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 ئةجنومةنى دادوةرى
 2/11/2018لة  22 ذمارة:

 

 

 مةرسومى هةريَمى
 2018 سالَى (ى 1ذمارة )

 
 2102ى ساَلى (2)ى حوكمى ماددة يةكةم / ضوارةم لة ياساى ذمارة ثشت بةسنت بةو دةسةآلتةى ثيَمان دراوة بةثيَبة

ستوريةكانى هةريَم( وة ثاش تةكانى سةرؤكايةتى هةريَم بةسةر دامةزراوة دة)ياساى دابةش كردنى دةسةآل
دةستةى دادوةرى  كردنى ئةجنامةكانى كؤتايى خوىل ثيَنجةمى هةَلبذاردنى ثةرلةمانى كوردستان لةاليةنثةسند

  -برِيارماندابة:
عيَراق بؤ يةكةمني كؤبوونةوةى  ثيَنجةمى ثةرلةمانى كوردستانبانطهيَشت كردنى كانديدة دةرضووةكانى خوىل  -0

 ى نيوةرِؤ .(02( كاتذميَر )6/00/2102ثةرلةمان لة رؤذى )

 دةكريَتةوة .وبآل)وةقايعى كوردستان( ؤذنامةى ة رِئةم مةرسومة لة رؤذى دةرضوونيةوة كارى ثىَ دةكريَت و ل -2
 

 

 

 بنطني قاسم حممد                                                                                                         
 ةرؤكى ئةجنومةنى دادوةرىـس                                                                                                          
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 وةزارةتى ئاوةدان كردنةوة و نيشتةجآ كردن
 22/10/2018لة  3621ذمارة: 

 

 ذمارة عيَراق كوردستان كردني نيشتةجيَ كردنةوةو ئاوةدان وةزارةتي لةياساي( ثيَنجةم ماددةي) بة ثشتثالَ 
 -:دةركرد خوارةوةمان ثةيرِةوةي ئةم( 2116) اَلىس ي(02)
 

 2018 اىلس (ي1) ذمارة ثةيرِةوي
 ثةيرِةوى ناوخؤى وةزارةتى ئاوةدان كردنةوة و نيشتةجآ كردن

 

 :فرمانةكاني و ئةرك و وةزارةت ئاماجنةكاني :يةكةم دةروازةي
 -(:1ماددة )
 كردنةوةي ئاوةدان رِيَذي ثالن سياسةتةكاني ئاراستةو بنضينةو كردن نيشتةجيَ كردنةوةو ئاوةدان وةزاةرتي :يةكةم

 سنووري دةرةوةي لة رِيَطاوبانيش هةروةها خانووبةرة و كردن نيشتةجيَ لةبوارةكاني دةطريَ بةئامانج هةريَم
 ضارةسةركردني بؤ ئاسنني هيَلي فرِطةو و تونيَل ثردو و( خيَرا هاتووضؤي رِيَطاي) يشياندالةطةَل شارةوانيةكان

 بةهةموو كردنةوةيان نؤذةن و نويَ رِيَطاوباني كردني دروست كردنةوةو و طةياندن و نيشتةجيَ قةيراني
 .ثاشكؤكانيةوة و الوةكي و سةرةكي جؤرةكاني

 -:لةرِيَطاي ئاماجنةكاني بةديهيَناني بؤ هةوَلدةدات وةزارةت :دووةم
 سياسةتي بةطويَرةي لةهةريَم كردن نيشتةجيَ كردنةوةو ئاوةدان سياسةتي بؤ طشتيةكان ثالنة ثيَشنياركردني  -0

 .بةردةست كةرةستةكاني تواناو لةسنووري و هةريَم طشيت
              لةجةدواي ليَكؤلينةوة و وةزارةت كةرتي ضوارضيَوةي لةنيَو تايبةت طةليَكي بةتويَذينةوة هةَلسان -2

 و كورختايةن) ئاسيت لةسةر دةكريَن ثيَشنيار وةزارةت ثالنةكاني لةناو كة ثرِؤذانةي ئةو ئابووري و تةكنيكي
 (.مةودا دوور و ناوةندي

 و وةزارةت ثالنةكاني لةسنووري دةكريَن ثةسند كة ثرِؤذانةي ئةو ثالني بؤ كار ثرؤطرامي نةخشةو داناني -3
 .تايبةمتةند بةَليَندةرايةتي كؤمثانياكاني بة دانيان يان بيَ رِاستةوخؤ كردني بةجيَبةجيَ ض رِاثةرِاندنيان

 هةمواركردنيان و هونةريةكان (مواصفات) خةسَلةتة بردني ثيَش بةرةو و ئامادةكردن لة كردن بةشداري -4
              تؤثؤغرايف وهةواو ئاو بارودؤخي بةرِةضاوكردني و تةكنيكيةكان و زانسيت ثةرةسةندنة بةطويَرةي

 .لةهةريَم زةوي
 لةاليةن سثيَردراون ثيَي كة سازيانةي نةخشة ئةو ئامادةكردني و ثرِؤذةكان كردني سةرثةرشيت و رِاثةرِاندن -5

 يان وةزارةت دامةزراوةكاني نةخشةسازي دةستةكاني لةرِيَطاي رِاثةرِاندنيان و ترةوة اليةنةكاني و وةزارةتةكان
 .تايبةتدا كةرتي لةطةلَ بةهةرةوةزي
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 شارةواني سنووري دةرةوةي دةكةونة كة الوةكيانةي و طشيت رِيَطا ئةو نؤذةنكردنةوةي و بةرِيَوةبردن بة هةَلسان -6
( قةثانةكان) تةوةرةيي كيَشي ويَستطةكاني بةكارخستين و ثردةكان كردنةوةي نؤذةن هةروةها شارؤضكةكان شارو

 ياساي) بةثيَي رِيَطاوبانةكان قةدةغةكراوي ثاراستين و بةرِيَوةبردنيان و( املعابر) ثةرِينةوة بازطةكاني و

 .بةركار ي(رِيَطاوبانةكان قةدةغةكاري
 كردنةوةو ئاوةدان بة تايبةتن كة وةبةرهيَنةران ثالني خةمالندني هةَلسةنطاندني و بةتاوتيَكردن هةَلسان  -2

 .وةزارةتدا تايبةمتةنديةكاني لةسنووري لةهةريَم كردن نيشتةجيَ
 .كوردستان ديَهاتةكاني كردنةوةي ئاوةدان و ثةرةثيَدان بة بايةخدان  -2

 وةزارةت بةشةكاني ثيَكهاتةو -:دووةم دةروازةي
 -(:2ماددة )

 دةكريَن ثيادة وةزارةت بة بةسرتاو ثيَكهاتةكاني و وةزارةت ناوةندي فةرمانطةكاني لةسةر ثةيرِةوة ئةو حوكمةكاني
 هةريَمي ثاريَزطاكاني كردني نيشتةجيَ كردنةوةو ئاوةدان و رِيَطاوبان طشتيةكاني بةرِيَوةبةرايةتية لة بريتني كة

 .كوردستان
 -:وةزارةت ديواني لة بةرِيَوةبةردن تةكانيدةسةآل ثيَكهاتةو -:ةميسيَ دةروازةي

 -(:3ماددة )
 ئةو بةناوي و سياسةتةكاني ئاراستةكردني و لةكارةكانيدا يةكةمة بةرثرسي وةزارةتةو يباآل سةرؤكي ئةو وةزير:

 هةية بؤي وة وةزارةت كارةكاني و ئةرك بة هةبيَ ثةيوةندي كة شتيَك لةهةر دةردةضن رِيَنماييةكان و فةرمان و برِيار
 فةرمانبةريَك هةر يان طشتيةكان بةرِيَوةبةرة و وةزارةت بريكاراني بداتة تةكانآلدةسة لة دةزاني بةباشي ئةوةي

 -: لة هةريةك دةبن ثةيوةنديدار بةو وة وةزارةت لةفةرمانبةراني
 .نيشتةجيَكردن كردنةوةو ئاوةدان بؤ وةزارةت بريكاري -0
 .رِيَطاوبانةكان بؤ وةزارةت بريكاري -2
 .رِاويَذكارةكان -3
 .وةزير نووسينطةي -4
 .دارايي و كارطيَرِي بؤكاروباري طشيت بةرِيَوةبةرايةتي -5
 .هونةري كاروباري بؤ طشيت بةرِيَوةبةرايةتي -6
 .جؤري دَلنيايي بةرِيَوةبةري -2

 -(:2ماددة )
 سياسةتي كردني لةجيَبةجيَ بةرامبةري بةرثرسيارن وة دةبةسرتيَنةوة وةزير بة رِاستةوخؤ :وةزارةت بريكاري هةردوو
 كاروبارةكاني كردني سةرثةرشيت و وةزارةت ئاراستةكردني بؤ وةزير بةياريدةداني هةَلدةسنت و ثالنةكاني و وةزارةت

 مايةي دةبنة كة بكةنةوة يةكاليي كيَشانة ئةو هةية بؤيان و خؤي تايبةمتةندي و تآلدةسة لةسنووري هةريةكةو
 هةية بؤيان ئةوانيش ، وةزيرةوة لةاليةن دراوة ثيَيان كة تانةيآلدةسة ئةو لةضوارضيَوةي كارةكان بةرِيَوةضووني باشي

 .وةزارةت لة كارطيَرِيةكان يةكة بةرثرساني بدةنة تةكانيانآلدةسة لة هةنديَك
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 -(:5ماددة )
 كة دةكات سةرثةرشيت( تايبةت نووسينطةي بةرِيَوةبةري) بةناونيشاني فةرمانبةريَك:  وةزير نووسينطةي :يةكةم

 ذمارةيةك و هةبيَ لةكارةكةي تةواوي زانياري و شارةزايي و هيَنابيَ بةدةست سةرةتايي زانكؤيي برِوانامةي
 كة رِيَنماييانةي و فةرمان و نووسراو ئةو بؤ بةدواداضوون و بةرِيَكخسنت هةَلدةسيتَ و دةدةن ياريدةي لةفةرمانبةران

 ثةيوةنديةكان كردني دابني و نهيَين و تايبةت بةريدي هةَلطرتين و كردن ثؤلني هةروةها وة دةردةضن وةزيرةوة لةاليةن
 دةسثيَردريَن ثيَي وةزيرةوة لةاليةن كة كارانةي ئةو سةرجةم و ضاوثيَكةوتنةكان كؤبونةوةو كاتي رِيَكخستين و

 .دةكات داواي وةزير كة بةَلطةنامانةي و ورِاثؤرت نووسراو ئةو كردني بةردةست و ئامادةكردن سةرِةراي
 ئاماجنةكاني ناساندني بة هةَلدةسيتَ و دةبيَ وةزير نووسينطةي بة سةر-:رِاطةياندن و ثةيوةنديةكان بةشي : دووةم

 هؤيةكاني ئامرازو لةرِيَطاي نيشتةجيَكردن كردنةوةو ئاوةدان ثرِؤذةكاني لة تةواوكراوةكاني كارة و كيآلضا و وةزارةت
 كردني ميوانداري و كؤنطرةكان و كؤرِ ثيَداويسيت ئامادةكردني و ضاثةمةنيةكان وكراوةوآلب دةركردني و رِاطةياندن
 و مدانةوةيانآلوة بؤ بةدواداضوون و وةزارةت لة تايبةمتةندةكان اليةنة بؤ تيانآلهاوو يآلسكا خستنةرِووي و شاندةكان

 ثاش مدانةوةيانآلوة و وةزارةت كيةكيةكانيآلضا لةسةر دةكريَنةوة وآلب كة رِاطةياندن رِاثؤرتةكاني بةدواداضووني
 .دةبن بةو سةر فةرمانبةريش ذمارةيةك و وةزارةت لة ثةيوةندارةكان اليةنة لةطةلَ رِاطؤرِينةوة

 -(:6ماددة )
 كة دةبات بةرِيَوةي و دةكات سةرثةرشيت( بةرِيَوةبةر) بةناونيشاني فةرمانبةريَك -: وةزارةت بريكاري نووسينطةي

 دةبيَت كارةكةدا لةبواري شارةزايي و بيَت نووسينطة بةرِيَوةبةردني لة دبلؤم يان زانكؤ سةرةتايي برِوانامةي هةَلطري
بؤ بريكارى  كة نووسراوانةي ئةو بةدواداضووني و رِيكخسنت بة هةلدةسيتَ و دةدةن ياريدةي فةرمانبةريَك ضةند وة

وةزارةت دين يان لة الى ئةو دةردةضن ئةمة و سةرِةراى ئيش و كارةكانى سكرتاريةت و ئةرك و فرمانانةى كة 
 .رِادةسثيَردريَت ثيَي بريكارةوة لةاليةن
 -(:7ماددة )

 و شارةزايي خاوةني وة دةبن زانكؤ سةرةتايي برِوانامةي هةَلطراني لة و تيَثةرِناكات ضوار لة ذمارةيان -: رِاويَذكاران 
  دةسالَ( 01)لة نةبيَت كةمرت كة ماوةيةك بؤ بن كاركردن و كارامةيي

 -(:8ماددة )
 بازنةكاني هةموو بؤ بةدواداضوون بة هةَلدةسيتَ يَوةبةرايةتيةبةرِ ئةو -: جؤري ثيَكي و رِيَك دَلنيايي بةريَوةبةرايةتي

 باشرتين كردني ثيَشكةش دةم لةبةر كة طرفتانةي طريو لةو ليَكؤلينةوة بؤ ثيَكهاتةكاني و وةزارةت لةريَكخسنت 
 ضوونةكان بةالرِيدا لةمثةرو كردني نيشان دةست رِيَطاي  بة  ئةويش ، دةوةستنةوة تيانآلهاو بؤ طوزاريةكان خزمةت
 ثرِؤطرامي لة كاركردن نويَكاني شيَوازة طرتنةبةري بة نةهيَشتنيان بؤ ضارةسةري كردني ثيَشكةش رِيَطاي لة  دةبيَت
 لة برِياران خاوةن بؤ رِوون  ويَنةيةكي ثيشانداني و باشرت بةرةو بردنيان ثيَش بةرةو بؤ وةزارةتدا  دامةزراوةكاني كاري

 دةستةبةري و هيَناوة بةدةست خؤيان ئاماجنةكاني دةزطاكان و دام مةودايةك ض تا كة بةوةي سةبارةت وةزارةت
 لة  بيَت زانكؤ سةرةتايي برِوانامةي هةَلطري كة دةبات بةريَوةي فةرمانبةريَكيش ، كردووة كارةكانيان نايابي

 .نةبيَت كةمرت سالَ( 05) لة خزمةتيشي و وةزارةت ثسثؤرِييةكاني
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 -(:9ماددة )
 سةرةتايي برِوانامةي دةبات بةرِيَوةي طشيت يَوةبةريَكيبةرِ -:دارايي و كارطيَري كاروباري طشيت يَوةبةرايةتيبةرِ 

 دةطريَتة كارمةندان  كاروباري كردني سةرثةشيت و رِيَكخسنت ، دارايي و كارطيَري بواري لة هيَنابيَ بةدةست زانكؤي
 خزمةتطوزارية  كردني ثيَشكةش رِاذةو كاروباري بة ثةيوةسنت كة اليةنانةي ئةو هةموو و وةزارةت ديواني لة ئةستؤ

 بةرِيَوةضووني باش بةركردني ةدةست مايةي ببيَتة كة وةزارةت ديواني  فةرمانطةكاني بؤ جؤرةكان جؤراو كارطيَرية
 و دارايي كاروباري بةسةر كردن سةرثةرشيت و دانان ثالن هةروةها ثيَكراوةكان كار رِينمايية و ياسا بةثيَي كار

 سةر و دةروازةكاني لةسةر كردن خةرج و وةزارةت طشيت بوودجةى ئامادةكردني لة وةزارةت ديواني لة ذميَرياري
 . بةودةبن
 وةزارةت ديواني لة كارمةندان كاروباري بةريَوةبردني و رِيَكخسنت -:خؤيةتي و كارطيَري يَوةبةرايةتيبةرِ -: يةكةم

 ئةو و كردن بةرزةفت و ميالك رِاذةو بة تايبةتن كة دةكات جيَبةجيَ ياساكان حوكمةكاني و ئةستؤ دةطريَتة
 ، دارايي وةزارةتي و وةزيران ئةجنوومةني سةرؤكايةتي لة دةرضويَندراون ياسايانة ئةو بةثيَي كة رِيَنماييانةي

 فةرمانطةو ميالكاتي لةطةلَ دةخات يةكيان و وةزارةت ناوةندي ميالكاتي بةئامادةكردني هةَلدةسيتَ هةروةها
 دياري و( العجز و الفائض) ثيَويسيت زيادة كردني دةستنيشان و بةون سةر كة وةزارةت دةزطاكاني و دام

 كة نةيآلمامة ئةو تةواوكردني بة هةَلدةسيتَ هةروةها كار هيَزي لة رِاستةقينة ثيَويسيت كردني
 يةكة و هةريَم ثاريَزطاكاني لة كردن نيشتةجيَ و كردنةوة ئاوةدان و بان رِيَطاو طشتيةكاني لةبةريَوةبةرايةتية

 و رِاستةوخؤ بةشيَوةيةكي وةزارةت بة نةبةسرتاونةتةوة كة فةرمانطانةي ئةو و سةربةخؤكان كارطيَرية
هةَلدةستآ بةويَناكردنى سيستةم و ثالنيَكى سةركةوتووانة بؤ بةرِيَوةبردنى توانا مرؤييةكان  و مدانةوةيانآلوة

 و وةزارةت كاري انيثرؤطرامةك ناو بؤ بابةت تازة كاركردني شيَوازةكاني لة رِيَطاى هيَنان و كارثيَكردنى
 زانكؤيي سةرةتايي برِوانامةي َلطريهة و نةبيَ كةمرت( يَوةبةربةرِ) لة ثلةكةي كة دةبات بةريَوةي فةرمانبةريَك

 -:دةبن بةو سةر خوارةوة بةشانةي ئةو و طشيت كارطيَري يان ياسا لة بيَ
 .كةسان و خؤيةتي هؤبةي - أ

 .ميالكات هؤبةي -ب
 . كارطيَري خزمةتطوزاريةكاني هؤبةي -ج
 .(دؤسيةكان هاوردةو دةركردةو) ئةرشيف هؤبةي -د
 .كؤطا هؤبةي -ة
 .ئامار هؤبةي -و

 بةدواداضوون و وةزارةت ديواني نةيآلسا بوودجةي ندنيآلخةم ئامادةكردني: دارايي كاروباري بةرِيَوةبةرايةتي :دووةم
 كة وةرطرتن و كردن خةرج ي(مستندات) بةَلطةنامةكان ئامادةكردني لةطةلَ ئةستؤ دةطريَتة كردني جيَبةجيَ بؤ

 مامةَلة هةموو بؤ كردن خةرج كردارةكاني بؤ ثيَشوةختة ووردبيين بة هةَلسان و وةزارةت ديواني بة تايبةتن



 

 6/12/2018 231)العدد(  ذمارة 6

 رِيَنمايانةي ئةو و ذميَرياري ياساي كردني بةجيَ جيَ و ثيَويست تؤمارةكاني طرتين و داراييةكان و ذميَرياري
 وة ذميَرياريةكان و دارايي بابةتة بة تايبةتن كة هاتوون دارايي وةزارةتي و( اعليال املراجع) كانآلبا لةذيَدةرة كة

 برِوانامةي هةَلطري و( ذميَرياري بةرِيَوةبةري) لة نةبيَ كةمرت ناونيشانةكةي كة دةبات بةرِيَوةي فةرمانبةريَك
 -:لة هةريةكة دةلكيَندريَت بةرِيَوةبةرايةتيةوة بةو و ذميَرياري و دارايي لةبواري بيَ سةرةتايي زانكؤي

 .بوودجة ذميَرياري هؤبةي -أ
 .ثالن ذميَرياري هؤبةي -ب

 و ووردبيين كاري بةرنامةكاني و ثالن سةرثةرشيت يَوةبةرايةتيةبةرِ ئةو -:ناوخؤيي ووردبيين بةريَوةبةرايةتي :سيَيةم
 و دارايي رِيَنمايية ثيادةكردني سةرثةرشيت و ئةستؤ دةطريَتة كردنيان جيَبةجيَ بةدواداضووني و ضاوديَري

 بؤ دةكات ضارةسةريةكان ثيَشنياري دةكؤَليَتةوةو ضاوديَري ديواني لةرِاثؤرتةكاني و دةكات ذميَريارةكان
 كردن سةرثةرشيت و ضاوديَري هةروةها دارايي باري هةَلسةنطاندني و( االحنرافات) بوونةكان الرِيَ و سةرثيَضي

 ياساو لةطةلَ( مطابقة) كردنيان هاتووضون و داراييةكان ثشتيوانية و ليست قةوالةو تؤمارو ووردبيين بؤ
 دةبات بةرِيَوةي فةرمانبةريَك و دةبن بةو سةر بةرنفةرما كؤمةَليَ و كارثيَكراوةكان ذميَريارية و دارايي ثةيرِةوة

 .ثسثؤرِيةكةي لةبواري هةبيَ زانكؤي سةرةتايي برِوانامةي كة
 شريةت رِاويَذو كردني ثيَشكةش بة هةَلدةسيتَ بةريَوةبةرايةتية ئةو -:ياسايي كاروباري بةريَوةبةرايةتي -:ضوارةم

 ئةجنوومةن دادطاو لةبةردةم دةكا وةزارةت نويَنةرايةتي و دةكريَنةوة رِووبةرِووي كة بابةتةكان كيَشةو لةهةموو
 ثيَداني مامةَلةكاني بؤ تيَرِوانني تيايانداو اليةنيَكة وةزارةت كة كيَشانةي لةو ليَكؤلينةوة دةستةكاني و

 لةاليةن ثرِؤذةكان بةجيَكردنيجيَ بةهؤكاري تيانآلهاو قةرةبووكردنةوةي كاروباري و بةَليَندةران زيَدةكي ماوةي
 كؤتايي ذميَرةي ثاكتاوكردني و ثرِؤذةكان كؤتايي ثيَوانةي لةسةر دةدات خؤي رِاي و وةزارةت دامةزراوةكاني

 بةرِيَوةي فةرمانبةريَك ، وةزارةت ديواني لة تةندةرةكان شيكردنةوةي كردنةوةو لةليَذنةكاني كردن بةشداري و
 ذمارةيةك و هةبيَ( ياسا) لة زانكؤي سةرةتايي برِوانامةي و نةبيَ كةمرت( بةرِيَوةبةر) لة ثلةكةي كة دةبات

 .دةدةن ياريدةي ياسايي لةفةرمانبةري
 -(:10ماددة )

 بؤ هيَنان بةجيَ باش و هةَلسةنطاندن و بةدواداضوون و دانان ثالن -:هونةري كاروباري بؤ طشيت بةريَوةبةرايةتي 
 دةكريَن جيَبةجيَ وةزارةت ودةزطاكاني دام لةاليةن كة ئةستؤ دةطريَتة ثرِؤذةكان لةكارو تةكنيكيةكان مةسةلة هةموو

 داهاتوو خاوةن تيانيهاووآل كاني يةكةنيشتةجيَ و تونيَل ثردو و بةرِيَطاوبان تايبةمتةندن كة هةريَم لةثاريَزطاكاني
 بؤ ثيَويست نةخشةكاري دةرخستةو ئامادةكردني بؤ بةدواداضوون و طشتيةكان باَلةخانة هةروةها سنوردار دةرامةتي
 هةروةها ، لةسةريان ثيَويست رِةزامةندي وةرطرياني دواي كردن طريَبةست و ئةستؤ خستنة ثاشان ثرِؤذةكان

 بةبايةخ سةبارةت ليَكؤلينةوة و وةزارةت كةرتي بواري لةميانةي تايبةت تويَذينةوةي بةليَكؤلينةوةو هةَلدةسيتَ
 بةرِيَوةبةرايةتي ئةو وة وةزارةت ثالني لةميانةي دةكريَن ثيَشنيار كة ثرِؤذانةي ئةو بؤ ئابووري و تةكنيكي ي(جدوي)
 -:دةبن بةو سةر خوارةوة بةشانةي و
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                   و بيَ بةرِيَوةبةر بةثلةي كة دةكات سةرؤكايةتي فةرمانبةريَك  -: دانان ثالن بةرِيَوةبةرايةتي -:يةكةم
 فةرمانبةر ئةندازيارو ذمارةيةك و شارستاني ئةندازةي لة هيَنابيَ دةست بة زانكؤيي سةرةتايي برِوانامةي

                  ي( البيانات ) رِوونكةرةوة ديراسةو و ثيَشنيار داناني بةكؤكردنةوةو هةَلدةسيتَ و دةبن ياريدةدةري
 وةزارةت ثرِؤذةكاني بؤ دريَذخايةن و ناوةندي مام و خايةن كورت ثالنةكاني ئامادةكردني بؤ ثيَويست

                            دةزانيَ بةطوجناوي كة ئةوةي ثيَشنياركردني و طةنطةشةكردنيان و وةزارةت بة سةر وفةرمانطةكاني
               بةثيَي(  أولوياتها ) يةكةمايةتيةكانيان ثؤليَنكردني و دةسنت لةبةر كة توانايانةي ئةو رِؤشنايي لةبةر

 ثالني و ئاسايي بوودجةي ثرِؤذةكاني بؤ(  االقتصادية اجلدوي ) ئابووري بايةخي و طرنطي و ثيَويسيت
 .وةبةرهيَناندا

 برِوانامةي و بيَت( بةرِيَوةبةر) ثلةي كة دةكات سةرؤكايةتي فةرمانبةريَك -: بةدواداضوون يَوةبةرايةتيبةرِ -: دووةم
 رِيَزبةندكردني و بةدواداضوون بة هةَلدةسيتَ و شارستاني ئةندازةي لة هيَنابيَ دةست بة زانكؤيي سةرةتايي

 دةبنة كة بةربةستانةي ئةو بةديارخستين ليَكؤلينةوةو و ثرِؤذةكان تةواوكردني رِيَذةي دةربارةي زانياريةكان
 و نةهيَشتنيان بؤ ضارةسةر كردني شثيَشكة و ثرِؤذةكان كاري ضووني ثيَش بةرةو لةبةردةم ئاستةنط

 هةروةها مدانةوةيانآلوة و دةطةن وةزيرانةوة ئةجنوومةني لةسةرؤكايةتي كة رِاثؤرتانةي ئةو بةدواداضووني
 هةَلدةسيتَ و طشيت بةريَوةبةري لةرِيَطاي وةزير بؤ كارةكاني بة سةبارةت رِاثؤرت بةرزكردنةوةي بة هةَلدةسيتَ

 لةبةريَوةبةرايةتية مانطانة كة ثرِؤذةكان تةواوكراوي رِيَذةي لةسةر زانياري يةكخستين كؤكردنةوةو بة
 سةرؤكايةتي بؤ بةرزكردنةوةيان ثاشان و دةطةن كردن نيشتةجيَ كردنةوةو ئاوةدان و رِيَطاوبان طشتيةكاني
 .وةزيران ئةجنوومةني

 يةكالكردنةوةي ديراسةو بة هةَلدةسيتَ بةريَوةبةرايةتية ئةو -: ثردةكان و رِيَطاوبان بةرِيَوةبةرايةتي -:سيَيةم
 لةبةريَوةبةرايةتية وةزارةت دةطةنة كة ثردةكان و رِيَطاوبان ثرِؤذةكاني طريوطرفيت بةكيَشةو تايبةت بابةتةكاني
 هةَلطري و نةبيَ كةمرت( بةرِيَوةبةر) لة ثلةكةي كة دةبات بةرِيَوةي فةرمانبةريَك و رِيَطاوبان طشتيةكاني
 لة ذمارةيةك و بيَت ثسثؤرِي و شارةزايي خاوةني و شارستاني لةئةندازةي بيَ زانكؤيي سةرةتايي برِوانامةي
 -: بة هةَلدةسيتَ بةرِيَوةبةرايةتية ئةم و كردني بةهاوكاري هةَلدةسنت فةرمانبةر

 .هةَلسةنطاندنيان و دةرخستةكان كردني ووردبيين -0
 .كردنةوةيان يةكاليي و طؤرِانكاري فةرمانةكاني كردني ووردبيين -2
 .لةسةريان رِةزامةندي وةرطرتين و كؤتايي ثيَوانةي خشتةكاني كردني ووردبيين -3
 .لةهةريَم رِيَطاوبان ثالني ماستةر ثرِؤذةي خستين بةطةرِ -4
 طشتيةكاني لةبةرِيَوةبةرايةتية كة زيَدةكي بةماوةكاني بةتنيتا داواكاريانةي ئةو مدانةوةيوةآل و ديراسة -5

 .دةطةن لةثاريَزطاكان رِيَطاوبان
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 .ديراسةكردنيان ثاش كيَشةكان ضارةسةري بؤ داواكردني لةكاتي ثرِؤذةكان كردني سةرداني -6
 يان ثةسندكردنيان و دةطةن طشتيةكان لةبةريَوةبةرايةتية كة رِيَطاوبانةكان ناني بنيات لةنةخشةي ليَكؤلينةوة -2

 .هةمواركردنيان

 كة دةكات سةرؤكايةتي( بةرِيَوةبةر) بةثلةي فةرمانبةريَك: كردن نيشتةجيَ و بيناسازي بةرِيَوةبةرايةتي -: ضوارةم
 و نةبيَ كةمرت دةسالَ لة كاركردني ماوةي كة شارستاني لةئةندازةي بيَت زانكؤ سةرةتايي برِوانامةي هةَلطري

 داوهةَلدةسيتَ كةؤرِيةثسث لةبواري بن ليَهاتوويي و  شارةزايي خاوةني كة دةدةن ياريدةي فةرمانبةر ذمارةيةك
 بؤ كة كردن نيشتةجيَ يةكةكاني ثرِؤذةكاني بؤ( تصاميم) سازيةكاني نةخشة وثةسندكردني بةسةرثةرشيت

 كردنيان كةدروست مرييانةي باَلةخانة ئةو بؤ هةروةها ، دةكريَن دروست سنووردار داهاتي خاوةن تيانيهاووآل
 -:بة هةَلدةسيتَ و بيناكان بؤ كؤتايي ثيَوانةكاني دةرخستةو ووردبيين و دةسثيَردريَ وةزارةت بة

 1هةَلسةنطاندنيان و باَلةخانةكان بيناو بة تايبةت كاني دةرخستة كردني ووردبيين -0
 .كردنةوةيان يةكاليي و طؤرِانكاري فةرمانةكاني كردني ووردبيين -2
 .لةسةريان رِةزامةندي وةرطرتين و كؤتايي ثيَوانةي خشتةكاني كردني ووردبيين -3
 طشتيةكاني لةبةرِيَوةبةرايةتية كة زيَدةكيةكان بةماوة تايبةتن كة داواكاريانةي ئةو بؤ مدانةوةآلوة و ديراسةكردن -4

 .دةطةن ثاريَزطاكان كردني نيشتةجيَ كردنةوةو ئاوةدان و رِيَطاوبان
 .ديراسةكردنيان ثاش طرفتةكان طريو ضارةسةري بؤ ليَكردنيان داوا كاتي بيناسازي ثرِؤذةكاني كردني سةرداني -5
 يان ثةسندكردن و دةطةن طشتيةكان لةبةريَوةبةرايةتية كة بيناسازي بة تايبةت نةخشةسازيةكاني ديراسةكردني -6

 .هةمواركردنيان
 زانياريةكان بناغةي بةداناني هةَلدةسيتَ بةشة ئةو -: (IT) ئامار و زانياري سيستةمةكاني بةشي -: ثيَنجةم
 وةزارةت بة سةر ثيَكهاتةكاني لةهةموو زانياري كؤكردنةوةي لةرِيَطاي وةزارةت بة تايبةمتةندبيَ كة( داتابيس)
 ثرِؤطرامانة ئةو خستينبةكار  و بةردةوامي بة زانياريانة ئةو كردنةوةي نويَ و( خزنها) داكردنيان مةبةسيت بؤ

 زانياريةكاني بنضينة كردني دروست و ئامادةكراون مةبةستة ئةم بؤ كة ئةندازةييةكان بةرنامة و ثالن بةثيَي
 كة دةبردريَت بةرِيَوة ئةندازياريَك لةاليةن بةشة ئةو و وةزارةت لة مرؤييةكان سةرضاوة و ثرِؤذةكان بة تايبةت
 كارةكة لةبواري شارةزايي لةطةلَ كارةبا يان كؤمثيوتةر لةئةندازةي بيَ زانكؤيي سةرةتايي برِوانامةي هةَلطري

 .دةدةن ياريدةي بوارة لةم شارةزايي خاوةن فةرمانبةري ذمارةيةك و نةبيَ كةمرت الَدةس لة
 وةزارةت بة سةر تاقيطةكاني كاري و ئيش بؤ بةدواداضوون بة هةَلدةسيتَ بةشة ئةو -: تاقيطةكان بةشي -:شةشةم

 مدانةوةيآلوة بة هةَلدةسيتَ هةروةها زانسيت بةشيَوةيةكي كارةكانيان ئةجنامداني بة هةَلدةسنت ضةند تا كة
 كة دةبات بةرِيَوةي فةرمانبةريَكيش ، وةزارةت دةطةنة تاقيطةكان لةفةرمانطةكاني كة نووسراوانةي ئةو

 خاوةني و شارستاني ئةندازةي لة بيَ زانكؤيي سةرةتايي برِوانامةي هةَلطري و بيَ( بةرِيَوةبةر) بةثلةي
 .بيناسازي تاقيطةكاني كاري و ئيش لةبواري بيَ شارةزايي
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 بيَ زانكؤيي سةرةتايي برِوانامةي هةَلطري كة دةبات بةرِيَوةي فةرمانبةريَك:  ئةليكرتؤميكانيك بةشي -:حةوتةم
 لةبواري ثسثؤري و شارةزايي خاوةناني لة بيَ يةكيَ و كارةبايي يان ميكانيكي ئةندازةي زانستةكاني لة

 كة كؤطايانةي ئةو ئاميَرةكان كارطةو كاروباري بةشة ئةم و دةبن هاوكاري لةفةرمانبةران ذمارةيك و ةكةيكار
 هةر بارودؤخي جيَطريكردني بةمةبةسيت تؤمارةكان طرتين لة ئةستؤ دةطريَتة وةزارةتن فةرمانطةكاني بة سةر

 داني بةردةوامي و نؤذةنكاري دواداضووني بة بؤ طةليَك ثالن ئامادةكردني بة هةَلدةسيتَ هةروةها,  ئاميَريَك
 هةروةها ديَن ئاميَرانة كارطةو ئةو كةتووشي طرفتانةي ئةو ضاككردنةوةي و كارطةكان مةكينةو( ادامة)

 بؤ( التكييف و التربيد) سازاندن ساردكرنةوةو سيستةمةكاني كردني ووردبيين و بةسةرثةرشيت هةَلدةسيتَ
 جيَ سةرثةرشيت وةزارةت دامةزراوةكاني كة طشتيانةي باَلةخانة لةو ميكانيكيةكان و دامةزريَندراوةكارةبايي

 . دةكةن كردنيان بةجيَ

 العقود)  ئةندازةييةكان طريَبةستة ئةجنامداني كردني ثةرشيت بةسةر هةَلدةسيتَ: طريَبةستةكان بةشي -:هةشتةم
 بؤ ، بةَليَندةرةكان لةطةلَ تةكنيكي رِيكةوتنيَكي لةطريَداني بريتية كة ثرِؤذةكان رِاثةرِاندني بؤ(  اهلندسية

 لةويَنةو رِوونكراونةتةوة كة ئةندازةييانةي شويَنة رِيَو ئةو بةثيَي بدريَت ئةجنام ثرِؤذةكة كردني جيَبةجيَ ئةوةي
 ثرِؤذةكةن ي( راألسعاو الكميات جداول)  نرخةكان و ضةنديَيت خشتةكاني لةطةلَ كة دياريكراوةكاندا نةخشة
  شارةزايي طريَبةستةكةو بؤ ثيَويست تيَضووي لةسةروشيانةوة ئامراز بةضةندين بةسنت بةثشت ئةويش

             بةَليَندةرةكة لةاليةن كةوتويي بةسةر كة هاوشيَوانةي كارة بةو بةَلطةنامة كردني ثيَشكةش بةَليَندةرو
 .دراون ئةجنام

 -(:11ماددة )
 :وةزارةت رِاويَذكاري ئةجنوومةني

 -: لة ديَت ثيَك كة هةية رِاويَذكاري ئةجنوومةنيَكي وةزارةت -:يةكةم

 .ئةجنوومةنةكةية سةرؤكي وةزير -0
 .ئةجنوومةنةكةدا لة ئةندامن وةزارةت بريكاري هةردوو -2
 .ئةجنوومةنةكةدا لة ئةندامن وةزارةت لة رِاويَذكاران -3
 .ئةجنوومةنةكةدا لة ئةندامن طشتيةكان بةرِيَوةبةرة -4
 لة يان وةزارةت لةناو دةكات نيشاني دةست وةزير كة ئةجنوومةنةكة لة ئةندامة ثسثؤرِي خاوةن شارةزايةكي هةر -5

 .وةزارةت دةرةوةي

 دوو لةنيَواني كراوة رِاويَذكاري كؤبونةوةي ئاراستةي كة ئةستؤ دةطريَتة ثرسانة ئةو ديراسةي ئةجنوومةنةكة -: دووةم
 ثةسندكردني بةدةستهيَناني ثاش و لةبارةياندا رِوو دةخةنة رِاسثاردةكانيان و خؤيان رِاي ئةندامان دانيشتنيداو

 .وةردةطريَت وةزاري برِياري سيفةتي وةزير
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 :وةزارةت سةنتةري دةرةوةي لة وةزارةت ثيَكهاتةكاني -: ضوارةم روازةيدة
 -(:12ماددة )

 فةرمانبةريَك -: هةريَم لةثاريَزطاكاني كردن نيشتةجيَ كردنةوةو ئاوةدان و رِيَطاوبان طشتيةكاني يَوةبةرايةتيةبةرِ
 لةئةندازةي هيَنابيَ بةدةست زانكؤيي سةرةتايي برِوانامةي و بيَت طشيت بةرِيَوةبةري بةثلةي دةبات بةرِيَوةي

 و رِيَطاوبان ثرِؤذةكاني كردني جيَبةجيَ ئاراستةكردني و سةرثةرشيت و بيَ ليَهاتوويي و شارةزايي خاوةني و شارستاني
 -:دةبةسرتيَنةوة بةو خوارةوةش لةمانةي هةريةك و دةكات دارةكةةيوةنث لةثاريَزطا بيناسازي

 .هةريَم لةثاريَزطاكاني ثردةكان و رِيَطاوبان بةرِيَوةبةرايةتي -0

 .هةريَم لةثاريَزطاكاني كردنةوة ئاوةدان بةرِيَوةبةرايةتي -2

 .هةريَم لةثاريَزطاكاني ثردةكان و رِيَطاوبان ثاراستين ضاككردنةوةو بةرِيَوةبةرايةتي -3

 .هةريَم لةثاريَزطاكاني تةوةرةيي كيَشاني ويَستطةكاني بةرِيَوةبةرايةتي -4
 -(:13ماددة )

 -: خوارةوة ثيَكهاتانةي لةم ثيَكديَن سةرةوة ي(02) ماددةي لة هاتوو طشتيانةي بةرِيَوةبةرايةتية ئةو سةنتةري
 .ثردةكان و رِيَطاوبان بؤكاروباري طشيت بةرِيَوةبةري ياريدةدةري -0
 .كردننيشتةجآ كردنةوةو ئاوةدان بؤكاروباري طشيت بةرِيَوةبةري ياريدةدةري -2
 .خؤيةتي و كارطيَرِي بةرِيَوةبةرايةتي -3
 .ثرِؤذةكان زانياريةكاني بةشي -4
 .ياسايي بةشي -5
 .ناوخؤيي كردني ووردبيين بةشي -6

 -(:12ماددة )
 لةديواني هونةري كاروباري طشيت بةرِيَوةبةرايةتي بة -:لةثاريَزطاكان بيناسازي تاقيطةي بةرِيَوةبةرايةتيةكاني

 بةدةست زانكؤيي سةرةتايي برِوانامةي كة دةبات بةرِيَوةي( بةرِيَوةبةر) بةثلةي فةرمانبةريَك ، دةبةسرتيَتةوة وةزارةت
 فةرمانطةكة كاري و ئيش سةرثةرشيت و بيَت ليَهاتوويي و شارةزايي خاوةني و شارستاني ئةندازةي لة هيَنابيَ
 دةهيَندريَن بةكار ثرِؤذةكان كردني لةجيَبةجيَ كة بيناسازي كةرةستةكاني بؤ ثشكنني كردارةكاني لةرِووي دةكات

 -:ديَن ثيَك خوارةوة بةرِيَوةبةرايةتيانةي لةم تتايبة و طشيت كةرتي لةهةردوو

 .هةوليَر لةثاريَزطاي بيناسازي تاقيطةي بةرِيَوةبةرايةتي -0

 .سليَماني لةثاريَزطاي بيناسازي تاقيطةي بةرِيَوةبةرايةتي -2

 .دهؤك ثاريزطاي لة بيناسازي تاقيطةي بةريَوةبةرايةتي -3

 .طةرميان لة بيناسازي تاقيطةي بةريَوةبةرايةتي -4

 .كؤية لة بيناسازي تاقيطةي بةريَوةبةرايةتي -5
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 -(:15ماددة )
 بةديواني طةرميان ئيدارةي و هةَلةجبة ثاريَزطاي لة يةكة هةر لة ثردةكان و رِيَطاوبان يَوةبةرايةتيبةرِ هةردوو : يةكةم

 .دةبةسرتيَتةوة وةزارةت

( طةرميان) ئيدارةي و( هةَلةجبة) ثاريَزطاي لة كردن نيشتةجيَ و كردنةوة ئاوةدان يَوةبةرايةتيبةرِ هةردوو :دووةم
 . دةبةسرتيَتةوة وةزارةت بةديواني

 و ثردةكان و بان رِيَطاو طشيت بةريَوةبةرايةتي بة لةخانةقني كردن نيشتةجيَ كردنةوة ئاوةدان يَوةبةرايةتيبةرِ :سيَيةم
 دةبةسرتيَتةوة سليَماني كردني نيشتةجيَ و كردنةوة ئاودان

 بةريَوةبةرايةتي بة( رِاثةرين) ئيدارةي لة ثردةكان و بان رِيَطاو ثاراستين و ضاككردنةوة  يَوةبةرايةتيبةرِ :ضوارةم
 .دةبةسرتيَتةوة سليَماني كردني نيشتةجيَ و كردنةوة ئاوةدان و بان رِيَطاو طشيت

 رِيَطاو طشيت بةريَوةبةرايةتي بة( ئاكريَ)  لة ثردةكان و بان رِيَطاو ثاراستين و ضاككردنةوة يَوةبةرايةتيبةرِ :ثيَنجةم
 .دةبةسرتيَتةوة دهؤك كردني نيشتةجيَ و كردنةوة ئاوةدان و ثردةكان و بان

 طشتيةكان حوكمة ثيَنجةم: دةروازةي

 -(:16ماددة )
 يان بكاتةوة وةزارةت ثيَكهاتةكان ناو لة هؤبةكان يان بةشةكان يان بةريَوةبةرايةتيةكان لة هةريةك هةية بؤي وةزير

 .دا ثيَويست لةكاتي شويَنانةو ئةو كاري داخوازيةكاني طويَرةي بة بوةشيَنيَتةوة هةَليان يان خبات يةكيان

 -(:17ماددة )
 و تايبةمتةندي و تآلدةسة بةو دةبيَت بةردةوام كاركردن هاتوون دا ثةيرِةوة لةو كة ئةوةي لةطةلَ دذنني شتانةي لةو

 . دةكريَت تيادا خشاندنةوةيان ضاو كاتةي ئةو تا وةرطرياو ثيَ برِياريان كة ريَنماييانةي و ئةرك

 -(:18ماددة )
 )وةقايعى كوردستان(.ؤذنامةى فةرمى ئةم ثةيرِةوة جيَبةجآ دةكريَت لة رؤذى بآلوكردنةوةى لة رِ

 
 
 

 
 رسولعبداهلل  دةرباز                                                                                        

 وةزيرى ئاوةدان كردنةوة و نيشتةجآ كردن                                                                                           
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 ئةجنومةنى دادوةرى
 7/11/2018لة  66 ذمارة:

 
 
 

 2018سالَى  ماييرِيَن
 

 ئيمتيازاتي ياساي) كردني جيَبةجيَ ياساي 2103 ساَلي ي(02) ذمارة ياساي لة( 4)ماددة حوكمي بة ثشت
 دادوةري ئةجنومةني  عيَراق - كوردستان هةريَمي لة ئيتحادي 2102 ساَلي ي(21) ذمارة دادوةري ليَكؤلةرةواني

 -: خوارةوة رِيَنماييةي ئةو دةركردني بة دةنط كؤي بة برِياريدا
 

 (1ماددة )
 دادوةري ئةجنومةني برِياري بةثيَي دةرضووة كة رِيَنمايي لة( 3)مادد لة أ/ يةكةم برِطة ناوةرِؤكي هةمواركردني 

 وةيان كردبيَت كاري ليَكؤَلينةوة دادطاكاني لة ) :خوارةوة شيَوةي بةم خبويَنريَتةوة و( 22/2/2103 لة 55) ذمارة
 بؤ بيَت دادوةري ئةجنومةني ديواني لة يان دادوةري ئةجنومةني بة سةر فةرمانطةيةكي يان دادطايةك هةر لة

 ( . طشيت بةرذةوةندي
 (2ماددة )

 سةرةوة لة كراو ثيَ ئاماذة رِيَنمايي باَلوكردنةوةي رِؤذي لة دةكريَت ثيَ كاري رِيَنمايية ئةو 
 (3ماددة )

 . ( كوردستان عي)وةقاي رِؤذنامةي لة دةكريَتةوةبآلو رِيَنمايية ئةو
 
 
 
 
 

 بنطني قاسم حممد                                                                                                         
 ةرؤكى ئةجنومةنى دادوةرىـس                                                                                                          
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 وةزارةتى كارو كاروبارى كؤمةآليةتى
 18/11/2018لة  2696ذمارة: 
 ساَلي( 026) ذمارة يةتيآلكؤمة ضاوديَري ياساي لة( 015) ماددةي لة دراوة ثيَمان كة تةيدةسةآل ئةو بةثيَي

 -:دةركرد ريَنماييةمان ئةم 0521
 

 2018 سالَي ي( 3)  ذمارة ريَنمايي
 عيَراق -كوردستان هةريَمي لة ئؤتيزم شةبةنطي سةنتةرةكاني بة تايبةت

 

 (1) ماددةي
 :ريَنمايية لةم بةرامبةريانة واتاكاني ، خوارةوة دةستةواذانةي و زاراوة لةم مةبةست

 . عيَراق _ كوردستان هةريَمي:  هةريَم :يةكةم
  . هةريَم  يةتيآلكؤمة كاروباري كارو وةزارةتي:  وةزارةت :دووةم

  . هةريَم   يةتيآلكؤمة كاروباري كارو وةزيري:  وةزير :سيَيةم
 و ئيدارة لة يةتيآلكؤمة طةشةثيَداني و ضاوديَري طشيت بةرِيَوةبةرايةتي:  طشيت بةرِيَوةبةرايةتي :ضوارةم

 .هةريَم ثاريَزطاكاني
 هةريَم ثاريَزطاكاني و ئيدارة لة كةمئةندامان ضاوديَري بةرِيَوةبةرايةتي:  بةرِيَوةبةرايةتي : ثيَنجةم
 هةريَم وثاريَزطاكاني ئيدارة لة كةمئةندامان ضاوديَري بةرِيَوةبةري:  بةرِيَوةبةر : شةشةم

  . ئؤتيزم شةبةنطي نيآلمندا فيَركردني و اهيَنانرِ و شياندن سةنتةري:  سةنتةر :حةوتةم
 كارو سةر كاردةكاتة كة ميَشك طةشةي تيَكضووني لة بريتية طشيت بةشيَوةيةكي:  ئؤتيزم شةبةنطي :هةشتةم

 ثيَدةكريَت هةسيت تةمةن يةكةمي مانطي هةذدة( 02) لة دةركةوتةكانيدا لة  و ميَشك وفةرمانةكاني ضاالكي
 : خوارةوة دةرهاويشتانةي و رةفتار ئةم سةر كاردةكاتة و

   . يةتيآلكؤمة ثةيوةندي الوازي يان نةبوون - أ
 .نازارةكي و زارةكي ثةيوةندي الوازي يان نةبوون - ب
  . يةكرِيَضكة و دووبارة رةفتاري بووني - ت

 :ئامانج( 2) ماددةي
  هؤي دةبيَتة كة ريَككاريَك هةموو طرتنةبةري و ئؤتيزم شةبةنطي نيآلمندا مايف مسؤطةركردني و دابينكردن

  . كؤمةَلطا ئاسايي ذياني بة بوونيان تيَكةلَ و فيَركردن و وراهيَنان شياندن
 (3) ماددةي

 :بة هةَلدةستيَت وةزارةت
  . هةريَم ئاسيت لةسةر ئؤتيزم سةنتةرةكاني كردنةوةي : يةكةم
 .كردني سةرثةرشيت و تايبةت ئؤتيزمي سةنتةري كردنةوةي بؤ مةعنةوي و ئاسايي كةسي بة مؤَلةت ثيَداني :دووةم

 



 

 6/12/2018 231)العدد(  ذمارة 12

 (2) ماددةي
  سةندنةوةي و  موَلةت ثيَداني تيآلدةسة ، دةدريَت ثيَ وةزيرةوة اليةن لة تيآلدةسة كةسةي ئةو يان  وةزير :يةكةم

 .  تايبةت كةرتي سةنتةرةكاني لة هةية
 ثيَش كةم بةاليةني ثيَويستة دةكريَتةوةو، نويَ سةنتةرةكة خاوةن لةسةرداواي و ساَلة يةك( 0) مؤَلةت ماوةي :دووةم

 .  بكات ثيَشكةش داواكة مانطيَك
 .ثيَويستة نويَي مؤَلةتي ، ثيَدراو مؤلةت سةنتةريَكي نويَي لقي كردنةوةي لةكاتي :سيَيةم

 (5) ماددةي
 تةندروسيت و كؤمةآليةتي لةبواري ثيَكديَت هونةري ليَذنةيةكي ، هةريَم سةربةخؤي ئيدارةيةكي و ثاريَزطايةك هةر لة
 كةرتي سةنتةري كردنةوةي مؤَلةتي وةرطرتين داواكاري ديراسةكردني بؤ طشيت بةرِيَوةبةري بةفةرماني ثةروةردةيي و

  .مةيداني ثشكنيين لةميانةي بةدواداضوون و سةرثةرشيت و، مةرجةكان هةبووني لة دَلنيابوون و تايبةت
 مؤلَةت وةرطرتين( 6) ماددةي
 : لةداواكار ثيَويست مةرجةكاني :يةكةم

 .بيَت عيَراقي رةطةزنامةي خاوةن - أ 
 .ثسثؤر بةرِيَوةبةريَكي دامةزراندني بة بيَت ثابةند يان تايبةت، ثةروةردةي بواري لة هةبيَت ثسثؤري - ب
 .نةبيَت مريي فةرمانبةري - ت
 .  بةدرةوشيت سزايةكي هيض بة نةدرابيَت حوكم و بيَت باش رةوشيت - ث

 :مؤَلةت وةرطرتين بؤ ثيَويست بةَلطةنامةي :دووةم
 .نيشتماني كارتي يان ناسنامة كؤثي لة ويَنةيةك - أ

 .بةرِيَوةبةر يان خؤي برِوانامةكةي لة ويَنةيةك - ب
 .كؤمةآليةتي دةستةبةري لةبةرِيَوةبةرايةتي ئةستؤثاكي هيَناني - ت
 (.هةبوو ئةطةر) بوار لةهةمان ثيَشووي كارةكاني مؤَلةتي بةَلطةنامةي لة ويَنةيةك - ث
                لةطةلَ تيَدابيَت سةنتةري ديدي و ئامانج و ثةيام تياييدا كة سةنتةر كاري بةرنامةي كردني هاوثيَض - ج

 .ناوخؤ ثةيرِةوي
 .منداآلن شياندني و راهيَنان ثالني بةرنامةو لة ويَنةيةك - ح
 .ثةيوةنديدار اليةني و ناوخؤ وةزارةتي رةزامةندي - خ

 .سةنتةر كردنةوةي ريَنماييةكاني بة ثابةندبووني بة بدات بةَليَن :سيَيةم
 (7) ماددةي

 .نويَكردنةوة و مؤَلةت ثيَداني بؤ وةردةطرييَت خوارةوة ثارانةي برِة ئةم
 . مؤَلةت ثيَداني بؤ دينار مليؤن سيَ( 3111111) برِي :يةكةم
 .مؤَلةت نويَكردنةوةي بؤ دينار مليؤن يةك( 0111111) برِي :دووةم



 

 6/12/2018 231)العدد(  ذمارة 15

 :خزمةتطوزاري و وةرطرتن كريَي (8) ماددةي
 ولةاليةن دةكريَت دةستنيشان سةنتةرةكان خاوةني لةاليةن سةنتةركان لة خزمةتطوزاريةكان و وةرطرتن كريَي

 و  باَلةخانةكة جؤري بنةماي لةسةر ليَذنة راسثاردةي لةسةر دةدريَت لةسةر رِةزامةندي طشيت بةرِيَوةبةرايةتي
 سةر نةكةويَتة زؤر بارطراني بةمةرجيَك دةكريَن بةمنداَلةكان ثيَشكةش خزمةتطوزاريانةي ئةو طشت و كريَكارةكاني

 .منداَلةكان وسةرثةرشتياري كةسوكار شاني
 :هونةري ليَذنةي( 9) مادةي

 بؤ وثاريَزطايةك ئيدارة هةر لة هاوبةش هونةري ليذنةيةكي تةندروسيت وةزارةتي لةطةلَ هةماهةنطي بة وةزارةت
 :لة ثيَكديَنيَت ئؤتيزم شةبةنطي منداَلي كردني دةستنيشان

 .ثسثؤر دةرووني ثزيشكي - أ
 . دةمار ثسثؤري ثزيشكي - ب
  . منداآلن ثسثؤري ثزيشكي - ت
  . دةرووني تويَذةري - ث
  . كؤمةآليةتي تويَذةري - ج
  . قسةكردن لةسةر راهيَنان ثسثؤري - ح
 .تايبةت ثةروةردةي ثسثؤري - خ

 :دابرِان و وةرطرتن مةرجةكاني ( 10)  ماددةي
 : وةرطرتن مةرجةكاني: يةكةم

 .بيَت هةريَم دانيشتووي - أ
  . نةبيَت طواسرتاوةي نةخؤشي - ب
 . نةبيَت كةمرت سالَ دوو(  2)  لة تةمةني - ت
 .هونةري ليَذنةي لةاليةن كرابيَت دةستنيشان - ث

 : دابرِان مةرجةكاني: دووةم
 .بوو طواسرتاوة نةخؤشي تووشي ئةطةر - أ

 . هةبوو توندي ذيري دواكةوتين دةركةوت ئةطةر - ب
 :ئؤتيزم سةنتةري بالَةخانةي لة ثيَويست مةرجةكاني( : 11) ماددةي
 كة لةناوضةيةك دةكريَت، دةستنيشان وةزارةت لةطةلَ بةهةماهةنطي كة بيَت طوجناو جوطرايف شويَين :يةكةم

 .هةبيَت وراهيَنان تايبةت ثةروةردةي خزمةتطوزاري بة ثيَويسيت
 لة رووبةري و تر باَلةخانةيةكي وخزمةتطوزارييةكاني رِيَرِةو لة نةبيَت هاوبةش و بيَت سةربةخؤ باَلةخانةكة :دووةم

 .منداالن بؤ وبةكارديَت دةكريَت تايبةت خوارةوة نهؤمي تةنها و ، كةمرتنةبيَت 2 م(611)
  . هةبيَت طوجناوي ي ياريطا باخضةو ثيَويستة :سيَيةم
  . نةبيَت كةمرت م( 2)  لة بةرزيةكةي دةبيَت سةنتةر دةرةوةي ديوارةكاني :ضوارةم
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  . نةبيَت كةمرت 2م(  5×  4)  لة  ثؤلةكان رووبةري :ثيَنجةم
  .بيَت بةسةرةوة و مةتر(  0)   لة  ثةجنةرةكان بةرزايي :شةشةم

 و ثالك وة. داثؤشراوبيَت نةرم ثالستيكي كةرةستةي يان مؤكيَت بة  سم(  025)  بةرزايي تا ديوارةكاني :حةفتةم
 . بيَت بةرزايية ئةم لةسةرووي كارةبا سويضي

  . نةبيَت كةمرت 2م( 01×  4)  لة رووبةرةكةي كة سةنتةر ناوةوةي وةرزشي ضاالكي هؤليَ بووني :هةشتةم
 كارمةنداني لةاليةن تةنها هةبيَت ثاسؤردي و كاربكات ئةلكرتؤني بةشيَوةيةكي ثيَويستة سةرةكي دةرطاي :نؤيةم

  . بكريَتةوة سةنتةر
 . بطريَت لةخؤ تةندروسيت ثيَداويستيةكاني سةرجةم كة ثزيشكي نؤرينطةي هةبووني :دةيةم

 . بيَت سةنتةر سةرةكي دةرطاي دةرةوةي لة دةبيَت  ثرسطة :يازدةهةم
  . سةنتةر بةشةكاني طشت ضاوديَري بؤ سةنتةر ناو لة ضاوديَري كاميَراي سيستةمي هةبووني :دوازدةهةم
  . ثيَويست ثيَي بة وخزمةتطوزاري وكارطيَري بةرِيَوةبردن ذوورةكاني بووني :سيازدةهةم
 . سةنتةر ناو لة غةربي و شةرقي ئاودةسيت جؤري هةردوو بووني :ضواردةهةم
 :بينايةكة لة تةندروسيت مةرجةكاني بووني :ثازدةهةم

 .سةالمةت و ثيَويست كةرةوةي طةرم و كةرةوة فيَنك سيستةمي - أ
 .طوجناو هةواطؤركيَي سيستةمي- ب
 .وطوجناو باش رووناكي- ت

 مةرجةكاني بةثيَي بطريَتةخؤي باَلةخانةكة رووربةي سةرجةم كة ئاطركوذيَنةوة سيستةمي دابينكردني :شازدةهةم
 .فرياكةوتن دةروازةي وهةبووني شارستاني بةرطري بةرِيَوةبةرايةتي

 :ئؤتيزم فيَركاري ثؤلي ريَكخستين شيَوازي :(12) ماددةي
 ئةو و فيَركردن هؤكارةكاني ثاراستين دؤالبةكاني بؤ ثؤل دةرطاي بةرامبةر طؤشةي كردني تةرخان :يةكةم

 جل جيَطةي و ثؤل منداآلني بة تايبةت ثةلةكاني و كةل لةطةلَ دةكريَن دروست كةليَي ثيَداويستيانةي
  . هةفتانة و رؤذانة ثالني و خشتة هةَلواسيين بؤ تةنيشتيان لة بؤشاييةك تةرخانكردني لةطةل  هةَلواسني

  . رابكيَشيَت مندالَ سةرجني كة نويَ فيَركاري كؤمثيتةرةكاني بؤ دووةم طؤشةي كردني تةرخان  :دووةم
 لةراهيَنانةكاني منداَلةكان و مامؤستايان لةاليةن ثراكتيكيةكان ضاالكية بؤ  سيَيةم طؤشةي كردني تةرخان  : سيَيةم

  . شياندن و فيَركاري
 مامؤستاكان و بازنةيي نيوة بةشيَوةي منداَلةكان دانيشتين بؤ ثؤل ذووري ناوةراسيت كردني تةرخان :ضوارةم

 لةوانة منداَلةكان هةموو ثيَكردني بةشداري و بينني و كردن كؤنرتؤل بةمةبةسيت دةبن بةرامبةريان
 .بةرجةستة و وبيسرتاو بينراو فيَركردني هؤكاري بةكارهيَناني بة تيؤرييةكان

  . هةبيَت ثؤلدا لة وايةر و داو و ثةت و برينداركةر تيذو و درووستكراو شووشة لة ثةلي و كةل نابيَت : ثيَنجةم
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 :ثرؤطرام و بةرنامة( 13) ماددةي
 بة تايبةت ريَكخراوةكاني و كؤمةَلة و ثةروةردة و تةندروسيت وةزارةتةكاني لةطةلَ هةماهةنطي بة وةزارةت :يةكةم

  : لة ثيَكديَنيَت ثرؤطرام بةرنامةو داناني بؤ ليذنةيةك ئؤتيزم شةبةنطي
  . ئؤتيزم بواري لة ثسثؤر ثزيشكي - أ

  . فيَركاري و ثةروةردةيي شارةزاي - ب
 . دةرووني تويَذةري - ت
 . كؤمةآليةتي تويَذةري - ث
 . بوارة لةم ثسثؤر كةساني - ج

 و تاكةكةسي بةرِيَطاي ، دةبيَت ثراكتيكي و تيؤري شيَوازي بة وشياندن فيَركردن بةرنامةكاني و ثرؤطرام :دووةم
 و دةرووني و تةندرووسيت و فيَركاري و ثةروةردةيي بواري لة ثسثؤرِ ليذنةيةكي لةاليةن كة  كؤمةلَ

 .دادةنريَت كؤمةآليةتيةوة
 :سةنتةر ستايف( 12) ماددةي
 :لة دةبيَت برييت ئةركةكاني و، بوارة لةم بيَت وشارةزا تايبةمتةند زانكؤيي برِوانامةي هةَلطري :بةرِيَوةبةر:  يةكةم

 و سةنتةر ستايف ئةركي كردني دابةش و بةرِيَوةضوون و ضاالكي هةموو بةرثرسياريةتي و سةنتةر بةرِيَوةبردني - أ
  . ئةستؤيةتي لة ثرؤسةية  بةم بيَت ثةيوةست كة تر شتيَكي هةر و كارةكان ضاوديَري

 . بةرِيَوةبةرايةتي بؤ مانطانة راثؤرتي بةرزكردنةوةي - ب
 لةاليةن دةسةآلتةكاني و ئةرك و هةبيَت بةرِيَوةبةري شارةزايي و برِوانامة هةمان دةبيَت :ياريدةدةر :دووةم

 .كار بةرذةوةندي بةرِةضاوكردني دةكريَت دياري بةرِيَوةبةرةوة
 : ئةمانة ئةركةكانيان و ، تويَذةريَك مندالَ (01) هةر بؤ كؤمةآليةتي دةرووني، تويَذةري هةبووني  -:تويَذةر: سيَيةم

  . منداَلةكان باري ديراسةكردني - أ
 .بةبةردةوامي سةردانيكردنيان و منداَلةكان خيَزاني لةطةلَ هةماهةنطي - ب
  . منداَلةكان بة تايبةت دؤسيةي كردنةوةي - ت
  . منداَلةكان دةربارةي اثؤرترِ بةرزكردنةوةي - ث
  . مامؤستاكان كردني هاوكاري - ج

 :مامؤستا: ضوارةم
 كؤليذةكاني لة يةكيَك دةرضووي ودةبيَت مامؤستايةك، مندالَ( 5) هةر بؤ بةتيَكرِاي لةمامؤستا ذمارةيةك هةبووني
 ثةميانطاكاني لة يةكيَك دةرضووي يان نةبيَت كةمرت سالَ دوو( 2) لة شارةزايي و بيَت هاوتاكاني يان بنةرةت

 و راهيَنان و ثةروةردة لةسةر راهيَنراوبن وة نةبيَت كةمرت سالَ ضوار(  4)  لة شارةزايي  بيَت فيَركاري و ثةروةردةيي
 كةمرت ئامادةيي لة برِوانامةكةي كة هةبيَت ياريدةدريَكي مامؤستايةك هةر و ، ئؤتيزم شةبةنطي منداَلي شياندني

  .نةبيَت
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 :مامؤستا ئةركةكاني
 .دةطريَت ئةستؤ لة مندالَ دوو يان يةك فيَركردني مامؤستايةك هةر تاك ضارةسةركردني بؤ - أ

 دةبيَت كة برِطانةي لةو ثرؤسةكة لة دةكةن يةكرتي لةطةلَ بةشداري و هاوكاردةبن ثيَكةوة ثؤلةكة مامؤستاياني - ب
 . كارةكةيان لة سةركةوتن ثيَناو لة بدةن ئةجنامي ثيَكةوة و كؤمةلَ بة

             فيَركردني هؤكاري ئامادةكردني و دواتر رؤذي ثالني داناني بؤ دةوام كؤتايي لة ماوةيةك تةرخانكردني - ت
  . بؤي ثيَويست

 ئةوانيش ئةوةي بؤ خيَزانةكةي بؤ ناردني و منداَلةكة دةداتة رؤذانة زانياريانةي ئةو نووسيين بؤ ثةرِاويَك داناني - ث
  . شياندنيان و فيَركردن و مامةَلةكردن بواري لة كاريبهيَنن بة

  . بةرةوثيَشضوونةوة و فيَربوون ئاسيت رووي لة منداَلةكان هةَلسةنطاندني- ج
 بووني لةطةلَ بيَت شارةزا و سروشيت ضارةسةري لة بةكالؤريؤس برِوانامةي هةَلطري سروشتى: ضارةسةركاري: ثيَنجةم

 .ثيَويست بةثيَي ياريدةدر لة ذمارةيةك
 تايبةت ثةروةردةي يان بيَت وةزيفي ضارةسةري لة بةكالؤريؤس برِوانامةي هةَلطري: وةزيفي ضارةسةركاري: شةشةم

 رِؤذانة هةَلسوكةوتي لةسةر مندالَ فيَركردني بة هةَلدةستيَت ، ضارةسةركاريَك مندالَ(01) هةر بؤ تيَكرِاي بة
 مندالَ( 01) هةر بؤ قسةكردن لةسةر بيَت راهيَندراو يان ثسثؤر :قسةكردن لةسةر رِاهيَنان ثسثؤري: حةفتةم

 .رِاهيَنةريَك
 بيَت راهيَنراو و( مؤسيقا ، نيطاركيَشان) بيَت جوانةكان هونةرة ثةميانطاي دةرضووي: هونةري رِاهيَنةري:  هةشتةم

 .ئؤتيزم شةبةنطي منداآلني لةطةلَ مامةَلةكردن ضؤنيةتي لةسةر
 .بوارة لةم بيَت راهيَنراو بيَت وةرزشي ثةميانطاي يان كؤليذ دةرضووي وةرزشي مامؤستاي: نؤيةم
 : ئةمانةن ئةركةكاني ، بيت بنةرِةتي ي( 5) دةرضووي كةم بةاليةني ثيَويستة ضاوديَر: دةيةم

 . هتد.. ئاودةست و هؤلةكان و باخضة و طؤرِةثان و ريَرِةو دةبيَت،لة بووني سةنتةر جيَطايةكي هةموو لة ضاوديَري - أ
  . دةبيَت ضاوديَري يةك ، مندالَ ضوار( 4) هةر - ب

 ، كؤمثيوتةر و ئاييت بواري لة ثسثؤربن كة هةبيَت فةرمانبةر دوو( 2) ثيَويستة( IT:)فةرمانبةري :يازدةهةم
 :  ئةمانةن ئةركةكانيان

  . وةردةطرييَت سةنتةر منداآلني سةر لة كة رؤذانة زانياريةكاني كردني داخل - أ
 تويَذةران و مامؤستايان و بةرِيَوةبةر كردنةي ئاطادار  و دةرةجنامةكان خستنةرِووي و زانياريةكان شيكردنةوةي - ب

  . مانطانة
 وةرطرتن فؤرِمي لة دةبيَت برييت كة منداَليَك هةر بؤ كؤمثيوتةر بة و نووسني بة تايبةت دؤسيةيةكي كردنةوةي - ت

  . دةنووسريَت مامؤستايان تويَذةرو لةاليةن كة زانياريةكان و راثؤرت و ثزيشكي ليذنةي برِياري و
  . كارطيَرِي ئةرشيفي و نووسراو رايكردني - ث
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 مةبةسترياطرتين بة بيَت ذميَرياري ثةميانطاكاني يان كؤليذ لة يةكيَك دةرضووي:  ذميَرياري فةرمانبةري دوازدةهةم:
 سةنتةر. لة هاوسةنطيان و خةرجيةكان و داهات

  .دايةنيَك مندالَ( 5) هةر بؤ: دايةن :سيَزدةهةم
  ( باخةوان ثاسةوان، ثاككةرةوة، ) سةنتةر راطرتين ثاك بؤ ثيَويست بةثيَي:  خزمةتطوزاري فةرمانبةري: ضواردةهةم
  .ثرسطة فةرمانبةري : ثازدةهةم

 سةنتةر: دةوامي( 15) ماددةي
 :ساآلنة دةوامي يةكةم:

 .دواتر ساَلي ي(31/6) تاوةكو ثيَدةكات دةست( 0/2) لة سةنتةرانة لةم ساآلنة دةوامي - أ
 بؤدةكريَت وبةدواداضووني جيَبةجيَكردني بؤ  خيَزانةكان دةدريَتة سةنتةرةوة لةاليةن هاوينة ضاالكي ثرؤطرامي - ب

 .ودةرووني كؤمةآليةتي تويَذةري لةاليةن
 :هةفتانة دةوامي :دووةم

  . هةفتةيةكدا لة رؤذة(  5)  سةنتةرةكان هةفتانةي دةوامي - أ
 ثاش ي( 2)  كاتذميَر تا ثيَدةكات دةست سةرلةبةياني ي( 2)  كاتذميَر لة دةبيَت كاتذميَر(  6)  دةوام رؤذانة - ب

 .نيوةرِؤ
  . دةيانطريَتةوة فةرميةكان ثشووة هةموو - ت

 :بؤ راهيَنان خولي كردنةوةي بة هةَلدةستيَت سةنتةر (16) ماددةي
 رةوشي بةدواداضووني بؤ نيَوانيان لة بةردةوام هةماهةنطي بووني و ئؤتيزم شةبةنطي منداَلةكاني خيَزاني:  يةكةم

 . منداَلةكان
 .دةكريَت بةدي ليَ ئؤتيَزميان شةبةنطي نيشانةي و دووسالَ، نةطةيشتؤتة كةتةمةنيان منداآلنةي ئةو خيَزاني :دووةم 

 : هةَلسةنطاندن (17) ماددةي
 و ثرِدةكريَتةوة دةوام كؤتايي لة منداَلةكةوة بة تايبةت مامؤستاي لةاليةن رؤذانة  هةَلسةنطاندن فؤرمي :يةكةم

 و جياكردنةوة و كؤمثيوتةر لةسةر كردنيان داخل بؤ دةكريَت (IT) سةنتةر زانياريةكاني بةشي بة ثيَشكةش
 لة و ، تويَذةران و مامؤستايان و سةنتةر ي بةرِيَوةبةر دةدريَتةوة مانطانة جنامةكان دةرئة وة شيكردنةوةيان

 قوتابيان وةرطرتين بة تايبةت تؤماري لةناو كؤتايي هةَلسةنطاندني جنامةكاني دةرئة ساَلدا كؤتايي
 دادةنريَت( ناوةند مام ، باشة ، باشة زؤر)  دةستةواذةي بة كة هةَلسةنطاندنةكان تؤماري لةطةلَ تؤماردةكريَت

 .كراوة ئامادة وةزارةت كةلةاليةن فؤرميَك بةطويَرةي
 . وةزارةت بؤ ثاشان و طشيت بةرِيَوةبةرايةتي بؤ بةرزبكةنةوة راثؤرت جاريَك مانط (3) سةنتةرةكان : دووةم

 (18) ماددةي
 وةزارةتي بة سةر قوتاخبانةيةكي  دةطوازريَتةوة ، شياندنةوة رووي لة هةبوو ثيَشضووني بةرةو منداَلةكة ئةطةر

 .هةبيَت تايبةتي ثةروةردةي ثؤلةكاني كة بووني نيشتةجيَ شويَين نزيك ثةروةردة
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 (19) ماددةي
 بة دةكةن ثيَشكةش خؤشطوزةراني و شياندن و راهيَنان و تةندروسيت خزمةتي كةمئةندامان ضاوديَري بةرِيَوةبةرايةتي

 فيَركردن و راهيَنان و شياندن هؤكاري و كةلوثةل كردني دابني لةطةلَ حكومي سةنتةرةكاني  لة سوودمةند منداآلني
 هاوكاري بة ثراكتيكي و تيؤري رووي لة شياندن و ثةروةردة ثرؤسةي سةركةوتين بؤ يارمةتيدةرن كة بؤيان

 . ثةروةردة و تةندروسيت وةزارةتةكاني
 (20) ماددةي
   -:خوارةوة خاآلنةي بةم ثابةندبيَت ثيَويستة سةنتةر
 .ثيَطةياندنيان زيان و بوون نةخؤش كاتي لة سوودمةندان كاري و كةس ئاطاداركردنةوةي :يةكةم
 تر بؤبينايةكي بينايةكةوة لة سةنتةر شويَين طواستنةوةي كاتي لة ثةيوةنديدار اليةني ئاطاداركردنةوةي :دووةم

 . بيناكة كردني فراوان ياخود
 .سةنتةر ناوخؤيي ثةيرِةوي ضاككردني و طؤرِانكاري كاتي لة وةزارةت رِةزامةندي وةرطرتين :سيَيةم

 (21) ماددةي
 سةرثيَضي لةكاتي بطريَتةبةر رِيَككارانة ئةم هةية بؤي دةدريَت ثيَ وةزيرةوة لةاليةن دةسةآلتي كةسةي ئةو يان وةزير

 :وةزارةت رِيَنماييةكاني كردني
 .كردنةوة ئاطادار :يةكةم
 .ئاطاداركردنةوة لة رِؤذ ثازدة دواي هؤشداري :دووةم

           تيَثةرِبووني ثاش هؤشداري ئاراستةكردني دواي وةزير، لةاليةن سةنتةر داخستين و مؤَلةت سةندنةوةي :سيَيةم
 .سةرثيَضيةكان لةسةر بوو بةردةوام ئةطةر مانط( 0)

 (22) ماددةي
 ( .  كوردستان وةقايعي ) ؤذنامةيرِ لة بآلوكردنةوةي رِيَكةوتي لة دةكريَت بةجيَ جيَ رِيَنمايية ئةم
 
 
 

 رشيد محة ريَكةوت د                                                                            
 بةوةكالةت يةتيآلكؤمة وكاروباري كار وةزيري                                                                      
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 وةزارةتى خويَندنى باآل و تويَذينةوةى زانستى
 12/11/2018لة  16025ذمارة: 

 
 

 2018ى سالَى (7) يَنمايى ذمارةرِ
 

 (2016 -2015) سالَي بؤ كوردستان حكوميةكاني دكتؤرا لةزانكؤ ي(2015) سالَي ى(3) ذمارة ريَنمايي ثيَنجةمي هةموار رِيَنمايي
 ( 2017 – 2016) سالَي بؤ كوردستان حكوميةكاني زانكؤ لة دكتؤرا (ى2016ي سالَى )(5) ذمارة رِيَنمايي شةشةمي هةمواري رِيَنمايي 
 بةثيَي كة(  ةكانيظايةتيمرؤ زانستة ) بواري دكتؤراي خويَندني خويَندكاراني و قوتابيان بةرذةوةندي ثيَناو لة

 خويَندني ي(2106) ساَلي ي(5) ذمارة ريَنمايي بةثيَي و دكتؤرا خويَندني ي(2105) ساَلي ي(3) ذمارة ريَنمايي
 لة(  2- خاَلي/  وارةمض) تةوةري بة بارةتسة ، وةرطرياون كوردستان هةريَمي حكوميةكاني زانكؤ لة دكتورا

 ذمارة رِيَنمايي لة( 2 خاَلي/ وارةمض) تةوةري هاهةروة دكتؤرا خويَندني ي(2105) ساَلي ي(2) ذمارة ريَنمايي
 -:بة برِياردرا ، دكتؤرا خويَندني ي(2106) ساَلي ي(5)
 زانكؤكاني ي(ةكانيايةتيمرؤظ زانستة) بواري ىدكتؤرا/  باآل خويَندني خويَندكاراني و قوتابيان بة ريَطةدان -

 لةو كةيان دكتؤرا ىتيَز لة( مستل) هةَليَنجراو يتويَذينةوة دوو ىبآلوكردنةوة بةمةبةسيت كوردستان هةريَمي
 و( زانسيت يتويَذينةوة و سرتاتيجي ديراساتي بؤ كوردستاني دةستةي) اليةن لة يَتدةردةض كة ىزانستيانة طؤظارة

 تويَذينةوةي و باآل خويَندني وةزارةتي ماييةكانينريَ بةثيَي دامةزراو( ناحكومي ئايندةيي ليَكؤَلينةوةي سةنتةري)
 . مؤَلةتثيَدراوبيَت وةزارةمتانةوة اليةن لة طؤظارةكة مةرجيَك بة ، كوردستان( هةريَمي زانسيت

 
 
 
 

 ؤرانطـ فـوسـي. د                                                                                   
 زانسيت تويَذينةوةي و باآل خويَندني وةزيري                                                                                     
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 وةزارةتى دارايى و ئابوورى
 2018 /30/10لة  9/2/11612ذمارة: 

 

 2018ى سالَى (20) يَنمايى ذمارةرِ
 كريَى وانة ووتنةوةرِيَنمايى 

 

و لة سةر فةرمانى سةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيران ذمارة  2106(ى ساَلى 02ئاماذة بة ريَنمايى ذمارة )
 -برِياماندابة: 2103(ى ساَلى 00و ثاَلثشت بةرِيَنمايى ذمارة ) 3/02/2102( لة 02215)
ووتنةوة بؤ هةريةك لة مامؤستايان و  وانة( بيست و ثيَنج هةزار دينار وةك كريَى 25111) خةرج كردنى برِى -0

 بيَذانى ثةميانطاى دادوةرى بؤ هةر وانةيةكة كة لة ثةميانطا دةيَليَنةوة . وانة

 رابطرييَت  . 2106 (ى ساَلى02(ى ريَنماييمان ذمارة )0كاركردن بة خاَلى ) -2

(  وةقايعى كوردستان ى )رؤذنامة لة (2105-2102) بةجىَ دةكريَت بؤ ساَلى خويَندنىئةم ريَنمايية جيَ -3
 بآلودةكريَتةوة .

 ريَباز حممد محالن                                                                                           
 وةزيرى دارايى و ئابوورى                                                                                              

------------------------------------------------------------------------- 
 وةزارةتى تةندروستى

)شةشةم / برِطةى دووةم( لة ياساى وةزارةتى تةندروستى ذمارة ثاَلثشت بةو دةسةآلتةى ثيَمان دراوة لة ماددةى 
 -برِيارماندا بة : 2112(ى ساَلى 05)
 

 2018 اىل(ي س52ذمارة )بةيانى 
 

ودةى قةزاى ضةمضةمالَ( بؤ وئةو مةَلبةندة تةندروستيةى كة تازة دروست دةكريَت لة طةرةكى ئاسطؤرينى ناوى ) -
 . رايةتى طشتى تةندروستى سليَمانىطةرميان(سةر بة بةرِيَوةبة)مةَلبةندى تةندروستى شةهيد 

 .01/2102/ 02ئةم بةيانة كارى ثىَ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى   -
 

 2018 اىل(ي س53ذمارة )بةيانى 

( كة تايبةتة بة كردنةوةى )بةشى ددان و تةندروستى ناو 02/2/2102(لة )31هةَلوةشاندنةوةى ) بةيانى ذمارة) -
طشتى  رزطارى سةر بة بةرِيَوةبةرايةتىدةم و شةويالط(( لة سةنتةرى ضارةسةركردنى شيَرثةجنة لة نة خؤشخانةى 

 . تةندروستى هةوليَر
 .01/2102/ 02دةرضوونى ريَكةوتى  ئةم بةيانة كارى ثىَ دةكريَت لة رؤذى  -

 

 د. رِيَكةوت محة رشيد كريم                                                                                                            
 وةزيـرى تةندروستى                                                                                                               
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 وةزارةتى تةندروستى

ثاَلثشت بةو دةسةآلتةى ثيَمان دراوة لة ماددةى )شةشةم / برِطةى دووةم( لة ياساى وةزارةتى تةندروستى ذمارة 
 -برِيارماندا بة : 2112ساَلى  (ى05)

 2018 اىل(ي س52ذمارة )بةيانى 

رايةتى طشتى تةندروستى كردنةوةى )بنكةى تةندروستى كؤَليَن ستى( لة ناحيةى ضوارقورِنة سةر بة بةرِيَوةبة -
 .رِاثةرين 

 .01/2102/ 02ئةم بةيانة كارى ثىَ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى   -
 

 2018 اىلس (ي55ذمارة )بةيانى 

) بنطةهىَ شندوخا يىَ ضاظديَريا سةخلةميا دةستثيَكىَ( بؤ )سةنتةرىَ شندوخا يىَ نوذداريا خيَزانى(  طؤرِينى ناوى -
و)بنطةهىَ شةهيدان يىَ ضاظديَريا سةخلةميان دةستثيَكىَ( بؤ )سةنتةرىَ شةهيدان يىَ نوذداريا خيَزانى( سةر بة 

 . ؤكبةرِيَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى ده
 .01/2102/ 24ئةم بةيانة كارى ثىَ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى   -

 

 2018 اىل(ي س56ذمارة )بةيانى 

ئةظرو ستى يىَ نوذداريا  ( بؤ )سةنتةرىَ طؤرِينى ناوى ) بنطةهىَ ئةظرو ستى يىَ ضاظديَريا سةخلةميا دةستثيَكىَ -
 . دهؤكوةبةرايةتى طشتى تةندروستى ( سةر بة بةرِيَخيَزانى

 .01/2102/ 24ئةم بةيانة كارى ثىَ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى   -

 

 2018 اىل(ي س57ذمارة )بةيانى 

) سةنتةرىَ شوشتنا كوجليسكا ل ئاكرىَ( بؤ)سةنتةرىَ ئاكرىَ يىَ تايبةمتةند يىَ شوشتنا كوجليسكا(  طؤرينى ناوى -
سةنتةرىَ ئاكرىَ يىَ  ) بؤ سةنتةرىَ تةالسيميا ل ئاكرىَ ( )سةر بة نةخؤشخانةى طوالن ى طشتى لة قةزاى ئاكرىَ 

 سةر بةنةخؤشخانةى طوالن ى طشتى لة قةزاى ئاكرىَ (ضارةسةريا نةخؤشيَني تاالسيميا يىَتايبةمتةند
 . بةرِيَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى دهؤك/

 .01/2102/ 24 كريَت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتىئةم بةيانة كارى ثىَ دة -
 2018 اىل(ي س58ذمارة )بةيانى 

( بؤ ضاو لة طةرميان بة مةرجيَك و ثابةندبن بة طشت رِيَنماييةكانى وةزارةتى  كردنةوةى ) سةنتةرى بينني -
 تةندروستى و ذينطةيى وة سةنديكاى ثزيشكانى كوردستان .

 .01/2102/ 24ئةم بةيانة كارى ثىَ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى   -

 
 د. رِيَكةوت محة رشيد كريم                                                                                                            

 روستىوةزيـرى تةند                                                                                                              
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 وزارة االعمار واالسكان
 22/31/2132يف 1463رقم :  

 

 6002 لسنة (81) رقم العراق ردستانوك القليم واالسكان االعمار وزارة قانون من( اخلامسة املادة)  اىل ًااستناد
 :                     اآلتي النظام أصدرنا

          

 2132 لسنة (3) رقم نظام
 االعمار واالسكاننظام الداخلي لوزارة 
 

 : ومهامها الوزارة اهداف :االول الباب
 -(:3)  املادة
 جماالت يف لالقليم العمرانى التخطيط وسياسات واجتاهات اسس وضع اىل واالسكان االعمار وزارة تهدف :اوال

 والسكك واملطارات واالنفاق( السريع املرور طرق) ذلك يف مبا البلديات حدود خارج واجلسور والطرق واملباني االسكان
 و والفرعية الرئيسية انواعها جبميع وصيانتها احلديثة الطرق  وانشاء وفتح واملواصالت السكن ازميت ملعاجلة احلديدية

 .ملحقاتهما
 : يأتي مبا اهدافها حتقيق اىل الوزارة تسعى :ثانيا

 االمكانيات وضمن لألقليم العامة السياسة وفق االقليم يف واالسكان االعمار لسياسة العامة اخلطط اقرتاح -8
 . املتاحة والوسائل

 اقرتاحها يتم اليت للمشاريع واالقتصادية الفنية اجلدوى دراسة و الوزارة قطاع جمال ضمن اخلاصة بالدراسات القيام -6
 .(االمد وطويلة - واملتوسطة - القصرية) الوزارة خطط ضمن

 او املباشر بالتنفيذ سواء املشاريع تلك وتنفيذ خططها ضمن تصدق اليت للمشاريع العمل ومناهج تصاميم وضع -3
 .املختصة املقاوالت شركات اىل االحالة

 املناخية الظروف و والتقنية العلمية التطورات وفق وتعديلها الفنية املواصفات وتطوير اعداد يف املساهمة -4
 . قليماأل يف االرض وتضاريس

 هيئات طريق عناالخرى  واجلهات الوزارات من هاالي املوكوله التصاميم واعداد املشاريع على واألشراف التنفيذ -5
 .اخلاص القطاع مع بالتعاون او لتشكيالتها التصاميم

 صيانة وكذلك والقصبات للمدن البلديات حدود خارج الواقعة والفرعية العامة الطرق صيانة و بأدارة القيام -2
 .النافذ الطرق حمرمات قانون مبوجب حمرماتها على واحلفاظ وادارتها واملعابر احملورية االوزان حمطات وتشغيل اجلسور

 .الوزارة اختصاصات جمال ضمن االقليم يف واالسكان باالعمار اخلاصة املستثمرين خطط وتقييم بدراسة القيام -7
 .ردستانوك قرى واعمار بتطوير االهتمام -1
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 : الوزارة تقسيمات -:الثاني الباب
 -(:2)  املادة
 واالعمار للطرق العامة املديريات وهي بها املرتبطة والتشكيالت الوزارة مركز دوائر على النظام هذا احكام تسري

 . ردستانوك اقليم حمافظات يف واالسكان
 :الثالث الباب

 الوزارة ملركز التنظيمية واالختصاصات التقسيمات
 -(:1)  املادة

 واالوامر القرارات بامسه وتصدر سياساتها وتوجيه اعماهلا عن اآلول واملسؤول للوزارة علىاال الرئيس هو: الوزير 
 من مايراه موظفيها ايآمن او العامني املدراء أو الوزارة وكيلى خيول ان وله الوزارة مبهام عالقة ماله كل يف ماتعليوالت

 : به ويرتبط صالحيات
 .واالسكان لالعمار الوزارة وكيل -8
 .واجلسور للطرق الوزارة وكيل -6
 .املستشارون -3
 .الوزير مكتب -4
 ةاليوامل االدارية للشؤون العامة املديرية -5
 . الفنية للشؤون العامة املديرية -2
 . النوعية اجلودة ضمان مدير -7

 -(:6)  املادة
 الوزير ويساعدان وخططها الوزارة سياسة تنفيذ عن امامه مسؤوالن ويكونان مباشرة بالوزير يرتبطان:  الوزارة وكيال

 سري حسن بضمان تتعلق اليت القضايا يف البت وهلما اختصاصه ضمن كل شؤونها على واالشراف الوزارة توجيه يف
 الوزارة يف التنظيمية الوحدات مسؤوىل خيوال ان وهلما,  الوزير قبل من هلما املمنوحة الصالحيات اطار يف االعمال

 .صالحياتهما من بعض
 -(:5)  املادة
 دراية و خربة له ، اولية جامعية شهادة على حاصل( خاص مكتب مدير) بعنوان موظف يرأسه:  الوزير مكتب :اوالً

 عنه تصدر اليت ماتعليوالت واالوامر املراسالت ومتابعة تنظيم ويتوىل املوظفني من عدد ويعاونه العمل يف
 املهام وسائر واملقابالت االجتماعات مواعيد وتنسيق االتصاالت وتأمني والسري اخلاص الربيد وحفظ وتصنيف

  .يطلبها اليت والوثائق والتقارير الكتب وتهيئة اعداد وكذلك الوزير قبل من هالي تكلف اليت
 :واالعالم العالقات قسم :ثانياً
 وسائل خالل واالسكان العمرانية املشاريع من واجنازاتها وانشطتها الوزارة باهداف التعريف ويتوىل الوزير مكتب يتبع

 املواطنني شكاوي وعرض الوفود وضيافة والندوات املؤمترات مستلزمات وتهيئة واملطبوعات النشرات واصدار االعالم
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 الوزارة انشطة حول تنشر اليت االعالمية التقارير وتعقيب هاعلي الرد ومتابعة الوزارة يف املختصه اجلهات على
 .املوظفني من عدد ويتبعه الوزارة يف املتخصصة اجلهات مع التداول بعد هاعلي واالجابة

 -(:4)  املادة
 املكتب ادارة يف دبلوم او اولية جامعية شهادة على حاصل مدير بعنوان موظف ويديره يرأسه: الوزارة وكيل مكتب

 تصدر او الوزارة وكيل اىل ترد اليت املرسالت ومتابعة تنظيم ويتوىل املوظفني من عدد ويعاونه العمل جمال يف خربة وله
 .الوكيل قبل من بها يكلف اليت االخرى واملهمات املعتادة السكرتارية اعمال اىل اضافة عنه

 -(:7)  املادة
 عن التقل ملدة واملمارسة اخلربة ذوي ومن اوليه جامعية شهادة محلة من ويكونوا اربعة عن عددهم اليزيد:  املستشارون

 .سنوات عشر
 -(:2)  املادة

 لدراسة وتشكيالتها للوزارة التنظيمية احللقات كافة متابعة املديرية هذه تتوىل -( : النوعية اجلودة ضمان مديرية) 
 احللول وتقديم واالحنرافات املعوقات تشخيص طريق عن وذلك للمواطنني اخلدمات افضل تقديم بوجه تقف اليت املشاكل
 الصورة واعطاء األفضل حنو بها للتقدم الوزارة ملؤسسات العمل برامج يف ثهياحلد العمل بالياس ادخال باتباع لتالفيها
 موظف ويديرها ، عملها جودة وضمان الهدافها التشكيالت حتقيق مدى حول الوزارة يف القرار الصحاب الواضحة

 .سنة( 85) عن التقل خدمة وله الوزارة اختصصات يف اولية جامعية شهادة على حاصل
 -(:9)  املادة

 ةاليوامل االدارة جمال يف اولية جامعية شهادة على حاصل عام مدير يرأسها -: ةاليوامل االدارية للشؤون العامة املديرية
 االدارية اخلدمات وتقديم خدمتهم بامور مايتعلق وكل الوزارة ديوان يف العاملني شؤون على واالشراف التنظيم تتوىل

 واالشراف التخطيط وكذلك النافذة ماتعليوالت القوانني وفق العمل سري حسن مبايضمن الوزارة لدوائرمركز املختلفة
 :بها ويرتبط ابوابها على والصرف للوزارة العامة املوازنة اعداد من الوزارة لديوان واحملاسبية ةاليامل الشؤون على
 اخلاصة القوانني احكام وتطبيق الوزارة مركز يف العاملني شؤون وادارة تنظيم تتوىل  -: والذاتية االدارة مديرية :اوال

 اعداد وكذلك ةاليامل وزارة و الوزراء جملس رئاسة من مبوجبها الصادرة ماتعليوالت واألنضباط واملالك باخلدمة
 العاملة للقوى عليالف الواقع حصر وكذلك للوزارة التابعة الدوائر مالكات مع توحيدها و الوزارة مركز مالكات
 العامة املديريات من الواردة املعامالت واجناز العاملة القوى من االحتياجات وتقدير والعجز الفائض وحتديد
 بصورة بالوزارة املرتبطة واملديريات املستقلة واالدارات االقليم حمافظات يف واالسكان واالعمار واجلسور للطرق

 عمل بالياس ادخال طريق عن البشرية املوارد آلدارة ناجح وختطيط تنظيم برسم وتقوم هاعلي واالجابة  مباشرة
 يف اولية جامعية شهادة على حائزأ ويكون مدير عن درجته التقل موظف ويديرها الوزارة عمل برامج يف حديثة
 :االتية الشعب بها وترتبط العامة االدارة او القانون

 .واالفراد الذاتية شعبة -أ
 .املالكات شعبة -ب
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 .االدارية اخلدمات شعبة -ج
 .(ابريواالض والواردة الصادرة) االرشيف شعبة -د
 .املخزن شعبة -ه
 .االحصاء شعبة -و

 واعداد ،تنفيذها ومتابعة الوزارة ملركز السنوية املوازنة تقديرات اعداد تتوىل -: ةاليامل الشؤون مديرية :ثانياً
 لعمليات السابق بالتدقيق والقيام الوزارة مبركز اخلاصة واملقبوضات املصروفات جلميع والقبض الصرف مستندات

 الواردة ماتعليوالت احملاسبة قانون وتطبيق الالزمة السجالت ومسك ةاليوامل احلسابية املعامالت جلميع الصرف
 عن اليقل بعنوان موظف ويديرها واحملاسبة ةاليامل القضايا ختص اليت ةاليامل وزارة و اعليال املراجع من

  :بها وترتبط واحملاسبية ةاليامل جمال يف اولية جامعية شهادة على وحائز مديرحسابات
 .امليزانية حسابات شعبة -أ

 .اخلطة حسابات شعبة -ب
 ومتابعة ورقابية تدقيقية عمل برامج و خطط على اآلشراف املديرية هذه تتوىل:  الداخلي التدقيق مديرية -:ثالثاً

 املعاجلات واقرتاح ةاليامل الرقابة ديوان تقارير دراسة و واحملاسيبة ةاليامل ماتعليالت تطبيق على وتشرف تنفيذها
 والقوائم واملستندات القيود تدقيق على واالشراف واملراقبة اليامل الوضع وتقييم واالحنرافات للمخالفات

 ويديرها املوظفني من جمموعة بها ويرتبط النافذة واحملاسيبة ةاليامل واالنظمة القوانني مع ومطابقتها واالعتمادات
 .االختصاص جمال يف اولية جامعية شهادة على حامل موظف

 -:القانونية الشؤون مديرية -:رابعاً
 واجملالس احملاكم امام الوزارة ومتثل هاعلي تعرض اليت القضايا كافة يف القانونية املشورة تقديم املديرية هذه تتوىل

 وامور للمقاولني االضافية املدد منح معامالت يف والنظر فيها طرف للوزارة اليت القضايا يف التحقيقية واهليآت
 للمقاوالت النهائية الذرعات حول رأيها وابداء الوزارة مؤسسات قبل من املشاريع تنفيذ جراء من املواطنني تعويض
 عن درجته التقل موظف ويرأسها الوزارة ديوان يف العطاءات وحتليل فتح جلان يف واملشاركة النهائية حساباتها وتصفية

 .القانونيني املوظفني من عدد ويعاونه القانون يف اولية جامعية شهادة على حاصل( مدير) 
 -(:31)  املادة

 :الفنية للشؤون العامة املديرية
 قبل من تنفذ اليت واملشاريع لألعمال الفنية القضايا جلميع االداء وحسن والتقييم واملتابعة التخطيط تتوىل

ذوى  من للمواطنني السكنية والوحدات واالنفاق واجلسور الطرق ختص واليت االقليم حمافظات يف الوزارة مؤسسات
 حصول بعد والتعاقد االحالة ثم للمشاريع الالزمة والتصاميم الكشوفات وتهيئة ومتابعة العامة واملباني احملدود الدخل

 الفنية اجلدوى دراسة و الوزارة قطاع جمال ضمن اخلاصة والبحوث بالدراسات القيام وكذلك هاعلي الالزمة املوافقات
 -:ةاليالت واالقسام املديريات وتتبعها الوزارة خطة ضمن اقرتاحها يتم اليت للمشاريع واالقتصادية
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 من عدد ويعاونه اهلندسة يف اولية جامعية شهادة على حاصل مدير بدرجة موظف يرأسها: التخطيط مديرية :اوالً
 واملتوسطة القصرية اخلطط العداد الالزمة والبيانات والدراسات املقرتحات وضع و مجع تتوىلو واملوظفني املهندسني

 االمكانيات ضوء على مناسبا ماترآه واقرتاح ومناقشتها هلا التابعة والدوائر الوزارة ملشاريع االمد وطويلة
 الوزارة تشكيالت طلبات وتنظيم للمشروع االقتصادية واجلدوى واالهمية الضرورة حسب اولوياتها وتصنيف املتاحة

 .االستثمارية واخلطة االعتيادية امليزانية مشاريع يف ادراجها خبصوص احملافظات يف
 مبتابعة وتقوم املدنية اهلندسة يف اولية جامعية شهادة على حاصل مدير بدرجه موظف يرأسها :املتابعة مديرية :ثانيا

 العمل سري تعرقل اليت املعوقات وتشخيص دراسة و للمشاريع االجناز نسب حول والبيانات املعلومات وتبويب ومجع
 عن تقاريرها ورفع واجابتها الوزراء جملس رئاسة من ترد اليت التقارير ومتابعة ، ملعاجلتها احللول وتقديم فيها

 من شهريا ترد اليت للمشاريع االجناز نسب عن البيانات وتوحيد جبمع وتقوم العام املدير طريق عن للوزير اعماهلا
 .الوزراء جملس رئاسة اىل ورفعها واالسكان واالعمار للطرق العامة املديريات

 الطرق مشاريع ومشاكل بقضايا اخلاصة املواضيع يف والبت الدراسة املديرية هذه تتوىل: واجلسور الطرق مديرية :ثالثا
 وحيمل مدير عن التقل بدرجة موظف ويرأسها واجلسور للطرق العامة املديريات من للوزارة ترد اليت واجلسور
 -:ب وتقوم املوظفني من عدد ويعاونه واالختصاص اخلربة ذوي ومن املدنية اهلندسة يف جامعية شهادة

 .وتقييمها الكشوفات تدقيق -8
 .فيها والبت التغيري اوامر تدقيق -6
 .هاعلي املوافقة واستحصال النهائية الذرعة جداول تدقيق -3
 . االقليم يف الطرق بالن ماسرت مشروع تشغيل -4
                          واجلسور للطرق العامة املديريات من ترد اليت االضافية باملدد اخلاصة الطلبات على واالجابة الدراسة -5

 . احملافظات يف
 .دراستها بعد املشاكل حلل الطلب عند املشاريع زيارة -2
  .تعديلها او هاعلي واملصادقة العامة املديريات من ترد اليت الطرق تصاميم دراسة -7

 التقل املدنية اهلندسة يف اولية جامعية شهادة محلة من مدير بدرجة موظف يرأسها -:واالسكان املباني مديرية :رابعا
 باالشراف وتقوم االختصاص جمال يف والكفاءة اخلربة ذوي من املوظفني من عدد ويعاونه سنوات عشر عن ممارسته

 واالبنية ، احملدود الدخل ذوي من للمواطنني تقام اليت السكنية الوحدات ملشاريع االبنية تصاميم على واملصادقة
 -:ب تقوم و للمباني النهائية والذرعات الكشوفات وتدقيق بها تكلف اليت احلكومية

 .وتقييمها باملباني اخلاصة  الكشوفات تدقيق -8
 .فيها والبت التغري اوامر تدقيق  -6
 .هاعلي املوافقة واستحصال النهائية الذرعة جداول تدقيق  -3
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 واألعمار واجلسور للطرق العامة املديريات من ترد اليت االضافية باملدد اخلاصة الطلبات على واالجابة الدراسة -4
 احملافظات يف واألسكان

 . دراستها بعد املشاكل حلل الطلب عند املباني مشاريع زيارة -5
 .تعديلها او هاعلي واملصادقة العامة املديريات من ترد اليت املباني تصاميم دراسة  -2

 -(:IT) واالحصاء املعلوماتية النظم قسم :خامسا
 التشكيالت كافة من املعلومات مجع طريق عن بالوزارة خاصة( بيس داتا) بيانات قاعدة بانشاء القسم هذا يقوم

 املعدة اهلندسية والربامج اخلطط وفق الربامج تلك وتشغيل تباعأ املعلومات تلك وحتديث خزنها لغرض للوزارة التابعة
 حيمل مهندس القسم هذا ويدير الوزارة يف البشرية واملوارد باملشاريع اخلاصة البيانات قاعدة وتاسيس الغرض هلذا

 ويساعده - العمل جمال يف سنوات عشر عن التقل خربة مع الكهرباء او  احلاسبات هندسة يف اولية جامعية شهادة
 .اجملال هذا يف اخلربة اصحاب من املوظفني من عدد

 -:املختربات قسم :سادسا
 بالبت يقوم وكذلك علمية بصورة باعماهلا قيامها ومدى للوزارة التابعة املختربات دوائر اعمال مبتابعة القسم هذا يقوم

 على حاصل مدير بدرجة موظف ويديره.  الوزارة اىل املختربات دوائر من ترد اليت واملراسالت الكتب على االجابة يف
 .االنشائية املختربات عمل جمال يف خربة وله املدنية اهلندسة يف اولية جامعية شهادة
 -: الكرتوميكانيك قسم :سابعا
 يف واالختصاص اخلربة ذوي ومن الكهربائية او امليكانيكية اهلندسة علوم يف اولية جامعية شهادة حيمل موظف يديره
 للوزارة التابعة للدوائر العائدة واملخازن اتليواال املعامل شؤون القسم هذا ويتوىل املوظفني من عدد ويعاونه عمله جمال
 واصالح واملعامل املكائن وادامة صيانة ملتابعة خطط باعداد ويقوم ةالي كل حالة لتثبيت السجالت مسك من

 الكهربائية واالنظمة والتكييف التربيد نظم تدقيق و االشراف وكذلك اتليواال املعامل تلك تصيب اليت العطالت
 . تنفيذها على  الوزارة مؤسسات تشرف اليت العامة االبنية يف واملكانيكية

 -:العقود قسم :ثامنا
 ليتم املقاولني مع فين اتفاق عقد  عن عبارة هي اليت املشاريع لتنفيذ اهلندسية العقود ابرام على االشراف يتوىل
 للمشروع واالسعار الكميات جداول مع احملدده واخلرائط الصور يف املوضحة اهلندسية للمواصفات طبقا املشروع تنفيذ
 االعمال حول مستمسكات وتقدميه املقاول خربة و للعقد املطلوبة الكلفة اهمها من عديده عوامل على باالعتماد وذلك

 اهلندسة يف اولية جامعية شهادة وحيمل مدير عن درجته التقل موظف القسم ويدير . قبله من بنجاح املنجزة املماثلة
 .قانوني موظف ويعاونه
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 للوزارة االستشاري اجمللس -(:33)  املادة
 -: من يتألف استشاري جملس للوزارة :اوالً

 اجمللس رئيس                           الوزير -8

 اجمللس يف اعضاء                    الوزارة وكيال -6

 اجمللس يف اعضاء           الوزارة يف املستشارون -3

 اعضاء        الوزارة يف العامني املدراء -4

 اجمللس يف عضوآ  اوخارجها الوزارة داخل من مناسبا الوزير يراه خمتص خبري اي -5

 آراءهم االعضاء ويبدي اجللستني بني االستشاري االجتماع اىل احيلت اليت املسائل دراسة اجمللس يتولي :ثانيا
 .الوزاري القرار صفة تكتسب الوزير مصادقة نيلها وعند حوهلا وتوصياتهم

 -:الرابع الباب
 :الوزارة مركز خارج الوزارة تشكيالت

 -(:32)  املادة
 على حاصل عام مدير بدرجة موظف يديرها -: االقليم حمافظات يف واالسكان واالعمار للطرق العامة املديريات

 يف واملباني الطرق مشاريع تنفيذ ويوجه ويشرف والكفاءه اخلربة ذوي ومن املدنية اهلندسة يف اولية جامعية شهادة
  -:من كل بها ويرتبط املعنية احملافظة

 .االقليم حمافظات يف واجلسور الطرق مديرية -8
 .االقليم حمافظات يف واالسكان االعمار مديرية -6
 .االقليم حمافظات يف واجلسور الطرق ومحاية الصيانة مديرية -3
 .االقليم حمافظات يف احملورية  االوزان حمطات مديرية -4

  -(:31)  املادة
 :ةاليالت التشكيالت من اعاله (86) املادة يف الواردة العامة املديريات مركز يتكون

 .واجلسور الطرق لشؤون عام مدير معاون -8
 .واالسكان االعمار لشؤون عام مدير معاون -6
 .والذاتية االدارة مديرية -3
 .املشاريع معلومات قسم -4
 .القانوني القسم -5
 .احلسابات قسم -2

 .الداخلي التدقيق قسم -7
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 -(:36)  املادة
 بدرجة موظف يديرها الوزارة ديوان يف الفنية للشؤن العامة باملديرية ترتبط احملافظات يف اآلنشائية املختربات مديريات

 من الدائرة مهام على ويشرف والكفاءة اخلربة ذوي ومن املدنية اهلندسة يف اولية جامعية شهادة على حاصل مدير
 من كل من وتتكون اخلاص او العام القطاعني من املشاريع تنفيذ يف الداخلة اآلنشائية للمواد الفحص عمليات حيث

 -:ادناه املديريات
 .اربيل حملافظة األنشائي املخترب مديرية -8
 .السليمانية حملافظة األنشائي املخترب مديرية -6
 .كدهؤ حملافظة األنشائي املخترب مديرية -3
 .طرميان آلدارة األنشائي املخترب مديرية -4
 .كويسنجق قضاء يف األنشائي املخترب مديرية -5

 -(:35)  املادة
 .الوزارة مبركز( طةرميان) وادارة( هةلةجبة) حمافظة من كل يف واجلسور الطرق مديرييت ترتبط :اوآل

 . الوزارة مبركز( طةرميان) وادارة( هةلةجبة) حمافظة من كل يف واالسكان االعمار مديرييت ترتبط :ثانيا
 .السليمانية يف واالسكان واالعمار واجلسور للطرق العامة باملديرية خانقني يف واالسكان االعمار مديرية ترتبط: ثالثا
 واالعمار واجلسور للطرق العامة باملديرية( اثةرِينر) الدارة واجلسور الطرق ومحاية الصيانة مديرية ترتبط :رابعا

 .ة السليماني يف واالسكان
 واالسكان واالعمار واجلسور للطرق العامة باملديرية( عقرة) يف واجلسور الطرق ومحاية الصيانة مديرية ترتبط :خامسا

 .دهؤك يف
 .الوزارة بديوان كركوك يف واالسكان االعمار مديرية ترتبط :سادسأ
 (العامة االحكام) -:اخلامس الباب
 -(:34)  املادة
 متطلبات وفق الوزارة تشكيالت ضمن الشعب او االقسام او املديريات من اي الغاء او اودمج استحداث للوزير
 .احلاجة عند عملها
 -(:37)  املادة
 عند املقررة ماتعليوالت والوجبات واالختصاصات بالصالحيات العمل يستمر النظام هذا يف ورد وما اليتعارض فيما

 .فيها النظر اعادة حلني صدوره
 :(32)  املادة
 )وقائع كوردستان( . الرمسية اجلريدة يف نشرة تأريخ من اعتبارا النظام هذا ينفذ

 

 رسول عبداهلل دةرباز                                                                                                                         
 واالسكان االعمار وزير                                                                                                                           



 

 6/12/2018 231)العدد(  ذمارة 32

 وزارة الداخلية
 31/33/2132يف  37227رقم : 

 
 

 2132( لسنة 34رقم ) انبيـ
 

  2134( لسنة1بيان التعديل الثالث لتعليمات تنظيم عمل مكاتب وشركات تعليم السياقة املرقم )
 

وملقتضيات املصلحة العامة  6002لسنة  (2)اىل الصالحيات املخولة لنا يف قانون وزارة الداخلية املرقم  استنادًا
 38/8/6082يف ( 824)املرقم  (كوردستانوقائع )يف جريدة  املنشور 6082( لسنة 3ات املرقم )واحلاقَا بتعليم

املنشور يف جريدة)وقائع كوردستان(  6087 لسنة (84والتعديل االول من التعليمات املذكورة حسب بياننا املرقم )
 6081لسنة  (2)والتعديل الثاني من التعليمات املذكورة حسب بياننا املرقم  80/80/6087يف  (682املرقم )

 تقرر اجراء التعديالت التالية : 62/4/6081( يف664املرقم ) (وقائع كوردستان)املنشور يف جريدة 
 وتقرأ بالشكل االتى :(  2أوال / الفقره /  )تعدل املادة الثانية  :اوالً
 اليقل عددها عن سيارتني موديل السنة أو السنتني اليت قبلها و _سيارات اخلصوصي  _سيارات للتعليم  - 2

( 2فوق حبيث يكون الفرق بني املوديالت ) فما 6002اليقل عددها عن سيارتني و موديلها سنة -سيارات احلمل 
 وتستعمل كل سيارة لغرض التدريب ملدة ثالث سنوات فقط وجيب تبديلها بعد ذلك ( . ،سنوات 

 : اف فقرة للمادة السادسة من التعليمات املذكورة وتصبح الفقرة/سادسَا وتقرَا كاالتيتض :ثانياً
تستويف غرامات املخالفات اليت ترتكبها مكاتب وشركات تعليم السياقة من قبل وزارة الداخلية / املديرية  سادسَا:

 العامة للديوان / مديرية الشركات االمنية و منح االجازات ( 
 . (وقائع كوردستان)ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره يف جريدة  :ثالثاً

  

 

 

 كريم سنجارى                                                                                               
 وزير الداخلية                                                                                              

 

 


