




 

 11/8/3232 352( العدد) ذمارة  1  

 سەرۆکایەتى ئەنجومەنى وەزیران 
 ٩4/٧/٩٢٩٢لە  9944: ی  ژماره

 
 بڕیار

 ٩٢٩٢ی ساڵی (٩4)ژمارە 
 

 -ی ك ێدساتا  امەجی ویزیراجای هەێم الە یاساا  ئەجوا  (هەشاتە )مااددی  ئەحکامى پشتبەست بە 
و  (2)لە ماااددی   (ە سااێ )بااەیە   و لەبەێ ێۆشاایایى،    هەماا اێكراو2991سااا ی   (3)راق ژماااێی اعێاا

یاسا  چاكساز  لە ما وچە و دیێماا ە و بەیشا   و ئ  ت ازااەكاا  و یاجەجشا یی لە لە  (٨)ماددیى لە
ى لە یاساا (2٨)مااددی  ک ى  حاپشتبەسات بە و ، 1212  سا ی (1)راق ژماێی اعێ -ی ك ێدستا  اهەێم 

سەێ پێشی اێى ویزاێیاى داێایاى و لە ى هەم اێکراو ، و122٢ى سا ى (1٢)یەکگرا و ژماێی  یاجەجش یى
لە  (33)ژماااێی یزیاارا  ئەجواا مەجی و ئاسااایى ئاااب وێى ، و لەبەێ شۆشاایایى کسج وسااى کسباا وجەویى

 : ەجى ویزیرا  بەیاێى دا بەمجو ، ئە1212 / ٢ /21شمكەوای  
 

 

 .(پەیەیوى جاویسیى بس سیدوقى یاجەجش یى فەێماجبەێاجى هەێم ى ک ێدستا  )پەسەجدکردجى  -4
 .سەێجە  ویزاێیت و الیەجە پەی یجدیداێیکا  ئە  بەیاێی جێبەجێ دیکە    -1
 
 
 
 

 مەسرور بارزانی                                                                           
 سەرۆكی ئەنجومەنی وەزیران                                                                            
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 سەرۆکایەتى ئەنجومەنى وەزیران 
 ٩4/٧/٩٢٩٢لە  9944: ی  ژماره

لە یاساا  چاكسااز  لە ما وچە و دیێماا ە و  (21)لە مااددی   (چا اێی )پشتبەست بە ح ك ی باەیە  
، و 1212  ساا ی (1)راق ژمااێی اعێا -ی ك ێدساتا  ابەیش   و ئ  ت ازااەكاا  و یاجەجشا یی لە هەێم ا

راق ژمااێی اعێا -ی ك ێدستا  امەجی ویزیراجی هەێم لە یاسا  ئەجو  (هەشتە )ماددی   لە (3)بەیە  
لە  (33)  هەماا اێكراو، ئەجواا مەجی ویزیاارا  لە كسباا وجەوی  ئاسااایی یااس  ژماااێی 2991  سااا ی (3)

 :، ئە  پەیەیوی  دیێكرد1212 / ٢ /21شمكەوای  
 

 ٩٢٩٢ی ساڵی (٩)پەیڕەوی ژمارە 
 پەیڕەوی دیاریكردنی مەرجەكانی دامەزراندن لە پلەی بااڵ

 عێراق -ی كوردستان ـلە هەرێم
 

 (:4)ماددەی 
  یشتە  پەیەیوكراو  ما وچە لە هەێم ای (ب)یا   (أ)ئەو كەسە  دادیمەزێمت لە پلە  بااڵ  :یەكەم

راق، یا  بەو پالجە دادیمەزێمت، یا  ما وچە و دیێماا ە  ئەو پاالجە  باس یەێ  اعێ -ك ێدستا  
دیكرمت، سەێباێ  هەب وجی مەێجە یشات  ەكاجی دامەزێاجاد  لە ویزیا ە  یشات  دا، پێ یساتە 

 :ە  ی اێیوی  لێ بێتە د ئە  مەێجاج
 .هەب وجی پلە  ویزی ی چسڵ لە م الك بس دامەزێاجد  -أ

بەالجی كە  هە گر  بەواجامە  زاجكسیی بەێایی بێت، شاێیزایی و لێهااا ویی لە با اێ  پسایسشیی  -ب
ی دادیمەزێماات هەبێاات، و بااس ئە  مەبەسااتەا بە گەجااامە  شاسااتێیدێاو  ائەو ویزیاا ەیە  لێاا

 .اجدجی هاایەد  ئە  مەێجە پێشكەا بە الیەجی پەی یجدیداێ بكاتپێ یست بس سەل 
بە ااااواجی ئااابەووبەێ یااا  ج یااایەت حاا ك  جەدێابێاات و لە ماااوی  یسمەاكردج اادا دیسااتیاك ی و  - 

 .لێهاا ویی سەل ێیدێابێت
بەشداێ  لەو ااواجاجە جەكردبێت كە شژم ی بەعس جەیشە  بس كێشا بێات یاا  ئەجواامی دابێات لە  -د

 .ێراقداع
بس دامەزێاجد  لە ویزی ە  بەشم یبەێ  یشتی و ئەواجە  بەو پلەیە  و ئەواجەشی كە ما وچە و  :دووەم

دیێما ە  ئەو پلەیە ویێدییر ، لە دوا  بەدیستهێیاجی بەواجامە  ئاماژیپێكراو دیبێت یسمەاای 
ە  دوو ساڵ لەو ماوییە كەمدیكرمتەوی بس ئەواجە  بەواجاام (1)كەمتار جەبێت، و  (دی ساڵ  22)لە 

چ اێ ساا    باس ئەواجە  بەواجاامە  دكتاسێا یاا   (3)ماستەێ یا  هاوااكەیا  بەدیستهێیاوی، و 
هاوااكەیاااا  بەدیساااتهێیاوی، و كەمتااااری  مااااوی  ی میاااد  باااس ویێیرایااای هەێیەك لەو دوو 

 . بەواجامەیە بە ماوی  شاژی دادیجرمت بس مەبەستەكاجی ئە  پەیەیوی
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 (:٩)ماددەی 
باااااڵ بە فەێمااااجی هەێم  اااای دادیمەزێمااات دوا  پاااااڵوایی لەالیە  ساااەێۆكی یااااوی  پااالە  :یەكەم

یوی یاا  هەێ الیەجێكای اایبەا ەجاد  دیاكە -عێاراق -ئەجو مەجی ویزیراجی هەێم ی ك ێدساتا  
 . بەپێی ح ك ەكاجی یاسا بەێكاێیكا 

ێی ەكاجی دامەزێاجااد  لە ویزی ەكاااجی بەشماا یبەێ  یشااتی و سااەێوار لە دامەزێاوی دیساات و :دووەم
 .هەێم  شادیی رمت مەیەێ اەجها لەو كااە  پلە  چسڵ هەبێت

 (:3)ماددەی 
 :ح ك ەكاجی ئە  پەیەیوی پ ادی جاكرمت لەسەێ ئەماجە  ی اێیوی

سااەباێیت بەو یاااوی  پاالە بااڵیاااجە  كە شمكاااێ و مەێجەكاااجی دامەزێاجاادج ا  لە یاسااا بەێكاااێی  - أ
 .  عێاراق دیاێ  كراو  -اایبەاەكا  لە هەێم ی ك ێدستا  

ئەواجە  شاسااایێردێاو  بە یسمەاااای یشاااتی کە لە شمی اااایی ئاسااااجکاێیی جێبەجێکردجااای ئە   - ب
یەوی دیستی شاا  دیکارم  باس مەبەساتەکاجی ئە  -ێىپەیەیوی لەالیە  ویزاێیای داێایی و ئاب و

 .پەیەیوی
 (:9)ماددەی 

 .پێ یستە ئەجو مەجی ویزیرا  و الیەجە پەی یجدیداێیكا  ح ك ەكاجی ئە  پەیەیوی جێبەجێ بكە 
 (:4)ماددەی 

 .ویزاێیای داێایی و ئاب وێ  شمی ایی پێ یست بس ئاساجكاێیی جێبەجێكردجی ئە  پەیەیوی دیێدیكات
 (:٩)ەی مادد

لە شمكەوااای بكوكااردجەوی  لە شۆژجااامە  فەێماای  ساای شۆژ (32)اێیەشباا وجی ئە  پەیااەیوی لە دوا  
 .دیكەومتە ب اێ  جێبەجێكردجەوی (ویقایعی ك ێدستا )

 
 مەسرور بارزانی                                                                            

 سەرۆكی ئەنجومەنی وەزیران                                                                            

 
 هۆكارەكانی دەرچوواندنی ئەم پەیڕەوە

عێاااراق،  -بە مەبەسااتی دیاااێیكردجی مەێجەكاااجی دامەزێاجاادجی پاالە بااڵكااا  لە هەێم ااای ك ێدسااتا  
دامەزێاجاد  لە ویزیا ە  یشات  دا، بە شیچااوكردجی بەواجاامە و سەێباێ  ب وجی مەێجە یشات  ەكاجی 

 پسیسش  و سااڵجی یسمەت و شاێیزایی و لێهاا ویی، ئە  پەیەیوی دیێچ ومیدێا
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 سەرۆکایەتى ئەنجومەنى وەزیران 
 ٩4/٧/٩٢٩٢لە  9949: ی  ژماره  

  122٢سااا ی   (1٢)لە یاسااا  یاجەجشاا یی یەكگرااا و ژماااێی  (2٨)پشتبەساات بە حاا ك ی ماااددی  
 (٨)و مااددی   (2)لە مااددی   (سێ ە )عێاراق، و بەیە  -هەم اێكراو كاێپێكراو لە هەێم ی ك ێدستا 

لە یاسااا  چاكساااز  لە ماا وچە و دیێمااا ە و بەیشاا   و ئ  ت ازااەكااا  و یاجەجشاا یی لە هەێم ااای 
لە  (هەشاتە )اددی  لە ما (ساێ ە )، و پشتبەسات بە باەیە  1212  سا ی (1) عێاراق ژماێی -ك ێدستا 

  هەما اێكراو، ئەجوا مەجی ویزیارا  لە 2991  ساا ی (3)یاسا  ئەجو مەجی ویزیراجی هەێما  ژمااێی 
، و لەسەێ پێشای اێ  ویزاێیاای داێایای و 21/٢/1212لە شمكەوای  (33) كسب وجەوی  ئاسایی یس  ژماێی 

 :ئاب وێ ، ئە  پەیەیوی جاویسیە  دیێكرد
 ٩٢٩٢ ی ساڵی(٧)پەیڕەوی ژمارە 

 عێراق -پەیڕەوی ناوخۆی سندوقی خانەنشینیی فەرمانبەرانی هەرێمـی كوردستان 
 

 بەشی یەكەم
 پێناسەی زاراوەكان

 (:4)ماددەی 
مەبەساات لە ئە  وشااە و دیسااتەواژاجە  یاا اێیوی لە هەێ شاا میێكی ئە  پەیااەیویدا هااااب  ماجاكاااجی 

 :بەێامبەێیاجە بس مەبەستەكاجی ئە  پەیەیوی
 .عێراق -هەێم ی ك ێدستا   :هەرێم: یەكەم
 .ویزاێیای داێایی و ئاب وێ  :وەزارەت: دووەم
 .داێایی و ئاب وێ ویزیر   :وەزیر: سێیەم
 .بەشم یبەێایەای یشتی یاجەجش یی :بەڕێوەبەرایەتی گشتی: چوارەم
 .سیدوقی یاجەجش یی فەێماجبەێاجی هەێم  :سندوق: پێنجەم
 .بەشم یبەێ  یشتی یاجەجش یی :بەڕێوەبەری گشتی: شەشەم

 .بەشم یبەێ  سیدوق :بەڕێوەبەر: حەوتەم
 .ئەجو مەجی بەشم یبردجی سیدوق :ئەنجومەنی بەڕێوەبردن: هەشتەم

هەم و كەسێك ویزی ەیەكی پێ سایێردێابێت لە م الكای با اێ  شاژی  شاێساتاجی،  :فەرمانبەر: ەمنۆی
ە م وچە لە ب دجە  یشتی ویێبگرمت و لە سەێباز ، و هێسیكاجی ئاسای  و ئاسایشی جاویس، ك

م وچە  فەێمااجبەێمتی بەییای یاجەجشا یی لێبكرمات، و ئەواجە  فەێمااجبەێ  كەێاای یشات   
 .دییرمتەوی
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فەێماجبەێ ویێ  دییرمات  بێ دیێما ەكا  ئەوی م وچە  بیەشیای بە :مووچەی فەرمانبەرێتی: دەیەم
 شاژیلە
 .ئەو شاژییە  هەژماێ دیكرمت بس مەبەستی یاجەجش یی :ڕاژەی خانەنشینی: یانزەیەم
حەوت لە ساەد  ما وچە  ماجگااجە   %(٢)مەبەست لێبەییی شماەی   :لێبڕینی خانەنشینی: دوانزەیەم

 .فەێماجبەێا  یا  هەێ شمەییەكی دیكە كە جێگە  دییرمتەوی بەپێی یاسا كاێپێكراویكا 
ە  م وچە  یاجەجش یی یاا  پاداشاتی یاجەجشا یی هەێ فەێماجبەێمك شایست :خانەنشین: سیانزدەیەم

 .دیبێت لەسەێ شاژیكە  بەپێی یاساكاجی یاجەجش یی
 .پەیەیو  جاویس  سیدوق :پەیڕەو: چواردەیەم

 
 
 

 بەشی دووەم
 پەیوەستبوون و بەڕێوەبردن

 (:٩)ماددەی 
یاجەجشا یی بەشما یبەێایەا ی یشات ی   سیدوقی یاجەجش ی ی فەێماجبەێاجی هەێم  دیبەساترمتەوی بە

 .لە پێكهااە  ویزاێیت و كەسێتی مەعیەو  یس  دیبێت
 (:3)ماددەی 
بێاات، و  ساایدوق فەێماجبەێمااك بەشماا ی  دیبااات كە پاالەكە  یاێیاادیدیێ  بەشماا یبەێ  یشااتی  :یەكەم

دیبێت الجی كە  بەواجامە  بەێایای زاجكاسیی هەبێات و یااوی  شااێیزایی و پسایسشیی بێات لە 
ب اێ  اایبەا ەجدی ەكاجی سیدوق، و لەالیە  ئەجوا مەجی بەشما یبردجی سایدوق دیپا ێ ێمات، و 

جی جێبەجێ دیكات بەپێی یاسا و پەیەیو  و شمی ای ەكا ، و لە چ اێچێ ی  ئەو اایبەا ەجدی ەكا
 .دیسەاڵااجە  كە لەالیە  ئەجو مەجی بەشم یبردجی سیدوقەوی پێی دیدێمت

كە دیبێات الجای كە    فەێماجبەێمك بە پلە  بەشم یبەێ دیبێتە یاێیدیدیێ  بەشم یبەێ  سیدوق، :دووەم
و ئەو ئەێکااجە جێبەجاێ  بێت و یاوی  شاێیزایی و پسیسێ  بێتبەواجامە  بەێایی زاجكسیی هە

 .دیکات کە لەالیە  بەشم یبەێ  سیدوقەوی پێی دیدێمت
بەشم یبەێ  سیدوق دیا اجێت هەجادمك لە ئەێكەكااجی بسایێرمت بە یاێیادیدیێ و بەشما یبەێ   :سێیەم

 .بەشەكا  و لقەكا 
 :لەمانەی خوارەوەتایبەتمەندییەكانی سندوق بریتیین  (:9)ماددەی 
 .هەژماێكردجی بە  پاێی  شای راو  یاجەجش یی و باجەكا  :یەكەم
 .یاجەجش   دیكرم   یەێجكردجی مافی یاجەجش یی بس ئەواجە  بەپێی یاسا كاێپێكراویكا  :دووەم
 .وییەشیستیی داێایی سیدوق لە ب اێ  ویبەێهێیا  و یەشەپێدا  و پاێمسیاێیكردجی :سێیەم
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 :دەبێت، كە پێكدێت لەمانەی خوارەوە  ئەنجومەنێكی بەڕێوەبردنی  ندوقس (:4)ماددەی 
 .بەشم یبەێ  یشت ی یاجەجش یی ویك سەێۆكی ئەجو مە  :یەكەم
 .بەشم یبەێ  سیدوق ویك جێگر  سەێۆكی ئەجو مە  و بەیاێدیێ :دووەم
 .ئەجدا  -بەشم یبەێ  یشتی كاێوباێ  یاسایی لە ویزاێیت :سێیەم
 .ئەجدا  -بەشم یبەێ  یشت ی ب دجە لە ویزاێیت :چوارەم
 .ئەجدا  -بەشم یبەێ  یشتی ژمێریاێ  یشت ی لە ویزاێیت :پێنجەم
ج میەێ  ئە  ویزاێیت و الیەجاجە  یا اێیوی، ویك ئەجادا  دیبا  لە ئەجوا مەجی بەشما یبردجی  :شەشـەم

 :بەشم یبەێ  یشت ی بێت  سیدوق كە دیبێت پلەیا 
 .  پێش ەێیەویزاێیای كاێوباێ -2
 .ویزاێیای جاویس -1
 .ویزاێیای پالجداجا  -3
 .ئەجو مەجی ئاسایشی هەێم ی ك ێدستا  -3
 .لقی هەێم ی باجكی جاویجدیی عێراق -1

ئەجوااا مەجەكە دیا اجێااات شااااێیزایەك یاااا  زیااااار لە پسااایسشا  باجگهێشااات بكاااات باااس  :حەوتەم
 .كسب وجەویكاجی بێ ئەوی  مافی دیجگداج ا  هەبێت

 (:٩)ماددەی 
 :لە ئەماجە  ی اێیوی  اایبەا ەجدی ەكاجی ئەجو مە  بریت    :یەكەم

 .ئامادیكردجی س اسەای یشت ی سیدوق -2
داجاجی پالجی بەشم یبرد  و داێایی و شمكخست  و اەكی كی پێ یست بس بەشمكردجی چاالك  ەكاجی  -1

 .سیدوق و بەدیهێیاجی ئاماجوەكاجی
 .دجی س اسەت و پالجەكاجی سیدوقبەدواداچ وجی جێبەجێكر -3
 .پاێمسیاێیكرد  لە پاێی  سیدوق و بەشم یبرد  و ویبەێهێیاجی بەپێی یاسا -3
ئاماااادیكردجی ژمێاااری  كسااااایی و شاپاااسێای ساااااڵجە  سااایدوق و ی ت یاااسكرد  لە ساااەێ  و  -1

 .بەێزكردجەوی  بس ویزاێیای داێایی و ئاب وێ  بس پەسەجدكردجی
 .ب دجە  سااڵجە و شووجكردجەوی  ئەوی  لێ ا  جێبەجێ كراویداجاجی پال  و  -٢
 .پێشی ازكردجی دیاێیكردجی پاداشتی ئەجداماجی ئەجو مەجی بەشم یبرد  و شاێیزایا  -٢
 .پێشی ازكردجی هەم اێكردجی پەیكەێ  بەشم یبردجی سیدوق -٨
 .بەشم یبەێایەای لەسەێ ئاستی پاێمسیاكا  لە ئاستی  پێشی ازكردجی كردجەوی  لقی سیدوق -9

ئەجواا مەجی بەشماا یبردجی ساایدوق دیا اجێاات هەجاادمك لە اایبەا ەجاادی ەكاجی بە بەشماا یبەێ   :دووەم
 .سیدوق بسیێرمت
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 بەشی سێیەم
 كۆبوونەوەكانی ئەنجومەن

 (:٧)ماددەی 
ئەجو مە  الجی كە  لە ماجگێكدا جاێمك كسدیبێتەوی، كسب وجەویكە لەسەێ باجگهێشتی ساەێۆك  :یەكەم

 .دیبێت
دیكرمت كسب وجەوی  جائاسایی ئەجو مە  ئەجوا  بدێمت لەسەێ دای ازی ەكی ج وساراو  دوو  :دووەم

 .ئەجدا  یا  زیاار  ئەجو مەجەكە
 (:8)ماددەی 
ئەجاداماجی ئەجوا مە  لە كسب وجەویكاجادا، ج ساابی یاساایی  بە ئامادیب وجی دوو لە سەێ ساێی :یەكەم

 .اەواو دیبێت
بەیاااێ و شاساایاێدیكا  بە زۆێیاایە  دیجگاای ئەجااداماجی ئەجواا مە  دیدێماات، و ئەیەێ دیجگەكااا   :دووەم

 .یەكسا  ب و  ئەو الیەجە پەسەجد دیكرمت كە سەێۆكی ئەجو مە  دیجگی بس داوی
 (:4)ماددەی 

  ئە  (1)لە مااددی   (شەشە )سێ سا ە بس ئەو ئەجداماجە  كە لە بەیە   (3) ماوی  ی لی ئەجو مە 
پەیااەیوی جاااویسی ە هاااا و  و دیكرماات بااس سااا ێكی دیااكە دێمااە بكاارمتەوی، لە شمكەوااای یەكە  

 .كسب وجەوییەوی ماوی  ی لەكە دیست پێدیكات
 (:4٢)ماددەی 
لە بااەیە   (9)و  (٨)و  (٢)و  (٢)و  (1)كاجی بەیاێیكااا  و شاساایاێدیكاجی ئەجواا مە  كە لە بەجاادی :یەكەم
  ئە  پەیەیوی جاویسی ەدا هاا و ، دیبێات ویزیار پەساەجدیا  بكاات، و (٢)لە ماددی   (یەكە )

 .بەیاێیكاجی دیكەا یەكسەێ لەیەڵ دیێچ وج ا  جێبەجێ دیكرم 
  ئە  ماااااددییەدا هاااااا و ، بە (یەكە )بەیاااااێ و شاساااایاێدیكاجی ئەجواااا مە  كە لە بااااەیە   :دووەم

ساااای شۆژدا لەو شۆژی  كە لە  (32)پەسااااەجدكراو هەژماااااێ دیكاااارم  ئەیەێ ویزیاااار لە ماااااوی  
ئەیەێ جااشیزایی دیێباە ، . ج وس یگەكە  اسماێ دیكرم ، ه چ جاشیزای ەكی دیێجەبە  لە ساەێیا 

ی بس ئەجو مە ، ئەیەێ ئەجو مە  سا وێب و لەساەێ بەیااێیكە ، داج شاتیێك ئەوا دییەشمیارمیەو
          بە سااەێۆكایەای ویزیاار ئەجوااا  دیدێماات و بەیاااێ  زۆێیاایە  ئەجااداماجی ئەجواا مە  دیبێاات 

 .بە بەیاێ  كساایی
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 بەشی چوارەم
 پێكهاتەی سندوق

 (:44)ماددەی 
لەالیە  فەێماجبەێمااك بە پاالە  بەشماا یبەێ ساایدوق لە  بەشاااجە  یاا اێیوی پێكاادمت و هەێ بەشااێك 

 بەشم ی دیبرمت كە الجی كە  بەواجامە  بەێایی زاجكسیی هەبێت و یاوی  شااێیزایی و پسایسش  بێات
  :لە ب اێ  اایبەا ەجدمتی بەشدا

 .بەشی كسكردجەوی  شای راو  یاجەجش یی :یەكەم
 .بەشی لێكس  یەوی و پالجداجاجی داێایی و ویبەێهێیا  :دووەم
 .بەشی داهات و با  :سێیەم
 .بەشی كاێوباێ  ژمێریاێ  :چوارەم
 .بەشی وێدب یی و چاودمر  جاویسیی :پێنجەم
 .بەشی اەكیسلسژیا  زاج اێ  :شەشەم

 .بەشی یاسایی :حەوتەم
 .بەشی كاێیێە  و یسیەای  :هەشتەم
 .بەشی یستیەسەێ  یسمەت :نۆیەم

 (:4٩)ماددەی 
  ئە  پەیااەیویدا هاااا و ، بەپێااای (22)كە لە ماااددی  ساایدوق پێکهااااە  ئەێكەكاااجی ئەو بەشاااجە  

  .وی دیێدیچێتیشمی ای ەك دیاێ  دیكرم  كە لەالیە  ویزیر
 :پێكدێت  لەمانەی خوارەوە  داهاتی سندوق (:43)ماددەی 
بە  پاێی  شای اراو  یاجەجش یی كە ماجگاجە دیبەدێمت لە ما وچە  فەێمااجبەێا  و ئەواجە  لە  :یەكەم

 .یسمەای یشت  دا 
 .دوازدی لە سەد لە م وچە  ماجگاجە  فەێماجبەێا  %(21)بەشداێیكردجی هەێم  بە شمەی   :دووەم
 .ەپێی یاسا كاێپێكراویكا ئەو بەی پاێاجە  كە لە فەێماجبەێا  و یاجەجش یا  ویێدیی رمت ب :سێیەم
 .ئەو بەی پاێاجە  كە لە ئەجوامی ویبەێهێیاجی مایەكاجی سیدوق بەدیست دمت :چوارەم
 .ئەو بەی پاێاجە  كە لە ئەجوامی سسا و با  ویێدیی رمت :پێنجەم
دیكرمات بە شیزامەجاد  ویزیار،   بەیش   و هاوكاێ  لە جاویوی  هەێم  كە پێشكەشی سیدوق :شەشەم

 .و هاوكاێ  لە دیێیوی  هەێم  بە شیزامەجد  سەێۆكی ئەجو مەجی ویزیرا  و بەیش  
 .بەیش یی سااڵجە لەالیە  ویزاێیاەوی لە كاای قەیراجی داێایی :حەوتەم
 (:49)ماددەی 
 .دیبێت زاج اێ  اەواو و وێد و ژماێی  م وچەیسێا  شادیستی سیدوق بكرمت :یەكەم
  ساایدوق دااابەیسااێكی دیبێاات بە شااێ ییەك ئامااادی بكرماات كە لەیەڵ مەبەسااتەكاجی ساایدوق :دووەم

 .بگ جوێت و زاج اێیی سەێجە  فەێماجبەێا  و یاجەجش یا  لە یس بگرمت
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 بەشی پێنجەم
 حوكمە گشتی و كۆتاییەكان

 (:44)ماددەی 
باس ها چ مەبەساتێكی  یشت داهااەكاجی سیدوق جگە لە مەبەستەكاجی هاا و لە  پەیاەیوی جااویسی ە

 .دیكە یەێ  جاكرمت
 ):4٩)ماددەی 

 .ژمێریاێ  سیدوق دیكەومتە بەێ چاودمر  و وێدب یی دی اجی چاودمریی داێایی هەێم  
 :)4٧)ماددەی 

شمی ایی پێ یست بس ئاساجكاێ  جێبەجێكردجی ح ك ەكااجی ئە  پەیاەیوی جااویسی ە  ویزیر بس  هەیە 
 .دیێبكات
 (:48)ماددەی 

دیكەوماتە  (ویقایعی ك ێدساتا )پەیەیو  جاویسی ە لە شۆژ  بكوكردجەوی  لە شۆژجامە  فەێمی ئە  
  .ب اێ  جێبەجێكردجەوی

 
 
 

 مەسرور بارزانی                                                                   
 سەرۆكی ئەنجومەنی وەزیران                                                                   

 
 
 
 
 

 هۆیەكانی دەرچوواندنی ئەم پەیڕەوە ناوخۆییە
بە مەبەستی شمكخستیی كاێوباێ  سیدوقی یاجەجش ی فەێماجبەێاجی هەێم  و دیاێیكردجی پێكهاااە  
سااایدوق و شمكخساااتیی كاێوبااااێ  ئەجوااا مەجی كااااێیێەیی سااایدوق و دیااااێیكردجی ئەجاااداماجی ئەو 

 .زامیكردجی شایستە  یاجەجش یا ، ئە  پەیەیو  جاویسی ە دیێچ ومیدێائەجو مەجە و 
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 دادوەزارەتى 
 ٩٢/٧/٩٢٩٢لە  34: ژمارە 

 
 ٩٢٩٢ی ساڵی (4)ڕێنمایی ژمارە 

   (23)فەێماااجبەێاجی دیو ەت و کەێااای یشااتی ژماااێی  بەێ زیفتەکردجاایلە یاسااا   (22)پێاای ماااددی بە
و  پەیاااەیویاسااااکا  و  شیچااااو کردجااای ))لەساااەێ فەێمااااجبەێ  پێ یساااتە هەمااا اێ کاااراو، 2992ساااا ی 

سااەالمەای لە کاااێ و یسپاااێمس  لە ئااایر و شمی ای ەکاااجی اااایبەت بە پاێاسااتیی اەجدێوسااتی یشااتی 
 ((کەوایەوی 

لەسەێ یشات فەێمااجبەێاجی ئە  ویزاێیاە بە  تئەێکی ج شت  اجی و یاسایی و ئەیالقی پێ یست دیکا
وی کەوا پابەجااد  اەواو باا  بە شمی ای ەکاااجی اەجدێوسااتی ئەواجە  کە یشاات دیزیاکاااجی کاااێیێریە

کسێۆجا یای د ویزاێیای اەجدێوستی لە ڤایرۆسی  ێ ب وجەوی ابەێیجگەجە  بااڵ  يلە الیە  ل دیێدیچ 
 :بسیە بەیاێ  ئەماجە  ی اێیویما  دا ،هەێم 

بەکااێبهێی   (ماسا )اێیت کەوا پێ یستە لەسەێ یشت فەێماجبەێا  و کاێمەجداجی پێکهااەکاجی ویز -2
 .لە کاای ماوی  دیوامی فەێمی

ێماجگەکاجی لە کاای هاا وچس کردج ا  بس فە (ماس )پابەجد کردجی یشت هاواڵا ا  بە بەکاێهێیاجی  -1
 .شمگر  کرد  لە هەێ هاواڵا ەک بس هاایە ژووێیوی ئەیەێ پابەجد جەب و ویزاێیت و بەشەکاجی و

ویێدیی اارب بە بااێ دوو د اای بەێاماابەێ هەێ فەێماجبەێماا  یااای د کاێمەجاادمکی شمکاااێ  یاسااایی  -3
 .بەیاێیکاجی سەێیوی جەبێت  ویزاێیت ئەیەێ پابەجد

یاا سەێۆکی فەێماجگە بەێپرس اێیەای یاساایی لە ئەساتس دییرمات لە کااای با وجی هەێ سسات ەک  -3
 .ئە  شمی ای ەجێ کردجی بەک لە جێتەێیەم ەهەێ کەم

 

 

 فەرسەت احمد عبدالله                                                                   
 ری دادـــــوەزی                                                                  

 هەولێر  
91/ ٠٢٠٢ / ٧ 
 ٠٧٠٢ /پوشبەر  /٠2
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 وەزارەتى داد
 4/8/٩٢٩٢لە  33: ژمارە 

 ٩٢٩٢ی ساڵی ( 4)ژمارە ڕێنمایی 
 (بەسا  ەای پێاداچ وجەوی  )بەبەیاێ  دادیا  اێهە چ وجەوی  جاوچە  هەولێر   (استئیاسا  )هاووشایی 

ویێیرایاای ێیساا ی  داجەوی وڵااسااەباێیت بە هە گرایاای ی ( 11/21/1229 )لە  ( 1229ت ت  /211 )ژماااێی  
 . 29٢٢سا ی  (1٢)ژماێی  پێی یاسا  ویێیرایەوی  قەێزیکاجی حک مەتویێیرایەوی و بە

ی س لەساەێ سااماجی قەێزداێ لەیەڵ جکا (حوس   ) داجەویڵلە حا ەای داواکردجی قەێزدیێ بە هە گرایی ی
دێاوی کااێا  بە یەێیجتای ڵاەوی لەبەێچااو بگ رمات کە سااماجی یکردجی لە ویێیرایای باە  قەێزیکە، ئ

ویێیاارایەویا دادیجرماات و داوا  هە گرایاای قەێز دادیجرماات لە هەمااا  کاااادا بە یەێیجتاای ێیساا ی 
بە ویێیرایەوی  بەشاێك  (قرییە)داجەویکە وا دادیجرمت کە لە بەێژیویجد  قەێزداێی و بە یرییەیەك ڵی

کە هە گرایای  كجاێ کارد ، بە شاێ ییەادیجرمات لە دیێیوی  فەێمااجگە  جێبەیا  هەم و قەێزیکە د
  بێ هێس دیکات و دیێیە  یس دزییەوی لە پێاداجی داجەویکە، یەێیجتی دیسکەوایی ێیس ی ویێیراڵی

 .ێیس ی شایستە دیکااەوی

داجەویکە هە یەیاار  ااااک  ێیساا ی ڵاای جااێ کاارد یسااتە لەو باااێیدا فەێماجگەکاااجی جێبەبااسیە پێ 
لە دێاویاەوی ڵاسااماجە  ی بەشماەی  ئەوەوماتە ساەێ ویێیرایەوی جەدێمات لە الیە  ئەوی  ئەێکای دیک

ەساای بە یەمكجاادجی جریاای ساااماجی یڵاادێاویکە لە الیە  ل ەجەیەکاای سااێ کقەێز  قەێزدیێ دوا  
 .جێ کرد ، ئەمەا بس یەێیجتی ساماجی یشتیسەێۆکایەای بەێم یبەێ  جێبە

 

 فەرسەت احمد عبدالله                                                                   
 ری دادـــــوەزی                                                                  

 

 

    هەولێر
 1 / 2 / ٠٢٠٢ 
 ٠٧٠٢ / خەرمانان / 92 
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 رایى و ئابوورى وەزارەتى دا
 44/٧/٩٢٩٢لە  94٧٩: ژمارە 

 
 ٩٢٩٢ى ساڵى (49(نمایی ژمارە ڕێ

 کەمکردنەوەى بوودجەى بەکاربردنڕێنمایى تایبەت بە 
 

کە بە ژمااااێی  1/1/1212لە  (1٢)ساااەێۆکایەای ئەجوااا مەجی ژمااااێیپا یشااات بە بەیااااێ  کسبااا وجەوی  
بە دیسات ا  یەیشات وی وی ج وساراوى ساەێۆکایەاى  2/٢/1212 (31٢3)ژمااێی دیێچ وی بە ج وساراوى 

  -:بەمەبەستى کە  کردجەویى یەێج  ەکا  بەیاێدێا بە  ٨/٢/1212لە  (3239)ئەجو مەجى ویزیرا  

بااس جسمتااری  ئاساات بە جسێماا  اەج ااا باا اێی  (ل ة التشاا ) کەمکااردجەویى باا ودجەى بەکاااێبرد  -2
دجااى دیێمااا  و پێداویسااتى پسیشااکى باا اێى داباا   کر)بگاارمتەوی ویکاا  سااەێیک  ەکا  یەێجااى 

و جەوجەواجاا  و  ااق گەیى و ی اێدجى جەیسشاخاجەکا  و زییاداج  ەکا  و یااجەى بە ساااڵچ وا و
و شاااااێۆچکەکا  و جەیسشااااخاجەکا  و ێ میاااادااڵ  و شااااێڵتەێیکاجى ژجااااا  و پاااااککردجەویى شااااا

مهێیااجى کاێیباا و فەێماجگەکااجى جەبەساتراو بە ەپێداویست  ەکاجى ئاو و کرماى ومساتگەکاجى بەێه
 .ویزاێیت

شایرایى هەێ زیاد کردجێ  لە پێش یەى ماجگاجەى سەێجە  ویزاێیت و فەێماجگەکااجى جەبەساتراو بە  -1
 .ویزاێیت

بااس دا  و دیزیاکاااجى  1212بەێدیوامااى ماجگاااجەى سااا ى ى پێشاا یەى %(12)یەێ  کردجااى شمااەیى  -3
 -:حک مەاى هەێم ى ک ێدستا  جگە لە  ویزاێیت فەێماجگاجەى ی اێیوی

بس ویزاێیااى پێشا ەێیە و  1212ى پێش یەى بەێدیوامى ماجگاجەى سا ى %(٨2)یەێ  کردجى شمەیى  - أ
ى %(٢1)  اى جەوت شماەیى و ئەجو مەجى ئاسای  و دیزیاکاجى ئاسای  جگە لە ل (٨2و  ٢2)یەکەى 

 .بسیا   یەێ  دیکرمت 1212بەێدیوامى ماجگاجەى سا ى 
بەشماا یبەێایەاى  )باس  1212ى پێشا یەى بەێدیوامااى ماجگااجەى ساا ى %(٢1)یەێ  کردجاى شماەیى  - ب

 یبەێایەاى یشاااتى اەجدێوسااات ەکا  پاااسل س و بەشمااا یبەێایەاى پسل ساااى هااااا وچس و بەشمااا
شاااااااخاجەکاج ا  ، بەشمااااااا یبەێایەاى یشاااااااتى کاێیباااااااا و بەشم یبەێایەا ەکاج اااااااا  و جەیسو

بەشم یبەێایەا ەکاجى دابەا کردجى کاێیبا و بەشم یبەێایەا ەکااجى چااککردجەوی و پاێاساتیى ێمگاا 
با  و سەێۆکایەاى شاێیواج  ەکا  و بەشم یبەێایەاى یشتى شاێیواج  ەکا  و ساەێۆکایەا  ەکا  و

 .وێوبەێیا ەکا  و دیو بەشم یبەێایەاى ئاوى شاێ و قەزا و جاح 
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ەێیوی هاااا وی لە ى ساا(أ و ب)بااس هەێ زیااادکرد  و یسشاجکاااێی ەک لەو شمااەاجەى کە لە یا ەکاااجى  -  
 .اڵاى ویزاێیا اجدایەدیسە

پااەۆژیى ویزاێیاەکااا  و  )شایرایااى هەماا و جااسێی یەێج اا ەک لە سااەێ باا ودجەى ویبەێهێیااا    -3
 .(جسێا و جسێیکا پەێیپێداجى پاێمسیاکا  و پەۆژیکاجى دیکەى ب ودجە 

پەیاەیو کردجااى س سااتەمى جاا مى ئاسجالی  کە لە الیە  ا  ااى شاویەکاااێى لە ج وساا یگەى سااەێۆکى  -1
لە پێیاااو  (التشاا  ل ة)ئەجواا مەجى ویزیاارا  ئامااادی کااراوی بااس یەێ  کردجااى باا ودجەى بەکاااێبرد  

 .بریودا  بە شەفاف ەت و کەمکردجەویى ێۆا  
تەویسى ویزاێیت و دیساتە و الیەجەکااجى جەبەساتراو بە شایرایى هەم و جسێی یەێج  ەکاى شاسا  -٢

 .ویزاێیت لە سەێ بەشە داهااى یسیا 
            دواى بكوبااااا وجەویى لە ێۆژجاااااامەى  2/٢/1212ئە  شمی اااااای ە جێبەجاااااێ دیکرمااااات لە بەێواێى   -٢

 .بكودیکرمتەوی (ویقایعى ک ێدستا )
 
 

 
 ئاوات جەناب نورى                                                           

 وەزیرى دارایى و ئابوورى                                                            
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 رایى و ئابوورى وەزارەتى دا
 ٩4/٧/٩٢٩٢لە  9٩34: ژمارە 

 
 ٩٢٩٢ى ساڵى (4٩)نمایی ژمارە ڕێ

 (%44)بە ڕێژەی  قەرز لێخۆشبوونیڕێنمایى تایبەت بە 
 

 (12)کە بە ژماااێی  1212 /1/1لە  (1٢)پا یشاات بە بەیاااێ  کسباا وجەوی  سااەێۆکایەای ئەجواا مەجی ژماااێی
لە  (2٢)بە دیسات ا  یەیشات وی ساەباێیت بە یاالی  2/٢/1212لە  (31٢3)دیێچ وی بە ج وسراو  ژمااێی 

 (3211)سکرااێیەای ئەجو مە  ژمااێی  /ۆکایەای ئەجو مەجی ویزیرا ب اێ  داهات وی ج وسراو  سەێ
 -:بەیاێدێابە ٨/٢/1212لە 

 :پێشینەی خانووبەرە و پیشەسازی و کشتوکاڵی و گەشتیاری -2
لەوغارامە و پێشا یەیی کە لە ئەساتس  هااوواڵای مااوی ئەیەێ بە یەک  (%21)لێخسشب و  بە ێماەی   -أ

 .جقد ی وژمە بدااەوی بە شێ ی  
لەو پێش یەیی کە لە ئەستس  هاوواڵا اجە و کاای یەێاجەوی  مااوی  (%21)لێخسشب و  بە ێمەی  لە  -ب

 .لەو ماوییە  کە هاواڵای بس  دیاێ  کراوی ئەیەێ بە یەك ی وژمە بدااەوی بە شێ ی  جقد 
 :هاوسەر گیرى پێشینەی  -1
پێشا یەیی کە لە ئەساتس  هااوواڵای مااوی ئەیەێ بە یەک یا وژمە  لەو (%21)سشب و  بە ێمەی  لێخ -أ

 .بدااەوی بە شێ ی  جقد 
لەو پێش یەیی کە لە ئەستس  هاوواڵا اجە و کاای یەێاجەوی  مااوی  (%21)لێخسشب و  بە ێمەی  لە  -ب

 .لەو ماوییە  کە هاواڵای بس  دیاێ  کراوی ئەیەێ بە یەك ی وژمە بدااەوی بە شێ ی  جقد 
 -:پێشینەی قەرزی بچووك -3
لەوغارامە و پێشا یەیی کە لە  ئەساتس  هااوواڵای مااوی ئەیەێ بە یەک  (%21)لێخسشب و  بە ێمەی   -أ

 .ی وژمە بدااەوی بە شێ ی  جقد 
لەو پێش یەیی کە لە ئەستس  هاوواڵا اجە و کاای یەێاجەوی  مااوی  (%21)لێخسشب و  بە ێمەی  لە  -ب

 .س  دیاێ  کراوی ئەیەێ بە یەك ی وژمە بدااەوی بە شێ ی  جقد لەو ماوییە  کە هاواڵای ب
 دیبێت  2/9/1212  سەێیوی ێمکەوای  (3،1،2)جێ کردجی یا ەکاجی دوا ێمکەوت بس جێبە -3
 (ویقاااایعی ک ێدساااتا ) ىلە ێۆژجاااامە و 2/٢/1212ێواێ  جاااێ دیکرمااات لە بەئە  ێمی اااای ە جێبە -1

 .بكودیکرمتەوی
 ئاوات جەناب نورى                                                           

 وەزیرى دارایى و ئابوورى                                                            
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 یرەدادو ینەنجومەئ
 8/٧/٩٢٩٢ ەل 844: ەژمار

 ٩٢٩٢ ڵیسا یـانەیبـ
 -:ەب اێماجداەیب 122٢  یسا  (13) یژماێ  ێیدادو یاەاڵسید  اسای ەل (٨)ی مادد یح ك ەب پشت

  2/٢/1212  ێواێەبەل ژۆێ (32) ی ماوسب راقێع -ك ێدستا  ی مێەه یدادیاكاج  پش و یكردج  ێپ ستید: مەكیە
 یوییا اێەل ەك ەیەه ( یوەی ساەك  و باێ یو بازێیاج یشاێستاج  كاێوباێ )ە ب ا ی جدی ەیپ ە شاجێك وەئ:مەدوو

 -:  مجریداد ەلەپ ەب  و داوا ەشێك ەب یهاا و
  ییاسای یاجدجەیرایێو پ (طيا الحوس االحت) گیدیە ی وەو یلداج ( الدع  یضةعر)ەداواجام یێیراییو -2
  (٨3)یژمااێ یشاێساتاج ییا دادب  اساای یمەكیە یبێكت ەل  ییەد ی ێوازید ە الجەپ ەب ەو پرس ەشێك وەئ -1

 . كردوو   اێید 29٢9  یسا
 یكەیەلەماام ایا كمااێیبر یكردجاێجەبێج یدوایساتی  داوا ایا یەداێاا ییاایێەسا ی وەیلداج ەاجیداوا وەئ -3

 . كاتید داێا
 (است الك)یوەجدجەم لك س سب  ر م  داوا -3
 .  مێەه ی ویێید ەچ وج ەل تمكرید ەغیدەق كراوێداوال ەاجیداوا وەئ -1
 . یوەتموەبك ێیار ل یكیەداوا ێەو ه (افالس)پ چ ب و   یەما  داوا -٢
 . دێاومكر ەب یكردجس و چ قفیو یو پاكتاوكردج (ةش ع)یوەییكر كێو ل ی وەگرایە ه  داوا -٢
 يوا الوار يحق ق السق)و هاا وچ    ەو س والوك ەلەیسج ە گمئاودا  و ێ یكاجەماف ەب تەبیاا یداواكاج -٨

 (.اێا اق) یكاجەماف (وال روێ ل وال س
 . یوەبیید ێیل ە اجیداوا وەو ئ ا میاجسك یپاكتاو كردج  داوا -9
  ( ، جاو ، جازجاو  ەمەا) ی وەێاست كردج یداواكاج -22
 . ەجیەال ادا ا كا  ەیشت زیاید یێس  ە چ ج ا ی یێس  ە ێماجگەف ە اجیداوا وەئ -22
 (.جسب) كەلەچیو ێ ڵمیدا یتییو د (ەاجضح)یجیەو دا (ةج ق)  مبە یێجەی یداواكردج -21
 (.بات الرشدثا)  هاا وێل  شت وەیگێپ یل اجدجەس یداواكاج -23
 (. یوص ) رداوێسی  ێو پ (  ق)ێكاێەس یالداج یداواكاج -23
 . یوەوجەكید ا ێ ل ە الجەمام وەو ئ رات م یشكردجەداب یداواكاج -21
 . تێداجاب ە لەپ ەب كیەاسای ە اجیداوا وەئ -2٢
 ی ماااوەداوا ل ەیەه س داهاااا و دادیااا باا ی(ا ەیااب) وەئ یماایدوو ە یەبااەل ە شاااجێكداوا و وەل ەجااگ :مێیەســ

 . ێەیەئ تێی بب دادیاكا   پش و
 . یوەتموەكید ا یز ەداواك یدوایستی ەل وتەێكیدادیا د سب - أ

 .  ەدادیاكا  بك  پش و یكاا ەل یی دادب  داوا ەداواك یجیەال ێدووەه - ب
 . ییااسك یجاغسق یشتب وەیی ەداواك - 

 . ب ید وا یێدەدادیاكا  ب  پش و یكاا ەل ا سیی ییئاسا  كاێوباێ ەدادیا ل یكاجەلەمام یشت:مەچوار
 

 قاسم محمد نیبنگ/  دادوەر                                                       
 یرەدادو ینەنجومەئ یكۆرەـس                                                        
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 ناوخۆوەزارەتى 
 49/٩/٩٢٩٢لە  ٧8٩4: ژمارە 

 
 بەیانى

 ٩٢٩٢ی ساڵی (9٢)ژمارە  
و  1229ى سااا ى (٢) ئەو دیسااەاڵاەى پێ ااا  دێاوی لە هەێدوو یاساااى ویزاێیاااى جاااویس ژماااێیپێاای بە

ى هەماا اێکراو و لەبەێ بەێژیویجاادى یشااتى بەیاێماجاادا بە 1223ى سااا ى (٨٢)یاساااى هاااا وچس ژماااێی 
 -:دیێچ اجدى ئە  بەیاجە 

 

اەج ا پەجوا هەزاێ دییاێ ویک ێسا مااى ئەجواماداجى پشاکی یى دیێیکاى  (12222)ویێیرایى بەى  :یەکەم
باااس ئەو ئسااااسمبێالجەى کە لە الیە  هاوواڵا اااا  و کسمیاج اکاااا  دیهێیااادێمیە  (یااااێجى  كشاااف)

 .بەێم یبەێایەا ەکاجى هاا وچس دیکە  بەمەبەستى پشکی ی ا  
 .ئە  بەیاجە لە ێۆژى دیێچ وج ەوی جێبەجێ دیکرمت  :دووەم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رێـبەر احمد                                                                            
 ناوخۆوەزیری                                                                              
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 ناوخۆوەزارەتى 
 ٩8/٩/٩٢٩٢لە  8٩٩9: ژمارە 

 
 ٩٢٩٢ی ساڵی (93)ژمارە  بەیانى

 تایبەت بە پێدانى مۆڵەتى جام رەش ٩٢44ى ساڵى (4)هەموارى دووەمى ڕێنمایى ژمارە 
 

دواى بەو دوا 1229ى ساا ى (٢) ئەو دیسەاڵاەى پێ اا  دێاوی لە یاسااى ویزاێیااى جااویس ژمااێیپێی بە
ى ساا ى (3)و هەما اێى یەکەماى ئە  شمی اای ە بە بەیاج اا  ژمااێی  1229ى ساا ى (1)ێمی ای  ا  ژماێی 

، بەیاێماجاادا بە دیێچ اجاادى ئە  بەیاااجە اااایبەت بە پێااداجى مااس ەاى جااا  شیا بااس ئساسمبێاال  1212
 -:هەم اێی ە 

 

  ( 23) بەیەىە  لە شمی ایى سەێیوی دیبێتە بس ماددیى پێیو (21) زیادکردجى بەیەى :  یەکەمماددەى 
ئەوا  (%92)ااااا  (%٨2)بااایەێیاەوی شماااەیى شیشاااى جامەکاج اااا  لە جێااا ا  ئەو ئسااااسمبێالجەى کە لە  -21

اەج ااا دووسااەد  (122222)ى جااا  شیشااى ئەوا بااەى  (%٨2)سااەێیشاى ویێیرایااى پێبەاێدجااى شمەییااى 
 ویێدیی رمت  (مقط ع)هەزاێ دییاێى ویک  بەاوی 

لە  ماددییە هاا وی دییرمتە سەێ حساابى پەێیپێاداجى هااا وچسى  بەى ئەو پاێاجەى سەێیوی کە -23
 . پاێمسیاکا  

و لەێۆژجاامەى ویقاایعى ک ێدساتا   دیکرمتکااێى پێائە  بەیاجە لە ێۆژى دیێچ وج ەوی :  دووەممـاددەى 
 . بكودیکرمتەوی 

 
 
 
 

 رێـبەر احمد                                                                             
 ناوخۆوەزیری                                                                               
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 كارو كاروبارى كۆمەاڵیەتىوەزارەتى 
 4/٩/٩٢٩٢لە  ٩: ژمارە 

 ٩٢٩٢ی ساڵی (٩)ژمارە  بەیانى
کاااێو لەیاسااا  ویزاێیااای  (بااەیە  دووی /  حەواە )بەپێاای ئەو دیسااەاڵاە  پێ اجاادێاوی لە ماااددی  

- :بەیاێماجدا بە  122٢  سا ی (21)ژماێی  سمەاڵیەاىکاێوباێى ک

ى کردجاااى ساااەجتەێمکى شاهێیاااا  باااس قساااەکرد  لەساااەێ م الکاااى (ثاساااتحدا)هێیااااجە کاااایەى  -
بەێما یبەێایەاى چااودمرى  /یشتى چاودمرى و یەشاەپێداجى کاسمەاڵیەاى دهاسک بەێم یبەێایەاى 

کەمئەجاداماجى دهااسک بەمەبەسااتى زیاااار یسمەاکردجاى میاادااڵجى یاااوی  پێداویسااتى اااایبەت لەو 
 .دیڤەێی 

 .ئە  بەیاجە جێبەجێ دیکرمت لە ێۆژى دیێچ وج ەوی  -

                                                                  
 

 کوێستان محمد عبدالله                                                           
 وەزیرى کار و کاروبارى کۆمەاڵیەتى                                                                

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

 كارو كاروبارى كۆمەاڵیەتىوەزارەتى 
 ٩4/٧/٩٢٩٢لە  3٩3: ژمارە 

 دیێچاااا وی 32/22/1229لە شمکەواااااى ە ك 1229ى سااااا ى (2)بەهااااسى باااا وجى هە ە لە بەیاااااجى ژماااااێی 

و لە ێۆژجااامەى ویقااایعى  كردجەویى بااس بکرمااتشااێ ییەى یاا اێیوی ێاسااتبەپێ یساات ا  زاجااى بە  
 .ک ێدستا  بكوى بکەییەوی 

 ٩٢44ی ساڵی (4)ژمارە  بەیانى
کاااێو لەیاسااا  ویزاێیااای  (بااەیە  دووی /  حەواە )بەپێاای ئەو دیسااەاڵاە  پێ اجاادێاوی لە ماااددی  

- :بەبەیاێماجدا   122٢  سا ی (21)ژماێی  سمەاڵیەاىکاێوباێى ک

بەێما یبەێایەاى یشاتى  بیكەى کەمئەجداما  لە قەاڵدزب سەێ بەى کردجى (ثاستحدا)هێیاجە کایەى  -
 . سلێ اجىچاودمرى و یەشەپێداجى کسمەاڵیەاى 

 .ئە  بەیاجە جێبەجێ دیکرمت لە ێۆژى دیێچ وج ەوی  -

                                                                         
 

 کوێستان محمد عبدالله                                                                       
 وەزیرى کار و کاروبارى کۆمەاڵیەتى                                                                            
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 پەروەردەوەزارەتى 
 ٩٧/٧/٩٢٩٢لە  ٩٩٩8: ژمارە 

 ٩٢٩٢ی ساڵی (4)ژمارە  بەیانى
  ساا ی (3)ژمااێی  پەێویێدیلەیاساا  ویزاێیاای  (11)بەپێای ئەو دیساەاڵاە  پێ اجادێاوی لە مااددی  

 -:بەیاێماجدا بە  ەم اێکراوى ه2991
جاااوى هااسبەى دهااسک بەپەێویێدیى بەێماا یبەێایەاى یشااتى هااسبەیەک لەسااەێ م الکااى ى ەویکااردج -

 .(TVستسدیسى دیجگ و شیجگ )

 .بەیاجە جێبەجێ دیکرمت لە ێۆژى دیێچ وج ەوی ئە   -

 
 

 ئاالن حمە سعید صالح                                                                
 ەروەردەـرى پــوەزی                                                              

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

 تەندروستى وەزارەتى 
لەیاسا  ویزاێیای اەجدێوستی ژمااێی  (بەیە  دووی / شەشە  )بەپێی ئەو دیسەاڵاە  پێ اجدێاوی لە ماددی  

- :بەیاێماجدا بە  122٢  سا ی (21)

 
 ٩٢٩٢ى ساڵى (43)ژماره  بەیانى

 

 ییشاات یایەێاەبی مااێەب ەب ێەساا ەبااوە ەه  سیااامپاێ  ساای ێ ەل  (فااایو ە شااخاجسیەج) ی وەکااردج -
 . ەبوە ەه  یجدێوستەا
 .32/1/1212ئە  بەیاجە جێبەجێ دیکرمت لە ێۆژ  دیێچ وج  ەوی شمکەوای  -
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٩٢٩٢ى ساڵى (49)ژماره  بەیانى
 ەب ێەساا ( ەجوەرپێشاا یکاج ەشااسیەج سباا مااكەم یدواداچاا وجەو ب   پشااکی  ێەجتەساا) ی وەکااردج -
 .سیەک  یجدێوستەا ییشت یایەێاەبی مێەب
 .٨/٢/1212ئە  بەیاجە جێبەجێ دیکرمت لە ێۆژ  دیێچ وج  ەوی شمکەوای   -
 

 سامان حسین بەرزنجى  .د                                                                            
 وەزیـرى تەندروستى                                                                            
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 وزارة العـــدل
 4/8/٩٢٩٢في  33: رقم

 
 ٩٢٩٢لسنة (  4) تعلیمات رقم 
فف   ( ٠٢91 /ت ت  / 95٠ )رقفم  (بصفتتها التمییییفة  )استئناسًا بقرار محکمة استئناف منطقة اربیل 

حففور رفففح الحجففی واستحصففار رسففم التحصففیل بمویففا قففانون تحصففیل الففدیون  ( 9٠/٠٢91/٠٠)
 91٧٧لسنة  ( 55 )الحکومیة  رقم 

ا  ی یذ بیظر . المە مبلغ الدی  حالة طلب الدائ  ێفع الحوس ع  ام ال ال دی  مع اجکاێه الستفي 
االعتباێ ا  ال ال ال حو ز ح ی ا یعتبر ض اجا للدی  یشکل في ج س ال قت ض اجا لرس  التحص ل وا  
طلب ێفع الحوس  ی ترض ا  یک   ل صلحة ال دی  ویشکل قرییة علی استال  الدی  جسئ ا او کل ا 

ا  است  اء ێس  التحص ل وی تح اب ابا للتهرب یاێ  دائرة التی  ذ وح ث ا  ێفعە یعتبر اضعافا لض 
 .م  دفع الرس  ال ستحق عل ە 

لذا علی دوائر التی  ذ في هذه الحالە عد  ێفع الحوس مال  یت  اسدید ێس  التحص ل م  قبل ال کلف 
م  قبل لویة ثالث ة م  دی  الدائ  بعد اقدیر ق  ة ال ال ال حو ز بە بیسبة مایشکلە ال ال ال حو ز 

 .برئاسة مدیر التی  ذ وذل  ض اجا لل ال العا  

  

 

 فەرسەت احمد عبدالله                                                            
 العدلر ـــــوزی                                                         

 

 
        

 

  اربیل  
1 /  2  / ٠٢٠٢  
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