وەزارەتی ناوخۆ
ژماره 19991 :له 1111/11/11
پاڵپشت بەو دەسەاڵتەی پێمان دراوە لە یاسای وەزارەتی ناوخۆ ژمارە ()6ی ساڵی  ، 9002بڕیارماندا

بەدەرچواندنی ئەم ڕێنماییە:

ڕێنمایی ژمارە ()4ی ساڵی 2012

ڕێنمایی ڕێكخستنی كاری بەشی سەنتەرەكانی ڕاوێژكاری خێزانی لەبەرێوەبەرایەتیەكانی بەرەنگاربوونەوەی
توندوتیژی دژی ئافرەتان

پێناسەكان
مادده (:)1

مەبەست لەم زاراوانەی الی خوارەوە ئەو واتایانەیە كە لەبەرامبەریان دیاری كراوە بۆ مەبەستی

جێبەجێ كردنی ئەم ڕێنماییە:

 -1وەزارەت :وەزارەتی ناوخۆی حكومەتی هەرێمی كوردستان.

 -1بەڕێوەبەرایەتی:بەڕێوەبەرایەتیەكانی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی لەدژی ئافرەتان لە (هەولێر
 -سلێمانی -دهۆك -گەرمیان  -ڕاپەڕین – سۆران) .

 -9بەشی سەنتەری ڕاوێژكاری خێزانی:ئەو سەنتەرەیە كەلەبەڕێوەبەرایەتیەكانی بەرەنگاربوونەوەی
توندوتیژی لەدژی ئافرەتان لەهەرێمی كوردستان دادەمەزرێن وپێكهاتەی گاركێڕی لەسەر ئاستی
بەش دەبێت و دەلكێندرێن بە بەرێوەبەرایەتیەكانی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی لەدژی
ئافرەتان لەسنوری كارگێڕی خۆیان.

 -4فەرمانبەر :ئەو فەرمانبەرانەی لەسەر ڕاژەی شارستانی میالكی حكومەتی هەرێمی كوردستان
بەشێوەیەكی هەمیشەیی دامەزراون.

 -5شارەزا:ئەو كەسەیە كەپسپۆرە لەبواری ( یاسایی یان دەرونناسی یان كومەڵناسی) و هەڵگری
بڕوانامەی بەكالوریوس و شارەزایی لەبواری خۆیدا هەیە و كاركردنی بۆ ماوەیەك لە() 00ساڵ
كەمتر نەبێت .

 -6خزمەتگوزاری :خزمەتگوزاری یاسایی ،دەروونی ،كومەاڵیەتی ،ئاینی  ،تەندروستی  ،هوشیاری
كەبەشی سەنتەرەكانی ڕاوێژكاری خێزانی پێشكەشی دەكەن بەو هاواڵتیانەی سەردانیان دەكەن.

 -7لێژنەی ئاشتەوایی :ئەو لێژنەیەیە كە لەبەشی سەنتەرەكانی ڕاوێژكاری خێزانی پێك دەهێنرێن
بەمەبەستی كاركردن بۆ ئەنجامدانی ئاشتەوایی لەنێوان ئەو الیەنانەی بەپێی ماددەی ()5
لەیاسای بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی خێزانی ژمارە ()8ی ساڵی ( )9000لەالیەن دادگاكان

ئاراستەیان دەكرێت .
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مادده (:)1

مەبەست لەدەرچواندنی ئەم ڕێنماییە ڕێكخستنەوەی كاری بەشی سەنتەرەكانی ڕاوێژكاری خێزانی
كە پێش دەرچوونی ئەم ڕێنماییە هێنراوەتنەكایەوە و بۆ كاراكردنی زیاتری ڕۆڵیان و چاالككردنی
زیاتری ئەو خزمەتگوزاریانەی پێشكەش بەهاواڵتیان دەكرێت لەم بەشی سەنتەرانە و هەوڵدان بۆ

چارەسەركردنی ئەو كەیسانەی لەالیەن دادگاكانەوە ئاراستە دەكرێن بەمەبەستی ئەنجامدانی
ئاشتەوایی لەنێوان الیەنەكان وهوشیاركردنەوەیان لەبارەی نەرێنی دیاردەی توندوتیژی .
مادده (:)9

بەشی سەنتەری ڕاوێژكاری خێزانی لەم هۆبانەی الی خوارەوە پێك دێت:

یەكەم :هۆبەی خزمەتگوزاری یاسایی  ،دەروونی  ،كومەاڵیەتی:

كاری ئەم هۆبەیە پێشكەشكردنی ڕاوێژكاری خێزانی دەبێت لەڕووی (یاسایی  ،دەروونی ،
كومەاڵیەتی) بەو كەسانەی بەئارەزوومەندانە داوای ڕاوێژكار دەكەن  ،هەروەها ئەو حاڵەتانەی

لەالیەن هێلی گەرمی بەڕێوەبەرایەتی وەردەگیرێت و ڕەوانەی بەشی سەنتەر دەكرێت.

دووەم :هۆبەی لێژنەی ئاشتەوایی:

 -1ئەركی ئەم هۆبەیە وەرگرتنی ئەو كەیسانەیە كەلەالیەن دادگاكان ڕەوانەی بەشی سەنتەرەكان
دەكرێن و ڕێكخستنی كاروبارەكان و وەاڵمدانەوەیان بەمەبەستی ئەنجامدانی ئاشتەوایی لە
نێوانیان .

 -9لێژنەیەك یان زیاتر پێك دەهێنرێت لە( )3شارەزا لەبواری (یاسایی ،دەروونی ،كومەاڵیەتی  ،كاری
كۆمەاڵیەتی)كەهەڵگری بڕوانامەی بكلۆریوس بن و باشتر وایە لەمامۆستایانی زانكۆ بن.

 -3چارەسەركردنی ئەو كێشانەی لەالیەن هوبەی خزمەتگوزاری یاسایی و دەروونی و كومەاڵیەتی
ڕەوانە دەكرێت كەالیەنە ناكۆكەكان ئارەزووی تۆماركردنی سكااڵ ناكەن و بەئارەزوومەندانە

داوای ڕاوێژ دەكەن بۆ چارەسەركردنی كێشەكەیان.

 -4چارەسەركردنی ئەو كێشانەی لەڕێگای هێلی گەرم ڕەوانەی بەشی سەنتەر دەكرێن.

 -5نابێت ئەفسەر یان فەرمانبەرانەی بەرێوەبەرایەتی بەرنگاربوونەوەی توندوتیژی دژی ئافرەتان
ئەندام بن لە لێژنەی ئاشتەوایی جگە لەو فەرمانبەرانەی كە پلەی شارەزایان هەیە.

سێیەم :هۆبەی خزمەتگوزاری هۆشیاری:

 -1ئەركی ئەم هۆبەیە هۆشیاركردنەوەی ئەو الیەنانەیە كەسەردانی بەشی سەنتەر دەكەن بە
مەبەستی چارەسەركردنی كێشەكەیان یان وەرگرتنی ڕاوێژكار.

 -9هۆشیاركردنەوەی ئەو كەسانەی سەردانی بەشی سەنتەر دەكەن لەڕووی (یاسایی ،دەروونی،
كۆمەاڵیەتی) دەگرێتەوە،لەڕێگای دابەشكردنی كتێب یان نامیلكە یان پۆستەر یان برۆشۆر یان

بەشێوەی هۆشیاركردنەوەی ڕاستەوخۆ .
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چوارەم :هۆبەی كارگێری:

ئەركی ئەم هۆبەیە وەرگرتنی نووسراوەكان و ئامادەكردن و چاپكردنی نووسراوەكانی بەشی

سەنتەری ڕاوێژكاری دەبێت بەپێی ئەو دەسەاڵتانەی لەم ڕێنماییە دیاری كراوە.
مادده (:)4

یەكەم :بەشی سەنتەری ڕاوێژكاری خێزانی لەالیەن فەرمانبەرێك یان ئەفسەریك لە پلەی نەقیب
كەمتر نەبێ بەڕێوەدەبرێت كەهەڵگری بڕوانامەی بكالۆریوس كەمتر نەبێت لەبوارەكانی (یاسا

یان دەرونناسی یان كومەڵناسی) و ڕاژەی لە( )5ساڵ كەمتر نەبێت لەبواری خۆیدا.

دووەم :هۆبەكان بەشی سەنتەرەكان لەالیەن فەرمانبەرێك بەرێوەدەبرێت هەڵگری بڕوانامەی
بكالۆریوس كەمترنەبێت لەبوارەكانی (یاسا یان دەرونناسی یان كۆمەڵناسی)و ڕاژەی لە( )3ساڵ
كەمترنەبێت لەبواری خۆیدا  ،جگە لە هۆبەی كارگێڕی كەدەكرێت لەالیەن فەرمانبەرێك

بەڕێوەببرێت هەڵگری بڕوانامەی پەیمانگا/كارگێڕی یان كۆمپیوتەر بێت .

سێیەم :لێپرسراوی بەشی سەنتەر و بەرپرس و فەرمانبەر و كارمەندانی هۆبەكانی دەرماڵەی(پیشەیی،
مەترسی) بۆ خەرج دەكرێت بەپێی پسپۆری بڕوانامەكانیان بەپێی ڕێنماییەكانی دارایی.

مادده (:)5

كارڕاییەكانی كاركردنی لێژنەكانی ئاشتەوایی:

یەكەم :لێژنەی ئاشتەوایی لەبەشی سەنتەری ڕاوێژكاری خێزانی بەفەرمانێكی كارگێری پێك
دەهێنرێت لە الیەن بەرێوەبەرایەتی .

دووەم :خشتەیەكی لەالیەن بەڕێوەبەرایەتی ٍرێكدەخرێت تێیدا ئەركی كاركردنی ئەندامانی لێژنەی
ئاشتەوایی بەشێوەی مانگانە ڕێكدەخرێت.
سێیەم :نوسراوەكانی دادگا یان نوسینگە یان بنكەكانی پۆلیس ڕاستەوخۆ ئاراستەی بەشی سەنتەری
ڕاوێژكاری خێزانی /هۆبەی ئاشتەوایی دەكرێت بەمەبەستی ئەنجامدانی كاری پێویست.

چوارەم :پێویستە لێژنەی ئاشتەوایی لەماوەی یەك هەفتەدا لەگەیشتنی نوسراوەكان كاری پێویست
ئەنجام بدات ولەماوەی ( )05ڕۆژدا ڕاپورتی كۆتایی ڕەوانەی الیەنی داواكاری نوسراوەكان

بكرێتەوە.

پێنجەم :ئەگەر لەماوەی ( )05ڕۆژدا ڕاپۆرتەكە ئامادەنەكرا لێژنەكە هەموو مافە داراییەكانی شارەزایی
ئەو كەیسە لەدەست ئەدات.

شەشەم :فۆڕمێكی تایبەت بەوەرگرتنی كەیسەكانی ئارەزوومەندانە ئامادە دەكرێت كەزانیاری
هەردوو الیەنی ناكۆكی تێدا تۆماردەكرێت لەگەڵ بەڵێننامەیەك كە بە ئارەزوومەندانە داوای
چارەسەركردنی كێشەكەیان دەكەن.
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حەوتەم :ئەو كەیسانەی لەبڕگەی ()6ی سەرەوە ئاماژەی بۆكراوە ئەوانەن كەلەماددەی()3ی یاسای
بنەماكانی دادگایی كردنی سزایی عێراقی ژمارە ()93ی ساڵی(  ) 0290هەمواركراو ئاماژەیان بۆ
كراوە كەسكااڵكردن مافی ڕاستەوخۆی قوربانی یان نوێنەری یاساییەتی (تاوانەكانی مافی

تایبەت).

هەشتەم:داتابەیسێكی ئەلكترونی بۆبەشی سەنتەری ڕاوێژكاری خێزانی ئامادە دەكرێت تێیدا هەموو
ئەو خزمەتگوزارییانەی پێشكەش بەالیەنە ناكۆكەكان كراوە وەك ڕاوێژ و ڕاپورتی لێژنەی
ئاشتەوایی یان چارەسەركردنی كێشەكان و هەموو نوسراوەكانی پەیوەست بەم بابەتە جێگیر

دەكرێت.
مادده (:)6

لێپرسراوی بەشی سەنتەری ڕاوێژكاری خێزانی ئەم دەسەاڵتانەی پێ ئەدرێت:

یەكەم :ناردن و وەرگرتنی نوسراو لە وبۆ دادگاكان  ،بنكەكانی پۆلیس،نوسینگەكانی بەرەنگاربوونەوەی
توندوتیژی لەدژی ئافرەتان لەسنوری خۆیان  ،جگە لەنوسراوی داواكردنی كەیس لەبنكەی
داڵدەدان كەدەبێت بەواژووی بەڕێوەبەری بەڕێوەبەرایەتی بێت.

دووەم :ئاراستەكردنی نوسراو بۆ بنكەكانی تەندروستی لەسنوری خۆیان بۆ ئەو كەیسانەی
پێویستیان بەپێشكەشكردنی خزمەتگوزاری تەندروستی هەیە جگە لەو كەیسانەی بنكەكانی

داڵدەدان كەپێویستە بەواژووی بەڕێوەبەری بەڕێوەبەرایەتی بێت .
مادده (:)7

یەكەم :بەشی سەنتەرەكانی ڕاوێژكاری خێزانی دەتوانن لەبواری كاری خۆیاندا هەماهەنگی بكەن
لەگەڵ ڕێكخراوە نێودەوڵەتی و ناوخۆییەكان و ) (UNلەژێرچاودێری و بە ئاگاداری بەڕێوەبەری

بەڕێوەبەرایەتی.
مادده (:)1

یەكەم:دەبێت ئەندامانی لێژنەكانی ئاشتەوایی ناسنامەی شارەزایان هەبێت كەبەپێی یاسا و
ڕێنماییەكان لەسەرۆكایەتی دادگاكانی تێهەڵچوونەوەی ناوچەی تایبەتمەند دەردەچێت.

دووەم :بۆ هەر ڕاپۆرتێك بڕی( )300000سی هەزار دینار خەرج دەكرێت لە بودجەی بەڕێوەبەرایەتی وەك
كرێی شارەزایی بۆ هەر كەیسێك.

مادده (:)9

یەكەم :ئەم ڕێنماییە لە ڕۆژنامەی وەقايعی كوردستان باڵودەكرێتەوە و لە( )9002/0/0كاری پێ دەكرێت.
دووەم :كار بە هیچ نووسراو و ڕێنمایێكی تر ناكرێت لەدوای بەركاربوونی ئەم ڕێنماییە .

كریم سنجاری
وەزیری ناوخۆ
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هەرێمی کوردستانی عێراق
وزارة الداخلیة
وەزارەتی ناوخۆ
المدیریة العامةلمکافحةالعنف ضد المراة
بەرێوەبەرایەتی گشتی دیوان
مدیریة مکافحة العنف ضد المرأة
بەرێوەبەرایەتی بەرەنگاربونەوەی توندوتیژی
(
في محافظة)
(
دژی ئافرەتان لە پارێزگای )
مرکز اال ستشارات االسریة
سەنتەری راوێژکاری خێزانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------زانیارییە سەرەتاییەکان /تایبەت بە خاوەن کێشەکە
 - 0ناوی سیانی:
 -9بەرواری لە دایک بوون:
 -3پیشە:
 -4رەگەزنامە):

)

 -5ئاستی خوێندن :نەخوێندەوار (

) سەرەتایی (

)ناوەندی (

 -6شوێنی نیشتەجێبوون ( :
 -9جۆری نیشتەجێبوون :موڵکە (
 -8باری خێزانی :خێزاندارە (
 -2رەوشی ئابووری :باش نیە (

) ئامادەیی (

) بەکالۆریۆس (

) ( ،ئاوارە) (
) کرێیە (
) سەڵتە (

) .

) هاوپشکیە (

) میریە (

) .

) .

) مامناوەند (

 -00ئایا روبەرووی توندوتیژی بۆتەوە؟ بەڵێ (

)بەرزتر ( )

) باشە (
) نەخێر (

) زۆر باشە (

).

).

ئەگەر بەڵێ :کێیە و چ کاتێک؟
.
 -00جۆری ئەو توندوتیژیەی کە لێی کراوە :هەرەشە (
 -09پلەی مەترسی لەسەر ژیانی :نیە (

) لێدان (
) ناوەندیە (

) کەمە (

) سێکسی (
) زۆرە (

) هیتر (

).

).

 -03ژمارەی مۆبایلی کەسەکە:
ژمارەی مۆبایلی کەسی نزیکی:
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هەرێمی کوردستانی عێراق
وزارة الداخلیة
وەزارەتی ناوخۆ
المدیریة العامةلمکافحةالعنف ضد المراة
بەرێوەبەرایەتی گشتی دیوان
مدیریة مکافحة العنف ضد المرأة
بەرێوەبەرایەتی بەرەنگاربونەوەی توندوتیژی
(
في محافظة)
(
دژی ئافرەتان لە پارێزگای )
مرکز اال ستشارات االسریة
سەنتەری راوێژکاری خێزانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------باری تەندروستی کەسەکە
) نەخێر (

 -0ئایا تووشی نەخۆشی دەرونی بووە ؟ بەڵێ (
 -9ئایا یەکێک لەم نەخۆشیانەی هەیە ؟ شیزۆفرینیا (

) ناتەواوی مێشک (

 -3ئایا یەکێک لەم نەخۆشیانەی هەیە ؟ فشاری خوێن (

) شەکرە (

 -4ئایا دەرمانی نەخۆشی درێژ خایەن بەکاردێنی ؟ نەخێر (
- 0ناوی سیانی:

).
) هستریا (

) خەمۆکی (

).

) ژانەسەر (

).

) تەنگە نەفەسی (
) چ دەرمانێک (

) بەڵێ (

).

زانیاری سەرەتایی لەسەر ئەو کەسەی کە کێشەت لەگەڵی هەیە

 -9شوێنی لە دایک بوون:
 -3پیشە:

 -4رەگەزنامە:
 -5ئاستی خوێندن :نەخوێندەوار (

) سەرەتایی(

 -9باری خێزانی :خێزاندارە (

) سەڵتە (

 -6شوێنی نیشتەجێبوون( :

) ناوەندی (

)ئامادەیی (

) ( ،ئاوارە) (

) بەرزتر(

) بەکالۆریۆس(

).

).

).

 -8پەیوەندی ئەو لەگەڵ قوربانیەکە:
 -2ئایا پێشتر حوکم دراوە یان دەستگیرکراوە ؟ بەڵێ (

) لەسەر چی (

 -00ئایا پێتر خێزاندار بوو یاخود نا ؟ ( تایبەت بە کەسی خێزاندار ) بەڵێ (
 -00ئایا پەیوەندی دەرەوەی خێزانی هەیە ؟ ( تایبەت بە کەسی خێزاندار ) بەڵێ (
 -09ئایا هاوڕێی خراپی هەیە ؟ بەڵێ (
 -03ئایا مەی دەخواتەوە ؟ بەڵێ (
 -04ئایا قومار دەکات ؟ بەڵێ (

) نەخێر (

) نەخێر (
) نەخێر (

).
).

).

) نەخێر (

) .

) نەخێر (

).

 -05ئایا ماددەی هۆشبەر بەکاردێنێت ؟ بەڵێ (

) نەخێر (

).

) نەخێر (

).

 -06ژمارەی مۆبایلی کەسەکە:
ژمارەی مۆبایلی کەسێکی نزیکی:

2019/1/24
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هەرێمی کوردستانی عێراق
وزارة الداخلیة
وەزارەتی ناوخۆ
المدیریة العامةلمکافحةالعنف ضد المراة
بەرێوەبەرایەتی گشتی دیوان
مدیریة مکافحة العنف ضد المرأة
بەرێوەبەرایەتی بەرەنگاربونەوەی توندوتیژی
(
في محافظة)
(
دژی ئافرەتان لە پارێزگای )
مرکز اال ستشارات االسریة
سەنتەری راوێژکاری خێزانی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------باری تەندروستی کەسەکە
 -0ئایا تووشی نەخۆشی دەرونی بووە ؟ بەڵێ (
 -9ئایا یەکێک لەم نەخۆشیانەی هەیە ؟ شیزۆفرینیا(

) نەخێر (

).

) ناتەواوی مێشک (
) شەکرە (

 -3ئایا یەکێک لەم نەخۆشیانەی هەیە ؟ فشاری خوێن (
 -4ئایا دەرمانی نەخۆشی درێژ خایەن بەکاردێنی ؟ نەخێر (

) بەڵێ (

) هستریا (

) تەنگە نەفەسی (
) چ دەرمانێک (

) خەمۆکی (

)

) ژانەسەر (

)
)

{ پووختەیەک لەسەر کێشەکە}

2019/1/24
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هەرێمی کوردستانی عێراق
وزارة الداخلیة
وەزارەتی ناوخۆ
المدیریة العامةلمکافحةالعنف ضد المراة
بەرێوەبەرایەتی گشتی دیوان
مدیریة مکافحة العنف ضد المرأة
بەرێوەبەرایەتی بەرەنگاربونەوەی توندوتیژی
(
في محافظة)
(
دژی ئافرەتان لە پارێزگای )
مرکز اال ستشارات االسریة
سەنتەری راوێژکاری خێزانی
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دانپێنان (اقرار)
من ______________________ رەزامەندم لەسەر خستنەرووی کێشەکەم بۆ بەردەم شارەزایانی
سەنتەری راوێژکاری خێزانی و من ئامادەم لەسەر هەوڵدانی ئەم سەنتەرە بە چارەسەرکردنی
کێشەکەم و ئامادە دەبم لە هەرکاتێک پێویست بە من بکات و بۆ ئەم مەبەستە لە خوارەوە ئیمزام کرد

و پەسەندم کرد.

ئیمزا:
ژمارەی مۆبایل:

2019/1/24
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وەزارەتی دارایی و ئابووری
ژمارە 19499/4/9 :لە 1111 /11/11
ڕێنمایی ژمارە ()11ی ساڵی 1111
ڕێنمایی لە شوێن دانانی فەرمانبەری گرێبەست
ئاماژە بە نووسراوی سەرۆكایەتی ئەنجومەنی وەزیران ژمارە 3626/لە  9008/9/30و خاڵی ()9ی
رێنماییمان ژمارە( )04ساڵی 9008/كە پاڵپشت بە فەرمانیان ژمارە  0906 /لە  9008/4/99دەرچووە  ،لە
كاتی ئاراستەكردنی نووسراوتان بۆ سەرۆكایەتی ئەنجومەنی وەزیران بە مەبەستی لە شوێن دانانی

فەرمانبەری گرێبەست پێویستە رەچاوی ئەم خاالنەی خوارەوە بكرێت -:

 -0فەرمانگەكەی داوای كردبێت و بەفەرمی نووسراوی كردبێت كە پێویستی پێی هەیە .

 -9دەبێت میالكی فەرمانبەری(فەصل) كراو هی ئەو ساڵە بێت كە فەرمانبەری نوێی تیادا لە جێی
دادەنرێت .

 -3وێنەیەك لە فەرمانی لە كارالدانی فەرمانبەری لە كار الدراو هاوپێچ بكرێت .

 -4ئەو كەسەی لە جێگای دادەنرێت هەمان بڕوانامە و پسپۆریەتی هەبێت و لە نووسراوی فەرمی دا
ئاماژە بە بڕوانامەی و پسپۆریەتی هەردوو البكرێت .

 -5ئەم رێنماییە لە رێكەوتی دەرچوونیەوە كاری پێدەكرێت و لە رۆژنامەی وەقایعی كوردستان
باڵودەكرێتەوە .

رێباز محمد حمالن
وەزیری دارایی و ئابووری

2019/1/24
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وەزارەتی دارایی و ئابووری
ژمارە 91 4/9 :لە 1119 /1/11

ڕێنمایی ژمارە ()1ی ساڵی 1119
ڕێنمایی ئامادەكردنی خواردن
پاڵپشت بە نووسراوی سەرۆكایەتی ئەنجومەنی وەزیران ژمارە  3583 /لە  9008/9/94و بە مەبەستی

دابین كردنی خواردن بۆ (كارمەندان و نەخۆشەكان) لە نەخۆشخانەكان پێویستە رەچاوی ئەم
میكانیزمەی خوارەوە بكرێت-:
یەكەم :خواردن
 -1بڕی دابین كراو بۆ ( )3ژەم كەسەكان.

لە ( )6500دینار تێپەر نەكات بۆ ( )3ژەم رۆژانە

أ  .لە ( )0كەس تاكو ( )0500كەس مانگانە

لە ( )5000دینار تێپەر نەكات بۆ ( )3ژەم رۆژانە

ب  .لە ( )0500كەس تاكو ( )3000كەس مانگانە

لە ( )4000دینار تێپەر نەكات بۆ ( )3ژەم رۆژانە

ج  .لە ( )3000كەس بەسەرەوە مانگانە

 -9بڕی پارەی دیاری كراوی سەرەوە بۆ ()3ژەم خواردنە بۆ تاكە كەسێك (كارمەند یان نەخۆش).
 -3بڕەكانی سەرەوە بەرزترین رادەن.

 -4دابین كردنی خواردن بەپێی لیستی زانستی ئامادەكراو هەفتانە وەرزی دەبێت كە لەالیەن
بەڕێوەبەرایەتییەكان ئامادە دەكرێت.

 -5دابین كردنی خواردن لە رێی كەمگەری و بە پێ ی رێنمایی ژمارە()9ی گرێبەستە گشتیەكانی
ساڵی  9006 /ی وەزارەتی پالن دانان دەبێت و كەمگەرییەكە لەسەر بنەمای خشتەی بە نرخەوە

بێت واتە (كشف مسعر) و بەڵێندەران نرخی بە شێوەی یەك رێژە لەسەر گشت نرخەكان
پێشكەش بكات.

 -6لە كاتی ئەنجام دانی گرێبەست لەسەر بنەمای پۆلینێكی سەرەوە پاش رێكارە پەیرەو كراوەكان
ئەگەر لە مانگێكدا ژمارەكە زۆرتر بوو ئەوا بۆ ژمارەی زیاترەكە پێویستە كار بە پۆلینی سەرەوەتر

بكرێت بۆ نموونە :-

 ئەگەر گرێبەست لەسەر بنەمای ( )0500كەس بێت ئەوا بۆ ژمارە زیادەكەی دەگەرێنەوە سەر
بڕی( )5000پێنج هەزار دینار لە جیاتی بڕی( )6500شەش هەزار و پێنج سەد دینار.

 -9لە پاش ئەنجام دانی پرۆسەی تەندەرین و گرێبەست پێویستە بە نووسراوێكی فەرمی ئاراستەی
وەزارەتمان/بەڕێوەبەرایەتی گشتی ژمێركار بكرێت بە مەبەستی پەسند كردنی و خەرج كردنی.

دووەم:ئەو گرێبەستانەی كە لە ساڵی دارایی  9008 /جێ بەجێ كراون تاكو كۆتایی هاتنی گرێبەستەكە
هەروەكو خۆی دەمێنێتەوە و بۆ سااڵنی دواتر وەزارەتی ناوبراو بە هەماهەنگی لەگەڵ
وەزارەتمان كاری لەسەر دەكەن.

سێیەم :ئەم رێنماییە لەرێكەوتی  9002/0/0جێ بەجێ دەكرێت ولە رۆژنامەی (وەقايعی كوردستان)
باڵودەكرێتەوە .

2019/1/24

ڕیباز محمد حمالن
وەزیــــری دارایی و ئابووری
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وەزارەتی ناوخۆ
بەیانی ژمارە ()17ی ساڵی 2012
هەمواری دووەمی ڕێنمایی ژمارە()1ی ساڵی1115
تایبەت بە فراوانكردن و هێنانەكایە و گواستنەوەی شوێنی گوندەكان
بەپێی ئەو دەسەاڵتەی پێمان دراوە لە یاسای وەزارەتی ناوخۆ ژمارە ()6ی ساڵی  9002و ئاماژە
بەرێنماییمان ژمارە ()0ی ساڵی  9005كە لە ژمارە ( 083لە  )9005/9/94لە رۆژنامەی وەقایعی كوردستان

باڵو كراوەتەوە بەیانمان ژمارە ()8ی ساڵی  9009و لەبەر بەرژەوەندی گشتی بڕیارماندا -:
هەمواركردنەوەی بەیانی سەرەوە بەم شێوەیەی خوارەوە:

یەكەم :هەڵوەشاندنەوەی بڕگە 9/ماددە  /پێنجەم لە خاڵی  /پێنجەم لە بەیانمان ژمارە ()8ی ساڵی 9009
و بەم شێوەیە دەخوێندرێتەوە:

ماددەی پێنجەم جێبەجێ كردنی ئەم رێكارانەی سەرەوە لەالیەن لیژنەیەكی تایبەتەوە كە لەالیەن
پارێزگاو ئیدارە سەربەخۆكان پێك دەهێندرێت كە هەموو الیەنە پەیوەندیدارەكان لە خۆوە بگرێت

پاش دیراسەكردنی و ڕەزامەندیان ڕەوانەی وەزارەتی ناوخۆ (بەرێوەبەرایەتی گشتی دیوان /
بەرێوەبەرایەتی كارگێری و سەرچاوە مرۆییەكان) دەكرێت بە (گشت بەراییەكان و نەخشەی رەنگاو
ڕەنگی ڕەسەن) دەرچواندنی(بەیان) و باڵو كردنەوەی لە رۆژنامەی وەقایعی كوردستان.

ماددەی دووەم :ئەم بەیانە لە ڕۆژی دهرچوونی كاری پێدەكرێت و لە رۆژنامەی (وەقایعی كوردستان)

باڵودەكرێتەوە .

كریم سنجاری
وەزیری ناوخۆ

2019/1/24
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وەزارەتی ناوخۆ
بەیانی ژمارە ( )11ساڵی 1111
هەمواری دووەمی رێنمایی ژمارە()9ی ساڵی 1119
تایبەت بەرێكخستنی پێدانی مۆڵەتی هەڵگرتن و هەبوونی چەك

بەپێی ئەو دەسەاڵتەی پێمان دراوە لە یاسای وەزارەتی ناوخۆ ژمارە ()06ی ساڵی  9002وئاماژە
بەنووسراوی پارێزگای سلێمانی ژمارە ( 9098لە )9008/00/99و رێنماییمان ژمارە ()3ی ساڵی  9005كە لە
ژمارە ()083ی ڕۆژی  9005/9/94لە رۆژنامەی وەقایعی كوردستان باڵوكراوەتەوە وئاماژە بە یاسای

چەك لە هەرێمی كوردستان ژمارە 06ی ساڵی 0223و بەیانمان ژمارە ()3ی ساڵی  9008و گشتاندنمان
ژمارە( 0242لە  )9008/9/6و بڕیارماندا -:

بە هەموار كردنی دووەمی رێنماییمان ژمارە 3ی ساڵی  9005بەم شێوەیەی خوارەوە :

یەكەم :هەموار كردنی ماددەی هەشتەم لە رێنمایی سەرەوە بەم شێوەیەی خوارەوە دەبێت :

 -0بڕی( )000000سەد هەزار دینار وەردەگیرێت لە بەرامبەر پێدانی مۆڵەتی هەڵگرتن و هەبوونی چەك
بۆ یەكەم جار.

 -9بڕی( )60000شەست هەزار دینار وەردەگیرێت بە مەبەستی نوێ كردنەوەی مۆڵەتی هەڵگرتن و
هەبوونی چەك.

 -3لە كاتی بەسەر چوونی ڕێكەوتی كارپێكردنی ناسنامەی هەڵگرتنی چەك دەبێت لە ماوەی ( )20ڕۆژ
داواكاری نوێ كردنەوە پێشكەش بكات و ئەگەر لەم ماوەیە داواكاری پێشكەش نەكرد ئەوا
راستەوخۆ بۆ هەر( )0رۆژ دواكەوتن بڕی( )3000هەزار دینار لە خاوەنی مۆڵەتەكە وەردەگیرێت

وەكو سزای دواكەوتن تاوهكو ( )60ڕۆژ و ئەگەر لە دوای ئەو ماوەیەش داواكاری نوێ كردنەوەی

پێشكەش نەكرد ئەوا مۆڵەتەكەی هەڵدەوەشێندرێتەوە.

 -4لە كاتی دەرهێنانی یان نوێ كردنەوەی مۆڵەتی هەڵگرتنی چەك خاوەنی مۆڵەتەكە ئاگادار
دەكرێتەوە و لە بوونی ئەم سزایەی كە لە بڕگەی( )3هاتووە.

ماددەی دووەم :ئەم بەیانە لە ڕۆژی دهرچوونی كاری پێدەكرێت و لە رۆژنامەی (وەقایعی كوردستان)

باڵودەكرێتەوە .

كریم سنجاری
وەزیری ناوخۆ
2019/1/24

12

ذمارة (العدد) 232

وهزارهتی داد
بـەیانی
()1ی ساڵی 1111
ئاماژە بە نوسراوی بەرێوەبەرایەتی گشتی تۆماركردنی خانووبەرە ژمارە ( 3654/5لە .)9008/00/90

وە پالپشت بەو دەسەاڵتەی پێمان دراوە بەپێی ماددەی نۆیەم بڕگەی دووەم لە یاسای وەزارەتی داد

ژمارە 03ی ساڵی  9009بڕیارماندا بە-:

 گواستنەوەی تێبینەرایەتی تۆماركردنی خانووبەرەی پێنجوێن كە سەر بەبەرێوەبەرایەتیتۆماركردنی خانووبەرەی هەڵەبجەیە بۆ سەر بەرێوەبەرایەتی تۆماركردنی خانووبەرەی یەكەمی

سلێمانی لە پارێزگای سلێمانی.

ســــنان چــــــلبی
وەزیـــــری داد

2019/1/24
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وهزارهتی داد
بـەیانی
()1ی ساڵی 1111
پالپشت بەو دەسەاڵتەی پێمان دراوە بەپێی ماددەی نۆیەم بڕگەی دووەم لە یاسای وەزارەتی داد

ژمارە 03ی ساڵی  9009بڕیارماندا بە :-

 -كردنەوەی یەكەی یەكسانی جەندەر لە نووسینگەی بەڕێوەبەری گشتی داد لە دیوانی وەزارەتی داد

ســــنان چــــــلبی
وەزیـــــری داد

2019/1/24
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وهزارهتی پهروهرده
ژمارە ()1141لە 1119/1/1

بـەیانی
()1ی ساڵی 1119
بەپێی ئەو دهسەاڵتانەی کە پێمان دراوه لە پێناو بەرژهوهندی کار بڕیاردرا -:

 جیاکردنەوهی بەرێوهبەرایەتی (گرێ بەستە گشتی یەکان و کاروباری یاسایی) لە دیوانی وهزارهتبۆ بەڕێوهبەرایەتی (گرێ بەستە گشتییەکان ) و بەرێوهبەرایەتی (کارو باری یاسایی ) .

 -ئەم بەیانە جێبەجێ دەكرێت لە ڕوژی دهرچوونی .

د.پشتیوان صادق عبداهلل
وهزیری پهروهرده

2019/1/24
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وهزارهتی تهندروستی

بـەیانی
()51ی ساڵی 1111
بەپێی ئەو دەسەاڵتەی پێماندراوە لە (ماددەی شەشەم /بڕگەی دووەم ) لە یاسای وەزارەتی

تەندروستی ژمارە ( )05ی ساڵی  9009وە  ،بریارماندا بە :-

 گۆڕینی ناوی (سەنتەری چارەسەر کردنی نەخۆشیەکانی پیست) بۆ (سەنتەری شەهید جەبار شێخفتاح ناسراو بە (دکتۆرنەبەز) بۆ چارەسەرکردنی نەخۆشیەکانی پیست) سەر بە بەڕێوەبەرایەتی

تەندروستی سلێمانی

 -ئەم بەیانە جێبەجێ دەكرێت لە ڕوژی دهرچوونی رێكەوتی9008/ 09/00

بـەیانی
()61ی ساڵی 1111

 كردنەوەی ( سەنتەری ددانی بێ کەس) سەر بە بەڕێوەبەرایەتی گشتی تەندروستی سلێمانی. -ئەم بەیانە جێبەجێ دەكرێت لە ڕوژی دهرچوونی رێكەوتی .9008/ 00/02

د .ڕێكەوت حمە رشید كریم
وهزیری تهندروستی

2019/1/24
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