سةرؤكايةتى ئةجنومةني وةزيران
ذمارة  )0669( :لة 9102/4/01
برِيارى
ذمارة ()034ى سالَى 9102

ثشت بةست بة ئةحكامي ماددةي (هةشتةم) لة ياساي ئةجنوومةني وةزيراني هةريَمي كوردستان ذمارة
َي  2991هةمواركراو  ،و لةبةر رِؤشنايي كؤنووسي كؤبوونةوةي ئاسايي ئةجنومةني وةزيران ذمارة
()3ي سال
( )54لة  ،1122/3/12و جيَبةجيَكردني برِطةي ( )4لة برِياري ئةجنومةني وةزيران ذمارة ( )45لة
 1124/1/3برِياردرا بة-:
يةكةم :ثةسةندكردني خشتةي نويَي مووضة و شايستة داراييةكاني مووضةخؤراني هةريَمي كوردستان كة لة
اليةن وةزارةتي دارايي و ئابووريي )ةوة ثيَشنياركراوة.
دووةم :وةزارةتي دارايي و ئابووري رِيَكاري ياسايي و ذميَرياري ثيَويست ئةجنام دةدات بؤ جيَبةجيَكردني برِطةي
َي  1124بؤ سةرجةم مووضةخؤران بؤ
( )1و ( )3لة برِياري ئةجنومةني وةزيران ذمارة ()45ي سال
دةستةبةركردني ثاراستين ئةو رِيَذة ثاشكةوتكراوةي مووضةخؤران كة بةطويرةى ياسا مووضةي
َي  1112و ياسا تايبةمتةندةكان شايستةي
َةت و كةرتي طشيت ذمارة( )11ي سال
فةرمانبةراني دةول
دةبن وةكو مافيَكي ياسايي خؤيان .
سيَيةم :ثيَويستة طشت وةزارةت و اليةنة ثةيوةنديدارةكان بةشيَوةيةكي دةوري وردةكاريي سةرجةم داهاتة
طشتييةكانيان  ،نةوتي و غةيرة نةوتي  ،بةخشتةيةك ئارِاستةي وةزارةتي دارايي و ئابووري بكةن تاوةكو
وةزارةتيش بتوانيَت بةشيَوةيةكي دةوري بيخاتةرِوو بؤ اليةني تايبةمتةند و رِاي طشيت .
َي 1124بةردةوام
ضوارةم :كاركردن بة حوكمةكاني برِطةي( )5لة برِياري ئةجنومةني وةزيران ذمارة( )45ي سال
َي  1112و ياسا تايبةمتةندةكاني ديكة
دةبيَت تائةوكاتةي ياساي مووضةي فةرمانبةران ذمارة()11ي سال
بة مووضةى مووضةخؤران  ،يان ئةوياسايانةي كة جيَطةيان دةطرنةوة  ،لة داهاتوودا كاري ثيَدةكريَت.
ثيَنجةم :وةزارةتي دارايي ئابووري رِيَنمايي ثيَويست بؤ ئاسانكاري جيَبةجيَكردني ئةم برِيارة دةردةكات .
شةشةم :وةزارةت واليةنة ثةيوةنديدارةكان ئةم برِيارة جيَبةجيَ دةكةن و لةرِؤذنامةي (وةقايعي كوردستان)
بآلودةكريَتةوة
نيَضريظان بـارزاني
سـةرؤكي ئةجنومةني وةزيران
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وةزارةتى ناوخؤ
ذمارةى )6111( :لة 9102/4/92

َي
ثشتبةست بةحوكمةكاني برِطةي ( )3لة ماددةي هةشتةم لة ياساي ئةجنوومةني وةزيران ذمارة ()3ي سال

َةت
َي دةول
َك ومال
2991ي هةمواركراو  ،لةبةر رؤشنايي ماددةي ( )34لة ياساي فرؤشنت و بةكريَداني مول
َي  2924و ياساي دابةشكردني دةسةآلتةكاني سةرؤكايةتي هةريَم بةسةر دامةزراوة
ذمارة ()31ي سال
َي  1122و بةثيَي برِياري ئةجنومةني وةزيران ذمارة ( )231لة رؤذي
دةستوورييةكاني هةريَم ذمارة ()1ي سال
 ،1122/21/12و لةسةر ثيَشنياري وةزارةتي ناوخؤ و رِةزامةندي ئةجنومةني وةزيران  ،برِياري درا بة
دةركردني ئةم ريَنماييةي خوارةوة:
ريَنمايي ذمارة ( ) 9ي سالَي 9102
ريَنمايي فرؤشتين ئؤتؤمبيَلةكاني حكومي و بة ئةليكرتوني كردني خةرجكردني سووتةمةني

ماددةي يةكةم:مةبةست لةم زاراوة و دةستةواذانةي خوارةوة ماناكاني بةرامبةريانة بؤ مةبةستةكاني ئةم
ريَنمايية:
-2هةريَم :هةريَمي كوردستاني عيَراق.
-1حكومةت :حكومةتي هةريَمي كوردستان.
-3فةرمانطة :وةزارةت و اليةني نةبةسرتاو بة وةزارةت و هةر فةرمانطةيةك كة يةكةي ذميَرياري سةربةخؤي
هةبيَت.
-5ئؤتؤمبيَل :ئؤتؤمبيَلي حكومي تؤماركراو لةسةر ئةستؤي هةر فةرمانطةيةك.
 -4فةرمانبةر :فةرمانبةري سةرميالكي هةميشةيي حكومةتي هةريَمي كوردستان.
َكي
 -4ئوتؤمبيَلي خزمةتطوزاري :ئةو ئؤتؤمبيَلةي كة بؤ خزمةتطوزاري فةرمانطة تةرخان كراوة ومول
َكي تايبةتة و بةطريَبةست تةرخان كراوة بؤ خزمةتطوزاري فةرمانطة.
حكومةتة يان مول

ماددةي دووةم:

بةشي يةكةم
فرؤشتين ئؤتؤمبيَلي حكومي

 -2سةرجةم ئؤتؤمبيَلة حكوميية لة كاركةوتووةكان لة طشت فةرمانطةكان دةنيَردريَن بؤ بنكةي كؤكردنةوة لة
وةزارةتي دارايي و ئابووري بؤ فرؤشتنيان لة ريَطاي زيادكردني ئاشكرا بةثيَي ياساي فرؤشنت و بةكريَداني
َي 2924.
َةت ذمارة ( )31ي سال
َي دةول
َك و مال
مول
َؤن ،الندكرؤزةر و هاوشيَوةكاني) دةفرؤشريَن بةو فةرمانبةرانةي كة لة
 -1ئؤتؤمبيَلةكاني جؤري (سال
ئةستؤيانداية.
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 -3فرؤشتين ئؤتؤمبيَلةكاني حكومي  ،ئةو ئؤتؤمبيَالنةي كة لة ئةستؤي فةرمانبةراني ثلة تايبةت و
بةرِيَوةبةري طشيت و ئةوانةي لةو ثلةيةدان و سةرؤكي يةكة كارطيَرِييةكان و بةريَوةبةري فةرمانطةكاني
حكومةت  ،ئةوانةي يةكةي ذميَرياري سةربةخؤيان هةية و ئةنداماني دةستةي ثشكنيين كارطيَرِي و
ثشكنيين هيَزةكاني ئاسايشي ناوخؤي سةر وةزارةتي ناوخؤ و ئةوانةي تايبةتن بة كاري خزمةتطوزاري و
َي سةرؤكايةتي ئةجنوومةني وةزيران و ئؤتؤمبيَلة تؤماركراوةكان لةسةر ئةستؤي
ئؤتؤمبيَلةكاني ثرِؤتؤكؤل
فةرمانطةكاني ئاسايش و هيَزةكاني ئاسايشي ناوخؤ و ثيَشمةرطة ناطريَتةوة.
 -5ئةو فةرمانبةرانةي برطةي ()1ي ئةم ماددةية دةيانطريَتةوة ثيَويستة لة راذةي كردةيي دابن  ،ئةطةر
فةرمانبةري معوم بيَت يان خانةنشني كرا بيَت ئؤتؤمبيَلي حكومي لة ئةستؤدا بيَت ليَي وةردةطرييَتةوة
( لة اليةن ليذنةي باآلوة ) دةكريَنة خزمةتطوزاري يان بةزيادكردني ئاشكرا دةفرؤشريَن بةثيَي برِطة ()١ي
َةي لةطةلَ دةكريَت .
ئةم ماددةية مامةل
ماددةي سيَيةم:

ثيَكهيَناني ليذنة تايبةمتةندةكان

 -2ليذنةيةكي باآل لة ديواني وةزارةتي ناوخؤ ثيَكديَت بة سةرؤكايةتي بةرِيَوةبةري طشيت ديواني وةزارةتي
ناوخؤ و ئةنداميةتي نويَنةراني سةرؤكايةتي ئةجنوومةني وةزيران و وةزارةتي دارايي و ئابووري و فةرمانطةي
هةماهةنطي و بةدواداضوون و بةرِيَوةبةرايةتي طشيت هاتووضؤي هةريَم و ( )٢دوو ئةندازياري ميكانيك و
يةكيَك لة ئةندامةكاني وةك ئةندام و برِياردةر دةستنيشان دةكريَت.
َدةستيَت بة وردبيين كردني كارةكاني ليذنةكاني خةمآلندن كة لة اليةن ليذنة الوةكييةكاني
 -1ليذنةي باآل هةل
تايبةت بة فرؤشتين ئؤتؤمبيَل كة لة طشت فةرمانطةكان ئةجنامدةدريَت.
 -3ليذنةي باآل بؤي هةية برِي ئةو خةمآلندنة كةم يان زياد بكات ئةطةر نرخة خةمَليَندراوةكة طوجناو نةبيَت
لةطةلَ نرخي رِاستةقينةي رِؤذ و ثيَشنياري فرؤشتين ئؤتؤمبيَل بة كؤنووس بؤ هةر دوو وةزيري ناوخؤ و
وةزيري دارايي و ئابووري بةرز دةكاتةوة بةمةبةسيت ثةسةندكردني ،دواتر لة اليةن وةزيري دارايي و ئابووري
فةرماني فرؤشتين بؤ دةردةضيَت.
ماددةي ضوارةم:

 -2ليذنةيةكي الوةكي لة هةر فةرمانطةيةك كة يةكةي ذميَرياري سةربةخؤي هةية ثيَكدةهيَندريَت كة لة ()٥
ئةندام ثيَكديَت بةمةرجيَك يةكيَكيان بةاليةني كةم ئةندازياري ميكانيك بيَت و ئةطةر ئةندازياري
ميكانيكي لة ميالكي فةرمانطةكة نةبوو دةكريَت سوود لة ئةندازياري ميكانيكي فةرمانطةكاني ديكةي
حكومةت وةربطريَت بةمةبةسيت دةستنيشان كردن و خةمآلندني ئةو ئؤتؤمبيَالنةي كة ثيَشنيار دةكريَن بؤ
فرؤشنت بةثيَي فؤرميَكي تايبةت كة لة اليةن ليذنةي باآلوة ريَكدةخريَت.
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 -1كؤنووسي خةمآلندن لة ريَطاي بةريَوةبةرايةتي طشيت ديواني وةزارةتةكان و اليةني نةبةسرتاو بة وةزارةت
دةنيَردريَت بؤ ليذنةي باآل بةمةبةسيت ديراسةكردني  ،و دواتر بؤ ثةسةندكردني بؤ هةر دوو وةزيري ناوخؤ و
وةزيري دارايي و ئابووري بةرز دةكريَتةوة..
 -3ليذنةي الوةكي كارةكاني بةسوود وةرطرتن لة سيستةمي ئةليكرتؤني تؤماركردني ئؤتؤمبيَل ئةجنام دةدات.
ريَككارةكاني فرؤشتين ئؤتؤمبيَلي حكومي
ماددةي ثيَنجةم:

ئةو ئؤتؤمبيَلةي برِياري فرؤشنت دةيطريَتةوة بة ثةيرِةو كردني ئةم ريَكارانةي خوارةوة دةفرؤشريَت:
 -2ئؤتؤمبيَل دةفرؤشريَت بةو فةرمانبةرةي كة لةسةر ئةستؤي تؤماركراوة ثيَش رؤذي دةرضووني برِياري
َي  1122تايبةت بة فرؤشتين ئؤتؤمبيَل .
ئةجنوومةني وةزيران ذمارة ( )231ي سال
 -1ئةو ئؤتؤمبيَلة دةفرؤشريَت كة لة مؤديَلةكةي لة ( )1123و بةرةو خوارةوةية.
 -3ثيَويستة فةرمانبةر ئةستؤثاكي سزاكان و ثيَبذاردنةكاني هاتووضؤ لة بةرِيَوةبةرايةتييةكاني هاتووضؤي
ثاريَزطاكان بةيَنيَت.
 -5ئةطةر ئةو فةرمانبةرةي كة ئؤتؤمبيَلي لة ئةستؤداية ئارةزووي كرِينةوةي ئؤتؤمبيَلي نةبيَت ،ثيَويستة
َيَننامةي فةرمي رِاستاندن كراو ثيَشكةش بكات  ،دةكريَت ئؤتؤمبيَلةكة بة فةرمانبةريَكي ديكةي
بةل
هةمان فةرمانطة بةهةمان مةرجةكاني ئةم ريَنمايية بفرؤشريَت و ئةطةر هيض فةرمانبةريَكي ئةو
َةي
فةرمانطةية ئامادةنةبوو ئؤتؤمبيَلةكة بكرِيَت هاوشيَوةي برِطة ()١ي ماددةي دووةم لةم ريَنمايية مامةل
لةطةلَ دةكريَت.
 -4فةرمانبةر مايف هةية تةنيا بؤ يةكجار لةم ريَنمايية سوودمةند بيَت.
-4نابيَت ئةو فةرمانبةرةي ئؤتؤمبيَلي حكومي ثيَ فروشراوة هيض ئؤتؤمبيَليَكي حكومي بؤ تةرخان بكريَت
بة دريَذايي ماوةي رِاذةي لة وةزيفةدا.
 -2ئةطةر فةرمانبةر خانةنشني كرا و ئؤتؤمبيَلي لة ئةستؤدا مابيَت  ،ئةوا سةر ثشك دةكريَت بة كريين
ئةو ئؤتؤمبيَلة بة مةرجيَك ثارةكةي كاش بدات بة حكومةت يان بة طةرِاندنةوةي بؤ فةرمانطةي ثيَشووي .
 -2ئةطةر فةرمانبةر ثلةي بةرزكرايةوة بؤ يةكيَك لة ثلة تايبةتةكان و لة ثلةي ثيَشووي ئؤتؤمبيَلي حكومي
ثيَ فروشراو بوو  ،ئةوا سوودمةند دةبيَت لة بةكارهيَناني ئؤتؤمبيَلي حكومي كة بؤ ئةو ثلةية
تةرخان كراوة.
 -9ئؤتؤمبيَلي مؤديَل ( )1125و بةسةرةوة كة فرؤشنت نايطريَتةوة لة فةرمانبةر وةردةطرييَتةوة و دةكريَتة
ئؤتؤمبيَلي خزمةتطوزاري جطة لةوانةي كة لة برِطة ()3ي ماددةي دووةمي ئةم ريَنمايية هاتووة .
َيَك ليذنةي باآل برِيار لةسةر فرؤشتين ئةو ئؤتؤمبيَالنة دةدات كة ئةم
 -21لة كانووني يةكةمي هةموو سال
ريَنمايية نايطريَتةوة .
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ريَكارة داراييةكاني فرؤشتين ئؤتؤمبيَلي حكومي
ماددةي شةشةم:

 -2ثارةي ئؤتؤمبيَلي فرؤشراو بة ( )21سالَ و بةشيَوةي ( )211ثشكي يةكسان و برِي (يةك) ثشك مانطانة
دةبيَت لة كاتي دابةشكردني مووضة لة مووضةي فةرمانبةر دةطيَرِدريَتةوة.
َةتي بيَ مووضة وةربطريَت ئةوا ثيَويستة مانطانة ثشكي ئؤتؤمبيَل بدات
 -1ئةطةرفةرمانبةر مول
بة ثيَضةوانةوة ئةطةر ( )1ثشك دوا بكةويَت ريَوشويَين ياسايي بةرامبةر وةردةطرييَت بةثيَي ياساي
وةرطرتنةوةي قةرزةكاني حكومةت.
عقارية) ثيَشكةش بكات كة نرخي خانووبةرةكة
كفالة  
 -3ثيَويستة فةرمانبةري كرِيار دةستةبةري خانووبةرة ( 
هاوتاي يان زياتر بيَت لة نرخي ئؤتؤمبيَلي فرؤشراو ،خانووبةرةكة تؤماركرابيَت لةسةر ناوي خؤي يان
كةفيلةكةي كة مةرج و شياوي ياسايي هةبيَت.
 -5خةمآلندني خانووبةرة لة اليةن بةرِيَوةبةرايةتييةكاني تؤماركردني خانووبةرة لة ريَطاي ليذنةيةكي
تايبةمتةندةوة ئةجنام دةدريَت .
َناطرييَت تا طشت ثشكةكان لة فةرمانبةرةكة وةرنةطرييَتةوة و لةكاتي طؤرِيين
 -4دةستةبةري خانووبةرةكة هةل
دةستةبةري خانووبةرةكة فةرمانبةري كرِيار دةتوانيَت خانووبةرةيةكي ديكة دابنيَت بةمةرجيَك نرخةكةي
هاوتاي نرخي ئوتؤمبيَلة فرؤشراوةكة يان زياتر بيَت.
-4دواي تؤماركردني ئؤتؤمبيَلي فرؤشراو لةسةر ناوي فةرمانبةري كرِيار  ،خاوةنةكةي دةتوانيَت بيفرؤشيَت
َطرتين دةستةبةري خانووبةرةكة.
بةبيَ هةل

 -2لة اليةن وةزارةتي ناوخؤوة تابلؤي شارستاني دةدريَتة ئؤتؤمبيَلي فرؤشراو بةبيَ بةرامبةر و بةبيَ
َوةشاندنةوةي ئؤتؤمبيَل.
هةل
 -2فةرمانبةري كرِيار ثيَويستة طشت رةمسةكاني بةناوكردن و تؤماركردن بدات جطة لةوةي لة برِطة ()4ي ئةم
ماددةية ئاماذةي ثيَدراوة.
 -9لةكاتي خانةنشني كردني فةرمانبةر بةهةر هؤيةك بيَت برِي ئةو ثشكانةي كة نةدراون لة مووضةي
خانةنشينيةكةي دةبرِدريَت بةثيَي ثشكي دياريكراو كة لة برِطةي ()2ي ئةم ماددةيةدا هاتووة.
 -21ئةو فةرمانبةرانةي كة بةهؤي تةواوبووني تةمةني ياسايي و كةمي خزمةتيان مايف خانةنشيين
نايانطريَتةوة  ،ثيَويستة ثيَش دةست لةكار هةلطرتنيان طشت ئةو ثشكانةي كة لة ئةستوي ماوةتةوة
بة يةكجار بيدات.
 -22لةكاتي مردني ئةو فةرمانبةري لة رِاذةي وةزيفي داية يان خانةنشني كراو بيَت  ،لة طشت ثشكةكاني ئةو
ئؤتؤمبيَلةي كة بةثيَي ئةم ريَنمايية كرِيويةتي دةبووردريَت وة لةسةر ناوي مرياتطراني شةرعي تؤمار
دةكريَت.
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ريَكارةكاني ريَكخسنت و بةكارهيَناني ئؤتؤمبيلي حكومي
ماددةي حةفتةم:

 -2سةرجةم ئؤتؤمبيَلة نةفرؤشراوةكاني حكومةتي هةريَمي كوردستان بةبيَ هةآلويَردكردن بةسيستةمي
ئةليكرتؤني ئؤتؤمبيَلة حكومييةكان تؤمار دةكريَن .
 -1هةر فةرمانطةيةك كؤدي بةكارهيَناني تايبةت بةم سيستةمةي ثيَ دةدةريَت و ( )3كؤدي بةكارهيَناني
ديكةش دةدريَت بة سةرؤكايةتي ئةجنوومةني وةزيران /سةرؤكايةتي ديوان و فةرمانطةي هةماهةنطي و
بةدواداضوون و وةزارةتي دارايي و ئابووري بةمةبةسيت ضاوديَريكردني ئةم سيستةمة كة لة اليةن وةزارةتي
ناوخؤوة بةرِيَوةدةبردريَت.
 -3ليذنةيةكي وردبيين لةسةرجةم فةرمانطةكان ثيَكدةهيَندريَت بةمةبةسيت وردبيين كردني داتاي
ئؤتؤمبيَلةكاني حكومي كة لةسةر ئةستؤيانة و بةم سيستةمة ئةليكرتؤنيية تؤماركراون بةمةبةسيت
َةيةك هةبيَت لة زانيارييةكاني ئؤتؤمبيَل لة ماوةي ( )31روذدا بة هةماهةنطي
ضاكردنةوةي هةر هةل
لةطةلَ وةزارةتي ناوخؤ.
َماني كة لةاليةن ليَذنةي باآلوة شيَواز و
 -5يةكخستين طشت تابلؤ حكومييةكان بة شيَواز و تابلؤي نويَي ئةل
جؤرةكةي ئامادة دةكريَت بؤ مةبةسيت نةهيَشتين دياردةي ( )٢دوو تابلؤيي بؤ يةك ئؤتؤمبيَل .

ماددةي هةشتةم:

-2سةرجةم ئةو ئؤتؤمبيَالنة وةردةطرييَنةوة كة لة ئةستؤي ئةو فةرمانبةرانةية كؤتايي بة راذةكانيان هاتووةوة .
-1ئةطةر ئةو فةرمانبةرةي كة لة برِطةي ()2ي ئةم ماددةية هاتووة لة ماوةي ( )24رؤذ لة رؤذي
ئاطاداركردنةوة بة نووسراوي فةرمي فةرمانطةكةي ثيَشووي كة خزمةتي ليَكردووة ئؤتؤمبيَلةكةي رادةست
نةكردةوة ،دؤسيةكةي دةنيَردريَت بؤ دةستةي دةستثاكي بؤ وةرطرتين ريَوشويَين ياسايي بةرامبةريان
(دواي ئاطادار كردنةوةي لةاليةن فةرمةنطةكةي).
 -3لةكاتي طةرِاندنةوةي ئؤتؤمبيَل هةر زيانيَك بةر ئؤتؤمبيَلةكة كةوتبيَت ثيَويستة قةرةبووي بكاتةوة
َيَندريَت بة ثيَضةوانةوة
و ئةو زيانانةش لةاليةن ليذنةيةكي تايبةمتةندةوة لة فةرمانطةكةي دةخةمل
َكي طشيت
دؤسيةكةي دةنـيَردريَت بؤ دةستةي دةستـثاكي بة تـؤمةتي زيان طةياندن بة مول
(ئوتؤمبيَلةكة ثيَي ضاك بكريَتةوة).
ماددةي نؤيةم:

 -2ثيَويستة ضاك كردنةوةي ئؤتؤمبيَلي حكومي بةثيَي دةرخستةيةكي تايبةت بيَت كة لةاليةن ليذنةيةكي
تايبةمتةند لة يةكةي ئاميَرسازي يان خزمةتطوزاري ئةجنامدةدريَت و ناكريَت هيض ئؤتؤمبيليَك ضاك بكريَتةوة
بةبيَ هةبووني دةرخستة.
 -1ئةو ئؤتؤمبيَالنةي كة لة برِطةي ()١ي ئةم ماددةية هاتوون بةثيَي ريَنمايية دارايية كارثيَكراوةكان ضاك
دةكريَنةوة.
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بةشي دووةم
خةرجكردني سووتةمةني بة سيستةمي كارتي ئةليكرتؤني بؤ ئؤتؤمبيَلةحكومييةكان
ماددةي دةيةم:

سيستةمي كارتي ئةليكرتؤني بؤ خةرجكردني سووتةمةني ئوتؤمبيَلة حكومييةكان لة طشت فةرمانطةكاني
حكومةتي هةريَمي كوردستان دادةمةزريَت بةمةبةسيت كؤنرتِؤلَ كردني خةرجكردني سووتةمةني و دابةشكردني
بةسةر ئؤتؤمبيَلي حكومي و ئوتؤمبيَلي خزمةتطوزاري كة لة فةرمانطةكاني سةر بة حكومةتي هةريَم بةكار
دةهيَنريَن.
ثيَكهيَناني ليذنةكان
ماددةي يانزةيةم:

 -2ليذنةيةكي باآل لة ديواني وةزارةتي ناوخؤ ثيَكديَت بة سةرؤكايةتي بةريَوةبةري طشيت ديواني وةزارةتي
ناوخؤ و ئةنداميةتي نويَنةراني سةرؤكايةتي ئةجنوومةني وةزيران و وةزارةتي دارايي و ئابووري و فةرمانطةي
هةماهةنطي و بةدواداضوون و بةريَوةبةرايةتي طشيت هاتووضؤي هةريَم و ( )1دوو ئةندازياري ميكانيك و
يةكيَك لة ئةندامةكامةكاني وةك ئةندام و برِياردةر دةستنيشان دةكريَت بة مةبةسيت سةرثةرشيت كردني
دامةزراندني ئةم سيستةمة.
َدةسيَت بة ووردبيين كردني ليسيت ئؤتؤمبيَلي حكومي و ئوتؤمبيَلي خزمةتطوزاري كة لة
 .1ليذنةي باآل هةل
طشت فةرمانطةكاني سةر بة حكومةتي هةريَم بةكاردةهيَنريَن .
 -3ليذنةي باآل بؤي هةية برِي سووتةمةني تةرخانكراو بؤ هةر ئؤتؤمبيليَك زياد يان كةم بكات بةثيَي
َوةشاندنةوةي كارتي ئةليكرتؤني سووتةمةني بؤ ئؤتؤمبيلي
ثيَداويسيت ،هةروةها ثيَداني كارتي نويَ و هةل
هةر فةرمانطةيةك كة سةرثيَضي بكات.
 -5وةزارةتي دارايي و ئابووري ئاماري برِي سووتةمةني خةرج كراو بؤ ئؤتؤمبيَلة خزمةتطوزارييةكاني
فةرمانطة حكومييةكان مانطانة ئامادة دةكات و بؤ ئةجنوومةني وةزيران  /سةرؤكايةتي ديوان بةرزي
دةكاتةوة .
ماددةي دوانزةيةم:

 -2لة هةر فةرمانطةيةكي خاوةن يةكةي ذميَرياري سةربةخؤ ليذنةيةكي الوةكي ثيَك دةهيَنريَت لة ( )3ئةندام
بة سةرؤكايةتي بةرثرسي ئاميَرسازي يان خزمةتطوزاري فةرمانطةكة و ئةنداميَيت نويَنةري ذميَرياري و
ئةندازياريَكي ميكانيك.
 -1لةكاتي نةبووني ئةندازياري ميكانيك لة ميالكي هةر فةرمانطةيةك دةكريَت سوود لة ئةندازياريَكي
ميكانيك سةر بة فةرمانطةيةكي ديكةي حكومةتي هةريَم وةربطريِيَت بؤ ئةم مةبةستة.
 -3ليذنةي الوةكي ئةو ئؤتؤمبيَالنةي كة لة برِطةي ()3ي ماددةي دووةمي ئةم ريَنمايية دياريكراون و برِي ئةو
سووتةمةنييةي كة ثيَويستة بؤ هةر ئؤتؤمبيليَك مانطانة دةستنيشان دةكات .
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 -5ليذنةي الوةكي برِي سووتةمةني ثيَويست بؤ ئؤتؤمبيَلي هةر فةرمانطةيةك بةثيَي قةبارةي بزويَنةر وذمارةي
ثستؤن بةسوود وةرطرتن لة زانيارييةكاني سيستةمي تؤماركردني ئةليكرتؤني ئؤتؤمبيَل دياري دةكات .
 -4لة كاتي تؤماركردني هةر ئؤتؤمبيليَكي نويَ لةسةر ئةستؤي هةر فةرمانطةيةك ثيَويستة ليذنةي الوةكي
برِي سووتةمةني بؤ دةستنيشان بكات بةمةرجيَك لةو ئؤتؤمبيَالنة بيَت كة لة برِطةي ()3ي ماددةي
دووةمي ئةم ريَنمايية هاتووة و ليذنةي باآل ووردبيين و ديراسةتي دةكات و بة كؤنووس بؤ هةر دوو وةزيري
ناوخؤ و دارايي و ئابووري بةرزي دةكاتةوة بةمةبةسيت ثةسةندكردني  ،دواتر لة اليةن وةزيري ناوخؤ
فةرماني دةركردني كارتي ئةليكرتؤني بؤ خةرجكردني سووتةمةني بؤ ئةو ئؤتؤمبيلة دةردةضويَندريَت .
-4دةبيَت كؤنووس و فؤرمي سووتةمةني ئؤتؤمبيَلةكان لة اليةن سةرؤكي فةرمانطة ثةسةند بكريَت.
ماددةي سيانزةيةم:

مةرجةكاني دياريكردني ئؤتؤمبيَلي خزمةتطوزاري

 -2ثيَويستة ئةو ئؤتؤمبيَالنةي كة لة برِطةي ()3ي ماددةي دووةمي ئةم ريَنمايية دياريكراوة بؤ كاري
دياريكراوي خؤي بةكار بةيَنريَت.
 -1هةر ئؤتؤمبيليَكي خزمةتطوزاري دةبيَت شوفيَري تايبةت بة خؤي هةبيَت و لة تؤماري ئةليكرتؤني
ئؤتؤمبيَلي حكومي ناوي تؤمار كرابيَت.
 -3ئؤتؤمبيلي خزمةتطوزاري دةبيَت لة ثاش كؤتايي هاتين ئةركي فةرمي لة طؤرِةثاني فةرمانطة يان هةر
فةرمانطةيةكي حكومي نزيك شويَين نيشتةجيَبووني شوفيَرةكة رادةطرييَت و لة اليةن بةرثرسي طؤرِةثان يان
ثاسةواني ئيَشكطر رِؤذانة ثةسةند دةكريَت بةثيَي تؤماريَك كة لةاليةن ليذنةي باآل ئامادة دةكريَت .
 -5فةرماني كارطيَري لة اليةن سةرؤكي فةرمانطةكة دةردةضيَت بة دياريكردني ئؤتؤمبيَلي خزمةتطوزاري و
تيَيدا شويَين بةكارهيَناني دياري بكريَت.
 -4طشت ئؤتؤمبيَلة حكومييةكان ( )1دوو لؤطوي تايبةت لةسةر هةر دوو دةرطاي ثيَشةوةي ئؤتؤمبيَلةكة
دةضةسثيَندريَت كة منوونة و ديزاينةكةي لة اليةن ليذنةي باآل ئامادة دةكريَت و هةر فةرمانطةيةك ئةم
لؤطويةي لة ئؤتؤمبيَلةكاني نةضةسثاندبيَت لة طشت خةرجييةكاني ئؤتؤمبيَل بيَ بةش دةكريَت و
ئؤتؤمبيَلةكةي ليَ وةردةطرييَتةوة.
-4برطةي ()4ي ئةم ماددةية ئوتؤمبيَلة حكومييةكاني ئةنداماني كابينةي حكومةتي هةريَم و ثلة تايبةتةكان
و بةريَوةبةرة طشتييةكان و هيَزةكاني ئاسايشي ناوخؤ و هيَزةكاني ثيَشمةرطة ناطريَتةوة.
ماددةي ضواردةيةم:

ئةم ئؤتؤمبيالنةي الي خوارةوة بة خزمةتطوزاري ئةذمار دةكريَن:
 -2ئؤتؤمبيَلي ثؤليسي فرياكةوتن و ثؤليسي هاتووضؤ :ئةوانةي ئامريي ئاطاداركردنةوة (فرارة) و لؤطؤي
ثؤليسي بةيةكةوة لةسةر دانراوة.
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 -1ئؤتؤمبيَلي ئاطركؤذينةوة و تانكةري ئاطركؤذينةوة و ئةمبؤآلنس .
 -3ئؤتؤمبيَلي جؤري (ثيك ئاب تاك يان دةبلَ كابينة).
 -5ئؤتؤمبيَلي سةرؤكي فةرمانطة بة مةرجيَك بؤ كاري خزمةتطوزاري فةرمانطةكةي بةكار بةيَنيَت.
َطر لة جؤري ( 2.4تةن 1 ،تةن) ،لؤري ،رافعة ،حفارة ،كريَن ،شوفلَ ،طريَدر ،تانكةر،
 -4ئؤتؤمبيَلي بارهةل
تريَلة ،حادلة  ،ئؤتؤمبيلي خزمةتطوزاري زةميين فرؤكةخانة ،ثاس ،ميين ثاس ،تراكتؤر و دةرِاسة.
 -4هةر ئؤتؤمبيليَكي ديكة كة سةرؤكي فةرمانطة بة خزمةتطوزاري دةستنيشاني دةكات بة مةرجيَك بؤ
كاري خزمةتطوزاري فةرمانطةكةي بةكار بةيَنريَت و لة فةرماني كارطيَري ئاماذة بة هؤكاري دياري كردني
وةك ئؤتومبيَلي خزمةتطوزاري درابيَت .
ريَكارةكاني خةرجكردني سووتةمةني بة سيستةمي كارتي ئةليكرتؤني
ماددةي ثانزةيةم :

 -2هةر ئؤتؤمبيليَك يةك كارتي ئةليكرتؤني بؤ تةرخان دةكريَت.
 -1ذمارةي تابلؤي ئؤتؤمبيَلة حكومييةكة لةسةر كارتةكة جيَطري دةكريَت.
 -3نابيَت هيض ئؤتؤمبيليَك كارتي ئؤتؤمبيليَكي ديكة بةكار بةيَنيَت.
 -5ئةو برِة سووتةمةنييةي كة بؤ ئؤتؤمبيَلةكة تةرخانكراوة بةرزترين رِيَذةية (احلد االعلي) ،لة يةك مانطدا
لةو رِيَذةية زياتر ناتوانيَت خةرج بكات و ئةطةر كةمرت خةرج بكات ئةو برِةي مايةوة (سفر) دةكريَت و
ناتوانيَت بؤ مانطي دواتر سوودي ليَ وةربطريَت.
 -4طشت ئؤتؤمبيَلة حكومييةكان بة ذمارةي تابلؤي نويَ كارتي بةنزيين ثيَ دةدريَت ،بة برِغوي سيكيورييت
تايبةت ثليَتةكةي جيَطري دةكريَت بةثيَي نووسراوي ثشتطريي بةريَوةبةرايةتي طشيت هاتووضؤ  ،بةثيَضةوانةوة
كارتي بةنزيين بؤ خةرج ناكريَت.
 -4ئؤتؤمبيَلي حكومي جامي رةش كرابيَت سووتةمةني ثيَنادريَت و سةرؤكي فةرمانطة لةم دياردةية
بةرثرسيار دةبيَت.
ماددةي شازدةيةم:

 -2دواي جيَبةجيَ كردني سيستةمي كارتي ئةليكرتؤني هيض ثسوولةيةكي ديكةي سووتةمةني خةرج ناكريَت
جطة لة ثسوولةي ئةو بةنزينخانةيةي كةكارتي سووتةمةني بؤ ئؤتؤمبيَلةكاني ئةو فةرمانطةية ريَكخستووة.
َي ()2ي ئةم ماددةية لة كاتي شاندكردني فةرمانبةر بة ئؤتؤمبيَلي حكومي لة ثاريَزطاكةي
 -1بةدةر لة خال
خؤي بؤ ثاريَزطايةكي ديكة  ،برِي ئةو سووتةمةنييةي بة ثسوولة بؤ خةرج دةكريَت بة مةرجيَك فةرماني
َطرتن و دةست بةكاربووني بؤ دةرضـووبيَت و لةطةلَ ثسوولةي بةنزيين ئةو
كارطيَري شاندكردن و دةست هةل
ثاريَزطايةي كة بؤي شاند كراوة هاوثيَضي بكات بةمةبةسيت خةرج كردني لة اليةن بةريَوةبةرايةتي
طةجنينة،بةمةرجيَك لةو ثاريَزطايةي كة بؤي شاند كراوة هيض بةنزينخانةيةكي ليَ نةبيَت كة وةزارةتةكةي
طريَبةسيت سيستةمي كارتي ئةليكرتؤني سووتةمةني لةطةلَ ئةجنام دابيَت.
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ماددةي حةظدةيةم:

 -2هةر فةرمانطةيةك كة يةكةي ذميَرياري سةربةخؤي هةية خةرجكردني برِي سووتةمةني بةكارهاتوو
لة اليةن ئةو ئؤتؤمبيَالنةي كة لة برِطةي ()3ي ماددةي دووةمي ئةم ريَنمايية دياريكراوة دةكةويَتة
سةر بوودجةي خؤي .
 -1ثيَويستة برِي ثارةي سووتةمةني لة كؤتايي هةموو مانطيَك خةرج بكريَت بؤ ئةو بةنزينخانةي كة كارتي
ئةليكرتؤني بؤ ريَكخستووة.
ماددةي هةذدةيةم:

 -2برِي سووتةمةني طازوايل بؤ موةليدةكاني هةر فةرمانطةيةك خةرج دةكريَت بةثيَي تؤماري خةرج كردني
سووتةمةني كة كليَشةكةي لة اليةن ليذنةي باآل ريَكدةخريَت.
 -1سووتةمةني طازوايل لة ريَطاي ئةو بةنزينخانةية دابني دةكريَت كة كارتي سووتةمةني ئةليكرتؤني بؤ ئةو
فةرمانطةية ريَكخستووة.
 -3دةبيَت برِي سووتةمةني كرِدراو لة اليةن ليذنةيةكي وةرطرتن لةو فةرمانطةية وةربطرييَت بة كونووسيَك
كة برِ و جؤري طازوايل تيَدا دةستنيشان كراوة.
 -5تؤماريَكي تايبةت بة خةرجكردني برِي سووتةمةني طازوايل بةثيَي كاتذميَري كاركردني موةليدة لة اليةن
وةزارةتي دارايي و ئابووري دابني دةكريَت بةثيَي ئةو كليَشةيةي كة لة اليةن ليذنةي باآل ريَكدةخريَت
و بةسةر طشت فةرمانطةكان دابةش دةكريَت و ثيَويستة برِي سووتةمةني بةكارهاتوو و ذمارةي كاتذميَري
كاركردني موةليدةكان تيَدا جيَطري بكريَت بة شيَوةيةكي رؤذانة  ،كاتذميَرةكاني برِيين كارةباي نيشتماني
لة اليةن فةرمانطةي كارةباي تايبةمتةند مانطانة ثةسةند بكريَت
حوكمة كوتاييةكان
ماددةي نوزةدةيةم:

 -2هةر فةرمانبةريَك سةرثيَضي لة حوكمةكاني ئةم ريَنمايية بكات رووبةرِووي ليَثيَضينةوةي ياسايي دةبيَتةوة.
 -1هةر ئؤتؤمبيـليَكي حكومي تابلؤي ديـكة بةكار بهيَـنيَت جطة لة تابـلؤ حكوميـيةكةي و ئةو
تابلؤ شارستانيانةي كة بةثيَي ريَنماييةكان بؤي دابني كراوة يان لؤطؤي ئؤتؤمبيَلي حكومي
لة ئؤتؤمبيَلةكةي نةضةسثاندبيَت يان ليَ بكاتةوة دةسيت بةسةردا دةطرييَت وة رووبةروي ليَثيَضينةوةي
ياسايي دةكريَتةوة.
 -3ثؤليسي هاتووضؤ و مةفرةزةكاني ثؤليس و ئاسايش و بازطةكان برِطةي ()1ي ئةم ماددةية جيَبةجيَ دةكةن
َينةوةي بةريَوبةرايةتييةكاني
و ثيَشلكاران بة نووسراوي فةرمي لةطةلَ ئؤتؤمبيَلةكة رِادةسيت بةشي ليَكول
هاتووضؤ دةكةن بةمةبةسيت ناردنيان بؤدادطا و ئاطاداركرنةوةي فةرمانطةكةي.
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ماددةي بيستةم:

 -2ثيَويستة طشت فةرمانطةكان ئةم ريَنمايية لة ماوةي ( )91رؤذ جيَبةجيَ بكةن لة رؤذي دةرضوونييةوة ،
دواي ئةم بةروارة هيض ثسوولةيةكي بةنزين خةرج ناكريَت جطة لة ثسوولةي ئةو بةنزينخانةيةي طريَبةسيت
بةثيَي سيستةمي كارتي ئةليكرتؤني بؤ خةرجكردني سووتةمةني لةطةلَ فةرمانطةكة دابني كردوة.
 -1ليَذنةي باآل لة ريَطاي وةزارةتي دارايي و ئابووري ليسيت ئةو فةرمانطانةي سيستةمي كارتي ئةليكرتؤني
جيَبةجيَ كردووة رِةوانةي طةجنينةي تايبةمتةند دةكات بة مةبةسيت جيَبةجيَ كردني ئةم ريَنمايية.
 -3لةو ناوضانانةي كة سيستةمي كارتي ئةليكرتوني ليَ جيَبةجيَ نةكراوة كار بة سيستةمي ثسوولة دةكريَت ،
جطة لة سيستةمي تؤماري سووتةمةني طازوايل كة كار بة برِطةكاني ئةم ريَنمايية دةكريَ.
ماددةي بيست و يةكةم :

ليذنةيةك لة ديواني سةرجةم وةزارةتةكان يان دةستة سةربةخؤكان ثيَك دةهيَنريَت بةمةبةسيت دووبارة

دابةشكردنةوةي ئةو ئؤتؤمبيَالنةي دواي فرؤشتين ئؤتؤمبيَلة حكومييةكان دةميَننةوة بةسةر فةرمانطةكاني
سةر بةو وةزارةتة يان دةستةية بةثيَي ثيَداويسيت هةر فةرمانطةيةك و بة هةماهةنطي لةطةلَ ليذنةي باآل.
ماددةي بيست و دووةم :

كار بةهيض ريَنمايي و برِياريَك ناكريَت لةطةلَ حوكمةكاني ئةم ريَنمايية ناكؤك بيَت.
ماددةي بيست و سيَيةم:

ئةم ريَنمايية لة رؤذنامةي فةرمي (وةقايعي كوردستان) بآلودةكريَتةوة و لةرؤذي دةرضوونيةوة كاري ثيَ دةكريَت

كريم سنجاري
وةزيري ناوخؤ

ريَباز حممد محالن
وةزيري دارايي و ئابووري

هؤية ثيَويستكارةكان

بة مةبةسيت يةكخسنت و ثؤلينكردن و بة ئةليكرتوني كردني تؤماري ئؤتؤمبيَلةكاني حكومي و خةرجكردني
سووتةمةني بة شيَوةي كارتي زيرةك و بنربِكردني دياردةي بةهةدةرداني سووتةمةني و فرؤشتين ئؤتؤمبيَلة
حكومييةكان ئةم ريَنمايية دةرضوويَندرا.
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وةزارتى دارايى و ئابوورى
ذمارة )3111( :لة 9102 /4/2

َثشت بة نووسراوي سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران ذمارة( )214لة  1122/1/24و ئاماذة بة ريَنماييمان
ثال
َي  1122برِيارماندا بةدةركردنى ئةم ريَنمايية -:
ذمارة()13ي سال
ريَنمايي دارايي ذمارة ()1ى سالَى 9102
سةرمووضة و ريَذةي ثاشةكةوت

َي ( )1122يان ثيَ دةدريَت ئةطةر ببيَتة هؤي طؤرِيين
 -2فةرمانبةراني راذةي شارستاني كة سةر مووضةي سال
ريَذةي ثاشةكةوتكردني مووضة و زيادكردني ئةوا مووضةيان هةر وةكو خؤي دةميَنيَتةوة و زياد ناكريَت واتة
ريَذةي ثاشةكةوتي مووضةيان بة هةمان ريَذةي ثيَش ثيَداني سةر مووضةكة دةبيَت .
 -1ئةم ريَنمايية لة ريَكةوتي ( )1122/2/2تاكو ( ) 1122/21/32جيَ بةجيَ دةكريَت و لة رؤذنامةي
َو دةكريَتةوة .
(وةقايعي كوردستان) بال
ريَباز حممد محالن
وةزيري دارايي و ئابووري
-----------------------------------------------------------------وةزارتى دارايى و ئابوورى
ذمارة )3602( :لة 9102 /4/02

َي  1124تايبةت بةثيَدانى مؤلةتى بىَ مووضة
َى (ضوارةم) لة ريَنماييمان ذمارة ()25ي سال
ئاماذة بةخال
بةفةرمانبةرانى خاوةن ثلةى تايبةت برِياردرا بةهةمواركردنى بةم شيَوةى خوارةوة -:
ريَنمايي دارايي ذمارة ()2ى سالَى 9102
مؤلةتى بآ مووضة

َة (وةزير)ةكانة  ،لةكاتى وةرطرتنى مؤلةتى بآ
 -2مةبةست لةفةرمانبةرى خاوةن ثلةى تايبةت لةم خال
مووضةى ئاماذةثيَكراو  ،ثيَويستة رةزامةندى سةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيران وةربطرن .
َو دةكريَتةوة.
 -1ئةم ريَنمايية لة ريَكةوتي دةرضوونيةوةكارى ثآ دةكريَت و لة رؤذنامةي وةقايعي كوردستان بال

ريَباز حممد محالن
وةزيري دارايي و ئابووري
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وةزارةتى كار و كاروبارى كؤمةآليةتى
ذمارة )0032( :لة 9102/4/9

ثشت بةسنت بة ئةحكامي ماددةي (  ) 22لة ياساي ماف و ئيمتيازاتي كةمئةندام و خاوةن ثيداويسيت تايبةت
َي  1122لة هةريَمي كوردستان – عيَراق  ،ئةم ريَنماييةمان دةركرد :
ذمارة (  ) 11ي سال
رِينمايى ذمارة ()9ى سالَى 9102
هةمواركردني يةكةمي ريَنمايي ذمارة (  ) 9ي سالَي ( ) 9106
تايبةت بة ماف و ئيمتيازاتي كةمئةندام و خاوةن ثيَداويسيت تايبةت لة هةريَمي كوردستان – عيَراق
مادةي يةكةم :

َي( ) 1124
َي ( أ ) لة برِطةي سيَيةمي ماددةي يةكةمي ريَنمايي ذمارة (  ) 1ي سال
هةمواركردني خال
كةبرييت ية لة :
َةتانةي خوارةوة لةسةري جيَ بة جيَ بكريت لةو ريَذانةو بةرةو ذوور -:
يةكيَك لةم حال
أ – جةستةي بزويَين % 44
بةم شيَوةيةي خوارةوة دةبيَت
أ – جةستةي بزويَين %44
مادةي دووةم :

ئةم ريَنمايية لة رؤذي دةرضووني كاري ثيَ دةكريَت و لة رؤذنامةي ( وةقايعي كوردستان ) بآلو دةكريَتةوة .

د.حممد قادر حممد
وةزيري كارو كاروباري كؤمةاليةتي
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وزارة الداخلية
رقم  )0625( :يف 6522/4/26
بيان رقم ( )2لسنة 6522
بيان التعديل الثاني لتعليمات تنظيم عمل مكاتب و شركات تعليم السياقة املرقم ( )٣لسنة 6522

استناداًاىلالصالحياتاملخولةلنايفقانونوزارةالداخليةاملرقم()6لسنة٩٠٠٢وملقتضياتاملصلحةالعامة
واحلاقاً بتعليمات املرقم ( )٣لسنة  ٩٠٠6املنشورة يف جريدة وقائع كوردستان املرقم ( )٠٢1يف٩٠٠6/٠/٣٠
والتعديلاالولمنالتعليماتاملذكورةحسببياننآاملرقم()٠1لسنة ٩٠٠٢
تقرراجراءالتعديالتاالتية :
اوآل :تعدل املادة الثانية /الفقرة  ٥/بالشكل االتي .٥(:ساحة للتدريب التقل مساحاتها عن ()٠٠٠٠٠مرت
مربع وفق نفس مواصفات ساحات االختبار العملي للقيادة يف مديريات املرور وحيق لعدد من اصحاب
املكاتبانيكونهلمساحةواحدةخمصصةللتدريبويفحالةعدممتكنهذه املكاتبمنجتهيزساحةللقيادة
جيوزاستخدامساحاتاختبارالقيادةيفمديرياتاملرورمقابلرسومحمددةيفهذهالتعليمات) 
ثانيآ:ينفذهذاالبيانمنتاريخنشرهيفجريدة(وقائعكوردستان) .



كريم سنجارى
وزير الداخلية
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وزارة الداخلية
رقم )0555( :يف 6522/4/60
بيان رقم ( )7لسنة 6522
بيان التعديل االول لتعليمات مركز التطوير االمين واالداري يف وزارة الداخلية املرقم ( )7لسنة 6520

استناداً اىل الصالحيات املخولة لنا يف قانون وزارة الداخلية املرقم ( )6لسنة  ٩٠٠٢وملقتضيات املصلحة العامة
واحلاقاًبتعليماتاملرقم()٢لسنة٩٠٠٥املنشورةيفجريدةوقائعكوردستاناملرقم()٠٢٩يف .٩٠٠٥/٠٠/٥
تقرراجراءالتعديالتاالتية :
اوالَ :يعدل اسم و يرفع مستوى الـمركز اينما ورد يف التعليمات رقم ( )٢لسنة  ٩٠٠٥و يصبح كاالتي
(معهدالتطويراالمينواالداريوتكنلوجيااملعلومات) .
ثانياَ:تضافكلمة(ضباط)اىلعبارة(موظفيومنتسبـيالوزارة)اينماوردتيفالتعليماتاعالهوتصبح
(موظفيوضباطومنتسبـيالوزارة) 
َ)مناملادةالثالثةوتقرأكاالتي :
َ)و(سابعا
ثالثا:تضافالفقرتني(سادسا
املادة (:)٣

سادسا:تنظيمالدوراتالتدريبيةيفكافةاجملاالتملوظفيوضباطومنتسبـيالوزارة .
سابعا :اعداد موظفي وضباط و منتسبـي الوزارة للمشاركة يف الدورات اليت تنظم خارج البالد عن طريق
إجراء االختبارات اخلاصة من قبل جلنة خمتصه يف ديوان الوزارة للتأكد من خرباتهم اليت تؤهلهم
للمشاركةيفتلكالدورات.
رابعا:تعدلالفقرةثانيامناملادة()1منالتعليماتاعالهوتصبحكاالتي :
ثانيا :هيكلية املعهد :تدار الشعب من قبل موظفني او ضباط و منتسبـي الوزارة من ذوي الكفاءة
واالختصاص .
 -2شعبةالكومبيوتر:ترتبطمباشرةمبديراملعهديديرهاموظفاومنتسبمنذوياخلربة .
 -1قسم التدريب واالستشارات :يشغله موظف او ضابط حيمل على االقل شهادة البكالوريوس يف احد
االختصاصاتذاتالعالقةويتضمنالشعبتنياالتيتني :
أ -شعبةالتدريب :
ب -شعبةاالستشارات :

 -3قسم اخلدمات اللوجستية  :يشغله موظف او ضابط حيمل على االقل شهادة البكالوريوس يف احدى
االختصاصاتذاتالعالقهويتضمنالشعبتنياالتيتني :
أ -شعبةاخلدماتاللوجستية.
ب -شعبهالتقيمواملتابعة .
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 -5قسم تكنلوجيا املعلومات  :يشغله موظف او ضابط حيمل على االقل شهادة البكالوريوس يف احدى
االختصاصاتذاتالعالقهويتضمنالشعبتنياالتيتني:
أ -شعبةحتليلوإدخالالبيانات 
ب.شعبةالربجميات 
ب -
 -4قسم البحوث والدراسات  :يشغله موظف او ضابط حيمل على االقل شهادة البكالوريوس يف احدى
االختصاصاتذاتالعالقهويتضمنالشعبتنياالتيتني :
أ -شعبةالدراساتوالبحوث 
ب -شعبةاملكتبة 

خامسا :تعدلالفقرتني()٠،٩مناملاده()٢وتكونكاالتي:
 -2يتوىلالـمعهدفتحدوراتتطويريةللضابطيفخمتلفاالختصاصات .
 -1يتوىلاملعهدفتحدوراتلـمدارءالنواحيالـمعينونقبلمباشرتهملـمهامهم .
سادسا  :ينفذهذاالبيانمنتاريخصدورهوينشريفجريدة(وقائعكوردستان) .



كريم سنجارى
وزير الداخلية
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