




 

 72/6/7212 732)العدد(  ذمارة 1

 میهرەبان بەخشندەو خودای بەناوی
 

 گەلەوە بەناوی
 عێراق ـ كوردستان پەرلەمانی

  6: بڕیار  ژمارەی
 82/5/8102: بڕیار  مێژووی

 
 

 ارـڕیـب
 8102(ى ساڵى 6) ژمارەی

 

        یخڕایی هەمڕورەكاریی 1991 سڕایی ی(1)ژمڕاەی لەیاسڕای (65) مڕاددیی ی(1) بڕگەە بەحوكمەكانی پشت
 لە كوەدستان پەەلەمانی،   1119 سایی ی(1) ژماەی یاسای لە (4) ماددیی ی( یەكەم ) بگەەی لە ( 5 ی 6 )

 : در خورەیییی ئەمەی بگیاەی (12/6/1119) ەۆژی
 

 : یەكەم
 .  عێارق – كوەدستان هەەێمی سەەۆكی بە (باەزرنی فیمصط ردەیس نێچیاڤان)ەێزدرە هەیبژرەدنی

 

 : دووەم
 در(كوەدستان ییقایعی) فەەمی ەۆژنامەی لە ی دیكاێت  پێ كاەی ەییڕ(12/6/1119) ەۆژی لە بگیاەی ئەم

 . باڵیدیكاێتەیی
 
 
 
 

 أبراهیم فرید ڤاال.د                                                    
 عێراق - كوردستان لەمانیرپە ەرۆكیـس                                                     

 
 
 
 

 

 

 

 



 

 72/6/7212 732)العدد(  ذمارة 7

 میهرەبان بەخشندەو خودای بەناوی
 

 گەلەوە بەناوی
 عێراق ـ كوردستان پەرلەمانی

  7: بڕیار  ژمارەی
 00/6/8102: بڕیار  مێژووی

 
 

 ارـڕیـب
 8102(ى ساڵى 7) ژمارەی

 
 

 ژمڕاەی عێڕارق ڕڕ كوەدسڕتان پەەلەمانی هەیبژرەدنی لەیاسای (65) ماددیی ی(3) بگەە حوكمی بە پشت
 ەۆژی ی(2) ژمڕڕاەی ئاسڕڕایی درنیشڕڕت ی لە كوەدسڕڕتان پەەلەمڕڕانی ی، هەمڕڕورەكاری ی1991 سڕڕایی ی(1)

 :در خورەیییی بگیاەیی ئەم 11/5/1119
  

  :یەكەم
 هەەێمڕی ییزیارنڕی ئەنجڕومەنی سڕەەۆكی بۆ (باەزرنی فیطمص مسعود مسایە) ەێزدرە نایزیدكادنی

 .عێارق ڕ كوەدستان
   :دووەم
 در(كوەدسڕتان ییقڕایعی)فەەمڕی ەۆژنڕامەی لە ی دیكاێڕت  پڕێ كاەی (11/5/1119) ەۆژی لە بگیڕاەی ئڕڕەم

 .باڵیدیكاێتەیی
 
 

 
 

 
 أبراهیم فرید ڤاال.د                                                    

 عێراق - كوردستان لەمانیرپە ەرۆكیـس                                                     
 
 
 
 
 

  



 

 72/6/7212 732)العدد(  ذمارة 3

 وەزارەتى خوێندنى بااڵ و توێژینەوەى زانستى
 87/5/8102لە  2158ژمارە: 

 

 ی سایی(11)  یاسای ژماەه لە (61، ماددیى  43 -41، ماددیى 1 /چورەیم -6،  3،  1ماددیى )بە پایپشت 
 بە  پایپشتییزرەیتى خوێ دنى بااڵ ی توێژی ەییى زرنستى هەەێمى کوەدستان ی ی یاسای (1112)
زرنکۆ تایبەتەکان لە هەەێمى ی یاسای (1113)ی سایی (1)  یاسای ژماەه لە (3ی  1 /چورەیم /6  یىمادد)

 یاسایى 1961ی سایی (41)  ژماەهلە یاساى  (1-49ماددیى  (  ها پایپشت بە ەیه هەی  کوەدستان
بە  سەباەیت (11/11/1112)  لە (1693)  زرەی ژماەه ەمانی یه فە  بە هەەییها پایپشت، عێارقی شاەستانی

ەێمی  هە  تی لە ییە ی لقی زرنكۆی نێوده یه درەشت ی ەێ مایی كادنە  بەپێکهێ انى لیژنەیەکى تایبەت 
 -خورەییی: ەىەێ ماییئەم ، بگیاەدەر بە دیەکادنى عێارق  -كوەدستان

 

 8102(ى ساڵى 0ێنمایى ژماره )ر
 عێراق -رێمی كوردستان هه  تی له وڵه ی لقی زانكۆی نێوده وه ڕێنمایی كردنه

 

 -(:0ماددە)
 لە نێو ەیزبەندی زرنکۆکانى جیهاندر  زرنكۆی دریك  ەجێك مە  ن بە سە ەز ی ەه كی ئاست بە زرنكۆیە هەە

زرنکۆکانى جیهان بێت لە هەمان سایى پێشکەشکادن بە پێى  هەزرەیمی ی (1111)ندی  ەیزبە  ئاستی لە
 ئەی سیستمەى ەیزبەندى کە لە الیەن ییزرەیتى خوێ دنى بااڵ ی توێژی ەییى زرنستى دیاەى دیکاێت،

،  عێارق-ەێمی كوەدستان هە  لە  ی لقی زرنكۆكە یه ش بكات بۆ كادنە پێشكە ڵ تورنێت پاۆپۆزه ده
 . یه بكاێتەەێمی كوەدستان  هە  لە  لقی زرنكۆكە ناتورنێت  یه یرنە پێچە بە

 -(:8ماددە)
دیکاێڕڕت لەەەڵ  یاڵتڕڕى زرنکڕڕۆى دریڕڕر بەسڕڕەەیان جێبەجڕڕێیلقڕڕی ئەم زرنکڕڕۆ نێودیییەتیڕڕانە یاسڕڕاى 

 یچایکادنى یاسا ی ەێ ماییەکانى هەەێمى کوەدستان ی ماددی هاتوییکانى ئەم ەێ ماییە.ڕ
 -(:3ماددە)

 هەەێمى کوەدستان دیکاتئەم لقی زرنکۆ نێودیییەتیانە لە دریر سەەپەەشتى ئەم یدرەرنى زرنکۆىدیستەى 
 -(:8ماددە)

 لقی ئەم زرنکۆ نێودیییەتیانە لە هەەێمى کوەدستان کەسایەتى یاسایی مەع ەییان هەیە. 
 ت:  ئامادیکادنی پاۆپۆزییی کادنەییی لقی زرنکۆی تایبە -(:5ماددە)

پاۆپۆزییێکی زرنستی دیەباەیی پاۆژیکە پێشکەش بکەن ی ئەم   تی زرنكۆی دریك پێویستە ەۆكایە سە
 زرنیاەیانەی خورەییی لەخۆ بگاێت:

 پەیام یئامانجەکانی پاۆژیکە بەشێورزێکی یەد ی ڕیین یمەنهەجی دیاەی بکاێت پێویستە ڕیئیا ی -1

پالنی چاەیسەەکادنی ەافت ی بەەبەستەکان کادن ی پالنی ستارتیجی ی میکانیزمی جێبەجێ -1
 بکاێت.دیاەی 

 ئەەک ی بەەپاسیاەێتیەکان دیست یشان بکاێت.گی ی ئەنجومەنەکانی بەڕێویبادن یپەیکەەی کاەەێ -3



 

 72/6/7212 732)العدد(  ذمارة 4

دیاەیکادنی سیستمی بەڕێویبادن ی سەەکادریەتیکادنی درمەزەرییکە ی میکانیزمی چەسپاندنی  -4
 . دردپەەییەى کۆمەاڵیەتىشەفافیەت ی دیەفەتی یەکسان ی ب ەماکانی 

ی ئاکامەکانى پگۆسەى خوێ دن چورەچێویی بگیرنامەکان یەکەکانی خوێ دن یت ی پاۆەارم ی درڕش -6
، بەتڕڕایبەت  جۆەێڕڕر کە ەونجڕڕای بێڕڕت لەەەڵ سیسڕڕتمە کڕڕاەپێکاریی جیهانییەکڕڕانبەی فێاکڕڕادن 

 سیستمی بۆیۆنیا. 

سەنگاندنی ئاکامەکانی پاۆسەی خوێ دن ی فێاکادن لە ڕێگای یدرڕشت ی پالنی ەونجای بۆ هە -5
 یرن. وبەەدییرم بۆ ئاستی فێابوین ی ئاستی مامۆستایان ی بەدیردرچوینی دیەچهەیسەنگاندنی 

 ۆەارمەکان. گدرڕشت ی پالنی ەونجای بۆ پەەیپێدرنی بەەدییرمی پ -1

ۆسەی خوێ دن گکادنی ب ەماکانی دی یایی جۆەی پ پێشکەشکادنی یەدیکاەی میکانیزمی جێبەجێ -2
 ی فێاکادن ی توێژی ەیی. 

دیییەتی بۆ پاۆەارمەکانی بەدیستهێ انی متمانەی نێو کاەکادن بۆ ێشکەشکادنی میکانیزمیپ -9
 . خوێ دن

پاۆژیکە کادنی  یەدیکاەی تورنا ماۆییەکان ی ستافی ئەکادیمی ی کاەەێگی ی هونەەی بۆ جێبەجێ -11
 ی ڕرکێشان ی درمەزەرندنی ستافی زرنستی نایخۆیی ی نێودیییەتی. شتی دیاەیکادنی سیاسەتی ە

 کادنی پاۆژیکە.  ژێاخان ی سەەچایی زرنستییەکانی پێویست بۆ جێبەجێیەدیکاەی بی ا ی  -11

سیاسڕڕەتی  ڕینکڕڕادنەییی پڕڕالن ی ژیکە یدیڕڕاەیکادنی بڕڕودجەی پێویسڕڕت بڕڕۆ جێبەجێکادنڕڕی پڕڕاۆ -11
 . درەریی

دیاەیکادنی سیاسەتی ەشتی پەیویندییە نێوخۆیی ی نێودیییەتییەکانی درمەزەرییکە، ی درنانی  -13
 میکانیزمی ەونجای بۆ بەەدییرمبوینی پەیویندی نێودیییەتی ی پەیویندی لەەەڵ کۆمەیگە. 

 کی توێژی ەیی. اڵدرنانی سیاسەتی ەشتی توێژی ەییی زرنستی ی میکانیزمی ەەشەپێدرنی چا -14

 کادنی دی یایی جۆەی کاەەێگی. میکانیزمی پێویست بۆ جێبەجێدیاەیکادنی  -16

 پێشکەشکادنی پاۆپۆزیڵ: -(:6ماددە)
كان  ەرییە می، پاۆپۆزییی ئامادیکاری لەەەڵ هەموی بەەسەەۆکایەتی زرنکۆی دریر بە نویساریێكی فە

 تپێدرن بااڵی مۆیەسکاتاەیەتی لیژنەی  /ی توێژی ەییى زرنستى تی خوێ دنی بااڵ زرەه یه)پێشکەش بە 
ی بەپێی ڕێ ماییەکان ڕسوماتی درەریی  كات ده (ى زرنکۆ ی پەیمانگە تایبەتەکانخشی  بە  متمانەی 

 . درت ده بە ییزرەیت دیاەیکاری



 

 72/6/7212 732)العدد(  ذمارة 5

 ۆپۆزیڵ:گهەیسەنگاندنی پ -(:7ماددە)
متمانەبەخشی ی مۆیەتپێدرن ی بااڵى لێژنەی ) لە الیەن کاری، ۆپۆزییی پێشکەشگپ یەکەم: قۆناغی

خوێ دنەییی یەدی بۆ ئەنجام دیدەێت ی ڕرپۆەتی سەەیتایی  (زرنکۆ ی پەیمانگە تایبەتەکان
هەموی  ڵۆپۆزییی پیشکەشکاری لەەەگەیی ئامادی دیکاێت ی ڕرپۆەتەکە لەەەڵ یێ ەیەک لە پی هلەباە

 ایبەش دیکاێت. ئەندرمانی لێژنەی مۆیەتپێدرن ی متمانەبەخشی ی زرنکۆ ی پەیمانگە تایبەتەکان ه
کاری، خایینەکانی پاۆژیکە  دیری خوێ دنەیی ی هەیسەنگاندنی پاۆپۆزییی پیشکەش قۆناغی دووەم:

لێژنەی مۆیەت پێدرن ی متمانەبەخشی ی زرنکۆ ی )لەەەڵ می ڕبانگهێشت دیکاێن بۆ کۆبوینەییی فە
پاۆژیکە، لە دیەباەیی  (پایزێ تەیش ێر)بۆ مەبەستی پیشکەشکادنی  (پەیمانگە تایبەتەکان

ی کۆبوینەییکەدر دیەفەت دیدەێتە خایین پاۆژیکان کە بە یەدی باس لە پالن ی یەدیکاەییەکان
 بکەن ی لەالیەن ئەندرمانی لێژنە ەفتوەۆی زرنستی یەدیان لەەەڵ ئەنجام دیدەێت.   كە لە پاۆپۆزه

تەکان ەفتوەۆی کۆتایی لێژنەی مۆیەتپێدرن ی متمانەبەخشی ی زرنکۆ ی پەیمانگە تایبە ەم:یقۆناغی سێ
ۆژیکە دیکەن ی لە کاتی پێویستدر کەسانی پسپۆڕ یان لێژنەی الییکی تەک یکی پگدیەباەیی 

 پێکدیهێ ن بۆ هەیسەنگاندنی یەدی الیەنە زرنستیی ی تەک یکییەکانی پاۆژیکە. 
لێژنەی مۆیەتپێدرن ی متمانەبەخشی ی زرنکۆ ی پەیمانگە تایبەتەکان کۆنویسی  چوارەم: قۆناغی

کۆتایی ئامادی دیکات ی پێشکەشی ییزیای خوێ دنی بااڵ ی توێژی ەییی زرنستی دیکاێت بۆ 
 ستی پەسەندکادنی. بە مە

ی زرنکۆ (1113) ی سایی(1): بەپێی یاسای ژماەی نێودیییەتیەکەبگیاەی کۆتایی کادنەییی لقی زرنکۆی -
کادنی کۆنویسی ، دیری پەسەند نێودیییەتیەکەزرنکۆی  لقی کاتی دریرکاەی کادنەییی، لە تایبەتەکان

ۆژیکە ئاەرسڕتەی ئەنجڕومەنی گ، پ ی زرنستی یه ی توێژی ە زیای خوێ دنی بااڵ ن یه الیە لە  کۆتایی لیژنە
ئەنجامڕڕدرنی ەفتوەڕڕۆ ی ییزرەیتڕڕی خوێ ڕڕدنی بڕڕااڵ ی تڕڕوێژی ەییی زرنسڕڕتی دیکاێڕڕت بڕڕۆ مەبەسڕڕتی 

ۆژیکە ئاەرسڕتەی گ، لە حایەتی پەسەندکادنی لە الیەن ئەنجومەنی ییزرەیت، دیرجاە پ پەسەندکادنی
 ئەنجومەنی ییزیارن دیکاێت بۆ پەسەندکادنی کۆتایی.    ەۆكی سە

  -(:2ماددە)
کوەدستان دیخاێتە ژێا ئەی دریر دردەایانەى پەیویستن بە لقی ئەم زرنکۆ نێودیییەتیانە لە هەەێمى 

 تى دردەاکانى هەەێمى کوەدستان.اڵدیسە
 

 كان: ەشتییە مەەجە -(:2ماددە)
م  نی كە الیە  بە  ەجە ەێمی كوەستان، مە هە  لە  كە تیە ییە لقی زرنكۆ نێوده  لە  یه یت ە ستافی یرنە -1

 تی بێت. ییە ی ستافی نێوده%(61)

 زرنکڕڕۆ نێڕڕودیییەتیەکە لە هەەێمڕڕى کوەدسڕڕتانپێویسڕڕتە ژێاخڕڕان ی پێدرییسڕڕتى زرنسڕڕتى لقڕڕی  -2
 هەمان ستاندرەدى زرنکۆى دریر دیستەبەە بکاێڕت.بە
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كڕانی  كاەپێاریه  پێی یاسا ی ەێ ماییڕە ەسومات بەپێدرنی باج ی   ند بێت بە بێت پابە ده  لقی زرنكۆكە -3
 ەێمی كوەدستان. هە
 تى هەبێت.پێویستە لقى زرنکۆکە هایشێویى زرنکۆى دریر متمانەى نێودیییە -4

  لە  كە تیە ییە لقی زرنكۆ نێوده  بادن لە ێوهڕ خشین ی سیستمی بە بە ی دی یایی جۆەی ی متمانە پاۆسە -5
 بێڕت. ەج ی ەێ مایی زرنكۆی دریك ده مان مە هە  بەەێمی كوەستان،  هە

كوەستان ،  ەێمی هە  لە  كە تیە ییە لقی زرنكۆ نێوده  خوێ دكاە لە/ەەات ی قوتابی ەج ی ەێ مایی یه مە -6
لی  ۆپۆزهگكادنی پ ش كاتی پێشكە  لە  ەجە مە  بێڕت، بۆیە ەج ی ەێ مایی زرنكۆی دریك ده مان مە هە

  خوێ دكاەی زرنكۆی دریك لە/ەەات ی قوتابی ەێ مایی یه  ك لە یە ی لقی زرنكۆی دریك یێ ە یه كادنە
ڵ  ەە لە  یه وەدستان بكاێتەەێمی ك هە  لە پێش یاز دیکاێت بۆ ئەییى  شێكی زرنستی كە ە بە هە

 هایپێچ بكاێت.  كە ەل پاۆپۆزه

مان  ەێمی كوەستان، هە هە  لە  كە تیە ییە لقی زرنكۆ نێوده  كان لە شە ۆەارمی خوێ دنی بەگپ -7
شكادنی  كاتی پێشكە  لە  ەجە مە  بێڕت، بۆیە كانی زرنكۆی دریك ده شە پاۆەارمی خوێ دنی بە

كانی زرنكۆی دریك  شە ۆەارمی خوێ دنی بەگپ  ك لە یە نكۆی دریك یێ ەی لقی زر یه ی كادنەی پاۆپۆزه
   كە یە ڵ پاۆپۆزه ەە لە  یه ەێمی كوەدستان بكاێتە هە  یێت لە یانە ده  شێكی زرنستی كە ە بە هە  لە

 هایپێچ بكاێت.

 ەێمی كوەدستان بكاێت. ی كاەی هەڕچایی بازر ەه  ۆەارم، پێویستەگكاتی درنانی پ  لە -8

 ی زرنستی یه ی خوێ دنی بااڵ ی توێژی ەت زرەه ن یه الیە  خوێ دكاەرن لە/ەەات ی قوتابیان ی یهپالن -9
 كاێت. ند ده سە كاێت ی پە دیاەی ده

تی خوێ دنی بااڵ  زرەه ن یه یەال یتی لە فاكە /ی كۆلێژ ی زرنستیش ی بە یه كادنە درن بە ت مۆیە  -11
 ى زرنکۆ ی پەیمانگە تایبەتەکانخشی  بە متمانەی  ێدرنتپ لیژنەی بااڵی مۆیە /ی زرنستی یه توێژی ەی

 بێت. ده

كاێت ی  كوەدستان پێش یاە ده ەێمی هە  لە  ن لقی زرنكۆكە الیە  ەۆكی زرنكۆ ی ەرەای كۆلێژ لە سە  -11
 پێی ەێ مایی زرنكۆی دریك.  كاێت بە ند ده سە ت پە زرەه ن یه الیە لە

 اڵتی زرنكۆی دریك بێت.یی ی زنامە ەە یگای ەه هە  كە تیە ییە نێودهزرنکۆ ەۆكی لقی  سە  یرباشتاه  -12

پۆستى سەەۆکى لقى زرنکۆ دیبێت لەسەە ئاستى نێودیییەتى بانگەیرزى بۆ بکاێت ی هەمان   -13
 مەەج ی ەێ ماییەکانى زرنکۆى دریکى بەسەەدر جێبەجێ دیکاێڕت.

  ، پێویستە یه بكاتەەێمی كوەدستان  ی هە شاەێكی دیكە  ە زرنكۆی دریك ییستی لقی تا لە ەە ئە  -14
ییزرەیتى خوێ دنى بااڵ ی ندی  زرمە ەەات ی ەه ش بكات بۆ یه ل پێشكە پاۆپۆزه  دییباەه

 .توێژی ەییى زرنستى هەەێمى کوەدستان
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  م ەێ ماییڕڕە ەچڕڕوینی ئڕڕە ەێمی كوەدسڕڕتان پڕڕێ  ده هڕڕە  لڕڕە ی كڕڕە تیانڕڕە ییە ی زرنكڕڕۆ نێوده ەلقڕڕی ئڕڕ  -15
ەۆكی  ڵ نڕایه ەڕە خۆیڕان لە (1111-1119)تای سایی درهاتویی خوێ دن  ەه سە  لە  ەجە ، مە  یه تە كارینە

 .بگونجێ ن  ێ ماییەڕم  ئە

پێویسڕڕتە دۆکیومێ تەکڕڕانى بگیرنڕڕامەى ئامڕڕادییی قوتابیڕڕانى نڕڕایخۆیی ی نێڕڕودیییەتى لەالیەن   -16
 ییزرەیتى پەەییەدیى هەەێمى کوەدستان یەدبی ى ی یەکسانکادنى بۆ بکاێت. 

حایەتێکدر ئەەەە زرنکۆى دریر پەیویندی بە لقڕی زرنکڕۆکە لە هەەێمڕى کوەدسڕتان پچڕار، یڕان لە   -17
لقی زرنکۆکە لە هەەێمى کوەدستان پەیویندی لەەەڵ زرنکۆى دریر پچار، ئەیر ییزرەیتى خوێ دنى 
بڕڕااڵ ی تڕڕوێژی ەییى زرنسڕڕتى هەەێمڕڕى کوەدسڕڕتان مڕڕۆیەتى کڕڕادنەییى لقڕڕى زرنکڕڕۆکە لە هەەێمڕڕى 

ەیدیییشڕڕڕێ ێتەیی ی چاەیسڕڕڕەەى ەونجڕڕڕایى یاسڕڕڕایی ی زرنسڕڕڕتى بڕڕڕۆ قوتابیڕڕڕان ی کوەدسڕڕڕتان ه
 خوێ دکاەرن دیست یشان دیکات.

مەەجە لە یێبسایتی سەەیکی زرنکڕۆى دریڕر ئامڕاژی بە هەبڕوینى لقڕی زرنکڕۆ نێڕودیییەتیەکە لە   -18
 هەەێمى کوەدستان بدەێت.

  -(:01ماددە)
 کاەى پێدیکاێت. (ییقایعى کوەدستان)ئەم ەێ ماییە لە ەێکەیتى باڵیکادنەییى لە ەۆژنامەى فەەمى 

 
 

 

 
  

 یـوسـف گـۆراند.                                                  
 وەزیرى خوێندنى بااڵ و توێژينەوەى زانستى                                                

 
 

 

  م ڕێنماییه رچوونی ئه كانی ده هۆیه
 

كانی  یتویه ی هاندرنی زرنكۆ پێشكەڕیخساندنى هەلى ییبەەهێ ان لە بورەى خوێ دنى بااڵ لە پێ ای 
ی ئاستی زرنستی ی  یه ەزكادنە ەێمی كوەدستان ی بە هە  ی لقی زرنكۆكانیان لە یه جیهان بۆ كادنە

ی  یه دنی بااڵ ی توێژی ەییی زرنستی ەێ مایى كادنەدەیستكادنی كێباكێی زرنستی، ییزرەیتی خوێ 
بایتیە لە   ەكاد، ئامانج لەم ەێ ماییە عێارق ده-ەێمی كوەدستان هە  تی لە ییە لقی زرنكۆی نێوده

تی بە ڕیچایکادنی  ییە ەێمی كوەدستان ی نێوده ڕیخساندنی هەلی خوێ دنی زیاتا بۆ قوتابیانی هە
 .ێ دنپگۆسەی بەەزڕرەات ی کورییتی خو
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 وەزارەتى کارو کاروبارى کۆمەاڵیەتى
 82/5/8102لە  8836ژمارە: 

 

 ( 11 )تی  ژماەی  اڵیە تی كاەی كاەیباەی كۆمە زرەه بگەەی سێیەم لە یاسای یه / ( ٧ )بە ماددیی  پایپشت
فەەمانگەی یی  یگه پە لە ( 45 )ماددیی پێی ئەی دیسەاڵتەی پێمان دەریی لە یی بە 1111 سایی ی

 ئەم ەێ ماییەمان دیەكاد :  1112 سایی (1)  هچاكسازی كۆمەاڵیەتی هەەێمی كوەدستان ژماە
          

   8102 ساڵی  ى(0رێنمایی ژمارە )
 كارمەندانی هێزی جێبەجێ كردن تایبەت بە

 عێراق –سەر بە بەرێوەبەرایەتی گشتی چاكسازی كۆمەاڵیەتی هەرێمی كوردستان 
 

 : (0)ماددەی 
لە پێك دێت    ،كان  ەیپاەرست ی چاكسازی  ستێت بە یده هە  ی كە ی هێزه لە  بایتییەبەجێ كادن هێزی جێ

ی  ئمویە ی چایدێابەەێویبەەی ەشتی ی بەەێویبەەی چاكسازییەكان ی یاەیدیدیەیكانیان ی مە
 پاسەیرنی چاكسازی .

 : (8)ماددەی 
بەجێ دیكاێت ، یی لەسەە كاەمەندرنی هێزی جێبەجێ كادن جێ (النافذ  )ەێككاەی سەەبازی بەەکاە 

لەسەەیانە ەوێ ەریەیی سەەییی خۆیان بن هەەییك هێزیكانی سوپا ی ئاسایشی نایخۆ لەكاتی دییرم 
 ی ئەەكی فەەمیدر .

 : (3)ماددەی 
فەەمی   جل یبەەەیكادن پابەندبن بەەێك پۆشی ی بەجێپێویستە لەسەەكاەمەندرنی هێزی جێ

دییرمی پێگەی كاەكادنیان لەكاتی ئەەك ی بگونجێت لەەەڵ شێوییەك كەدیست یشان كاری بۆیان بە
 فەەمیدر .

 : (8)ماددەی 
كاەمەندی هێزی جێبەجێ كادن جگە لەی مەەجە ەشتییانەی كە لە دیقەكانی یاسای ەرژیی شاەستانی 

 ەزەرندن : هاتویی ، پێویستە ئەم مەەجانەی خورەیییی تێدر بێت بۆ درم
 بەەی نەبێت . ی پێشی ەی تایرنی ئابگی :م كه یه

  ساڵ زیاتا نەبێت . ( ٥2 )ساڵ كەمتا ی لە  ( 52 )تەمەنی لە  م: دووه
 هێ ێت دیەبچێت تی ەشتی چاكسازی پێكی ده ەریە بە ڕێوه بە  ژنەی تایبەت كەێلەچایپێكەیت ی لم: سێیه
تی ەشتی چاكسازی  ەریە بە ڕێوه بە  مەەجەكانی بااڵ ی جەستەی تەندەیستی تێدر بێت كە م: چواره

 كات . دهدیاەیان 
 جێ یان بكات .دەێت جێبەی دیسپێار بێت كە هەە ئەەك ی فەەمانێك پێئامادییی تێد م: پێنجه
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بۆ شاەستانی   ساڵ دریری ەۆڕی ی ناینیشان ( ٠١ )بەیێ  امەی یاسایی هەبێت كە تا ماییی  م: شه شه
 یەورست ەییی ەرژی  بۆ دیەیییی بەەێویبەەریەتی چاكسازی نەكات .

ی پەسەند سەییلە الیەن دردنو  پێ ج ملیۆن دی اە كە ( 2١١١١١١ )كەفالەتی نەختی ەیی بە بگی  م: فته حه
یی  ،نەی پاش درمەزەرندن ییەی دیەاێت اڵی ئەی كەل ی پەگکاربێ پێشكەش بكات لە ب

 ی زیاتا .ید بكاێت لە كاتی پێدرنی كەل ی پەدیكاێت بگیكە زیا
ی ی ناینیشانی هەە فەەمانبەەێكی شاەستانی بۆ سەە میالكی هێزی ڕلە كاتی ەورست ەییی ەۆ م: شته هه

یریكادنی  ، پاش تەجێبەجێ كادن پێویستە بە پلەی پاسەیرنی چاكسازی دیست بەکاەبێ 
كە ئەەكەكانی  یەك ساڵدیری   هی ،  كاریهی پێ م ئاماژه ی پێ جە مادده  لە  ت كە خولی تایبە

 ەێك ی پێكی جێبەجێ كاد ئی جا پلەی شایستەی خۆی ییەبگاێت .بە
 : (5)ماددەی 

 ( ٥ )  لە ی كە مایه  جێ كادن كەبە كاەمەندرنی هێزی جێبە پاش تەیری بوینی خولی تایبەت :م كه یه
 دەێت  :  بێت ، بەم شێوییەی خورەییی پلەكانیان پێ ده متا نە مانگ كە

 ییك پاسەیرنی چاكسازی دیست بەكاە دیبن .  ( ٩ )و  ( ٠١ )پلەی  .٠
 دیست بەكاە دیبن . پلە چوارییك چایدێای  ( ٨ )پلەی  .5
 دیست بەكاە دیبن . پلە سێییك چایدێای   ٦ /  پایە ( ٨ )پلەی  .٥
 دیست بەكاە دیبن . پلە سێییك مەئمویەی  ( ٧ )پلەی  .4

لە خورەییی پلەی پایەی هێمای كاەمەندرنی هێزی جێبەجێ كادن یی ماییی پلەبەەزكادنەیییان : م دووه
  -: ی هایپێچ  ( 5 )  ی پاشكۆی ژماەه ( ٠ )  ی ژماەه پێی خشتە بەدیست یشان دیكەین 

انی چاكسازی ی یاەیدیدیەیكانیان بەم پلەی پایەی هێمای بەڕێویبەەی ەشتی ی بەەێویبەەیك .٠
  -:  كە لەسەە شانی دردیناێتشێوییەی خورەییی دیبێت 

 

 هێمای پلەكان پلە پلەی چاكسازی  پایە پلەی وەزیفی ت
تاجێكە پێكهاتویی لە ئاەمی هەەێم  یئاەمی   لیوای چاكسازی  بەەێویبەەی ەشتی ٠ 

 .ی.كاە لە نێورن دیی شیادر لە ناییەرستی دیبێت 
 ٥تاجێكە پێكهاتویی لە ئاەمی هەەێم ی  عمیدی چاكسازی  ی . بەەێویبەەی ەشتی 5

ەۆشەیی ی ئاەمی ی.كاە لە  ٨ئەستێایی 
 ناییەرستی دیبێت .

 عقیدی چاكسازی ساڵ  2 بەەێویبەەی چاكسازی ٥

 
 5تاجێكە پێكهاتویی لە ئاەمی هەەێم ی 

ەۆشەیی ی ئاەمی ی.كاە لە  ٨ئەستێایی 
 ناییەرستی دیبێت .

ی.بەەێویبەەی  4
 چاكسازی

ئەستێایی  ٠تاجێكە پێكهاتویی لە ئاەمی هەەێم   مقدمی چاكسازی ساڵ2
 ەۆشەیی ی ئاەمی ی.كاە لە ناییەرستی دیبێت . ٨
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 :هێمای مەئمویەی چاكسازی بەم شێوییەی خورەییی دیبێت كە لەسەە شانی دردیناێت پایەیپلەی  .5
 هێمای پلەكان پلە پلەی چاكسازی  پایە لەی وەزیفیپ ت

مەئموری چاكسازی  ساڵ 4 پاسەیرنی چاكسازی ٠ 
 سێ 

 ی.كاەی تێدر بێت  ئاەمی ،یی ەۆشە ٨یەك ئەستێایی  ٧

چاكسازی مەئموری  ساڵ 4 پاسەیرنی چاكسازی 5 
 دوو

 ئاەمی ی.كاەی تێدر بێت  ،یی ەۆشە ٨دیی ئەستێایی  ٦

مەئموری چاكسازی  ساڵ 2 پاسەیرنی چاكسازی ٥
 یەك

 ئاەمی ی.كاەی تێدر بێت  ،یی ەۆشە ٨سێ ئەستێایی  2

سەرۆكی  ساڵ  2 پاسەیرنی چاكسازی 4
 مەئمورەكان

 . تاجێكە پێكهاتویی لە ئاەمی هەەێم 4

هێمڕڕڕای چڕڕڕایدێای چاكسڕڕڕازی بەم شڕڕڕێوییەی خڕڕڕورەییی دیبێڕڕڕت كە لەسڕڕڕەە یەخەی كڕڕڕارس  پڕڕڕایەیپڕڕڕلەی  .٥
  -هەیدییرساێت :

 هێمای پلەكان پلە پلەی چاكسازی  پایە پلەی وەزیفی ت

 ٨ 4چاودێری چاكسازی  ساڵ  4 پاسەیرنی چاكسازی ٠
 

یەك ئەستێایی هەشت ەۆشەیی ئاەمی ی.کاەی 
 دیبێت.تێدر بێت لە سەە یەخەی كارسەكەی 

دیی ئەستێایی هەشت ەۆشەیی ئاەمی ی.کاەی  ٧ ٥چاودێری چاكسازی  ساڵ 4 پاسەیرنی چاكسازی 5
 تێدر بێت لە سەە یەخەی كارسەكەی دیبێت.

سێ ئەستێایی هەشت ەۆشەیی ئاەمی ی.کاەی  ٦ 5چاودێری چاكسازی  ساڵ 4 پاسەیرنی چاكسازی ٥
 تێدر بێت لە سەە یەخەی كارسەكەی دیبێت.

تاجێك پێر هاتویی لە ئاەمی هەەێم لەسەە  2 ٠چاودێری چاكسازی  ساڵ  4 پاسەیرنی چاكسازی 4
 یەخەی كارس دردیناێت.

 

  -لەسەە قۆیی الی چەپ دردیناێت : زی بەم شێوییەی خورەییی دیبێت كەپلەی پایەی هێمای پاسەیرنی چاكسا .4
 

 هێمای پلەكان پلە پلەی چاكسازی  پایە پلەی وەزیفی ت
  ٠١  2پاسەوانی  ساڵ 5 پاسەیرنی چاكسازی ٠
لەسەە   ٧خەتێر بەەینگی سویە لەسەە شێویی  ٩ 4پاسەوانی  ساڵ  4 پاسەیرنی چاكسازی 5

 قۆیی الی چەپی  دردیناێت .
 ٧دیی خەت بەەینگی سویە لەسەە شێویی  ٨  ٥پاسەوانی  ساڵ  4 پاسەیرنی چاكسازی ٥

 لەسەە قۆیی الی چەپی دردیناێت .
 ٧سێ خەت بەەینگی سویە لەسەە شێویی  ٧ 5پاسەوانی  ساڵ  4 پاسەیرنی چاكسازی 4

 لەسەە قۆیی الی چەپی دردیناێت .
لە  ٧چورە خەت بەەینگی سویە لەسەە شێویی  ٦ ٠پاسەوانی  ساڵ  4 پاسەیرنی چاكسازی 2

 سەە قۆیی الی چەپی دردیناێت .
سەرۆکی  ساڵ 4 پاسەیرنی چاکسازی ٦

 پاسەوانان
  ٧ خەتێر بەەینگی سویە لەسەە شێویی 2

ەۆشەیی کە ئاەمی ی.کاەی تێدر  ٨ئەستێاییەکی 
 . بێت لەسەە قۆیی الی چەپی دردیناێت
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 : (6)ماددەی 
ی ە پلەیەكەیی بۆ پلەیەكی تا بەپێچایدێا ی مەئمویەیكان لپلە بەەزكادنەییی پاسەیرن ی

 یی دیكاێت .گەكان پەییكە لە نای چاكسازیفتكادن دیبێت  ەزه كاەیكانی پلە بەەزكادنەیی ی بەكەێ
 : (7)ماددەی 

بەەێویبەەریەتی ەشتی هەیدیستێت بە دربی كادنی پۆشاكی هایی ە لەسەەیتای مانگی نیسان ی 
بۆ سەەجەم كاەمەندرنی هێزی پۆشاكی زستانە لەسەەیتای مانگی تشای ی دیییمی هەموی سایێك 

 . ( ٥ )و  ( 5 )خشتەی هایپێچی ژماەی  ت ، بە پێی زرەه یهجێ كادن پاش ییەەات ی ەیزرمەندی  جێبە
 : (2)ماددەی 

جێ كادن ەرسپێاێ بۆ ئەنجامدرنی هەە هەە كاەمەندێكی هێزی جێبە  یە ی هەبەڕێویبەەی چاكسازی بۆ
 ئەەكێك لە هەە بەشێكی چاكسازی .

 : (2)ماددەی 
تی ەشتی چاكسازی  ەریە بە ڕێوه بە  لە  ت كە تایبەكی  یە ەێگای لێژنە  ی ئەم ەێ ماییە ، پێویستە لەبەپێ

 هێ اێت  پێدرچوینەیی بكاێت بە پلەیپایەكان . پێك ده
 : (01)ماددەی 

  پێویسڕتە (٠)  پاشڕكۆی ژمڕاەه لە  هایپێچڕە  تی كڕە اڵیڕە تی ەشڕتی چاكسڕازی كۆمە ەریە بە ڕێوه ئاڕمی بە
ە قۆیی شانی  سە ی لە  ی بێایە یه پێشە رب اێت لەكانی چاكسازی ی د ەمانگە م فە ەجە یبورساێت لە سە هە

 كان . ندیدرەه یوه زەا پە ن ده الیە جێكادن بۆ ناسی یان لە ندرنی هێزی جێبە موی كاەمە پی هە ەرست یچە
 : (00)ماددەی 

 لە دیرى دیەچوینى ئەم ڕێ ماییە کاە بە هیچ ڕێ ماییەکى پێشویتا ناکاێت.
 : (08)ماددەی 

 (. كوەدستان  یعیییقا )ەمی  فە بەجێ دیكاێت لە ەۆژی باڵیكادنەییی لە ەۆژنامەیئەم ەێ ماییە جێ
 

 

 
 
 

 كریم رشید حمە ڕێكەوت.د                                                         
 بەوەکالەتکارو کاروبارى کۆمەاڵیەتى  ریوەزیــــ                                                        
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 1119سایى  ( 1 )لە ەێ مایی  (  1  )پاشكۆی خشتەی ژماەی 
 

 پلە پۆست ز
  بەڕێویبەەی ەشتی چاكسازی كۆمەاڵیەتی 1
  یاەیدیدیەی بەڕێویبەەی ەشتی چاكسازی كۆمەاڵیەتی 1
  بەڕێویبەەی بەڕێویبەەریەتی چاكسازی 3
 دیییم سەەۆكی مەئموەیكان 4
 سێیەم سەەۆكی مەئموەیكان –چاكسازی سەەۆكی پاسەیرنانی 6
 پێ جەم مەئموەی یەكەم  –چایدێای چاكسازی یەكەم  5
 شەشەم مەئموەی دیییم  –چایدێای چاكسازی دیییم  -پاسەیرنی چاكسازی یەكەم  1
 حەیتەم مەئموەی سێ یەم  –چایدێای چاكسازی سێ یەم  -پاسەیرنی چاكسازی دیییم  2
 هەشتەم چایدێای چاكسازی چورەیم -یەم پاسەیرنی چاكسازی سێ  9
 نۆیەم پاسەیرنی چاكسازی چورەیم 11

 

 
 1119 سایى ( 1 )لە ەێ مایی  (  1  )پاشكۆی خشتەی ژماەی 

 ژنان -جل ی بەەەی هایی ەی هێزی جێبە جێكاە 
 

 ژ جۆەی كەل ی پەل ژماەیی ماییی بەكاەهێ انی بە ساڵ

 1 كارسى شين بە كەتافی ٠ ٠

 1 تەنوەی یان پانتۆیی نیلی تۆخ ٠ ٠

 3 پێاڵیی ەیشی كوەت ٠ ٠

 4 ك ەۆەییی نیلی جویتە ٠ ٠

 6 قەیتانی سەەشان بە ەینگی نیلی ی سپی ٠ ٠

 5 كاسكێت بە ەینگی نیلی تۆخ ٠ ٠

 1 بۆ پێشەییی كاسكێت (معدنی  )ئاەمی هەەێمی كوەدستان ٠ ٥

 2 ئاەمی ییزرەیتی كاە بۆسەە قۆیی ەرست ی چەپ 5 ٠
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 ژنان /جل ی بەەەی زستانەی هێزی جێبەجێكاە 
 

 ژ جۆەی كەل ی پەل ژماەیی ماییی بەكاەهێ انی بە ساڵ
 1 كارسى شين بە كەتافی 1 1
 1 تەنوەی یان پانتۆڵ نیلی تۆخ 1 1
 3 پێاڵیی ەیشی كوەت 1 1
 4 جویتەك ەۆەییی نيلى 1 1
 6 چاكێتی نیلی بە كەتافی 1 1
 5 پایتۆی نيلى تؤخ  1 1
 1 ئاەمى ییزرەیتی كاە بۆسەە قۆیی ەرست ی چەپ 1 1
 2 باەرنگێا بە ەینگی نیلی تۆخ 1 1

 

 
 1119سایى  ( 1 )ەێ مایی   لە ( 3  )پاشكۆی خشتەی ژماەی 

 پیایرن  -جل ی بەەەی هایی ەی هێزی جێ بە جێكاە 
 

 ژ جۆەی كەل ی پەل ژماەیی ماییی بەكاەهێ انی بە ساڵ
 1 كارسى شين بە كەتافی 1 1
 1 پانتۆڵ نیلی تۆخ 1 1
 3 پێاڵیی ەیشی كوەت 1 1
 4 جویتەك ەۆەییی نيلى 1 1
 6 قەیتانی سەەشان بە ەینگی نیلی ی سپی 1 1
 5 كاسكێت بە ەینگی نیلی تۆخ 1 1
 1 بۆ پێشەییی كاسكێت (معدنی  )ئاەمی هەەێمی كوەدستان 1 3
 2 بۆسەە قۆیی ەرست ی چەپئاەمى ییزرەیتی كاە  1 1
 9 قایشی نیلی تۆخ 1 1
 11 ینگی نیلیڕبە  (عبة عتاد ج )هەەبەی فیشەك  1 1
 11 بەدلەی كاەكادن ەینگی خاكی 1 1
 11 كاسكێتی سەە بە ەینگی نیلی 1 1
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 پیایرن /جل ی بەەەی زستانەی هێزی جێبەجێكاە 
 

 ژ پەل جۆەی كەل ی ژماەیی ماییی بەكاەهێ انی بە ساڵ
 1 كارسى شين بە كەتافی 1 1
 1 پانتۆڵ نیلی تۆخ 1 1
 3 پێاڵیی ەیشی كوەت 1 1
 4 جویتەك ەۆەییی نيلى 1 1
 6 چاكێتی نیلی بە كەتافی 1 1
 5 قەمصەیە یان پایتۆی نیلی تۆخ 1 1
 1 ئاەمى ییزرەیتی كاە بۆسەە قۆیی ەرست ی چەپ 1 1
 2 باەرنگێا بە ەینگی نیلی تۆخ 1 1
 9 بەدلەی كاەكادن ەینگی خاكی 1 1
 11 نیتاق بە ەینگی خاكی 1 1
 11 كاسكێتی سەە بە ەینگی نیلی 1 1

 
 

 تی اڵیە تی ەشتی چاكسازی كۆمە ەریە بە ڕێوه ئاڕمی بە ( 1 )  پاشكۆی ژماەه
 

 
 

 -كان :  م هێمای پلە ەجە سە / ( 1 )  ژماەه پاشكۆی

                        
  

 
 

  

ەۆشەیى کە ئاڕمى  2ئەستێای لەسەە یێ ە  ئاڕمى حکومەتى هەەێمى کوەدستان
 ییزرەیتى کاەى بەسەەییییە
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 ى . بەڕێویبەەى ەشتى  بەەێویبەەى ەشتى              

 حكومەتی ئاڕمی لە پێكهاتویی كە تاجێك
 شیا دیی لەەەڵ كوەدستان هەەێمی

 ەۆشەیی 2 یێ ەی لەسەە یئەستێاییەك
 بێت بەسەەییی كاەی ییزرەیتی ئاەمی كە

 .سەەییی لە هاتوی یی ەی ییك شان لەسەە
 

 حكومەتی ئاڕمی لە پێكهاتویی كە تاجێك
 ئەستێای  سێ لەەەڵ كوەدستان هەەێمی

 ئاڕمی كە ەۆشەیی 2   یێ ەی لەسەە
 لەسەە بێت بەسەەییی كاەی ییزرەیتی

 .سەەییی لە هاتوی یی ەی ییك شان
 

 بەڕێویبەەى چاکسازى
 

 ى.بەڕێویبەەى چاکسازى
 

 سەەۆکى مەئموەرن
 

 ئاڕمی لە پێكهاتویی كە تاجێك
 لەەەڵ كوەدستان هەەێمی حكومەتی

 2 یێ ەی لەسەە ئەستێای دیی
 كاەی ییزرەیتی ئاڕمی كە ەۆشەیی

 ییك شان لەسەە بێت بەسەەییی
 سەەییی لە هاتوی یی ەی

 

 ئاڕمی لە پێكهاتویی كە تاجێك
 كوەدستان هەەێمی حكومەتی

 لەسەە ئەستێای یەک لەەەڵ
 ئاڕمی كە ەۆشەیی 2 یێ ەی

 بێت بەسەەییی كاەی ییزرەیتی
 لە هاتوی یی ەی ییك شان لەسەە

 .سەەییی
 

 ئاڕمی لە پێكهاتویی كە تاجێك
لەسەە  كوەدستان هەەێمی حكومەتی

 .سەەییی لە هاتوی یی ەی ییك
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 مەئموەى یەکەم
 

 مەئموەى دیییم
 

 مەئموەى سێیەم
 

 یێڕ ەی لەسڕەە ئەستێای  سێ
 ئڕڕڕڕڕڕڕاڕمی كە ەۆشڕڕڕڕڕڕڕەیی 2

 بەسڕڕەەییی كڕڕاەی ییزرەیتڕڕی
 یی ەی ییك شان لەسەە بێت

 .سەەییی لە هاتوی

 2 یێ ەی لەسەە ئەستێای دیی
 ییزرەیتی ئاڕمی كە ەۆشەیی

 لەسەە بێت بەسەەییی كاەی
 لە هاتوی یی ەی ییك شان

 .سەەییی
 

 2 یێ ەی لەسەە ئەستێای یەک
 ییزرەیتی ئاڕمی كە ەۆشەیی

 لەسەە بێت بەسەەییی كاەی
 لە هاتوی یی ەی ییك شان

 .سەەییی
 

 یەك /چاكسازی چایدێای

 

 دیی /چاكسازی چایدێای
 

 ئاڕمی لە پێكهاتویی كە تاجێك
 لە كوەدستان هەەێمی حكومەتی

 ڕیش ەینگی بە تەختێك نای
 كارس یان چاكەت یەخەی لەسەە

 ەۆشەیی 2 یێ ەی لەسەە ئەستێای  سێ
 بەسەەییی كاەی ییزرەیتی ئاڕمی كە

 ڕیش ەینگی بە تەختێك نای لە بێت
 كارس یان چاكەت یەخەی لەسەە

 



 

 72/6/7212 732)العدد(  ذمارة 12

 

 

        

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سێ /چاكسازی چایدێای

 
 چورە /چاكسازی چایدێای

 

 كە ەۆشەیی 2 یێ ەی لەسەە ئەستێای دیی
 نای لە بێت بەسەەییی كاەی ییزرەیتی ئاڕمی

 یەخەی لەسەە ڕیش ەینگی بە تەختێك
 كارس یان چاكەت

 

 كە ەۆشەیی 2 یێ ەی لەسەە ئەستێای یەک
 نای لە بێت بەسەەییی كاەی ییزرەیتی ئاڕمی

 یەخەی لەسەە ڕیش ەینگی بە تەختێك
 كارس یان چاكەت

 

ةش  و ةنطى رِبة رِ ٧لةسةر ويَنةى ذمارة  ضوار هيَلَ
كة ئارِمى  طؤشةيى ٨ئةستيَرة لةسةر ويَنةى يةك 

ناوةندى لةسةر  لة وةزارةتى كارى بةسةرةوة بيَت
وةك ويَنةى سةرةوة. استى رِقؤلَ

سةرؤكى ثاسةوانانى ضاكسازى 

ةش  و ةنطى رِبة رِ ٧لةسةر ويَنةى ذمارة  ضوار هيَلَ
كة ئارِمى  طؤشةيى ٨ئةستيَرة لةسةر ويَنةى يةك 

ناوةندى لةسةر  لة وةزارةتى كارى بةسةرةوة بيَت
وةك ويَنةى سةرةوة. استى رِقؤلَ

سةرؤكى ثاسةوانانى ضاكسازى 

 

 بە 1 ژماەی یێ ەی لەسەە هێڵ چورە
 لەسەە ئەستێای یەك ی ڕیش ڕینگی
 ییزرەیتی ئاڕمی كە ەۆشەیی 2 یێ ەی
 لەسەە ناییندی لە بێت بەسەەییی كاەی
 .سەەییی یێ ەی ییك ڕرست قۆیی

 سەەۆکى پاسەیرنانى چاکسازى

 

 ژماەی یێ ەی لەسەە هێڵ چورە
 قۆیی لەسەە  ڕیش ڕینگی بە 1

 .سەەییی یێ ەی ییك ڕرست

 1/رنى چاکسازىپاسەی
 

 

 1 ژماەی یێ ەی لەسەە هێڵ سێ
 قۆیی لەسەە ڕیش ڕینگی بە

 .سەەییی یێ ەی ییك ڕرست
 

 2/رنى چاکسازىپاسەی

 ڕینگی بە 1 ژماەی یێ ەی لەسەە هێڵ دیی 
 یێ ەی ییك ڕرست قۆیی لەسەە ڕیش

 .سەەییی

 3/رنى چاکسازىپاسەی

 

 بە 1 ژماەی یێ ەی لەسەە هێڵ یەک
 ڕرست قۆیی لەسەە ڕیش ڕینگی

 .سەەییی یێ ەی ییك

 5/رنى چاکسازىپاسەی 4/رنى چاکسازىپاسەی
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 وەزارەتى ناوخۆ
 06/5/8102لە  2231ژمارە: 

 

 مەبەست بە ی 1119 سایی ی5 ژماەی نایخۆ ییزرەیتی یاسای لە دەریی پێمان دیسەاڵتەی ئەی بەپێی
 پلە کادنی سیستەماتیك بە ی ئەلیکاۆنی حکومەتی پیادیکادنی بەەیی هەنگاینان زیاتا

 بۆ پێشکەیتوی ی زرنستی شێوییەکی بە  نایخۆ ئاسایشی هێزیکانی ئەفسەەرنی بەەزکادنەییی
 لەبەە ی  کوەدستان هەەێمی هایاڵتیانی خزمەتکادنی بۆ شاەیزر ی تورنا بە ئەفسەەی پێگەیاندنی
  -: خورەییی شێوییەی بەم بەیانە ئەم دیەچورندنی بە بگیاەماندر ەشتی بەەژیییندی

 

 8102 ساڵی ی(5) ژمارە بەیانی
 ئەفسەرانی بەرزکردنەوەی پلە  تاقیکردنەوەی کردنی ئەلیکترۆنی بە تایبەت

 ناوخۆ وەزارەتی بە سەر ناوخۆ ئاسایشی هێزەکانی 
 

  :(0) ماددەی
 پلڕڕە بەمەبەسڕڕتی نڕڕایخۆ ئاسایشڕڕی هێزیکڕڕانی ئەفسڕڕەەرنی تڕڕاقیکادنەییی کادنڕڕی بەئەلیکتاۆنڕڕی 

 .1111 سایی ی12 ژماەی نایخۆ ئاسایشی هێزیکانی شی یخانەنی خزمەت یاسای بەپێی بەەزکادنەیییان
  :(8) ماددەی

 ی نڕڕایخۆ ییزرەیتڕڕی دیڕڕورنی ەشڕڕتی بەەێڕڕویبەەی بەسڕڕەەۆکایەتی بڕڕااڵ ژنەیەکڕڕیپێکهێ ڕڕانی لی -1
 دیڕاەی بڕۆ (سڕلێمانی ی هەیلێا) پاەێزەای هەەدیی لە پۆلیس کۆلێژی هەەدیی  ڕرەارنی ئەندرمیەتی

 پلەبەەزکادنەیی بۆ شیاندنیان ئەفسەەی تورنای بەەزکادنەییی بۆ پێویستن کە بابەتانەی ئەی کادنی
 بابەتەکانی هەیسەنگاندنی بۆ کۆدیبێتەیی جاەێك مانگ (5) هەە سەەییی ی(1) بگەە ژنەیلی -1

 بابەتەکان. کادنی کەم یان زیادکادنی ی تاقیکادنەییکە
  :(3) ماددەی

 لە هاتویچۆ لەبەەێویبەەریەتیەکانی ئەلیکتاۆنی تاقیکادنەییی سیستەمێکی درمەزەرندنی -1
 مۆیەتی تیۆەی تاقیکادنەییی سیستەمی لە ییەەاتن بەسوید کوەدستان هەەێمی پاەێزەاکانی

 . شوفێای
 یعەەیبی کوەدی زمانی هەەدیی بە ئەفسەەرن پلەبەەزکادنەییی تاقیکادنەییی پاسیاەیکانی -1

 (.رختیاەرت )هەیبژرەدن شێورزی بەدیبێت 
 ی (سلێمانی ی هەیلێا)پۆلیس  کۆلێژی بایی هەەدیی بەەێویبەەی لە الییکی ژنەیەکیلی پێکهێ انی -3

 پێدرچوینەیی ی درنان مەبەستی بە بن ماستەە یان دکتۆەر بگیرنامەی هەیگای کە ئەفسەە سێ
 . ژنەلی سەەۆکی دیبێتە پلە بە ئەفسەە بەەزتاین ی تاقیکادنەیی بەەپاسیاەیکانی

 پاسیاەیکانی هەیسەنگاندنی بۆ کۆدیبێتەیی جاەێك مانگ (5) هەە سەەییی ی(3) باەە لیژنەی -4
 بااڵ ژنەیلی بۆ بەەزکادنەییی ی پاسیاەیکان کادنی کەم یان زیادکادنی ی تاقیکادنەییکە

 . پەسەندکادنی بەمەبەستی
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 لەماییی  بدرتەیی پاسیاە (61) ییاڵمی دیبێت ئەفسەە بەەزکادنەیی پلە هەەتاقیکادنەیییەکی بۆ -6
 .دیبێت نمای (1) لەسەە پاسیاەێك هەە ی کاتژمێادر یەك

 بەشێورزێکی تاقیکادنەییکان ئەنجامدرنی شوێ ی لەهەمان تاقیکادنەییکان ئەنجامی دیەچوینی -5
 بڕڕڕۆ دینێادەێڕڕڕت یدیرتڕڕڕا باڵیدیکڕڕڕاێتەیی تڕڕڕایبەت شاشڕڕڕەیەکی لەسڕڕڕەە دیبێڕڕڕت  ئەلیکتاۆنڕڕڕی

 . ییزرەیت دیورنی لە نایخۆ ئاسایشی هێزیکانی بەەێویبەەریەتی
 حایەتی لە (سێیەم خولی/دیییم خولی /یەکەم خولی) دیبێت خولی(3)تاقیکادنەییکە  -1

 .ڕۆژی ( 6 ) خولەکان نێورن یرتە دیرتا  خولی دیچێتە ڕۆژ ( 6 ) دیری ئەفسەە دیەنەچوینی
 بۆ دردیناێت سەەنەکەیتوی بە ئەیر دیەنەچێت تاقیکادنەیی خولی  (3)لەهەە ئەفسەە ئەەەە -2

 .دیردیکەیێت بەەزکادنەییی پلە مانگ شەش (5) ماییی
  :(8) ماددەی
 ئەفسەەرن ییەەات ی سوید مەبەستی بە نایخۆ ییزرەیتی سایتی سەە دیخاێتە پاسیاەیکان ەشت

 . پاسیاەرنە ملە
  :(5) ماددەی 

 . بەیانە ئەم دیەچوینی دیری ناکاێت دیکە نویساریێکی ی بەیان ی فەەمان ی ەێ مایی هیچ بە کاە
  :(6) ماددەی

ەۆژنڕڕڕامەى       لە ی دیکاێڕڕڕت جێبەجڕڕڕێ ەییڕڕڕڕ(دیییم کڕڕڕانوینی) درهڕڕڕاتویی خشڕڕڕتەی لە بەیڕڕڕانە ئەم 
 .دیکاێتەیی باڵی )کوەدستان ییقایعی(

 
 
 

 سنجاری کریم                                                          
 ناوخۆ وەزیری                                                          
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 وەزارەتى ناوخۆ
 08/6/8102لە  01338ژمارە: 

 

 ی(5) ژماەی نایخۆ ییزرەیتی یاسای لە (1) باەە (3) یدماد لە دەریی پێمان دیسەاڵتەی ئەی یپێبە
 بەمەبەستی، ی  هەمورەكاری 1114 سایی (25)ژماەی فیدڕرڵ هاتویچۆی یاسای ی 1119 سایی

 ەیزرمەندی ی 13/3/1119 لە (1611)ژماەی ییزیارن ئەنجویمەنی سەەۆكایەتی بگیاەی جێبەجێكادنی
 فاۆشت ی بە تایبەت 11/6/1119 لە (1292) ژماەی نویسارییان بە ییزیارن ئەنجویمەنی سەەۆكایەتی

 -:خورەییی بەیانەی ئەم دیەچویرندنی بە بگیاەماندر ەشتی بەەژیییندی لەبەە ی نایابەكان ژماەی
 

 8102 ساڵی ی(6) ژمارە بەیانی

 ریوسنو ئۆتۆمبێلەكانی جۆرەكانی گشت بە( ةحلبج_العراق) شارستانی تابلۆی پێدانی و تۆماركردن بەیانی
  ئاشكرا كردنی زیاد رێگەی لە نایابەكان ژمارە فرۆشتنی و هەڵەبجە پارێزگای

 
 :(0ماددەى )
 هاتویچۆی یاسای بەپێی شوفێای مۆیەتی ی تۆماەكادن ی (حلبجة _ رلعارق) تابلۆی كادنی تەەخان
 .كاری هەمورە 1114 سایی (25) ژماەی فیدڕرل

 هاتویچۆی بەەێویبەەریەتی لە شوفێای مۆیەتی دیەكادنی ی ئامێا ی ئۆتۆمبێل تۆماەكادنی -1
 . ەێ ماییەكان ی یاسا پێی بە هەیەبجە پاەێزەای

 سایی (25)ژماەی هاتویچۆی یاسای بەپێی عێارق اڵتییهای نایی بە یئامێا لێئۆتۆمب تۆماەكادنی -1
1114 . 

 پاەێزەڕڕای بڕڕۆ كوەدسڕڕتان هەەێمڕڕی پاەێزەاكڕڕانی لە تۆمڕڕاەكاری ئڕڕامێای ی ئۆتۆمبێڕڕل ەورسڕڕت ەییی -3
 . ەێ ماییەكان بەپێی خایینەكەی دریری لەسەە هەیەبجە

 .  سەەیتاكان ی مەنەفست بەپێی هەەێم یكات ژماەی ئۆتۆمبێلی تۆماەكادنی -4
 پێویسڕڕڕتی ( نەفەەی 46 تڕڕڕا 2 ی كەسڕڕڕی1 ، نەفەەی 6 تەكسڕڕڕی)  كڕڕڕاێ ئۆتڕڕڕۆمبێلی ەورسڕڕڕت ەیی -6

 درنڕاریی پڕالنەی ئەی بەپێی دیبێت هەیەبجە پاەێزەای ەورست ەییی بەەێویبەەریەتی بەڕیزرمەندی
 . پاەێزەاكە پێدرییستی بۆ

 سڕڕەەییی ی(3) خڕڕایی تۆمڕڕاەكارین 1113 سڕڕایی (5)ژمڕڕاەی باڵینڕڕامەی بەپێڕڕی كە ئۆتڕڕۆمبێالنەی ئەی -5
 .  نایگاێتەیی

 ی(1)خایی ەێ مایی تۆماەكارین 1111 سایی ی(1)ژماەی ەێ مایی بەپێی كە ئۆتۆمبێالنەی ئەی -1
 پاەێزەای ەییس و نیشتەجێی ئەیرنەی بۆ تەنیا ناكاێت بۆ ەورست ەیییان ی ناەاێتەیی سەەییی

 .  بوین  نیشتەجێ پشتگیای بەپێی هەیەبجەن
 تۆماەكادنی ئەفسەەی بە دیدرت دیسەاڵت فەەمان بە هەەێم هاتویچۆی ەشتی بەەێویبەەی -2

 یاسای لە (11) بگەەی یەكەم بەشی بەپێی شوفێای مۆیەتی پێدرنی هەەییها یی ئامێا ی ئۆتۆمبێل
 .1114 سایی (25) ژماەی هاتویچۆی
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 ی جۆەیكانیەیی بەەشت ئۆتۆمبێل تابلۆی ی تۆماەكادن پێدرییستی ەشت كادنی دربین -9
 . نایخۆی ییزرەیتی لەالیەن شوفێای مۆیەتی دیەچورندنی پێدرییستی

 لە ئەییی ییكو هەیەبجە پاەێزەاى هاتویچۆی بەەێویبەەریەتی لە نەەیهو بەشی كاەركادنی -11
 . هاتویی بەەێویبەەریەتییەكە ەێكخست ی پەیكەەی

 :(8ماددەى )
 ئەنجویمەنی سەەۆكایەتی ەیزرمەندی بەپێی ئاشكار زیادكادنی ەێگای بە نایابەكان ژماەی فاۆشت ی
 11/6/1119 لە (1292) ژماەی نویسارییان بە ییزیارن

 خشتەی یپێ بە ئاشكار زیادكادنی ەێگای لە (11111 تاكو 1)ژماەی لە نایابەكان ژماەی كادنی تەەخان -1
 زیادكادنی پێكادنی دیست دیستپێكی ییكو تابلۆكان ناخی كادنی دیاەی بە تایبەت هایپێچی

 ئاشكار.
 بەڕێویبەەی ، هەیەبجە پاەێزەاەی بەسەەۆكایەتی ) ئاشكار زیادكادنی بە فاۆشتن لیژنەی -1

 ی نایخۆ ییزرەیتی ی هەیەبجە ەەنجی ەی بەڕێویبەەی ، ەشتی هاتویچۆی ، هەیەبجە هاتویچۆی
 (. چایدێا ییكو ەشتی دریركاەی نوێ ەەی

 خەماڵندن لیژنەیەكی دیكات  پێ دیست سەەییی بەەییی ییی(11111) لە كە نایابەكانی ژماەی -3
 نوێ ەەرنی ئەندرمیەتی ی هەیەبجە ناییندی قائمقامی بەسەەۆكایەتی) پێكدیهێ دەێت

 (چایدێا ییكو ەشتی دریركاەی ی هەیەبجە هاتویچۆی بەڕێویبەەریەتی ی هەیەبجە ەەنجی ەی.ب
 دیكاێن نیشان دیست دیكاێن ئەژماە نایاب بە كە ژماەرنەی ئەی لیژنەیی ئەم ەێگای لە

 لیژنەی لەالیەن فاۆشت ی ی ئاشكار زیادكادنی پێكادنی دیست دیستپێكی ییكو بەناخەكانیانەیی
 . سەەییی ی1/بگەە

 . بكاێت پەسەند نایخۆ ییزیای لەالیەن نایابەكان تابلۆ فاۆشت ی ی خەماڵندن بگیاەی دیبێت -4
 :(3ماددەى )
 سەە دیخاێتە هاتویی بەیانە ئەم دیییمی ماددیی لە كە نایابانەی ژماەی ئەی كادنی تەەخان درهاتی

 %(21)ەێژیی بە خەەجكادنی مەبەستی بە هەیەبجە پاەێزەای بە تایبەت یەكێكیان بانكی حسابی دیی
 بەبەڕێویبەەریەتی تایبەت تا حسابیەكە ژماەی ی هەیەبجە پاەێزەای كادنەییی ئاییدرن ی بۆپاۆژیكان
 هەیەبجە پاەێزەای هاتویچۆی بەەێویبەەریەتی پەەیپێدرنی بۆ %(11) ەێژیی بە هەیەبجە هاتویچۆی

 . دیكاێت خەەج نایخۆ ییزیای یفەەمان بە حسابەكە هەەدیی ی

 :(8ماددەى )
 پێدیكاێت. كاەی (كوەدستان ییقایعی) ەۆژنامەی لە باڵیكادنەییی ەۆژی لە بەیانە ئەم

 

 سنجاری كریم                                                                        
 ناوخۆ وەزیری                                                                        
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 8102(ى ساڵى 6خشتەى بەیانى ژمارە )
 خشتەى نرخى تەرخانکردنى ژمارەى تابلۆ نایابەکانى پارێزگاى هەڵەبجە

 

 )نووسین(بڕى نرخ بۆ یەک ژمارە  بڕى نرخ بۆ یەک ژمارە)دینار( ژمارەى تابلۆ ژ

 یەک ملیاە دی اە 101110111،111 1 1
 شەش سەد ملیۆن دی اە 511،111،111 1-9 1
 سێ سەد ملیۆن دی اە 311،111،111 11-99 3
 دیی سەد ملیۆن دی اە 111،111،111 999 - 111 4
 سەد ی هەشتا ملیۆن دی اە 1210111،111 1111 6
 شەش سەد ملیۆن دی اە 511،111،111 1922 5

 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ندروستی تی ته زاره وه
 ییزرەیتی یاسای لە ( دیییم بگەەی /شەشەم ماددیی) لە پێماندەریی دیسەاڵتەی ئەی بەپێی

 -بە: بایاەماندر ، یی 1111 سایی ی (16) ژماەی تەندەیستی

 
 

 8102(ی ساڵی 02بـەیانى)
 

 ەشڕڕڕتی بەڕێڕڕڕویبەەریەتی بە سڕڕڕەە (  مەمڕڕڕك نەخۆشڕڕڕیەكانی بڕڕڕۆ ڕرنڕڕڕیە سڕڕڕەنتەەی ) كڕڕڕادنەییی -
 . ڕرپەڕین تەندەیستی

 .2/6/1119ێكەیتی ەچوینی ڕ ده ڕیژی  لە دیكاێت  جێبەجێ بەیانە ئەم -
 

 

 
 كریم رشید حمە ڕێكەوت.د                                                         

 تەندروستی ریوەزیــــ                                                        
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 باسم الشعب
 العراق -برلمان كوردستان 

 6: القرار رقم 
 82/5/8102: القرار تأريخ 

 
 القرار

 

مڕن  (5 ی 6 )یرلب ڕد  ،لمعڕدل  1991لسڕ ة  (1)من رلقڕانون ەقڕم  (65)من رلمادة (1)رست ادَر ألحكام رلفقاة 
رلعڕارق   بجلسڕتە  –قڕاە بالمڕان كوەدسڕتان  ، 1119لس ة  (1)من رلقانون ەقم  (4)من رلمادة  (ریالا )فقاة 

 : مايلي 12/6/1119رلم عقدة بتاەيخ 

 : أوال
 رلعارق . –ەئيساا القليم كوەدستان  (ن ردەيس مصطفى رلباەزرنينيچياڤا)رنتخاب رلسيد 

 :ثانيا
 . (یقائع كوەدستان )یي شا في رلجايدة رلاسمية  12/6/1119يعتبا هذر رلقارە نافذرا من تاەيخ 

 

 

 

 

 

 اال فريد ابراهيمڤد.                                             
 العراق –رئيس برلمان كوردستان                                               
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 باسم الشعب
 العراق -برلمان كوردستان 

 7: القرار رقم 
 00/6/8102: القرار تأريخ 

 
 

 القرار
 

 ڕ كوەدستان بالمان قاە رلمعدل،1991 لس ە (1) ەقم رلقانون من (65) رلمادی من (3) رلفقای لحكم رست ادرا 
 :مایلی 11/5/1119 بتاەیخ رلم عقدی بجلستە رلعارق،

  :أوال
 .رلعارق ڕ كوەدستان رقلیم ی یزەر لمجلس ەئیساا  (رلباەزرنی فیمصط مسعود مسایە) رلسید تسمیە

 : یاانث

 .(كوەدستان یقائع) رلاسڕمیە رلجایدیفي  یی شڕا 11/5/1119 تاەیخ من را نافذ رلقارە رهذ یعتبا

 

 

 

 

 اال فريد ابراهيمڤد.                                       
 العراق –رئيس برلمان كوردستان                                               

 


