بەناوی خودای بەخشندەو میهرەبان
بەناوی گەلەوە
پەرلەمانی كوردستان ـ عێراق
ژمارەی بڕیار1 :
مێژووی بڕیار2112/2/11 :
بـڕیـارى ژمارە ()1ى ساڵى 2112

پشت بەستن بە حوكمی ماددەی ( )84لە یاسای ژمارە ()1ی ساڵی  1991هەمواركراو ،پەرلەمانی
كوردستان لە دانیشتنی دەسپێكی خولی هەڵبژاردنی پێنجەمدا لە رێكەوتی ()1119/1/14ی بەسترا،

ئەم بڕیارەی خوارەوەی دا -:

یەكەم :هەڵبژاردنی سەرۆك و جێگری سەرۆك و سكرتێری پەرلەمانی كوردستان ـ عێراق بەم
شێوەیەی خوارەوە :

 - 1ڤاال فرید أبراهیم

 - 1هێمن أحمد حمە صالح
3ـ منی نبی نادر

سەرۆكی پەرلەمان

جێگری سەرۆكی پەرلەمان
سكرتێری پەرلەمان

دووەم :ئەم بڕیارە لە رۆژی هەڵبژاردن لە ()1119/1/14ەوە بەجێبەجێ كراو دەژمێردرێ.
سێیەم :ئەم بڕیارە لەرۆژنامەی فەرمی (وەقایعی كوردستان)دا باڵودەكرێتەوە .

رێڤینگ محمد محمد علی
سەرۆكی یەكەم دانیشتنی پەرلەمانی
كوردستان ـ عیراق
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وەزارەتی ناوخۆ
ژماره 1811 :له 2112/1/22

بەپێی ئەو دەسەاڵتەی پێمان دراوە لەیاسای وەزارەتی ناوخو ژمارە ( )6ساڵی  1119و بەمەبەستی

رێكخستنی توماركردنی ئوتۆمبێلی تەكسی و كاری شوفێری تەكسی لە هەرێمی كوردستان ،

بریارماندا بە دەرچوواندنی ئەم رێنماییە:

رێنمایی ژمارە ()1ی ساڵی 2112
رێنمایی رێكخستنی كاری شوفێری تەكسی لە شارەكانی هەرێمی كوردستان
ماددەی (-:)1

تۆماركردنی تەكسی نوێ بەشێوازی وەرگرتنی رسوماتی تۆماركردن ڕادەگیرێت  ،و بۆ تۆماركردنی

تەكسی نوێ پێوستە تەكسییەك هەڵبوەشێندرێتەوە.
ماددەی (-:)2

 .1پێویستە ئۆتۆمبێلی تەكسی بەناوی شوفێر بێت .

 .1گواستنەوەی ژمارەی تەكسی لە نیوان پارێزگاكانی هەرێم ناكرێت.

ماددەی (-:)3

مۆڵەتی كاری شۆفێری بەم مەرجانەی خوارەوە دەدرێت-:

 -1پێویستە شۆفێری تەكسی ئەندامی سەندیكای كرێكارانی گواستنەوە بێت .

 -1ڕەزامەندی ئەمنی هەبێت بۆ كاركردن وەك شۆفێر.

 -3موڵەتی شوفێری گشتی هەبێت و لەسەر موڵەتەكەی دەنوسرێت (تەنها بۆ شوفێری تەكسی) پاش
وەرگرتنی ڕەزامەندی شوفێری.

ماددەی (-:)2

 -1لە هەر پارێزگایەك پێویستە تەكسییەكان لە هەمان پارێزگا كار بكەن.

 -1لۆگویەكی بازنەیی تایبەت بە تەكسی هەرپارێزگایەك دروست دەكرێت و لەسەر هەردوو دەرگای
پێشەوەی ئۆتومبێلی تەكسی دەچەسپێنرێت.

 -3لۆگویەكی تایبەت بۆ تەكسی نێوان پارێزگاكان دروست دەكرێت و لەسەر هەردوو دەرگای
پێشەوەی ئۆتومبێلی تەكسی دەچەسپێنرێت.

 -8دوو باجی تایبەت بە زانیاری ئۆتۆمبێل  ،ناو و وێنەی شوفێر و ژمارەی هێلی گەرمی
بەرێوەبەرایەتیەكانی (پۆلیس  ،ئاسایش و بەرنگاربوونەوەی توندوتیژی دژی ئافرەتان) لە ناو

ئۆتۆمبێلی تەكسی دەدرێت  ،یەكێكیان لە الی ڕاستی پێشەوە و یەكێكیان لە پشتی كورسی
پێشەوەی الی ڕاست دەدرێت.
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ماددەی (-:)5

لێژنەیەكی تایبەت بە سەرۆكایەتی نوێنەری وەزارەتی ناوخۆ و ئەندامێتی نوێنەرانی وەزارەتی
گواستنەوە و گەیاندن و سەندیكای كرێكارانی گواستنەوە و هاتووچۆی گشتی و هاتووچۆی

پارێزگاكان پێك دەهێنرێت بەمەبەستی سەرپەرشتی كردنی جێبەجێ كردنی ئەم رێنماییانە.

ماددەی (-:)8

 -1ئەم رێنماییە لەرۆژی دەرچوونی جێبەجێ دەكرێت و لە رۆژنامەی (وەقایعی كوردستان)
باڵودەكرێتەوە .

 -1پێویستە تا ( )1119 /6/1گشت خاوەن و شوفێری تەكسیەكان ئەم رێنماییە جێبەجێ بكرێت.

 -3لە دوای بەرواری برگەی ()1ی سەرەوە هەر تەكسییەك شوفێری رێنماییەكانی جێبەجێ
نەكردبێت ئەوا لەالیەن بەرێوبەرایەتیەكانی هاتووچۆ دەستی بەسەر ئۆتۆمبێلەكەیدا دەگیرێت.

كریم سنجاری
وەزیری ناوخۆ
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وەزارەتی ناوخۆ
ژماره 3111 :له 2112/2/13

پاڵپشت بەو دەسەاڵتەی پێمان دراوە لە یاسای وەزارەتی ناوخۆ ژمارە ()6ی ساڵی  1119و بە

مەبەستی رێكخستنی چۆنیەتی مامەڵە كردن لەگەڵ غازی شل كە بە كاردێت بۆ گەرمكردنەوەی مااڵن

و پێدانی وزەی بەگەرخستنی كارگە و دامەزراوە پیشەسازییەكان و چێشتخانەو شوێنە گشتییەكان.
بڕیارماندا بە دەرچواندنی ئەم رێنماییانەی خوارەوە -:

رێنمایی ژمارە ()2ی ساڵی 2112
رێنمایی و مەرجی سەالمەتی و هونەری تایبەت بە بەكارهێنانی غازی شل )(LPG
ماددەی ( -:)1پێناسەكان

 .1وەزارەت :وەزارەتی ناوخۆی هەرێمی كوردستان.

 .1پارێزگاكان :پارێزگاكانی هەرێمی كوردستان (هەولێر ،سلێمانی ،دهۆك ،هەڵەبجە) .
 .3پەیمانگای بەرگری شارستانی لە هەرێمی كوردستان.

 .8بەڕێوەبەرایەتی بەرگری شارستانی :بەڕێوەبەرایەتی بەرگری شارستانی لە پارێزگاكان.
 .5غازی شل (

) :كورتكراوەی )

( واتە (گازی شلی پەترۆل) كە

.كورتكراوەی )

( كە ریزبەندییەكی جیهانیە و

تێكەاڵوێكە لە غازەكانی هایدرۆكاربۆنی كە بەكار دێت بۆ ئامێرەكانی گەرمكردن و وزەپێدان.

: 6

پێكهاتووە لە ژمارەیەكی چواریی كە كەلوپەلی مەترسیداری پێدەناسرێتەوە.

 .7كارەبای ستاتیكی :دیاردەیەكی راكێشانی كارەباییە لە نێوان تەنەكان پاڵپشت بە بوونی هێزێكی
تایبەت كە پێی دەگوترێت هێزی كارەبایی  ،كە دروست دەبێت لە ئەنجامی لێكخشاندن و
بەریەككەوتن و كاریگەرریەكان لە نێوان تەنەكان.

 .4تانكەر :تانكەری هەڵگر و گوازەرەوەی غازی شلی) .

(

ماددەی ( -:)1مەرجەكانی سەالمەتی تانكی غاز
یەكەم:

. 1پێویستە تانكی غاز لە مااڵن دور بێت لە سەرچاوەی كارەبا و گەرمی بە دووری بەالیەنی كەم (3م)
و بۆ هۆتیل وچێشتخانەو شوێنەكانی تر ( 7-5م).

. 1بەر تیشكی خۆری راستەوخۆ نەكەوێت و لەژێر كەپرێك بێت و پێویستە لەئاستی هەواگۆڕكێی
تانكیەكەدا كراوە هەبێت.

. 3ئەو شوێنەی تانكی غازی تێدا جێگیر دەكرێت پوش و پەالش وپاشماوەی فرێدراوی لێ نەبێت كە
توانای گرگرتنی هەبێت.

. 8ئامێری (دژە هەورەتریشقە  -مانع الصواعق) دابنرێت لە سەربانی مااڵن و شوێنە گشتییەكان.
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. 5زانیاری تەواو لەســـەر تانـــكی نوسرابێت بەپلێت پێوەی بلكێنرێت وەك (جۆری غاز ،قەبارەی

تانكی ،ناوی كۆمپانیا ،ژمارەی پەیوەندی كۆمپانیا ،ساڵی دانانی تانكی ،ژمارەی نیودەولەتی غازەكە

و دوایین رێكەوتی پشكنینی تانكی غازەكە بنوسرێت ،هەروەها هەڵواسینی ژمارەی

مۆبایلی بەرگری شارستانی وفریاكەوتن لەنزیك تانكی غاز.

. 6ئەگەر تانكی لەژێر زەوی بوو ئەوا پلێتی زانیاری دەلكێنرێت بە بۆری گواستنەوەی غاز یان بە هۆی
تابلۆیەك و دانانی لە نزیك تانكیەكە ،و ڕووكەشی دەرەوەی تانكییەكە كە لە ژێر زەوییە بە مەتر

چوارگۆشە لەسەر زەوی دیاری بكرێت دەورەدانی بە پەرژینێكی ئاسنین .

. 7ئەگەر تانكی غازەكە لەسەر زەوی بێت پێویستە چواردەوری بە دیوار بگیرێت وهەواگۆركێ تیدا

بێت وسیستەمی ئۆتۆماتیكی ئاوپڕژێن (مرشة الماء) لەسەر تانكی وتەنیشتەكانی دابنرێت لەگەڵ
ئامێری هەستەوەری غاز و گەرمی بە بەرزی ( 31سم) بە الیەنی كەمەوە بۆ دابنرێت.

. 4پێویستە دووری نێوان ( )1تانكی لە یەكترەوە لەسەر زەوی بەالیەنی كەمەوە (3م) بێت وە
دیواربەند هەبێت لە نێوان ئەم تانكیانە.

. 9بەهیچ شێوەیەك تانكی غازی شل نابێت لە ژێر زەمین دابنرێت (سرداب).

. 11ئەگەر تانكی لەسەر بان داندرا ئەوا پێویستە بنمێچەكە دژە ئاگر بێت یان ماددەیەك بێت
كەبەئاسانی نەسوتێت ،هەروەها پێویستە تانكی غاز بۆ مااڵن لە ( 1111تا  )1111لیتر زیاتر دانەنرێت وە

بۆ شوێنی گشتی و چێشتخانە و هوتیلەكان لە ( 1111تا  )5111لیتر زیاتر نەبێت.

. 11تانكی غاز لەسەربان پێویستە لەشوێنێك دابنرێت كە هەواگۆركێی تێدا بێت وە بەالیەنی كەم
(3م) دوور بێت لە دەرگا و پەنجەرە و كراوەكان و ( 6م) دوور بێت لە شوێنی دەكتی هەوا.

. 11نابێت تانكی غاز لەسەر بانێك دابنرێت كە بە چواردەوری سەربانەكە پەرژینی بۆ كرابێت بە بەرزی
( 8م) مەگەر لەو پەرژینە چەند شوێنێكی هەواگۆركێ دروست كرابێت.

. 13ئەگەر تانكی غاز لە ژێر زەوی دانرا پێویستە بە قووڵی ( 3م) دابنرێت و بنكەكەی چیمەنتۆ كرابێت
و بە لم چواردەوری تانكیەكە پڕ بكرێتەوە ،هەروەها تانكیەكە تایبەت بێت بە ژێر زەوی ئەمەش
كۆمپانیا بەشێوەیەكی جیاواز دروستی دەكات لە ڕووی پلێت و شوێنی گێچەكان و بۆیاخی دەرەوە.

. 18هەڵواسینی تابلۆی قەدەغە كراوەكان لەنزیك تانكی غاز (جگەرەكێشان  ،ئیش پێ نەكردنی مۆبایل
...هتد) و دانانی كامیرای چاودێری لە نزیك تانكیەكە و دانانی ئامێری ئاگركۆژینەوەی دەستی لەنزیك
تانكی غاز لەجۆری پاودەر بەالیەنی كەم ( 4كغم) بۆ سەرەوە بۆ شوێنە گشتییەكان.

. 15راهێنان بەكەسی چاودێر بكرێت لەسەرچۆنیەتی روبەروبونەوەی ئاگر و چوڵكردنی شوێنەكە لە
كاتی روداوی لەناكاودا لەالیەن خاوەن پرۆژەكە وە چاودێر روژانە ئاگاداربێت لەهەر كەم

وكوریەكی تانكیەكە.
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. 16بوونی سەرچاوەی ئاوی پێویست بۆ كاتی لەناكاو (تانكی گەورەو مزەخە) لەگەڵ فەوهەو
وسوندەو خەرتوم.

. 17دوری نێوان تانكی غاز و ئەو ئۆتۆمبێلەی كە غازی تێدەكات نابێت لە (4م) كەمتر بێت بۆ
سەاڵمەتی گشتی.

. 14سااڵنە پشكنینی ئەندازەیی (هندسی) بكرێت بۆ ئەم سیستەمە بەالیەنی كەم یەك جار لەالیەن
كۆمپانیای دامەزرێنەر.

. 19پێویستە لەكاتی بوونی لێچونی زۆری غاز لەم سیستەمە لە مااڵن بەالیەنی كەم (111م) بە
چواردەور چۆڵبكرێت وە لە كاتی بوونی لێچونی غاز لە هۆتیل وچێشتخانە و شوینەكانی تر (411م)
بەچواردەور چۆلبكرێت هەروەها لە كاتی بوونی ئاگر لەتانكی غاز (1611م) بەچواردەور چۆڵبكرێت

لەبەر ئەوەی پێویستە كرداری چۆڵكردن ئەنجام بدرێت بە هەموو ئاراستەكان بۆ ئەو دووریەی

ئاماژەی پێدراوە ئەمەش لەالیەن بەرێوەبەرایەتیەكانی بەرگری شارستانی ئەنجام دەدرێت.

دووەم:

پێكهنێنانی لیژنەیەكی تایبەت لە هەر پارێزگایەك بە ئەندامیەتی نوێنەری هەریەك لە (پارێزگا و

بەرگری شارستانی ،سامانەسروشتیەكان ،پەرەپێدانی پیشەسازی  ،ئەندازیاری میكانیكی و مەدەنی لە
شارەوانی) بۆ بەدواداچونی ئەم پرۆژانە و ئەنجامدانی پشكنین بۆیان و جێبەجێكردنی بڕگەی یەكەم

لەم مادەیە.

ماددەی ( -:)3مەرجەكانی گواستنەوەی غازی شل بە تانكەر

. 1دەبێت شوفێر شارەزایی و ڕاهێنرابێت لەبواری سەالمەتی گشتی و بەرگری شارستانی و بەشداری

خولی تایبەت بكات كە لەالیەن بەرگری شارستانی و وەزارەتی سامانە سروشتیەكان ئەنجامدەدرێت
و بڕوانامەی خولەكەی وەرگرتبێت.

. 1پێویستە ئەو تانكەرە تەنیا تایبەت بێت بە گواستنەوەی غازی شل و پێویستە:

أ -تانكەرەكە سەرجەم گێچی ( كێش و گەرمی و پەستان ) و دەمەوانەی سەالمەتی
بەگوێرەی قەبارەی تانكی تانكەرەكە تێدا بێت.

ب -شوێنی پڕكردن و بەتاڵكردن و هەڵگرتنی سۆندەكان پێویستە داخراو بێت واتە لە ناو سندوقی
تایبەتی بێت.

ج -سۆندەی بەتاڵكردنی غازی شل پێوستە سااڵنە پشكنینی ئەندازەی بۆ بكریت.

د -بۆیەی تانكەرەكە ستانداردی جیهانی بێت كە رەنگی سپی.

. 3دەبێت شۆفێرەكە گرنگی تەواو بدات بە مەرجی توندوتۆڵی تانكەرەكە.

2019/2/21

6

ذمارة (العدد) 233

. 8پێویستە ئۆتۆمبیلی تانكەر بڕوانامەی سەالمەتی بۆ بكرێت كە لەالیەن كۆمپانیای تایبەتمەندی
ئەهلی كە تایبەتە بە پشكنینی ئەندازەیی(هندسی) بۆ پلێت و دەمەوانەی تانكەرەكە و سااڵنە یەك

جار رێكدەخرێت.

. 5شۆفێر بەردەوام پشكنین بكات بۆ دەمەوانە و سۆندەكانی گواستنەوەی غازی شل و لە سەندوقی

تایبەت لە ئۆتۆمبیلەكە هەلبگیرێت بۆ ئەوەی پارێزراو بێت لە هەر ڕووداویكی هاتووچۆ هەروەها

ئەو ئامێرانەی بەكاری دێنیت (علبە) زەرد بێت بۆ ئەوەی پریشك دروست نەكات.

. 6لە وەرزی گەرمادا پێویستە ساردكرنەوە بۆ تانكەرەكە ئەنجام بدرێت بە بەكارهێنانی ئاو ئینجا بار
بكرێت یان بەتاڵ بكرێت.

. 7لە وەرزی گەرمادا بەرۆژ باركردن وبەتاڵكردن ئەنجام نەدرێت تەنها بەشەو بكرێت لەبەر مەترسی
گەرمای خۆر.

. 4بوونی وایەری بەتاڵ كردنەوەی كارەبای زەمینی
. 9دانانی تابلۆی تایبەت

لە كۆتایی تانكەرەكە.

لەسەر تانكەرەكە.

. 11بوونی دەمیلەی بەتاڵكردنەوەی پالەپەستۆ لە تانكەرەكە.

. 11بوونی ئامێری ئاگركوژێنەوە لە ناو تانكەرەكە جۆری پاودەر ( 21كغم).

. 11بوونی جانتای فریاگوزاری سەرەتای لەناو تانكەرەكە.

. 13تانكەر كاتێك غازی شلی بار كردبێت نابێت لەسەر شەقام و كۆاڵنەكان بەجێبهێڵرێت.

. 18شۆفێر یان یارمەتیدەرەكەی نابێت بەهیچ شێوەیەك جگەرە ،مۆبایل و ئامێری گەرمكردنەوەی
خۆراك بەكار بێنێت.

. 15شۆفێر یان یارمەتیدەرەكەی جلی تایبەت لەبەر بكات كە ڕێگربێت بۆ دروست كردنی پڕیشكی
گەرمی (كارەبای ستاتیكی).

. 16شۆفێر یان هاوكارەكەی نابێت پێاڵوێك لەپێ بكات كە بنەكەی بزمار ڕێژ كرابێت.

. 17بە هیچ شێوەیەك نابێت تانكەری هەڵگری غازی شل لە پاركی ژێرزەمینی پارك بكرێت.
. 14لەكاتی پارك كردنی تانكەرەكە لە پاركی كراوە (دەرەوە) پێویستە:
أ -شوێنی پارك كردنی تانكەرەكە هەواگۆركێ باشی هەبێت.

ب -ئەگەر لێچونی هەبوو پێش پارك كردنی چارەسەر بكرێت.

ج -هەموو دەمەوانەكانی بەباشی دابخرێت.

د -لە نزیكی سەرچاوەی گەرمی پارك نەكرێت و بەردەوام چاودێری بكرێت.

. 19لەكاتی غاز پڕكردن یان بەتاڵ كردنی پێویستە بەردەوام كەسێك چاودێری بكات (شۆفێر یان
یاریدەدەری شۆفێر) .
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. 11لەكاتی بەتاڵ كردنی غازی شل پێویستە بەالیەنی كەم ( 4م) دوور بێت لە هەر سەرچاوەیەكی
گەرمی كە بریتین لە (ئاگر ،كارەبا ،ئامێری لحیم و بڕینەوە ،چەخماخە ،لێخشانی دوو مادە ،وزەی

ستاتیك (كارەبایی ناو لەشی مرۆڤ) و هتد.....

. 11بزوێنەری ئۆتۆمبیل و هەموو الیتەكان و هەر ئامێرێكی تری كارەبای تانكەرەكە بكوژێنرێتەوە.

. 11لەكاتی بەتاڵكردنی غازی شل پێویستە هێمای تایبەت دابنرێت و شریتی تایبەت بە چواردەوری
تانكەرەكە دابنرێت هەروەها ِڕاگر دابنرێت بۆ تایەی تانكەرەكە بۆ ئەوەی جووڵە نەكات.

ماددەی ( -:)2مەرجە هونەری وكارگیریەكانی دانانی سیستەمی غازی شل بۆ بەكارهینانی سنوردار

مەرجە هونەری و كارگێرییەكانی دانانی سیستەمی غازی شل بۆ بە كارهینانی سنوردار بۆ ناو ماالن و

چێشتخانەكان و شوێنە گەشتیاری و پیشەسازی و كشتوكاڵی كە بەكارهینانی مانگانەیان بۆ غازی
شل لە نیوان ( 1.5بۆ  )11تۆن و دەبێت:

یەكەم :الیەنی سومەند و جێبەجێكار:

أ -الیەنی سوودمەند دەبێت مۆلەتی پرۆژەكەی كە دەرچووە لە الیەنی پەیوەندیدار وەك (شارەوانی،

دەستەی وەبەرهێنان ،پیشەسازی و كشتوكاڵ یان تەندروستی  ).....لەگەڵ نەخشەی بیناكەی كە
پەسەند كراو بێت تیایدا بەتەواوی سیستەمی دانانی غازی شل بەشێوەی تانكی و تۆری بۆریەكانی

دیاری كرابێت و پێشكەش بە بەرێوەبەرایەتی بەرگری شارستانی دەكرێت پاش وەرگرتنی ڕەزامەندی
سەرەتای پێویستە تەنها لەالیەن ئەو كۆمپانیا و گروپە هونەریانە ئەنجام بدرێت كە مۆلەتیان هەیە

بۆ ئەم جۆرە پرۆژە غازییانە وە گرێبەستێك ئەنجام دەدرێت لە نێوان ئەم كۆمپانیایە و الیەنی
سوودمەند ،كۆمپانیای ناوبراو دۆكیومێنتەكانی تانكی غاز (بڕوانامەی شوێنی دروستكەر لەگەڵ

بڕوانامەی پشكنین  -شهادەی منشأ مع شهادەی فحص ) هەروەها وێنەیەك لە مۆلەتی دامەزراندنی
كۆمپانیاكە ومۆلەتی بینای پەسەندكراوی پرۆژەكە وداواكاریەك لە خاوەن پرۆژەكە و تاپۆی تۆماری

خانوبەرە ئەگەر خانوو بوو  ،بە فایلیك پێشكەشی بەرێوەبەرایەتی بەرگری شارستانی دەكرێت تا
رێگەی پێ بدرێت و دەست بەدانانی سیستەمەكە بكات.

ب -پێویستە الیەنی جێبەجێكار مۆلەتی هەبێت و تۆماركراو بێت لە الیەن بەرێوەبەرایەتی گشتی
تۆماركردنی كۆمپانیاكان ومۆلەتی كاركردنی هەبێت لەم جۆرە كارانەی تایبەت بە غازی شل لە الیەن
وەزارەتی سامانە سروشتیەكان ،ئەم كۆمپانیایە بەرپرسیارێتی تەواوی كوالێتی تانكی و كەرەستەی

بەكارهاتوو و دامەزراندن و پشكنینی ئەندازەی و ئیشپێكردن و چاككردنەوە صیانە و بەدواداچونی
سیستەمەكە بە تەواوی هەڵدەگریت ،هەروەها بەرپرسیارە لە دابین كردنی غازی شل بۆ الیەنی
سوودمەند بە تانكەری تایبەت وە تانكیەكە پێویستە شهادەی سەاڵمەتی لەگەڵدا بیت.

ج -كارەكانی ئەم كۆمپانیایە لە ژێر رێنمای و سەرپەرشتی لیژنەیەكی هاوبەش دەبێت لە بەرگری
شارستانی و نوێنەری هونەری وەزارەتی سامانە سروشتیەكان.
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د -لیژنەی سەرپەرشتیاری باسكراوی سەرەوە پاش تەواو بوونی پرۆژەكە سەرپەرشتی پشكنینی
ئەندازەی دەكات تاكو ئەگەر سەركەوتوو بوو بروانامەی پشكنین (شهادە فحص) دەدات بە الیەنی
سودمەند وە ئەم كارە بەرامبەر رسوماتی دارایی دەكرێت كە پێشتر وەزارەتی دارایی و ئابوری
رێنمایی پێ دەركردوە و بەشێك لەم رسوماتە بۆ ئەندامانی لیژنەكە دەبێت.

دووەم :تانكی غاز:

أ -پێویستە تانكی غاز لە جۆری نوی بێت و شهادەی منشأ و شهادەی فحص ئەندازیاری لەگەڵ بێت كە
پێویستە لیژنەی سەرپەرشتیار زانیارییەكانی ئەم دوو شهادەیە بەراورد پێ بكەن لەگەڵدا ئەو پلێتەی
كە كۆمپانیای دروستكەر لەسەر تانكیەكەی داناوە ،هەروەها پێویستە هەر تانكیەك ئەو دوو شهادەیە

و پلێتی پێوە نەبێت لە سنورەكان رێگری لێبكرێت هاوردە نەكرێت چونكە ئەو پلێتە (ساڵی

دروستكردن و ژمارەی دروستكردن و قەبارە و ناوی كۆمپانیا و واڵت  )......لە سەر نوسراوە وە وەك
ستانداردێكی جیهانی بەكاردێت وە نابێت بە هیچ شێوەیەك تانكی بەكارهاتوو جارێكی تر بە كار

بهێنرێتەوە.

ب -بە هیچ شێوەیەك رێگە نادرێت تانكی تایبەت بە سەر زەوی لە ژێرزەمین (سرداب) دابنریت.

ج-تانكی سەر زەوی لەسەر قاعیدەیەكی كۆنكرێتی دادەنرێت بە گوێرەی قەبارەی تانكیەكە وەك لە
خشتەی هاوپێچ دیاریكراوە.

د-پێویستە تانكی ئەم جۆرە گێچانەی پێوە بێت ( دەمەوانەی دڵنیایی  ،دەمەوانەی بەتااڵكردن
گپچی فشار  ،گێچی گەرمی ) .
،گێچی قەبار َ ،

هـ  -هەموو سیستەمەكە پێویستە دەمەوانەی داخستنی تیابیت

و -پێویستە تانكی غاز بە بەرزی ( 31سم) لە سەقفەكەی سیبەری بۆ بكریت بە پلیتی تایبەت.

سێیەم :تۆڕی غاز:

أ -پێویستە تۆری بۆری غاز هەتا بكرێت لەسەر زەوی بێت و دیارو ئاشكرا بێت هەروەها بۆیاخی زەرد
و دژە ژەنگ بكرێت  ،بەاڵم لە كاتی ناچاریدا بۆ ژیرزەوی پێویستە بۆری پۆلی ئەتیلین بەكاربێت و

بەشیوەیەك دابنریت كە (15سم) دوور بێت لە هەر بۆریەكی تر لەژیر زەوی وەك (بۆری ئاو  ،كارەبا

,تلفۆنات.) ......

ب -بۆری سەر زەوی دەبێت لە جۆری پۆاڵ (فوالد)یان مس بیت.

ج -دەبێت لە قۆناغی یەكەمدا بۆرییەكانی رێكخەری پاڵەپەستۆ لە پۆاڵی(

) بێت.

د -پالەپەستۆی مامناوەند (الضغط المتوسط) لە ناو تۆر دەبێت لە نیوان (  1بار تا  75میلی بار) بێت.
ە -پالەپەستۆی نزم لەناو تۆر ( 75میلی) بار بێت.

و -كەمترین پالەپەستۆ لە ناو تۆر نابێت لە ( 15میلی بار) كەمتر بێت .
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ز -هەموو سیستەمێكی غاز دەبێت ئەم فیتینگانەی تێدا بیت :
 .1رێكخەر

بۆ رێكخستنی پالەپەستۆی غاز بە گوێرەی پێویست.

.1دەمەوانەی داخستن ئەگەر پاڵەپەستۆ لەڕادەی پێویست زیادی كرد

.3دەمەوانەی داخستن ئەگەر پالەپەستو لەڕادەی پیویست كەمی كرد

 .8دەمەوانەی دڵنیایی

 .5دەمەوانەی كۆنترۆلی حالەتی كتوپر

ح -هەستیار (حساس)ی لێچوونی غاز ئەگەر هەبوو كە ئۆتۆماتیكی فەرمان بە دەمەوانەی ژمارە
()5دەكات كە غازی شل رابگرێت.

گ -پێویستە كۆمپانیای جێبەجێكار بە بەردەوامی پشكنین وپاراستن و چاكردنەوەی تۆری بۆری غاز
لە ئەستۆ بگریت.

چوارەم  /پشكنینی ئەندازەیی:

- 1پشكنینەكە بەم شێوەیە دەبیت:

أ -ئەگەر پێویستی كرد تانكی غاز پشكنینی هایدرۆلیكی بۆ دەكرێت لە ژێر فشاری ( )1.5بەرامبەر

فشاری دیزاین كراو ( 1.5مرە من الضغط التصمیمی للخزان)

ب -پشكنینی بۆیاخی تانكی كە رەنگی سپی بیت وە ئەستوری بۆیاخەكە كەمتر نەبێت لە ()811
مایكرۆمیتر.

ج -پشكنینی تۆری غاز بە ( )1.1بەرامبەر فشاری دیزاین ئەنجام دەدرێت.

د -تۆری بوخاری پالەپەستۆی بەرز لە ژیر فشاری (1138

هـ  -تۆری هەڵمی پالەپەستۆی مامناوەند لە ژیر فشاری (113
و -تۆری بوخاری پالەپەستۆی نزم لە ژیر فشاری (69

) ئەنجام دەدرێت.

) ئەنجام دەدرێت.

) ئەنجام دەدرێت.

ز -هەموو بۆرییەكان و جێگای لحیم كردن و هەر لكاندنیكی هەبێت بە ئاو سابون كە فاو پشكنینی بۆ
دەكرێت.

ح -سەرجەم پشكنینەكان لەژیر فشار دەبێت و بۆ ماوەی ( )31خولەك كەمتر نەبێت ئەگەر لەو
ماوەیەدا پالەپەستۆ هاتە خواری ئەوا نیشانەی بوونی لێچوونەو پیویستە چارەسەر بكرێت وە

جارێكی تر پشكنینەكان دوبارە بكرێتەوە.

-1

أ -پێكهێنانی لێژنەیەكی هاوبەش بە مەبەستی پشكنینی هاتوو لە بڕگەی یەكەمی سەرەوە بە

بەشداری (بەرگری شارستانی و وەزارەتی سامان سروشتیەكان و كەسانی هونەری و ئەندازیاری
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شارەزابن لە بواری پشكنین) بەمەبەستی پشكنینی ئەندازەیی بۆ هەر پرۆژەیەك بە هەر قەبارەیەك

بێت پاش تەواو بوونی .

ب -ئەگەر كۆمپانیاكە یان الیەنی سێیەم ئەم پشكنینەی ئەنجامدا ئەوا پێویستە لە ژێر سەرپەرشتی
بڕگە (أ)ی سەرەوە بێت.

ج -ئەم لیژنەیە پێویستە بڕوانامەی پشكنین بدات و پەسند بكرێت لە الیەنی پەیوەندیدار و وێنەیەك
لەم بروانامەیە بدرێت بە خاوەن پرۆژەكە.

ماددەی پێنجەم:

ئەم رێنماییە لە ڕۆژی باڵوبوونەوەی لە ڕۆژنامەی (وەقایعی كوردستان) كاری پێ دەكرێت .

كریم سنجاری
وەزیری ناوخۆ
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وەزارەتى دارایى و ئابوورى
ژمارە 1328 :لە 2112/2/11
ڕێنمایی دارایی ژمارە ()2ى ساڵى 2112
گەڕانەوەی قەرزی ئاسانکاری بانکی
ئاماژە بە نووسراوی سەرۆکایەتی حکومەتی هەرێمی کوردستان  /نووسینگەی سەرۆک وەزیران

بەژمارە ( )119لە  1114/11/5سەبارەت بە گەڕانەوەی قەرزی بازرگانی ئاسانکاری بانکی  ،بەمەبەستی

جێبەجێ کردنی نووسراوی سەرەوە بڕیارماندا بە دەرکردنى ئەم رێنماییە .

 -1گەڕانەوەی قەرزەکان بە چەکی بانکی بێت بەپێی یاسا و رێنماییەکانی پەیڕەو کراو لە بانکە
بازرگانیەکان .

 -1چەکە بانکیەکان بە ناوی قەرزدارەکانەوە بێت و چەکی بانکە بازرگانیەکانی حکومەتی هەرێمی
کوردستان بێت بە مەبەستی پاکتاو کردنی قەرزەکانیان و بە هیچ شێوەیەک چەکی بانکی ئەهلی

نەبێت.

 -3ماوەی گەڕانەوەی قەرزەکان ( )6شەش مانگە لە بەرواری  1119/1/11دەست پێ دەکات تاکوو
. 1119/4/11

 -8دوای تەواو بوونی ماوەی ( )6شەش مانگ دەبێت رێکاری یاسای بگیرێتەوە لە ژێر رۆشنایی یاسا

و رێنماییەکانی پەیڕەو کراو بە تایبەتی یاسای (قانون تحصیل الدیون الحکومیة) ژمارە ()56ی

ساڵی  1977هەموارکراو و یاسای جێبەجێ کردنی ژمارە ()85ی ساڵی  1941بەمەبەستی فرۆشتنی
ئەو موڵکانەی کە ڕەهن کراون بەرانبەر قەرزەکان  ،ئەمەش پاش پێك هێنانی لیژنەیەکی بااڵ بە

ئەندامیەتی نوێنەرانی ئاماژە پێکراو لە خوارەوە.

 -1راوێژکاری یاسایی وەکو سەرپەرشتیار و چاودێر .

 -1نوێنەری بەڕێوەبەرایەتی گشتی بانکە بازرگانیەکان
 -3نوێنەری بەرێوەبەرایەتی گشتی کاروباری یاسایی

 -8نوێنەری بەرێوەبەرایەتی گشتی باجەکان و خانووبەرەی میری

 -5دەبێت الیەنە پەیوەندیدارەکان هاوکار و هەماهەنگ بن بۆ جێبەجێ کردنی فرۆشتنی مۆڵکەکان
بە تایبەتی وەزارەتى داد.

 -6پێویستە لەسەر ئەو بانکەی کە ئاسانکاریان هەیە لیژنە پێکبهێنن بۆ ئەم مەبەستە و مانگانە ئامار
رەوانەی بانکە بازرگانیەکان بکەن بە مەبەستی زانینی گوژمەی قەرزە گەراوەکان
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 -7بۆ هەر سەرنج و روونکردنەوەی و تێبینیەك پرسیارەکانتان ئاراستەی بەڕێوەبەرایەتی گشتی
بانکە بازرگانیەکان بکرێت

 -4ئەم رێنماییە لە ڕێکەوتی  1119/1/11ەوە جێبەجێ دەکرێت و لە رۆژنامەی (وەقایعی کوردستان)
باڵودەکرێتەوە.

ڕێباز محمد حمالن
وەزیری دارایی و ئابووری

2019/2/21
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وەزارەتى دارایى و ئابوورى
ژمارە 1381 :لە 2112/2/12
ڕێنمایی دارایی ژمارە ()3ى ساڵى 2112
رێنمایى تایبەت بە فرۆشتنى ئۆتۆمبێلى حکومى
ئاماژە بە رێنمایی فرۆشتنی ئۆتۆمبێلەكانی حكومی و بە ئەلیكترۆنی كردنی سووتەمەنی ژمارە ()1ی

ساڵی 1114ی وەزارەتی ناوخۆ و بەیانیان ژمارە()18ی ساڵی  1114/و بڕیاری ئەنجومەنی وەزیران

ژمارە 131/لە رێكەوتی  1117/11/14بریاردرا بە -:

یەكەم :سەرجەم ئەو فەرمانبەرانەی كە بەپێی رێنمایی ئاماژە پێكراو ئۆتۆمبێلەكانیان پێ فرۆشراوە
گوژمەكە دەكرێتە پێشینەی لە سەریان و بە ( )11ساڵ و بەشێوەی ( )111پشكی یەكسان مانگانە

لە كاتی دابەشكردنی مووچە لە مووچەیان وەردەگیرێتەوە.

دووەم :ئەو ئۆتۆمبێالنەی كە كەسین و دەنێردرێن بۆ لیژنەی بااڵ بە مەبەستی فرۆشتنیان دواتر
دەربكەوێت كە خەرجی بۆ كراوە لە سەر خەزینەی حكومەت لە (سووتەمەنی و روون و
چاككردنەوە) ئەگەر لیژنەی بااڵ رەزامەندبوو لەسەر فرۆشتنی ماوەی پشكەكەی(قسط) كەم
دەكرێتەوە لە ( )11ساڵ بۆ ( )8ساڵ و بەشێوەی ( )84پشكی یەكسان و مانگانە لە كاتی

دابەشكردنی مووچە لە مووچەیان وەردەگیرێتەوە.

سێیەم :رێكەوتی وەرگرتنەوەی ئەم بڕانە لە مانگێكی پاش تۆماركردنی ئۆتۆمبیلەكان لەسەر ناوی
فەرمانبەران دەبێت .

چوارەم :بڕی شایستەی لێبرین پێویستە مانگانە بە چەك رەوانەی ژمارە ژمێری ( 865لە بانكی منارە)
بكرێت.

پێنجەم:بۆ هەر پرسیار و روونكردنەوەیەكی پێویست پرسیارەكانیان ئاراستەی لیژنەی بااڵی فرۆشتنی
ئۆتۆمبێل بكرێت لەوەزارەتی ناوخۆ.

شەشەم:ئەم رێنماییە لەرێكەوتی دەرچوونیەوە کارى پێ دەکرێت و لە ڕۆژنامەی (وەقایعی كوردستان)
باڵودەکرێتەوە .

ڕێباز محمد حمالن
وەزیری دارایی و ئابووری
2019/2/21
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ئەنجومەنى دادوەرى
ژمارە 112/11/2 :لە 2112/2/11
بەیان
ئاماژە بەبڕیاری ئەنجومەنی دادوەری ژمارە ()9لە ( )1119/1/6وە ڕاپۆرتی چاودێری دارایی کەهاتووە

بەپێی نووسراوی دیوانی چاودێری دارایی ژمارە(  )13/6لە (  )1119/1/7بڕیاردرا بە -:

 -2ڕاست کردنەوەی ( تعدیل ) پەیکەری رێکخستنی کارگێری دیوانی ئەنجومەنی دادوەری هەرێمی
کوردستان بۆ ئەم شێوەی خوارەوە.

 -1ئەو بەیانە جێبە جێ دەکرێت لە رۆژی دەرچوونیەوە.

یەکەم :بەرێوەبەراتی گشتی نووسینگەی ئەنجومەنی دادوەری-:
 -بەڕێوەبەرایەتی کاروباری دادوەران.

 -1بەشی کاروباری دادوەران.

أ -هۆبەی خۆیەتی و دۆسیەکان.

ب -هۆبەی کۆمپیوتەر.

ج -هۆبەی شاند و سەفەر بۆ دادوەران.
 -1بەشی پۆلین گۆرین و میالکات.

أ -هۆبەی پۆلین گۆرین و توێژینەوەکان .

ب -هۆبەی میالکات وکاروباری خانەنشینی

ج -هۆبەی دامەزراندن .

دووەم :دەستەی ڕاوێژکاری-:

سێیەم :بەرێوەبەرایەتی نووسینگەی سەرۆکی ئەنجومەن-:
أ -هۆبەی خامەی نهێنی.

ب -هۆبەی سکرتێری سەرۆکی ئەنجومەنی دادوەری.
چوارەم :بەرێوەبەرایەتی کاروباری فەرمانبەران -:
 -1بەشی کارو باری فەرمانبەران

أ -هۆبەی خۆیەتی فەرمانبەران.

ب -هۆبەی دۆسیە.

ج -هۆبەی چاپ.

د -هۆبەی هاتوو دەرچوو.
2019/2/21
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 -1بەشی میالکات و پلە بەرزى .

أ -هۆبەی دامەزراندن و خانەنشینی

ب -هۆبەی پلە بەرزی و هەژمارکردنی خزمەت
پێنجەم :بەرێوەبەرایەتی کاروباری کارگێری -:

أ-هۆبەی کارگێری

ب-هۆبەی کۆگا

ج -هۆبەی پرسگە

شەشەم :بەڕێوەبەرایەتی مەڵبەندی ڕاگەیاندن-:
أ -هۆبەی ڕاگەیاند.

ب -هۆبەی گۆڤارو کتێبخانە.

حەوتەم :بەرێوەبەرایەتی پەیوەندییەکان و کاروباری یاسایی-:

أ -هۆبەی لیژنەی تەنسیق لەگەڵ ئەنجومەنی دادوەری بااڵی عێراق

ب -هۆبەی پەیوەندییەکانی ناوەوە و دەرەوە.

ج-هۆبەی کاروباری یاسایی.

هەشتەم :بەرێوەبەرایەتی کارو باری دارایی نامەڵبەندی-:

 -1بەشى کاروبارى ژمێریارى .
أ-هۆبەی مووچە.

ب-هۆبەی ژمێریاری.

ج-هۆبەی چاپ

 -1بەشی کاروباری ژمێریاری نامەڵبەندی-:
أ -هۆبەی ژمێریاری و خەرجیەکان.

ب -هۆبەی داهات و بەدواداچوون
ج -هۆبەی بودجە.

د -هۆبەی بایومەتری.

نۆیەم :بەرێوەبەرایەتی کاروباری ووردبینی نامەڵبەندی -:

 -1بەشی ووردبینی.
أ -هۆبەی ووردبینی.

ب -هۆبەی دەستەی ووردبینی

 -1بەشی ووردبینی نامەڵبەندی.

أ -هۆبەی ووردبینی.

ب -هۆبەی کۆمپیوتەر.
2019/2/21
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دەیەم :بەڕێوەبەرایەتی پالن و ئامار -:
أ-هۆبەی پالن و پرۆژەکان.

ب-هۆبەی ئامار

یانزەهەم :بەرێوەبەرایەتی خزمەتگوزاری -:
أ -هۆبەی هونەری و چاکردنەوە

ب -هۆبەی مومتەلەکات

دوانزەهەم :بەرێوەبەرایەتی تەکنە لۆجیای زانیاری-: it

أ-هۆبەی بەرێوەبردنى بنچینەیی (سیرڤەر و هاوپێچەکانی ).

ب-هۆبەی سەنتەری مەشق و ڕاهێنان.

ج-هۆبەی بەشی چاکردنەوە و نیتۆرك.

د-هۆبەی بەرێوەبردنی داتا بەیس و ئەبلیکەشین.

سێزدەهەم :بەرێوەبەرایەتی بە دواداچوون(المتابعة)-:

بنگین قاسم محمد
سـەرۆكی ئەنجومەنی دادوەری

2019/2/21
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ئەنجومەنى دادوەرى
ژمارە 121/11/2 :لە 2112/2/11
بـەیـان

ئاماژە بە بڕیاری ئەنجومەنی دادوەری ژمارە ( )11لە ( )1119/1/6بڕیاردرا بە -:

 -1ڕاستکردنەوەی(تعدیل)پەیکەری رێکخستنی کارگێری دادگای پێداچوونەوەی هەرێمی کوردستان
بۆ ئەم شیوەی خوارەوە.

 -1ئەو بەیانە جێبەجێ دەکرێت لە رۆژی دەرچوونیەوە.
یەکەم :بەرێوەبەراتی کاروباری کارگێری-:

أ -هۆبەی کارگێری .

ب -هۆبەی چاپ و.it
ج -هۆبەی کۆگا

د-هۆبەی هونەری

دووەم :بەرێوەبەریەتی خۆیەتی .
أ-هۆبەی خویەتی .

ب -هۆبەی میالک.

ج-هۆبەی ئامار.

سێیەم :بەرێوەبەرایەتی ژمێریاری -:
أ-هۆبەی ژمێریاری.

ب-هۆبەی مووچە.

چوارەم :بەشی ووردبینی -:

پێنجەم :دەستەکان-:

 -1دەستەی گشتی شارستانی .

هۆبەی دەستەی گشتی شارستانی
 -1دەستەی گشتی سزایی .

هۆبەی دەستەی گشتی سزایی
 -3دەستەی فراوان

هۆبەی دەستەی فراوان

 -8دەستەی شارستانی تێهەڵچوونەوە

هۆبەی دەستەی شارستانی تێهەڵچوونەوە
 -5دەستەی شارستانی .

2019/2/21
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هۆبەی دەستەی شارستانی
 -6دەستەی باری کەسی

هۆبەی دەستەی باری کەسی
 -7دەستەی سزایی

هۆبەی دەستەی سزایی

 -4دەستەی سزایی نەوجەوانان

هۆبەی دەستەی سزایی نەوجەوانان
 -9دەستەی کشتوکاڵ

هۆبەی دەستەی کشتوکاڵ
 -11دەستەی گومرگ

هۆبەی دەستەی گومرگ

 -11دەستەی پەرتەوازەکار

هۆبەی دەستەی پەرتەوازەوکار

 -11دەستەی تانە دان لەبەرژەوەندی گشتی

هۆبەی دەستەی تانە دان لە بەرژەوەندی گشتی.

بنگین قاسم محمد
سـەرۆكی ئەنجومەنی دادوەری
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وەزارەتى ناوخۆ
ژمارە 1282 :لە 2112/1/22
بـەیانی ()1ی ساڵی 2112

بەپێی ئەو دەسەاڵتەی پێمان دراوە لە یاسای وەزارەتی ناوخۆ ژمارە ()6ی ساڵی  1119و ئاماژە بە

نووسراوی بەرێوەبەرایەتی بەرەنگاربوونەوەی توندو تیژی دژی ئافرەتان ژمارە ( 136لە  )1119/1/11و
لەبەر بەرژەوەندی گشتی بریارماندا بە -:

یەکەم :زیادکردنی ووشەی ( خێزان ) بۆ بەڕێوەبەرایەتی گشتی و بەڕێوەبەرایەتی و نووسینگەکانی
بە رەنگاربوونەوەی توندو تیژی دژی ئافرەتان و خوێندنەوەی بەم شێوەی خوارەوە-:

 بە رێوەبەرایەتی گشتی بەرەنگاربوونەوەی توندو تیژی دژی ئافرەتان و خێزان بە رێوەبەرایەتی بەرەنگاربوونەوەی توندو تیژی دژی ئافرەتان و خێزان -نووسینگەی بەرەنگاربوونەوەی توندو تیژی دژی ئافرەتان و خێزان

دووەم :ئەم بەیانە لە ڕۆژی دەرچوونیەوە کاری پێ دەکرێت و لە ڕۆژنامەی (وەقایعی کوردستان) باڵو
دەکرێتەوە.

کریم سنجاری
وەزیری ناوخۆ

2019/2/21
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وەزارەتی ناوخۆ
ژماره 2212 :له 2112/2/11
بەیانی ژمارە ()2ی ساڵی 2112
تایبەت بە داماڵینى چەک

بەپێی ئەو دەسەاڵتەی پێمان دراوە لەیاسای وەزارەتی ناوخو ژمارە ( )6ساڵی  1119وبەپێی یاسای
چەك ژمارە ()16ی ساڵی  ، 1993بەمەبەستی نەهێشتنی دیاردەی چەكداری بەتایبەت چەكی قورس
ومام ناوەند وە هێشتنەوەی ئەو چەكانە تەنها لەدەست هێزە چەكدارەكانی حكومەتی هەرێمی
كوردستان  ،بریارماندا بە:
 .1داماڵینی گشت چەك و تەقەمەنی جگە لە دەمانجە و كالشینكۆف.
 .1دەست بەسەرداگرتنی ئەو چەكە بێ مۆڵەتانەی كە لە الیەن هاواڵتیان هەڵدەگیرێت وە گرتنەبەری
رێكاری یاسایی بەرامبەریان.
 .3لە سەنتەری هەر پارێزگا و قەزا و ناحیەیەك لە بەرێوەبەرایەتیەكانی پۆلیس و ئاسایش بنكەی
كۆكردنەوەی ئەو چەكانەی ڕادەست دەكرێن یان دەستی بەسەردا دەگیرێت كۆدەكرێنەوە و لە الیەن
لێژنەیەكی تایبەتمەندەوە جەرد دەكرێن و ڕادەستی وەزارەتی پێشمەرگە دەكرێن.
 .8لە رێگای دەزگاكانی ڕاگەیاندن ئاگاداری گشت هاواڵتیان دەكرێت ئەوانەی دەمانجە و كالشینكۆفی
بێ موڵەتیان هەیە لەو بنكانە تۆماری بكەن  ،و ئەو چەكانەی كە لە بڕگەی ()1ی سەرەوە ئاماژەی پێ
كراوە ڕادەستی بكەن.
 .5ئەم بەیانە لە ڕۆژی دەرچوونی كاری پێ دەكرێت بۆ ماوەی ( )6مانگ.
 .6دوایی كوتایی هاتنی ماوەی كە لە بڕگەی ()5ی سەرەوە دیاری كراوە هەر چەكێك دەستی بەسەردا
بگیرێت خاوەنەكەی بەپێی یاسای چەك ڕەوانەی دادگا دەكرێت .
 .7ئەم بەیانە لە رۆژنامەی (وەقایعی كوردستان) باڵودەكرێتەوە.

كریم سنجاری
وەزیری ناوخۆ

2019/2/21
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وەزارەتى دارایى و ئابوورى
ژمارە 215 :لە 2112/2/12

بـەیانی
()1ی ساڵی 2112
بەپێی ئەو دەسەاڵتەی پێماندراوە لە (ماددەی  /17بڕگەی دووەم) لە یاسای وەزارەتی دارایی و
ئابووری هەرێمی کوردستان بریارماندا بە :-

- 1کردنەوەی بەرێوەبەرایەتی گومرگی هەڵەبجە.

- 1بەستنەوەی بنکەکانی گومرگ ( تەوێڵە ،عەنەب  ،خورماڵ  ،پشتە ) بەم بەڕێوەبەرایەتیەوە.

 - 3ئەم بەیانە جێبە جێ دەکرێت لە ڕێکەوتی باڵوبونەوەى لە رۆژنامەی (وەقایعی کوردستان) .

رێباز محمد حمالن
وەزیری دارایی و ئابووری
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وهزاهتی تهندروستی
بـەیانی
()1ی ساڵی 2112
بەپێی ئەو دەسەاڵتەی پێماندراوە لە (ماددەی شەشەم /بڕگەی دووەم ) لە یاسای وەزارەتی

تەندروستی ژمارە ( )15ی ساڵی  1117وە  ،بریارماندا بە-:

 گۆڕینی ناوی (نەخۆشخانەی فریاکەوتنی هەڵەبجە) بۆ (نەخۆشخانەی فریاکەوتنی فێرکاریهەڵەبجە ) سەر بە بەڕێوەبەرایەتی گشتی تەندروستی هەڵەبجە.

 -ئەم بەیانە جێبەجێ دەكرێت لە ڕوژی دهرچوونی رێكەوتی .1119/1/17

بـەیانی
()2ی ساڵی 2112
 کردنەوەی (سەنتەری گواستنەوەی بانکی خوێنی هەڵەبجە) لە بەڕێوەبەرایەتی گشتی تەندروستیهەڵەبجە.

 -ئەم بەیانە جێبەجێ دەكرێت لە ڕوژی دهرچوونی رێكەوتی .1119/1/17

د .ڕێكەوت حمە رشید كریم
وهزیری تهندروستی
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
باسم الشعب
برملان كوردستان ـ العراق
رقم القرار1 :
تأريخ القرار2112/2/11 :
قـرار
رقم ( )1لسنة 2112
استنادا الی حكم المادە ( )84من القانون رقم ( )1لسنە  1991المعدل ،قرر برلمان كوردستان ـ العراق
في جلستە للدورة االنتخابیة الخامسة والمنعقدة بتاریخ  ،1119/1/14األتی:

اوالً :انتخاب رئیس ونائب رئیس وسكرتیر برلمان كوردستان ـ العراق علی الشكل االتی:ـ

1ـ ڤاال فرید أبراهیم

1ـ هیمن أحمد حمە صالح

3ـ منی نبی قادر

رئیسا للبرلمان

نائبا لرئیس البرلمان

سكرتیرا للبرلمان

ثانياً :یعتبر هذا القرار نافذا من تاریخ االنتخاب فی .1119/1/14
ثالثاً :ینشر القرار في الجریدة الرسمیة (وقائع كوردستان).

ريظينط حممد حممد علي
رئيس أول جلسة برملان كوردستان ـ العراق
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