكةوتى .1121/5/25بةيانى ذمارة ()71ى سالَى 7187

َى بلورى ) لة نةخؤشخانةى ئافرةتان ولةدايك بوون سةر بة
 كردنةوةى (سةنتةرى د.خاوةر بؤ نةزؤكى و مندالبةريَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى هةوليَر .
 ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريَت لة رؤذى دةرضونيةوة ريَكةوتى .1121/5/22بةيانى ذمارة ()78ى سالَى 7187

 كردنةوةى (بنكةى تةندروستى زةيتون ) لة ناحيةى دارةتوو سةر بةبةرِيَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى هةوليَر ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريَت لة رؤذى دةرضونيةوة ريَكةوتى .1121/5/22د.رِيَكةوت محة رشيد كريم
وةزيرى تةندروستى
7187 /7/81
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