سەرۆکایەتى ئەنجومەنى وەزیران
ژمارە  ٥٤٧٨ :لە ٠٢٠٢/٢٠/٠٢

پشت بەست بە حوکمەکانى ماددەى (حەوتەم) لە یاساى ئیمتیازاتى زیندانى کراو و گیراوى سیاسى

کوردستانى ژمارە ()١١ى ساڵى ١١١١ى هەموارکراو  ،و پاڵپشت بە بڕگەى ( )٣لە مااددەى (هەشاتەم) لە

یاساااى ئەنماااومەنى وەزیاارا ژماااارە ()٣ى ساااڵى ١٩٩١ى هەماااوارکراو  ،ئەنمااومەنى وەزیااارا لە

کۆبوونەوەى ئاسایى خۆى ژمارە ( )٣٣لە ڕێکەوتى  ١١١١/١١/١٢ئەم پەیڕەوەى خوارەوەى دەرکرد :

پەیڕەوى ژماره ()٥ی ساڵی ٠٢٠٢
پەیڕەوى ئیمتیازاتى زیندانى کراو و گیراوى سیاسى کوردستانى
ماددهی (:)٢

ئەم زاراوانەى خوارهوه ماناكانی بەرامبەریا دهگەیەنن بۆ مەبەستەکانى ئەم پەیڕەوە -:

یهكههم :زینددنى ک اد ىیا ى ىددک :ئەو کەسااەیە کە گیاارا بااات یااا زیناادانى کرابااات بەهااۆى ناااڕەزایى
دەربڕینى بۆ ڕژێمە یەک لەدواى یەکەکا لە عاراق تا ١١١٣/٣/٩ى ڕۆژى ڕووخانى ڕژێم لە عاراق ،
لەسەر ڕادەربڕین و بیروبااوەڕ یاا ئینتیمااى نیشاتیمانى یاا سیاساى  ،یااخود نیەنییریکردناى
ئۆپۆزسیۆ  ،یا یارمەتیدانیا یاخود بەشداریکردنى لە بزووتنەوەى ڕزگاریخوازى کوردستا و

بڕیارى حکومکردنى لەنیە یەکا

درابێ .

دووهم :گ ىیا ى ىک :هەر کەسا

لە دادگاکا یاخود دەسەتاتەکانى سەر بە ڕژێمە ناوبراوەکا

گیرابات  ،یا گڵدراباتەوە  ،یا ڕاگیرا بات بەبێ ئەوەى بڕیارى

حوکمى لەبارەیەوە لەنیە دادگاى تایبەتمەندەوە دەرچوو بات بەپاى هەما هۆیەکاانى کە لەخااڵى

(یەکەم)ى ئەم ماددەیەدا هاتووە .

ماددهی ()٠
یهكهم :خەرجکردنى بڕى ( )5١١,١١١پانج سەد هەزار دینار بەشاوەى بەخشیش (میانەە)ى خانەنشاینى
مانیانە بۆ زیندانى سیاسى .

دووهم :خەرجکردنى بڕى ( )5١١,١١١پانج سەد هەزار دینار بەشاوەى بەخشایش (میانەە)ى خانەنشاینى
مانیانە بۆ ئەو گیراوە سیاسییانەى کە ماوەى گیرانیا لە ساڵا

زیاتر بات .

سێیهم :خەرجکردنى بڕى ()5١,١١١پەنماا هەزار دیناار مانیاانە زیااد دەکرێات باۆ بەخشایش (میانەە)ى

خانەنشاااینى هااااتوو لە هەردوو باااڕگەى (یەکەم) و (دووەم)ى ساااەرەوە لەم پەیاااڕەوە باااۆ هەر

ساڵاکى ناو زیندا دواى ساڵى یەکەم .

چوارهم :خەرجکردنى بڕى ( )١5١,١١١دوو سەدو پەنما هەزار دیناار مانیاانە وەک بەخشایش (میانەە)ى
خانەنشینى بۆ ئەو گیاراوە سیاساییەى کە مااوەى گیراناى لە ( )٦شاە

ساڵا کەمتر بات .
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پێنجەم :خەرجکردنى بڕى ( )5١١,١١١پانج سەد هەزار دینار بەشاوەى بڕاوە (مقطوع) تەنها باۆ یەکماار
لە بەرامبەر هەر مانیاکى ڕاگرتنى گیراوى سیاسى کە ماوەى گیرانى لە ( )٦شە

بات .

ماددهی ()3
یهكهم :زیندانى کراو و گیراوى سیاسى گەر ماوەى گرتنەکەى لە ( )٦شە
بۆى هەژمار دەکرێت دواى ساڵى یەکەم .

مانز کەمتار

مانز زیاتر بوو  ،بە ساڵا

دووهم :گیااراوى سیاسااى گەر ماااوەى گاارتنەکەى لە (نیااو مانااز) زیاااتر بااوو  ،بە مانیا ا بااۆى هەژمااار
دەکرێت  ،بەمەبەستى وەرگرتنى بەخشیش (مینەە)ى بڕاوە (مقطوع) تەنها بۆ یەکمار .

سههێیهم :زیناادانى کااراو یااا گیااراوى سیاسااى کە بەخشاایش (میاانەە)ى مانیانەیااا پااادەدرێت لە
خزمەتیوزارییەکا سوودمەند دەبن  ،بەپاى یاساى ماف و ئیمتیازاتى زیندانى کاراو و گیاراوى

سیاسى کوردستانى ژمارە ()١١ى ساڵى ١١١١ى هەموارکراو .

چهوارهم :ئەوانەى لە ناو بەندیخانە و زیندانەکاندا لە دایکبوو  ،بەپاى ماوەى گیرانى دایکیاا مااوەى
گرتنەکەیا بۆ هەژمار دەکرێت .

ماددهی ()٧

وه زارەتاای کاروبااارى شااەهیدا و ئەنوااالکراوا بەهەماااهەنیى لەگە وەزارەتە پەیوەندیاادارەکا
ڕێنمایی پاویست بۆ ئاسانکارى جابەجاكردنی ئەم پەیڕەوە دهردهكات.

ماددهی ()٨

پەیڕەوى ژمارە ()١١ى ساڵى  ١١١١بۆ جابەجاکردنى یاساى ئیمتیازاتى زیندانى کراو و گیراوى سیاسى
کوردستا هەڵدەوەشاتەوە .

ماددهی ()6

ئەم پەیڕەوە لەڕێكەوتی باڵوكردنەوهی لەڕۆژنامەی فەرمی (وهقایعی كوردستا ) جابەجێ دهكرێت.

مەسرور بهارزانههی
سهەرۆكهی ئەنجومەنى وەزیران

هۆکارەکانى دهرچواندنى ئەم پەیڕەوە

بەمەبەستى ڕێکخستنەوەى دیاریکردنى ماف و ئیمتیازى زیندانى کراو و گیراوى سیاسى کوردستانى
 ،ئەم پەیڕەوە دهرچووێندرا.
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سەرۆکایەتى ئەنجومەنى وەزیران
ژمارە  ٥٤٧٧ :لە ٠٢٠٢/٢٠/٠٢

پشاات بەساات بە حوکمەکااانى بااڕگەى (یەکەم) لە ماااددەى (پااانمەم) لە یاساااى ماااف و ئیمتیااازاتى
کەسااوکارى شااەهیدا و ئەنوالکراوەکااانى هەرێمااى کوردسااتا  -عاااراق ژمااارە ()٩ى ساااڵى ١١١٢ى

هەموارکراو  ،و پاڵپشت بە بڕگەى ( )٣لە مااددەى (هەشاتەم) لە یاسااى ئەنماومەنى وەزیارا ژماارە

()٣ى ساڵى ١٩٩١ى هەموارکراو  ،ئەنماومەنى وەزیارا لە کۆباوونەوەى ئاساایى خاۆى ژماارە ( )٣5لە
رێکەوتى  ١١١١/١١/١5ئەم پەیڕەوەى خوارەوەى دەرکرد :

پەیڕەوى ژماره ()9ی ساڵی ٠٢٠٢
پەیڕەوى دیاریکردنى ماف و ئیمتیازاتى کەسوکارى شەهیدان و ئەنفالکراوەکان
لە هەرێمى کوردستان  -عێراق
ماددهی (:)٢

ئەم زاراوانەى خوارهوه ماناكانی بەرامبەریانە بۆ مەبەستەکانى ئەم پەیڕەوە -:

یهكهههم :شددید نا ىددی ی  :هەر کەسااا

لەکاااتى بەرخااودانى چەکااداریى وەک پاشاامەرگەیەک یااا

خەباااتى سیاسااى یااا لە دەر ئەنمااامى هەردووکیااا دژ بە ڕژێاامە داپ ۆسااانەرە یەک لەدواى

یەکەکا وەک بەرگریکردنا

لە خاک و گەلى کوردستا  ،شەهید بووبات .

دووهم :شید نا ج نۆى ین :هەر کەسا

شەهید بووبات لە ئەنمامى تاوانەکاانى جینۆسااید لەکااتى

تاوانەکانى ئەنوال یا بەکارهانانى چەکاى کیمیااوى یاا جینۆساایدى بارزانییەکاا یاا کاوردە

فەی ییەکا یا هەر تاواناکى تارى ئەنمامادراو دژ بە پاکهاتەکاانى گەلاى کوردساتا لە کاورد و
تورکما و ک دا و سریا و ئاشورییەکا و ئەرمەنەکا و ئەوانى دیکە .

سهێیهم :شید نا د ییاڵتک :هەر کەسا

شاەهید بووباات لە ئەنماامى کاارە جەنیییەکاا یاا کاارە

تیرۆرسااتییەکا یااا کااۆچپاکردنى بە زۆرە م ااێ یااا لەکاااتى کااۆچرەوە م یااۆنییەکەى گەلااى

کوردستا یا کۆچپاکردنەکانى تر .

چوارهم :خ ییىدەا شید ن ی ئی ف لک ىی :هاوسەر یا هاوسەرەکا یا کوڕ و کچ و دایا و بااوک و
برا و خوشکى لە یەک دای

و باوک (أشقاء) و برا و خوشکى لە یەک دای و باوک نا (غیر أشقاء)

و هەر کەساکى تر کە بە بڕیاارێکى دادگەریاى بساەلمانات کەوا کەساى شاەهید یاا ئەنواالکراو

بەخاوى دەکرد یا ئەو بەخاوکەرى شەهید یا ئەنوالکراوەکە بووبات .

ماددهی ()٠
یهكهم :مینەەى (کەسوکارى شاەهیدى ساەنیەر) بە ( )5١١,١١١پاانج ساەد هەزار دیناار مانیاانە دەسات
پادەکات .
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دووهم :پ ەبەناادى میاانەەى (کەسااوکارى شااەهیدى سااەنیەر) بە رێنمااایى لەنیە وەزیاارى کاروبااارى
شاەهیدا و ئەنواالکراوا و وەزیارى دارایاى و ئاابوورى بەهاوبەشاى وەزیارە پەیوەندیاادارەکا

دیارى دەکرێت بەپاى تایبەتمەندى .

سههێیهم :میاانەەى (کەسااوکارى شااەهیدى جینۆسااایدکراو) ئەوانەى لە ( )١یەک تااا ( )٣سااێ شااەهیدیا
هەیە بە ()٣5١,١١١چوار سەد و پەنما هەزار دینار مانیانە بۆ هەر خازانا دیارى دەکرێت .

چوارهم :مینەەى (کەسوکارى شەهیدى جینۆسایدکراو) ئەوانەى لە ( )٣سێ شاەهید زیاتریاا هەیە بە
( )٩١١,١١١نۆ سەد هەزار دینار مانیانە بۆ هەر خازانا دیارى دەکرێت .

پێنجەم :مینەەى (کەسوکارى شەهیدى هاووتاتى) بە ( )١5١,١١١دوو سەد و پەنما هەزار دیناار مانیاانە
دیارى دەکرێت .

شەشەم :وەزیرى کاروبارى شەهیدا و ئەنوالکراوا بەهەماهەنیى لەگە وەزیرانى (دارایى و ئابوورى
 ،تەندروستى) رێنمااییەک دەردەکاات باۆ دیااریکردنى ماافى بەرکەوتاووانى چەکاى کیمیااوى ،
کەتیایدا ڕێژەى بەرکەوتنیا و مینەەکەیا دیارى دەکرێت .

حەوتەم :بەرکەوتەى چەکى کیمیااوى ئەگەر بەکاارییەرى بەرکەوتەیایەکەى کاۆچى دوایاى بکاات  ،بە
(شەهیدى جینۆساید) تۆمار دەکرێت .

ماددهی ()3
یهكهم :شەهیدانى هازەکانى (پاشمەرگە  ،هازەکانى ئاسایشى ناوخۆ  ،ئاساایش  ،دژە تیارۆر) لەکااتى
گواستنەوەى دۆسیەکانیا بۆ وەزارەتى کاروبارى شەهیدا و ئەنواالکراوا بەپااى بڕواناامەى

(دوا مااووچە و دەرماااڵە)یااا شایسااتەى دارایااى لەکاااتى خاازمەت بە کەسااوکاریا دەدرێاات  ،و

هەما ئیمتیا زاتى کەسوکارى شەهیدى سەنیەریا دەبات بەپاى یاسا بەرکارەکا .

دووهم :شااەهیدانى تیاارۆرى فەرمااانبەرا وەک شااەهیدى سااەنیەر تۆمااار دەکاارێن و دۆساایەکانیا

دەگوازرێتەوە بۆ وەزارەتى کاروبارى شەهیدا و ئەنوالکراوا بەپاى بڕوانامەى (دوا مووچە و

دەرماڵە)یا شایستەى دارایى لەکاتى خزمەت بە کەسوکاریا دەدرێت .

سێیهم :باۆ ئەو پاشامەرگانەى کە حوکمەکاانى هەردوو مااددەى (دووەم) و (ساایەم) لە یاسااى ژماارە
()٣٣ى ساڵى  ١١١٢تایبەت بە ( رێزلانانى پاشمەرگە (زێرەڤانى) هەرێماى کوردساتا – عااراق)

دەیانیرێتەوە  ،لەکاتى کۆچى دواییا هەما مووچەى پاشوو و ئیمتیازاتى شەهیدى ساەنیەر

دەدرێاات بە کەسااوکاریا تاااوەکو دەرکردنااى یاسااایەى تااایبەت بە دەستنیشااانکردنى پاا ە و

ئیمتیازاتیا .

چوارهم :بۆ مەبەستى ئاسانکارى جابەجاكردنی بڕگەکانى ئەم ماددەیە  ،وهزیرى کاروبارى شەهیدا و
ئەنوالکراوا دەتوانات بەهەماهەنیى لەگە وەزیرى تایبەتمەند ڕێنمایی پاویست دهربكات.

٠٢٠٢/1٠/٠2

2

ذمارة (العدد) ٠٦٢

ماددهی ()٧

پادانى بەخششى هاوسەرگیرى تەنها بۆ یەکمار و بەبڕى ()١,١١١,١١١یەک م یۆ دینار باۆ کاچ و کاورى

شەهیدانى سەنیەر و جینۆسایدکراو  ،بەپاى بارودۆخى دارایى .

ماددهی ()٨

نابات جابەجاكردنی ماددە و بڕگەکانى ئەم پەیاڕەوە پابەنادیى دارایاى لەساەر وهزارەتای دارایاى و
ئابوورى زیاد بکات.

ماددهی ()6
یهكهم :هەڵوەشانەوەى پەیڕەوى ژمارە ()١ى ساڵى  ١١١٢تایبەت بە دیاریکردنى مووچەى شەهیدا .

دووهم :ئەم پەیڕەوە لەڕێكەوتی باڵوكردنەوهی لەڕۆژنامەی فاەرمی (وهقاایعی كوردساتا ) دەکەوێاتە
بوارى جابەجاكردنەوە .

مەسرور بهارزانههی
سهەرۆكهی ئەنجومەنى وەزیران

هۆکارەکانى دهرچواندنى ئەم پەیڕەوە

بەمەبەسااتى ڕێکخسااتنەوە و یەکخسااتنى دیاااریکردنى ماااف و ئیمتیااازاتى کەسااوکارى شااەهیدا و
ئەنوالکراوەکا لە هەرێمى کوردستا – عاراق  ،ئەم پەیڕەوە دهرچووێندرا.
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وهزارهتی سامانەسروشتییهكان
ژمارە  66٢٨ :لە ٠٢٠٢/٢٠/٠٠

بەپشت بەستن بە حوكمی ماددەكانی )هەشت و نۆ) و بڕگەی (شەشەم) لە ماددەی (چل) و مااددەی

(شەست) لەیاسای نەوت و گازی هەرێمی كوردستا  -عاراق ژمارە ()١١ی ساڵی ( )١١١٢ئەم رێنماییەی

خوارهوهما دهركرد:

ماددەی ( :)٢پێن ىیا ن

رێنمایی ژماره ()٢ی ساڵی ٠٢٠٢
رێنمایی تایبهت بەمۆڵهتدان و كاركردنی پااڵوتگەی نەوت

مەبەست لەم زاراوانەی خوارهوە ماناكانی بەرامبەریانە بۆ مەبەستی ئەم ڕێنماییە:
 -دی ێم :هەرێمى کوردستا -عاراق.

 یەزى ەت :وەزارەتى سامانە سروشتییەکانى حكومەتی هەرێمی كوردستا  -عاراق. -یهزی  :وهزیری سامانە سروشتییەكانی حكومەتی هەرێمی كوردستا  -عاراق.

 ییتی خ ی :ئاوێتەیەكی هایادرۆكاربۆنی شا ە كە لەژێار زەویادا هەیەو دەتوانرێات دەربهانرێات وپوخت بكرێت.

 -پ اڵیت ی :هەر كارگەیەك بەهەر قەبارهیەك كەتایدا نەوتی خااو عاەمبار بكرێات و لەرێیاای یەكاەی

پاشەسازی بپاڵاورێت بۆ بەرهەمەكانی هایدروکاربۆنی وەک بەنزین،دیزل ،نەوتای ساپی ،نەوتای
ڕە

و هتد.

 بیڕێوهبی ی جێبیجێك  :كەساكی گونماو و خاوە شارەزایی كەبەرپرسیار دهبات لەبەڕێوهبردنیپاتاوتیە ،بەڕهزامەندی پاشوهختی وهزارهت.

 -ل ژ یی پێنىچوین :لیژنەیەک کە لە بڕگەی چواردەیەمی ئەم ڕێنماییە ئاماژەی پاکراوە.

 ل دددژ یی بیدییىدىچدددوین :لیاااژنەیەک کە پاااا دێااات لە کەساااانی پساااپۆر لە وەزارەتااای ساااامانەسروشتییەکا  ،و لەنیە وەزیرەوە پاكدەهانرێت.

ماددەی (:)٠

وەزارەت بەهیچ شاوەیەک بەرپرسیار نابات لە دابین کردنی نەوت و کەرەستەی خاو بۆ پاتاوتیەکا .

ماددەی (:)3

بە هیچ شاوهیەك ڕێیە نادرێت بەپاتاوتیە بازرگانی بە نەوتی خاو یا ئەو بەرهەمە نەوتییاانە بکاات
کە لە پاتاوتیەكەدا بەرهەم نەهانرابات.

ماددەی (:)٧

پاتاوتیە سەربەست دەبات لەچۆنییەتی فرۆشتن و دانانی نرخی بەرهەمەکاانی بە ئاگاادارکردنەوەی

وەزارەت .وەزارەت ئەولەوییەتی دەبات لە کڕینی بەرهەمەکانی پاتاوتیە لە کاتی پاویستدا.
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ماددەی (:)٨

تەرخانكردنی زەوی پاویست بۆ درووستكردنی پاتاوتیە بەپای مەرجەکاانی ئەم ڕێنمااییە دەباات ،و
ناکرێت جیە لە پاتاوتنی نەوت بۆ هیچ مەبەستاکی تر بەکاربهانرێت.

ماددەی (:)6

پاتاوتیە بەرپرسایار دەباات لە داباین کردنای ووزەی کارەباای پاویسات باۆ پااتاوتیە و دامەزرانادنی

یەکەی كارەبای پەیوەندیدار بەم مەبەستە بەپای مەرجەکانی ئەم ڕێنماییانە.

ماددەی (:)٤

پاتاوتیە دەبات پابەناد باات بە کاارکرد بەپاای پااوەری جیهاانی پیشەساازی ( )APIو مەرجەکاانی
سەنمەتی و پاراستنی ژینیەی ئەم ڕێنماییانە.

ماددەی (:)٥

کوالاتی بەرهەمەکانی پاتاوتیە نابات لە ئاستی دیااریکراو لەپااوەری عاراقای یاا ( )Euro 4کەمتار

بات.

ماددەی (:)9

بە مەبەسااتی سااەیركرد و پاااداچوونەوەو پااادانی رەزامەناادی بەداواکاااری مااۆڵەت ،لیژنەیەکاای

پاداچوونەوە لەناوخۆی وەزارەتدا پاکدەهانرێت لەنیە وەزیرەوە  ،و ئەنمامی پاداچوونەوەكەیا

بەداواکاری مۆڵەتی درووستكردنی پاتاوتیە ئاڕاستەی وەزیر دەكرێت.

ماددەی (:)٢٢

وەرگرتنای

وەزیری سامانە سروشاتییەکا بە پشتبەساتن بە ڕاپاۆرتی لیاژنەی باەدواداچوو و پاا

نری نەبااوونی نیەنە پەیوەندیاادارەكا مااافی پااادا یااا پانەداناای مااۆڵەتی پاااتاوتیەی دەبااات ،

بەداواکاری مۆڵەت ودەبات لە ماوەی دوو مانیدا وەتامی داواكاری مۆڵەتەكە بدرێتەوەو لە باری رازی
نەبووندا دەبات هۆكاری رازی نەبوو روو بكرێتەوە.

ماددەی ( :)٢٢می جیا ی ت یبیت بیپێنى ی مۆڵیت بۆ دىمیز ى نن ی ا ا د ی پ اڵیت ی

یەکەم :مەرجەكانی داواکردنی مۆڵەت بۆ دامەزراند و رێكارەكانی بەکارخستنی پاتاوتیە

 -١داواكاری مۆڵەت بۆ دامەزراندنی هەر پاتاوتیەیەک لەڕێی فۆڕمی تایباەت دهباات كە پاشاکە
دەکرێت بە وەزارەتی سامانە سروشتییەکا .

 -١جیااا لەفااۆرمی تااایبەت هااەر داواكارییااەك دهبااێ بەنیااەنی كااەم بەسااێ ( )٣كااۆپی پاشااكە

بەوهزارهت بكرێت كەخوێندنەوهو لاكۆڵینەوەی ووردی پااتاوتیەی تاادابات  ،باە مەرجاا ئاەم
نیەنە سەرەكییانە لەخۆ بیرێت:

أ -نەخشەسازی و تەكنەلۆجیای پاشنیاركراو بەپای مەرجە تەکنیکییەكانی ئەم ڕێنماییە دەبات.

ب -لاكۆڵینەوەی كەڵكی ئابووری بەپای مەرجەکانی ئابووری ئەم ڕێنماییە بات.
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ت -دەبات بەڕێوەبەری جابەجاكار پاتاوتیەكە بەڵیەی پەساەندكراوی فەرمای ساەلمانەری كااری
لەپاشینەی پاشكە

بكات ،كەوا لەبەکارخستن و بەڕێاوەبردنی پااتاوتیە بە قەباارەی زیااتر لە

( )١5١١١بەرمیل لە رۆژێکدا ،كاری كردووە.

ث -دەرخستن و روونكردنەوەی راساتەقینەیی باۆ چۆنییاەتی دابینكردنای کەرەساتە خاوهكاا و
دیاریكردنی سەرچاوەكەی باۆ پاڕۆژەكەو  ،هاەروهها دەستنیشاانكردنی خەساڵەتەكانی لەڕووی

كوالاتییەوە.

ج -ماددە بەرهەمانراوەكا وكوالاتییەكەی دهبات بەپای مەرجە تەکنیکییەكانی ئەم ڕێنماییە بات.

ح -دەبات نەخشەسازی ئەندازیاری و دڵنیابوو لەكوالاتی كەرهستەكا و بەكارخستنیا بەپاای
پاوەری جیهانی ( )APIبات لەڕووی سەنمەتی و ژینیەييەوە.

دووەم :ماوەی مۆڵەت و رسوماتی پەیوەست بە مۆڵەتدا

 -١ماوهی مۆڵەت بۆ پانج ( )5سا دهبات لە ڕۆژی یەكەمی كااركردنی پااتاوتیەكە هەژماار دەكرێات،
بەوهزارهت دهكرێت.

بەتام درێژكردنەوهی مۆڵەت لەڕێی فۆڕماكی جیاوازەوە دەبات كە پاشكە

 -١بڕی ( )١5١١هەزارو پانج سەد دۆنری ئەمریكی وهك رسوماتی كارگاڕی وهردەگیرێت.

 -٣لە ئەگەری پادانی ڕهزامەندی مۆڵاەت بەداواكاار  ،ئەوا باڕی ( )١١١،١١١ساەدو بیسات هەزار دۆنری
ئەمریكی بۆ پاتاوتیەی گەورە سەرەوەی ( )5١١١١بەرمیل لە رۆژێكدا  ،وبڕی ( )٢١،١١١هەشاتا هەزار
دۆنری ئەمریكی باۆ پااتاوتیەی بواووك ( ) 5١١١١-٣١١١١بەرمیال لە رۆژێكادا وهك رەسامى پاادانی

مۆڵەت وهردهگیرێت.

 -٣هەر دوو بڕە پارهی كە لەبڕگەی ( )١و ( )٣لە سەرهوە دیاریكراوە بە پسوولەی ( ٣٢أ) وهردهگیرێت
و دهخرێتەسەر حسابی وهزارهتی دارایی و ئابووری حكومەتی هەرێمی كوردستا  -عاراق.

 -5پاویسااتە پاااش وهرگرتناای مۆڵااەت  ،بااڕی ( )$ ٣١١،١١١بااۆ پاااتاوتیەی گااەورە و بااڕی ( )$١١١،١١١بااۆ
پاتاوتیەی بوووك وهك دڵنیایی دابنرێت لەحساابی باانكی دهستنیشاانكراو لە نیاە وهزارهتاەوه

ئااەم بااڕە پااارهیە دهتوانرێاات لەنیااە خاااوه مۆڵااەت وهربییرێتااەوە پااا
وجابەجاكردنی مەرجەكا ونبردنی پاتاوتیەكە بەتەواوی.

تااەواوبوونی مۆڵااەت

سێیەم :مەرجەکانی زەوی وشوێنی پاتاوتیە:

 -١خاوە پرۆژەی پاتاوتیە ئەگەر زەوی ماوڵکی خاۆی هەباوو و رووبەرەکەشای گونمااو و لەبااربوو
ئەوا دەتوانات بەکاری بهانات بۆ درووستکردنی پاتاوتیە.

 -١پا

وەرگرتنی رەزامەندی لەسەر داواکااری درووساتکردنی پااتاوتیەکە  ،وەزارەت بە نووساراو

داوا لە وەزارەتی کشتوکا وسەرچاوەکانی ئاو دەکات تاوەکو پارچە زەوییەکی بەردەتا داباین

بکات کە گونماو بات لەگە نەخشەسازی و قەبارەی بەرهەمی پاتاوتیەکە.
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 -٣داواکار ئەگەر خۆی لە شوێناکی دیاریکراو پارچە زەوییەكی گونماوی بەردەتانی دەستنیشانکرد
ئەوا دەتوانات رێکارەکا بەشاوەیەکی پاوەوانەیی بۆ بەدەستخستنی پارچە زەوییەکە بکات و
پاشا وەزارەت راو سەرنج و رەزامەندی وەزارەتی کشتوکا و سەرچاوەکانی ئاو وەردەگرێت.

 -٣زەوی دەستنیشانكراو بۆ پرۆژەكە دەبات دوور بات لە كاڵیە نەوتای وگازییەكاا و بۆڕییەكاانی
گواسااتنەوەی نەوت و گااازەوە بەدووری ()١١كاام چوارگۆشااە لە ئاسااتادا  ،و لە زەویاایە پااۆ بااۆ

دانراوەكاندا.

 -5ئەو پارچە زەوییەی تەرخا دەكرێت بۆ پرۆژەكە نابات هایچ بەربەساتاكی یاساایی هەباات باۆ
بەدهستهانا وبەكارهانانی و بەڵیەی پەیوهست ونری نەبوونی نیەنە پەیوەندیدارەكا بۆ ئەم

مەبەستە پاشكە

بەوهزارهت بكرێت.

 -٦هەر زیادهڕۆییەك بە نایاسایی دادهنرێت و داواكار جیا لە ڕووبەڕوبوونەوهی یاساایی باۆ مااوهی
( )١١سا مافی داواكردنی مۆڵەتی نابات.

 -٢زهوی دەستنیشانكراو بۆ پڕۆژە دهبات بەنیەنی كەم ()5کم لە هاەر شاوێناكی نیشاتەجێ باوو
وهك پارێزگاو شاارو شاارەدد دوورباات .ئەو پاتاوتیەیاناەی ئاساتا کااردەکە و ئەم مەرجەیاا
تادانییە دەبات پابەندبن بەکارکرد بەپای پاوەری ئەمریکی ساڵی )EPA Clean Air Act 2018) ١١١٢

 -٢زهوی دەستنیشانكراو بۆ پاتاوتیە نابات تاكهەڵووو هەبات لەگە هیچ پڕۆژهیەکای دیاكە كاە
لەنیە هەر وهزارهتاكی تری حكومەتەوه پۆنی بۆ دانرابات لە ماوهی ( )١١ساڵدا.

 -٩قیرتاوکرد یا کۆنکریت کردنی گۆڕەپانی ناو پاتاوتیە بۆ کۆنتڕۆلکردنی تەپ و تۆز وهەروەها
ژێر تانکییەکانی کۆگا کرد بۆ کۆنتڕۆ کردنی ڕژا یا دزەکردنی سووتەمەنی بۆ ناو زەوی.

 -١١بەمەبەستی بەدەستخستنی زەوی لەهەر دۆخاکدا دەبات نری نەبوونی نیەنە پەیوەندیدارەکا
وەربییرێت.

چوارەم :مەرجە ئابوورییەكانی پادانی مۆڵەت

 -١پاشکەشکردنی پاكانەی باج لەنیە داواکارەوە بۆ سێ ساڵی ڕابردوو.

 -١پاشكەشكردنی كارتی لاهاتوویی كە وەكو بەڵایەی ساەڵمانەری تواناای دارایای داواکاار باات باۆ
دامەزراندنی پاتاوتیە)Credit Proficiency).

 -٣پاشکەشکردنی کۆی گشتی و سەرچاوەی سەرمایە بۆ دامەزراندنی پاتاوتیە.

 -٣داواکاری مۆڵەت پاشینەی دارایی پاک بات وهیچ تاواناكی دارایی ئەنمام نەدابات.

 -5پاشکەشکردنی لاكۆڵینەوەی كەڵكی ئابووری کە پیشا بدات کەوا پاتاوتیەكە چەناد ساوود یاا
قازانمی دەبیت.( Economical Feasibility).

 -٦پاشكەشااكردنی پۆناای چااۆناتی بەبااازاڕكردنی بەرهەمە نەوتیاایە پاڵاوراوەكااا بەشاااوەیەكی
زانستی و تەندرووست بەگوێرەی پاوەرە باوەڕپاكراوە جیهانییەكا .
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ماددەی ( :)٢٠مەرجە تەکنیکییەكانی پادانی مۆڵەت:

یەكەم :نەخشەسازی و ئاستی بەرهەمهانا وپاوەری بەرهەمەکانی پاتاوتیە:

 -١تەكنۆلۆجیای پاشنیاركراو نود و جاییر بات لەئاستی جیهانیداو شياوی دامەزراند وكاارپاكرد

بات لەكوردستانداو هەروەها دەبات بەرزتارین ڕێاژەی بەنازین و دیاز بەرهەم بهاناات لە ڕێیاای

بە کارهانانی ریوۆرمەرو بە شاوەیەک کە ڕێژەی بەرهەمە قورسەکا وەک نەوتی ڕە
تانەپەرێت.

لە () ٪١5دا

 -١پاتاوتیە دەبات بەنیەنی کەمەوە بتوانات ( )٣١١١١بەرمیال نەوتای خااو لە ڕوژێکادا بپاڵاوێات لە
رووی نەخشەسااازی و درووسااتكرد و توانااای بەرهەمانااانییەوە  ،بەتام بەرهەمهانااانی رۆژانەی

بەگااوێرەی ئەو بااڕە ماااددە خاااوەیە كەدەسااتی دەكەوێاات .ئەو پاتاوتیااانەی ئاسااتی پاتاوتنیااا لە
رێژەی دیاریكراو کەمتر بات مۆڵەتییا پانادرێت و ئەوەشی ئاستا لە كاردا باات دەباات خۆیاا

لەگە ئەم مەرجەدا بیونمانن یا ئەوەتا دەبات دابخرێن.

 -٣چۆناتی دابینكردنای کەرەساتە خاوهكاا باۆ پاڕۆژەكە و هاەروهها دیاارى کردناى خەساڵەتەكانی
لەڕووی كواڵیتییەوە بەپای نەخشەسازی پاتاوتیە بات و یەکەکانی پاویست بە پااتاوتنی جاۆری
نەوتی خاو لە نەخشەسازی پاتاوتیەكەدا هەبات.

 -٣كااواڵیتی و جااۆری بەرهەمااەكا بەپااای سااتانداردی عاراقاای یااا ( )Euro 4بااات .ئەم مەرجە
دەتوانرێات بیۆڕدرێات باۆ ئاساتاكی بەرزتار لەساەر پاشانیاری لیاژنەی پااداچوو و رەزامەنادی
وەزیری سامانە سروشتییەكا .

 -5نەخشەسااازی ئەناادازیاری و دڵنیااابوو لەكااواڵیتیی ،وكەرهسااتەكا و بەكارخسااتنیا لەڕووی
پاراستنی ژینیەو سەنمەتییەوە دەبات بە بەڵیە بسەلمانرێت.

 -٦تاوهری دووكە  :دهبات ستوونی دووكە بە شاوهیەكی ئەندازهیی نەخشەسازی باۆ بكرێات لااە
نیە تیمی ئەندازیاری تایبەتمەند بۆ ئەم مەبەستە

بكرێت:

دەبات پەیڕهوی ئەم مەرجاانەی خاوارهوە

أ -بەرزی تاوهری دووكە

ب -تیرهی تاوهری دووكە .
ت -ئاراسااتااەی با

ث -دووری تاوهر لە یەكەكانی پاتاوتیە.

 -٢تاقییە :دهبات هۆڵاكی تایبەت بە شوێنی پشاكاناینی بەرهەمە ناەوتاییاەكا ئامادە باكرێت ،كااە
هەموو مەرجەكانی تاقییەى تادابات لە ڕووی نەخشەسازی و سەنمەتییەوەو هەروەهاا دەباات
هەموو ئەو ئامارانەی كە بۆ پشكنینی بەرهەمەكا باەكار دههانادرێت بوونياا هەباات و بەپاای
پاوەرە ناودەوڵەتییە باوەڕپاكراوەكا بات.
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 -٢بەشی میكانی  :پاویستە ئەم بەشە وهرشەیەكی تایبەت بە خۆیااا هاااەبات باۆ چاككردناەوهی
ئەو ئامارانەی كە لە پاتاوتیەدا لە كار دهكەو یا چاككردنەوهی ئەو ئامارانەی كە توانایا كاەم
بە پای نەخشەسازی ڕووبەری پاتاوتیە دەبات.

دهبات بەهۆی بەردهوامی بەكارهانانیا ئەمە

 -٩بەشاای ئااامارە ووردهكااا  :پاویسااتە ئااەم بەشااە وهرشااەیەكی تایبااەت باااە خۆیااا هااەبات بااۆ
چاككردنەوهی ئەو ئامارە ووردانەی كە بە ژووری كاۆنترۆ دهبەساترێنەوە ،چاونكە هاەموو ئاەو
ئامارانەی لە ناو پاتاوتیە كار دهكە دهبات بە ژووری كۆنترۆڵەوە بەستراباتەوە.

 -١١ژووری كۆنترۆ  :ئەم ژوورە بەشی نات وۆركی پاتاوتیەیە كاە هاەموو ئاماارهكانی نااو پااتاوتیە
بە كۆمپیوتەر دەبەسترێت.

 -١١بەشی كارهبا :دابین كردنی كارهبا لە ئەستۆی خاوه پڕۆژەكە دەبیات ،وپاویساتە باۆ ئاەم بەشاە
وهرشەیەكی تایباەت دابنرێات باۆ چاااااككردنەوهی هااەموو ئاامارە كارهباییاەكانی نااو پااتاوتیە

لەگە ئەو بزوێنەرانەی كە كارهبا بەرهەم دههانن.

 -١١بەشی باركرد و بەتا كرد  :لەم بەشەدا پاویستە ئەم مەرجانەى خوارهوە پەیڕهو بكرێت:ا
أ -بوونی كارمەندی پشكنین.

ب -بوونی كارمەندی تایبەت بەسەنمەتی وئاگركوژێنەوە بۆ پشكنینی تانكەری گواستنەوی ناەوتی
خاوو بەرهەمەكانی.

ت -دەبات تەنها یەك دهرگای چوونە ژوورهوهو هاتنەدهرەوە هەبات.

 -١٣پاویستە هەر تانكاە رێكی گواساتنەوەی نەوتای خااوو بەرهەمەكاانی كە لە پااتاوتیە دهردهچاات
پرۆتۆكااۆلی بااۆ بكرێاات هااەروهها ئااەو تانكەرانااەی كە دەچاانە ژوورەوە بااۆ بااەتاڵكرد دهبااات

سەرچاوەو خەسڵەتەكانیا لەسەر پڕۆتۆكۆڵاەكە دیااری بكرێات ،و هاەروهها دهباات لە ڕاپاۆڕتی
ڕۆژانە و مانیانەو ساتانەی پاتاوتیە دیاری بكرێت.

دووەم :مەرجەكانی تانکیی عەمبارکرد :

 -١تانكیی عەمباركردنی مادده هایدرۆكاربۆنییەكا دهبات بە شاوهی پاوەری ناودهوڵەتی درووست
بكرێت و گونماو بات لە گە جۆری ئەو ماددەیەی تایدا عەمباردەكرێت.

 -١كۆی گشتی قەبارهی تانكییەكانی عەمباركرد بۆ بەرهەمەكانی هایدرۆكاربۆنی نابات كەمتر باات
لە كۆی گشتی بەرهەمهانانی پاتاوتیە بۆ ماوهی ( )٣١سی رۆژ.

 -٣كااۆی گشااتی قااەبارهی عااەمباری ماااددە هیدرۆكاربۆنیبااەكا وماااددە كیمیاویيااەكا پاویسااتە
بەشاوهیەك بات كە بەشی ( )٣١سی ڕۆژی بەرهەمهانا بكات.

 -٣دیواری كاۆنكریتی بە چاوار دهوری تانكییەكاانی عەمباركردنادا درووسات بكرێات بەشااوهیەك كە
توانااای لە خااۆگرتنی قااەبارهی تانكیەكااەی هااەبات لەكاااتی ڕووداوی نااەخوازراو یااا لی ا كاارد .

هەروهها دهرگای هەبات بە مەبەستی چوونەژوورهوهو هاتنەدەرەوە.
٠٢٠٢/1٠/٠2

11

ذمارة (العدد) ٠٦٢

 -5هەر تااانكییەك دەبااات زهمیاانەی جیاااوازی هەبااات بااۆ خاااڵیكردنی تەزووی كارەبااای زیااانبەخش و
بنكەی کارەبایى جودای بۆ كرابات.

 -٦بە مەبەستی خاوێنكردنەوهی نااوهوهی تاانكى عەمبااركرد دهباات خااڵی كراباات لەهاەموو ئاەو

ماددانەی كە مەترسییا هەیە لەسەر ژیانی مرۆڤ ،وهەروەها دهبات ڕێژهی گازهكا تیایدا دیاری
بكرێت بە مەبەستی ساەنمەتی لەكااتی چووناە نااوەوەی تاانكییكەو دهباات دهرچاەكانی هاەواو
پایپەكانی كراوە بن ،وهەروهها هەموو كەرهستەكانی سەنمەتی بەكار بهانرێت.

 -٢دهبات مەرجەكانی سەنمەتی پەیڕهو بكرێت لە كاتی سەركەوتن بۆ سەربانی تانكییەكا .

 -٢لەكاتی چوونە ژوورهوه بۆ ناو تانكییەكا  ،ئەگەر ڕێژهی گاز لە ( )%١٠١5زیاتر باات دهباات ماسا

بەكاربهانرێت ،وهەروهها ئەو كەرهستانەی كاە باۆ هاەر مەبەساتا بەكاردههانرێات دهباات کڵاپە

دروست نەكات و بە پای پاوەری بەریتانی ( )١١٩یا بە پای پاوەری ئەمریكی بات.

 -٩نابات هیچ جۆرە پاشماوهیەكی تانكییەكا عەمبااركرد فاڕد بادرێت و دهباات بە پاای ڕێنماایی
ژینیە پارێزی چارهسەر بكرێت.

 -١١پاش بەكارهانانی تانكییەكانی عەمبااركرد دهباات كا اە (كالیبرێات) بكرێات كە بەپااى پااوەرە
جیهانییەكا بات و قبو كراو بات لەنیە وهزارەتەوە.

 -١١هەموو ئامارهكانی پاوانەکرد دهبات بەپاى پاوەرە جیهانییەكا بات و بەئامادەبوونی نوێنەری
وهزارهت كا ە (كالیبرێت) بكرێت و ریكۆردی كا ەكا (كالبریشن) هەڵبییرێت.

 -١١نەخشەسازی ودرووست كرد و تاكستی هەموو تانكییەكی عەمبااركرد دهباات گونمااو باات
لەگە جۆری بەرهەمی دیاریكراوو نابات بۆ مەبەستی تر بەكار بهانرێت.

 -١٣شوێنی تانكییەكانی عەمباركرد دهبات بەنیەنی كەم ( ٣5م) لە یەكەكانی پاتاوتیەوە دوور بات
و ڕووبەرهكەشی هاندهی ( )١٠5جار تیرهی تانكییەكە بات.

 -١٣لەكاااتی بااوونی زیاااتر لە تااانكییەكی عەمباااركرد دهبااات تانكییااەكا بەئەناادازهی ڕووبااەری
تانكییەكا لەیەكترەوە دوور .

سێیەم :مەرجەکانی ئامارە پاڵەپەستۆدارەکا :

-١هەر ئامارێ یا تانكییەك كە پەستانی بەرز یا نزمی هەبات دهبات بە پای پاوەرە جیهانییەكا
لەكەرهستەی با

بەرزه بیرێت.

و كواڵیتی باەرز بەشااوەیەك درووسات كراباات كەوا بەرگاەی ئاەو پاڵەپەساتۆ

 -١هااەموو ئااامارە پاڵەپەسااتۆدارهكا دهبااات بەشاااوهیەكی ڕێكخااراو تاااقیكردنەوەی بااۆ بكرێاات
وئەنمامی تاقیكردنەوەكانیش تۆماربكرێت.

 -٣هیتەری نەوت دهبات ( )١٢مانز پا

یەكەم بەكارهانا تااقیكردنەوەی باۆ بكرێات و پاا

ماوهیە بە شاوهیەكی ڕێكخراو هەر ( )٣مانز جارێ تاقیكردنەوەی بۆ بكرێت.
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 -٣هەموو كۆمپرێسەرێکى هاەوا دهباات ڕۆژانە لە ئااو بەتاا بكرێات ،لەكااتی بەردهسات ناەبوونی
بەشی نااوهوهی كۆمپرێساەر دهباات هاەر مانیاا جارێا تااقیكردنەوەی باۆ بكرێات و دەباات

ئەنمامەكانیش تۆمار بكرێت.

 -5جیاكەرهوهكانی گاز دەبات تاقیكردنەوەیا باۆ ئەنمامبادرێت لەكااتی پاویساتدا ،باەتام ناباات
ماوهكەى لە ( )١٢مانز تاپەڕببات.

 -٦پاویسااتە ڤاڵ ااەكا بە هااەموو جۆرهكااانییەوە تاااقیكردنەوەی گونماویااا بااۆ ئەنمامباادرێت
بەشاوهیەكی ڕێكخراوو لەكاتی پاویستدا ،بەتام بە نیەنی كاەمەوە دەباات يەكماار لە مااوهی (

 )١٢مانیدا ئەنمام بدرێت.

 -٢هەموو ئامارێكی پاڵەپەستۆ دهباات پااوهری پاڵەپەساتۆی تاایبەتی خاۆی هاەبات ولەساەرووی
()%١١ی پاڵەپەستۆی پرۆسەكە كار نەكات.

 -٢هەموو پایپەكا كە پاڵەپەستۆیا تادایە دهبات بە پایی پاوەرە جیهانییەكا درووسات كارابن
و تاقیكردنەوەیا بۆ ئەنمامبدرێت پاش بەكارهانانیا .

 -٩هەموو ئامارهكانی ناو پاتاوتیەكە دهبات بەشاوهیەكی ڕێكخاراو پشاكنینیا باۆ ئەنمامبادرێت
وئااەنمامی پشااكنینەکە
وهزارهتەوە.

تۆمااار بكرێاات و لەبەردهساات بااات لەكاااتی داواكردناای لااە نیە

 -١١لە كاتی هەبوونی هەر كاشەیەك لە ناو پااتاوتیەكە ،دهباات ڕاپاۆڕتاكی تاارو تەساەل ڕادهساتی
وهزارهت بكرێاات و تیایااادا قەباااارەو جااۆری كاشاااەكە روونكاااراباتەوە لەگە ئەو زیاناااانەی بە
پاتاوتیەكەی گەیاندووە.

ماددەی ( :)٢3شاوازی بەڕێوەبردنی پاتاوتیە و چاودێری کردنی لە نیە وەزارەتەوە:

یەكەم -بەڕێوەبردنی پاتاوتیە و هەماهەنیی كرد لە گە وەزارەتدا:

دهستنیشا كردنی بەڕێوبەرێكی جابەجاكاار باۆ پااتاوتیە كە بەرپرسایار دهباات لە جاباەجاكرد و
چاودێری هەموو ماددەكانی ڕێنمایی تایبەت بەمۆڵەتدا ،وهەروەها بەڕێوهبەری جابەجاكاار دهباات
لە نیە وهزارهتەوە ڕهزامەندی وهربیرێت پاش دهست بەكاربوو .

 -١بەڕێوهبااەری جابەجاكااار دهبااات كارمەناادی لاهاااتوو بە مەبەسااتی چاااودێری یااەكە جیاوازهكااانی
پاتاوتیە دابمەزرێنات وڕاپۆرتا لەسەر شارەزايی وتوانای ئەو كارمەندانە بدات بەوهزارهت.

 -١بەڕێوهبااەری پاااتاوتیە بەرپرساایار دەبااات لەمەشااپ پاكاارد و راهانااانی پاویساات بە چۆنییااەتی
كاركرد  ،سەنمەتی،ئاگر كوژێناەوهو ساەرجەم بوارەكاانی تاری و هاەروهها دڵنیاابوو لاەوهی كە

هەموو كارمەندانی پاتاوتیە ئەم مەشپ و راهانانەیا پاكراوەو بڕوانامەی تایبەتییا وەرگرتاووە
لە نیەناكی باوەڕپاكراوەوە.
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 -٣بەڕێوهبەر بەرپرسیار دهبات لە هەر كارێ لە ناو پاتاوتیەدا كە بەپاى پاوەرە جیهانییەكا نەبات
هەتا ئەگەر لەم رێنماییە ئاماژهیا پێ نەدرابات.
 -٣دهبات ڕێژهی ( )%٢5كارمەندانی پاتاوتیەكە خەڵكای هەرێمای كوردساتا بان ،و هەروەهاا پۆنای
زیاااادکردنی ئەم ڕێاااژەیە لە لاكاااۆڵینەوەی پاشکەشاااکراو هەباااات .بەپاوەواناااەوە بەڕێوهباااەری
جابەجاكاار بەرپرسایار دهباات و مااوەی ماۆڵەتی باۆ درێاژ نااکرێتەوە ئەگەر یەکەم جاار مااۆڵەتی
وەرگرتبات.
 -5وهزارهت بەڕێوهبەرێكی گشتی دیاری دهكاات بەمەبەساتی چااودێری و بەدواداچاوونی كارهكاانی
پاتاوتیە.
دووەم -شاوازی چاودێریکردنی پاتاوتیە لە نیە وەزارەتەوە:

 -١دهبات ڕاپۆڕتی ڕۆژانەو مانیانەو ساتانە لەنیە بەرێاوەبەری جابەجاكااری پااتاوتیە پاشكەشاى
وهزارهت بكرێت.

 -١لەماوهی ( )١١ڕۆژ دوای تەواوبوونی هەر مانیا  ،بەڕێوهبەری پااتاوتیە دهباات ڕاپاۆرتی مانیاانە
پاشكە

بە وهزارهت بكات و تیایدا ئەم خاتانە ڕوو بكرێتەوه:

أ -بڕو قەبارهو كواڵیتی و ئەنمامی پشكنینی نەوتی خاوو گاز یا هەر ماددهیەكی هایادرۆكاربۆنی
كە لەپااتاوتیە بەكااارهانراوەو لەنااو ڕاپۆڕتااەكانی ڕۆژانەو مانیاانەو ساااتانەدا هاەبات وهاااوپاچ

كرابات.

ب -پاشكە

كردنای باەڵیەی ڕاساتەقینەی تاایبەت بەدیااریكردنی ساەرچاوهی بەدهساتهانانی باڕی

كەرهستەی خاوی هایدرۆكاربۆنی (نەوتی خاو) یا هەر ماددەیەكی تر.

ت -دیاری كردنی بڕی ماددهی نا هایدرۆكاربۆنی بەكار هانراو لە پاتاوتیە.
ث -داهاتی مانیانە.

ج -ڕاپۆڕتا لە سەر ڕووداوە گرنیەكا  ،تەكنیكی بات یا نا تەكنیكییەكا

ح -ڕاپۆڕت لە سەر هەر كوژاندنەوهیەك بەمەبەستی چاككردنەوە یا گۆڕانكارییەك ئەنمامدرابات.

 )١١( -٣ڕۆژ پااا
وهزارهت.

تاپااەربوو بااە سااەر هااەر ساااڵاكی كاااركرد دهبااات ڕاپااۆڕتی ساااتانە باادرێت بە

 -٣وهزارهت مافی ئەوهی هەیە هەر كاتا داوای تۆمارهكا  ،داتاكا  ،بەڵیەكا و دۆسیەكا بكاات و
بەڕێوبەری پاتاوتیە دهبات لە ماوهی ( )٦ڕۆژ پاشكەشی بكات.
 -5هەموو داتاو ،دۆسێ و ،زانیاری و بەڵیەكانی پاتاوتیە دهبات بۆ ماوهی ( )5سا ئەرشیف بكرێت.
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ماددەی ( :)٢٧مەرجەکانی داخستن ،گۆڕین یا زیادکردنی یەکە لە پاتاوتیەدا

 -١بۆداخستنی ئەو پاتاوتیەی کە مۆڵەتی فەرمی هەیە ،دهبات داوایەك پاشكە

بەوهزارهت بكرێت

و دوای وەرگرتنی رهزامەنادی ،دهباات چارهنووسای كاەلو پەلاەكانی پااتاوتیەكە دیااری بكرێات و

شوێنی پاتاوتیە پااك بكرێتاەوە لە هاەر جاۆرە پاشاماوهیەك بەشااوەیەك کە گونمااو باات لە گە

مەرج وپاوەرەكانی دهستەی پاراستنی سەنمەتی و ژینیە ،هەموو ئەمانە بەڕەزامەندی و ئاگاداری
وەزارەت دەبات.

 -١داواكاااری بااۆ گۆڕانكاااری یااا زیااادكردنی یااەكە لە پاااتاوتیە ،بە مەبەسااتی زیااادكردنی ئاسااتی
بەرهەمهانا دهبات لەڕێی فۆرماكی دیاریكراوەوە پاشكەشی وهزارهت بكرێت.

 -٣هەموو گۆڕانكارییەك كە بەمەبەستی فراوانكرد یاا باەرزكردنەوەی بەرهاەمهانا باات ،دهباات
پاشوهخت ڕهزامەندی وهزارهت وهربیرێت و بڕی پارە بەپای قەبارەی گۆڕانكارییەكە دیاردهكرێت
و دەبات لەنیە هەڵیری مۆڵەتەوە بدرێت.

ماددەی ( :)٢٨مەرجەکانی سەنمەتی

یەكەم :مەرجەکانی سەنمەتی ئاگرکەوتنەوە:

 -١بەڕێااوبەری جابەجاكاااری پاااتاوتیە دهبااات كەساااكی شااارەزاو خاااوە ئەزمااوو بەمەبەسااتی
چاودێری و جابەجێ كردنی ڕێنمایی تایبەت بەپاراستن لەئاگركەوتناەوەو تەقیانەوە دهستنیشاا

بكات.

 -١پاتاوتیە دهبات كەرهستەو ئاماری گونماوی ئاگر كوژێنەوهی هەبات بە مەبەستی كۆنترۆڵكرد و
كوژاندنەوهی هەر جۆرە ئاگرێ یا تەقینەوهیەك لە ئەگەری روودانی لە ناو پاتاوتیەكەدا.

 -٣پاتاوتیە دهبات هەماهاەنیی هەباات لەگاە نزیكتارین یەكاەی باەرگری شارساتانیداو ئاگاداریاا

بكاتەوە لە جۆری چانكییەكانی ناو پاتاوتیەكەو پاداویستییەكانی كۆنترۆڵكرد لەكاتی ڕوودانای
ئاگر یا تەقینەوهدا.

 -٣هەموو كەرهستەكانی ئاگر كوژێنەوە دهبات بەشاوهكی ڕێكخراو پشكنینیا بۆ بكرێات .ڕێكاەوتی
دوایین پشكنین دهبات لە سەر ئامارهكا چاپ بكرێت و تۆمارێ هەبات بۆ ژمارهی پشكنینەكا .

 -5هەموو كارمەندانی ناو سنووری پاتاوتیەكە دهبات مەشپ و ڕاهانانی تایبەتییا بەئااگركەوتنەوە
كوژاناادنەوە ئەنمااام دابااات وبڕوانامااەی تایبااەتییا لەو بااوارەدا لە نیەناكاای باااوەڕپاكراوەوە

وهرگرتبات پاش دهست بەكاربوونيا لە پاتاوتیەكە.

 -٦ڕێنماییەكانی تایبەت بە چۆنیەتی هەڵسوكەوت كرد لە كاتی ڕوودانی ئاگركەوتنەوەدا ،دهبات لە
ناو هەموو یەكە جیاوازهكانی پاتاوتیە هەڵواسرابات و كارمەندا یاا هاەر ساەرهدانكەرێكی لاێ

ئاگاداربكرێتەوه.
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 -٢ڕێیای گەیشتن بە یەكە جیاوازهكانی ناو پاتاوتیە دهبات خاڵى بات لە هەر جۆرە بەربەساتا باۆ
ئوتومبا ی بەرگری شارستانی بۆ كوژاندنەوی ئاگر بە خارایی لەكاتی ئاگركەوتنەوە یاا روودانای
تەقینەوەدا.
 -٢جیەرەكاشااا و هااەڵیرتنی هااەر جااۆرە ئامارێا كە مەترساای ئاگركەوتنااەوهی لااێ بكرێاات لە ناااو
پاتاوتیە قەدهغە دەبات ،جیا لەشوێنی تایبەت ودیاریكراو.
 -٩لە كاااتی ڕووداناای ئاااگركەوتنەوەدا دهبااات یەكااەی بااەرگری شارسااتانی بە زووتاارین كااات ئاگااادار
بكرێتەوه .زانیاری لەكاتی ڕووداوهكە و ئاگادار كردنەوهی بەرگری شارستانیش تۆماربكرێت.
 -١١پاویستە وریااكەرەوەی ئااگركەوتنەوەو تەقیانەوەی نەخاوازراو لەهاەموو نووساینیەكا و لەنااو
ساانووری پاااتاوتیەكەدا دابنرێاات و بەشاااوهیەكی ڕێكخااراو پشااكنینیا بااۆ بكرێاات بەمەبەسااتی
دڵنیابوو لەكاركردنیا .
دووەم :هاماكانی هۆشداری و ڕێنمایی تایبەت بەخودی پاتاوتیەكا :
 -١لە هااەموو شااوێناكدا كە جیەرەكاشااا قەدهغااەكراوە دهبااات هامااای جیااەرە نەكاشااانی تااادا
هەڵواسرابات.
 -١هاماكانی هۆشداری بۆ هەر مەبەستا دهبات بە ئاسانی ببینرێات و روو باات و هەڵواسارابات،
وهامای نەچوونە ژوورهوهی كەسانی ڕێیەپانەدراو دهبات لە تەلبەناد یاا دیاواری جیااكەرهوهی
سنووری پاتاوتیە هەڵواسرابات.
 -٣لە سەر هەموو كەرهستە كیمیاوییەكا دهبات هاماكانی تایبەت بە مەترسای ئاەم كەرهساتانە هاەبات و
دەبات روو ئاشكرا بات.
 -٣كاركرد لە سەر هەر یەكەیەك یا ئامارێ بەبێ تەواوكردنی ڕاهانانی تایبەت بە كاركرد لە سەر
ئامارهكە یا بەباێ چااودێری كەسای شاارهزا قەدهغاەیە و لە ئەگاەری روودانای هەر رووداوێكای
نەخوازراودا بەڕێوهبەر بەرپرسیار دهبات.
 -5دەركردنی ڕێنمایی لەنیە پاتاوتیەوە تایبەت بە چۆنییەتی هەڵسوكەوت كرد لەكااتی ڕوودانای
هااەر ڕووداوێكاادا دهبااات بەڕهزامەناادی وهزارهت بااات و سااەرجەم كارمەناادانی پاااتاوتیەكە
ڕاهانانی لەسەر بكە .
 -٦پاااااش ئەنماماااادانی هااااەر پڕۆسااااەیەك لە ناااااو پاااااتاوگە دهبااااات هەڵسااااەنیاندنی مەترساااای
( )Risk Assessmentبكرێت و كارمەندانی تایبەت بە پڕۆسەكە لای ئاگادار بكرێنەوه.
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سێیەم :ج و بەرگ و کەرەستەی سەنمەتی

 -١بەرێااوەبەری پاااتاوتیە دهبااات ج ااو بااەرگ ،ماس ا  ،چاوی كااەی سااەنمەتی ،كاااڵوی سااەنمەتی و
هەموو كەرهستەكانی تری تایبەت بەسەنمەتی كاركرد بۆ كارمەندا دابین بكات.

 -١بەڕێوبەری پاتاوتیە بەرپرسیار دهبات لە دڵنیابوو لە بەكارهانانی كەرهساتەكانی ساەنمەتی لە
كاتی كاركرد لە ناو پاتاوتیەدا.

 -٣دوشی سەنمەتی و دوشی چاو دهبات لە شوێنە ساتراتیژیەكانی پااتاوتیە دابنرێات كە ئەگاەری
كەوتنە ژێر كارییەری كەرهستەی كیمیاوی هەیە.

 -٣هەر ئامارێ یا یەكەیەكی ناو پاتاوتیە لە ژێر پاڵەپەستۆی بەرزتربات لەوهی كە پاویستە یاا

بەشاكی جوتاوى هەبات دهبات تەلبەندی بۆ بكرێت تا ڕێیری بكات لە بەركەوتنی ڕاساتەوخۆ لە
كاتی ڕووداوی نەخوازراودا.

چوارەم :تەندروستی و فریاگوزاری سەرەتایی
 -١دهبات بنكەیەكی تەندرووستی و فریاگوزاری سەرەتایی لەناو پاتاوتیەكەدا دابنرێت وكارمەندی
پزیشااكی بە شاااوهیەكی هەمیشااەیی تیایاادا كاربكات،وهااەروهها دهبااات بنكااە تەندروسااتییەكە

ئەمبۆتانسی تایبەت بەخۆی هەبات ،لەگە هەموو كەرهستەكانی فریاگوزاری سەرهتایی.

 -١سندوقی فریاگوزاری ساەرهتایی لە هاەموو نووساینیەو شاوێنە جیاوازهكاانی نااو پااتاوتیەكەدا
دابنرێت وكارمەندانیش لەو شوێنانە ئاگادار بكرێنەوە.

پێنجەم :هەر رووداێكی نەخوازراو

 -١هەر ڕووداوێ كە ڕوو دهدات لە ناو سنووری پاتاوتیەكەو ئەگەری گیا لە دهستدا یاا برینادار
بوونی لابكەوێتەوە دهبات بكڕێت بەڕاپۆرت و وهزارهت و بنكەی پۆلیسى لێ ئاگاداربكرێتەوه.

 -١هااەموو ڕووداوە نااەخوازروهكا دهبااات تۆمااار بكاارێن و زانیااارییە پاويسااتەكانی سااەبارهت بااەو
ڕووداوانە تۆمار بكرێن وهەڵبییرێت.

 -٣خاااوە و سااەرجەم كارمەناادانی پاااتاوتیەكە دهبااات هاوكاااری تااەواوی لاكۆڵینااەوهكا بااكە بااۆ
دهرخستنی ڕاستی ڕووداوهكا لە ئەگەر روودانیاندا.

ماددەی ( :)٢6مەرجەکانی پاراستنی ژینیە

یەكەم :ڕاپۆرتی هەڵسەنیاندنی کارییەریی ژینیەیی
بەڕێااوەبەری جابەجاكاااری پاااتاوتیەكە بەپااای ڕێنمااایی ژمااارە ()١ی ساااڵی ()١١١٣ی دەسااتەی ژیاانیە،
پۆلانكردنی پڕۆژهكا لەڕووی پیسكردنی ژینیەوه پاویستە ڕاپۆرتی هەڵسەنیاندنی كارییەریی ژینیەيی
بۆ پاتاوتیە بكات بەر لە دهساتپاكردنی پاڕۆژهكەو پاشكەشای دهساتەی پاراساتن و چااككردنی ژینیاەی
بكات ،دوای وهرگرتنی ڕهزامەندی لەسەر گونماوی شوێنی پاتاوتیەكە بەپای مەرجەکانی ئەم ڕێنماییە.
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دووەم :پاداویستییەکانی چارەسەرکردنی پاشماوەو دەرهاویشتەکا
 -١دامەزراناادنی وێسااتیەیەكی چارهسااەری فیزیاااوی و كیمیاااوی و بااایۆلۆجی بااۆ ئاااوی پاای

كە

توانااایەکى باشاای هااەبات بااۆ كەمكردنااەوهی خەسااتی هااەموو پیسااكەرهكانی ناااو ئاااو بەجۆرێ ا
بیونمات لە گاە سیساتەمی پاراساتنی ساەرچاوهكانی ئااو بە گاوێرەى پااوانە ژینیەییاەكا كە
دهسەتاتی ژینیەیی دهری دهكات.
 -١دووبااارە بەكارهانااانی ئاااوی چارهسااەركراو (ریسااایك ینز) بەبااەكارهانانی تااەكنۆلۆجیای گونماااو
بەپای پاوەری جیهانی.
 -٣دانانی ئاماری پشكنینی هەوا بۆ زانینی بڕو جۆری دهرهاوێشاتەكا ()Nox,H2S,Cox,SOx,VOCs
لەناو پاتاوتیەكەدا.
 -٣چارهسەركردنی دهرهاوێشتە گازییەكا بۆ بەرگە هەوا بەجۆرێ

بیونمات لەگە خەسڵەتی هەوا

كە بەپای ڕێنمایی ژمارە ()١ی ساڵی ( )١١١١لە نیە دهستەی پاراستن و چاككردنی ژینیەوە دهرچووه.
 -5كۆنترۆڵكردنی ژاوهژاو بە پای ڕێنمایی ژمارە ()١ی ساڵی ( )١١١١كە لاە نیاە دهساتەی پاراساتن و
چاككردنی ژینیەوە دهرچووه.
 -٦داناااانی سیساااتەمی جیاكردناااەوەی پاشاااماوە رهقە مەترسااایدارهكا كە لەئاااەنمامی پڕۆساااەی

بەرهااەمهانا و وێسااتیەی چارهسااەری ئاوهڕۆكااا درووساات دهبااات ،بە شاااوهیەكی درووساات
لەڕووی ژینیەییەوە بەڕهزامەندی نیاەنە پەیوهندیادارهكا یاا لە ڕێیاای كۆمپانیاای تایبەتمەناد

بەچارهسەركرد پاشماوە رەقە مەترسیدارەكا .

 -٢دابینكردنی تاقییەیەكی تەواوكار بۆ پشاكنینی ئااوە پیشەساازییەكا دوای چارهساەركردنیا باۆ
دڵنیابوو و گونمانیا لەگە پاوهرە ژینیەییەكاندا.

 -٢لە كاتی ڕژانی سوتوهمەنی پاویستە ماددهی تایباەت (كە دهساتەی پاراساتن و چااککردنى ژیانیە
ڕهزامەندی لەسەر هەبات) بەكار بهاندرێت بۆ چاككردنەوهی پاشماوهی ڕژاوی سووتەمەنییەكا .

سێیەم :کەرەستە کیمیاوییە قەدەغەکراوەكا :

 -١لیستی كەرهساتە كیمیاوییاەكا كە لەپااتاوتیەكەدا بەكاار دههانرێات دهباات لەڕووی ساەنمەتی
ژینیەییەوە گونماوبات و ڕهزامەندی وهزارهت و دهستەی پاراستن و چااككردنی ژیانیەی لەساەر
درابات.
 -١لیستی كەرهستە كیمیاويیەكا كە بە مەبەستی تاکەڵكرد لە ناو بەرهەمەكا بە كاردێت دهباات
لە ناو لیستی كەرهستە كیمیاوییە قەدهغەكراوەکا نەبات بە پای ستانداردی ئەوروپی.
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 -٣كەرهستە كیمیاوییەكا كە بە مەبەستی بەرزكردنی كواڵیتی بەرهەمەكا بە كار دههانرێت نابات
قورقوشمیا تادا بات و بۆ كەرهستەی دیكە دهبات لە نیە وهزارهتەوە ڕهزامەندی وهربییرێت.
 -٣جۆر و قەبارهی كەرهستەى كیمیاوی كەهاوردە دەكرێت دهباات پاشاوهخت رەزامەنادی وەزارەت
وەرگیرابااات ،هااەر پابەنااد نااەبوونا بااەم ڕێنماااییە وهك سااەرپاوی هااەژمار دهكرێاات وخاااوە
پاتاوتیە دووچاری بەرپرسیارێتی یاسایی و سزا دەباتەوە.
 -5دابینكردناای پاداویسااتییەكانی دڵنیااایی وتایبااەت بە كااۆنترۆڵكردنی هااەر ڕووداوێكاای لااەناكاو
كەدهباتە هۆی باڵوبوونەوهی كەرهستە كیماویی و پیسكردنی ژینیە.
چوارەم :رووبەری سەوزایی
ڕێژهی سەوزایی لە ()%١5ی ڕووبەری پاتاوتیە كەمتر نەبات .چاندنی دوو رێز داری هەمیشاە ساەوز
لە چوار دهوری پاتاوتیەكەو هەروهها چاندنی دار لە هەردوو بەری شەقامە ناوخۆییەكاندا.
ماددەی ( :)٢٤مەرجە یاساییەكا و پاراستنی ئاسایش
یەكەم :روونی و دیار بوونی سەرچاوەی سەرجەم کەرەستەی بەكارهاتوو لەپاتاوتیەكەدا
 -١هانانی كاەلوپەلای پاویست لە دهرهوهی هەرێمی كوردساتا دهباات دیااری بكرێات بااە لااااایست
وبااااە ناووسااااراوی فەرمی پاتاوتیەكەو رەزامەندی وەزارەتی لەسەر وەربییرێت.
 -١پاویساااتە هاااەر پااااتاوتیەیەک كە لااااااە دهرهوهی هاااەرێمی كوردساااتا دروسااات كاااارابات و
هاااوردەكرابوو ،ئەوا دهبااات گشاات نووسااراوەكانی تایبااەت بااەكڕین و وێنااەی ڕهسااەنی لەنیااە
داواکاری مۆڵەت پاشكە

بكرێت لە كاتی وهرگرتنی ڕهزامەندی لەنیە وەزارەتەوە لەو شوێنەی

كە كڕاوە دهبات پەسندكرابات بە مەبەستی دڵنیابوو كەوا بەشاوهیەكی یاساایی كاڕاوهو ئەگاەر
پاتاوتیەكە لە هەرێمى کوردستا درووست كرابات بەهەما شاوە بە بەڵیە بسەلماندرێت.
دووەم :شوێنی پاتاوتیە لە ڕووی یاساییەوە:
 -١درووست كردنی دیوارێكی ڕێكوپا یا تەلبەندكردنی چواردهوری پاتاوگەكە كە بەرزییەكاەی لە
( )١دوو مااەتر كااەمتر نااەبات بە شاااوهیەك كە ڕێیاار بااات لە هاااتنە ناااوهوهی كەس و ئۆتااۆمبی ی
ڕێیەپانەدراوو ئاژەڵی كاوی.
 -١دهرگااای تایبااەت هااەبات بە مەبەسااتی چوونااە ژوورەو هاااتنەدهرەوە كە بەئاگاااداری كارمەناادی
پاسەوانی تایبەت بات (security).
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 -٣دانانی كاامارای چااودێری لە پااتاوتیەكەو مانیاانە بە (سای دی) و (فاۆ

میماۆری) ئاەو تۆماارە

ڕهوانەی وهزارهت بكرێت بەمەبەستی پاداچوونەوەیا و دەباات پااتاوتیەكە هەڵیاا بیرێات باۆ
ماوەی شە

سا تا لاەكاتی پاویستدا سوودی لێ وهربییرێت.

 -٣دانااانی گشاات كارمەناادهكا و پاسااەوانی تایبااەت بااۆ پاتاوگااەكا دهبااات ڕهزامەناادی وهزارهتاای
ناوخۆی لەسەر هەبات.
ماددەی ( :)٢٥سەرپاوی و سزاکا
 -١دامەزراندنی هەر پاتاوتیەیەک بە باێ ماۆڵەت دوای رێکەوتای دەرچاوونی ئەم ڕێنمااییە بە تااوا
هەژمار دەکرێت و ڕووبەڕووی ڕێکاری یاسایی دەباتەوە.
 -١هەر پاتاوتیەیەک كە ئاساتا باوونی هاەیە ماافی كاار كردنای ناباات هاەتا ئاەم رێنمااییە جاباەجێ
ناااەكات ،لە مااااوهی دیااااریكراودا كە لە ساااێ ( )٣ماناااز تاپاااەڕنەبات لە ڕۆژی جاباااەجاكردنی
ڕێنماییەكانەوە .پاتاوتیە مافی كار كردنی دهبات پا

وهرگرتنی مۆڵەت .لەدەساەتاتی وەزیاردایە

کە لە هەلومەرجی تایبەتدا ئەم ماوەیە درێژبکاتەوە بە شاوەیەك لە ( )٦مانز تاپەرنەكات.
 -٣لە كاتی هەبوونی هەر ساەرپاوییەك لاژنەیاەك لە نیاەنە پەیوهندیادارهكا پاا دههانادرێت باۆ
مەبەساااتی بەدوواداچاااوو  .لە ئەگاااەری هاااەبوونی ساااەرپاوی باااڕی ( )$١١١،١١١وهك پاباااژارد
دیاریدهكرێت و خاوه پاتاوتیە یەكەم هۆشداری بۆ دهردهچات.
 -٣لە دۆخی دووبارە بوونەوهی سەرپاوییەكا  ،سەرهڕای وهرگرتنی پابژارد کە لە بڕگەی ساەرهوە
هاتووە مۆڵەتی كاركردنیش لە كارگە وهردهگیرێتەوه.
 -5ئەگەر هەر سەرپاوییەك ڕووداوی نەخوازرای لابكەوێتەوە وهك گیا لە دهستدا  ،برینادار باوو ،
پی

بوونی ژینیاە ،ساەرهڕای هەڵوهشااندنەوهی مۆڵاەت دهباات قاەرهبووی زیاناەكا بكاتاەوە و

سەرجەم ڕێكارە یاساییەكا لەبەرامبەردا دەگیرێتەبەر.
 -٦هەر سەرپاوییەک بە پابەندبوو بە مەرجەکانی ئەم ڕێنمااییە دەبااتە هاۆی سازادا بە پاای ئەم
ڕێنماییە یا هەر سزایەک کە لە نیە لیژنەی بەدواداچوو پاشنیار دەكرێت.

ئەحكامی كۆتایی
مهاددەی ( :)٢9وەزارەت دەتوانات بە رێایەی هاوبەشای كارد لەگە كەرتای تاایبەت و وەبەرهاانەری
ناوخۆیی و بیانی پاتاوتیە درووست بكات بەپای ئەم رێنماییە.
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ماددەی ( :)٠٢وەبەرهانەری بیانی هەما مامەڵەی وەبەرهانەری ناوخۆیی لەگەڵدا دەكرێات ساەبارەت
بە حوكمەكانی ئەم رێنماییە.
ماددەی ( :)٠٢وەزیری سامانە سرووشتییەكا بەپشت بەستن بەڕاسپاردەكانی لیژنەی بەدواداچووندا،
دەتوانات مۆڵەتدا بەدرووستكردنی پاتاوتیە رابیرێت.
ماددەی ( :)٠٠كار بە هیچ ڕێنماییەك ناكرێت كە ناكۆك بات لەگە حوكمەكانی ئەم رێنماییە.
مههههاددەی ( :)٠3ئااااەم ڕێنماااااییە جابەجااااادهكرێت لەڕۆژی باڵوكااااردنەوهی لەڕۆژنامااااەی فااااەرمی
(وهقایعی كوردستا )دا.

مەسرور بارزانی
سەرۆكی ئەنجومەنی وەزیران
وەزیری سامانە سروشتییەكان بە وەكالەت

هۆیەكانی دەرچواندن
بەمەبەستی هاندانی کەرتی تایبەت بۆ پەرەپادانی ئابووری هەرێمای کوردساتانی عااراق بە بەشادار
بوونیا لە ئاوادانکردنەوهی ژێرخانی پیشەساازی لە ڕێیاای بەشادار باوو و وەبەرهاناا لە چاانکی
پااااتاوتنی نەوت بە شااااوازێکی ساااەردەمییانە کە ساااەنمەتی هاووتاتیاااا و ژیااانیەی کوردساااتا

بپارێزێاات،و رەخساااندنی هەلاای كاااری زیاااترو ،زیاااتر كردناای بەرهەمە نەوتییەكااا و پڕكااردنەوەی

پاداویستی ناوخۆیی ،ئەم رێنماییەما دەرچواند.
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وەزارەتى ناوخۆ
ژمارە  ٠٢63٧ :لە ٠٢٠٢/٢٠/٢٢

پاڵپشت بەو دەسەتاتەی پاما دراوە لە یاساای وەزارەتای نااوخۆ ژماارە ()٦ی سااڵی  ١١١٩بڕیارمانادا

بەدەرچواندنی ئەم رێنماییانەی خوارەوە :

رێنمایی ژمارە ( )٨ساڵی ٠٢٠٢
رێنمایی دیاری كردنی جل و بەرگ و شێوەی پلەی چەشنەكانی هێزەكانی ئاسایشی ناوخۆ
و پێوانە و هێما و نیشانەكانی پلە
ماددهی ( - :)٢پێن ىیك ن

 -١یەزى ەت -:وەزارەتی ناوخۆی حكومەتی هەرێمی كوردستا .

 -١یەزی  :وەزیری ناوخۆی هەرێمی كوردستا .

 -٣دێزەك ی ئ ى یشی یخۆ -:ئەفسەر و كارمەندا لە سەر میۆكی بەرێوبەرایەتییە گشاتییەكانی
پۆلی

 ،هاتووچۆ ،رەگەزنامە ،بەرەنیاربوونەوەی تونادوتیژی دژی ئافرەتاا و خاازا  ،زێرەڤاانی،

بەرگری و فریاكەوتن ،نەوت و گاز ،دیوانی وەزارەتی ناوخۆ و بەرێوەبەرایەتی گشتی ناوخۆ.

ماددهی (:)٠

مەبەست لە دەركردنی ئەم رێنماییە رێكخستن و یەكخستنی شاوازی پۆشینی جل و بەرگی سەربازی

بۆ هازەكانی ئاسایشی ناوخۆ ،هەروەها رێكخستنی شاوازی هەڵیرتنی پ ەی سەربازی.

ماددهی (:)3

جل و بەرگی چەشنەكانی هازەكانی ئاسایشی ناوخۆ لە بۆنە فەرمییەكا بە جل و بەرگا دەبات كە

پا دێت لە مانەی خوارەوە:

 -١پانتۆڵی نی ی و چاكەتی نی ی و كراسای شاین لەگە ریبااتی ڕە

و لەگە (قااردو )ی زیاوی كە

(دوو تریشەی زیاوی لەساەر دەباات) هەڵادەگرێت هەر یەكاكیاا جاییار دەكرێات لەساەر پاارچە
قوماشا لەسەر تەختە (بنیقە)ی ڕەنز ڕە

ئەمانەی نی خوارەوەی لەسەر جاییر كراوە:

أ -چڵە دارخورمایەكی (سعوە) بە درێژی ( ٣١م م) چل م یمتر بۆ ئەفسەر لە پ ەی (فریپ) یا (لیوا).

ب -شریتاكی خشاتەكراو لە قامیشای ڕەناز زیاوی كە قاۆپوەیەكی لەساەرەوەیە بە درێاژی (٢م ام)
هەشت م یمتر بۆ ئەفسەر بە پ ەی (عمید).

ت -شاریتاكی خشاتەكراو لە ئاوریشامی ڕەناز زیاوی بە درێاژی (٢م ام) هەشات م یمتار باۆ ئەفسااەر
بەپ ەی (عقید).

 -١كاسكاتاكی ڕەنز نی ای دەباات و پاشاەوەی ڕەنیای ڕە

دەباات و دوو ڕیاز لە قامیشای لەساەر

ئەدورێت بەڕەنیی زیوی كە دروشمی هەرێمی كوردستا هەڵدەگرێت بۆ ئەفسەر بەپا ەی (عمیاد)

بۆ سەرەوە ،و یەك چڵە زەیتو بۆ ئەفسەر بە پا ەی (عقیاد و مقادم) ،و بەباێ هایچ دورماناا باۆ

ئەفسەر بە پ ەی (رائد) بەرەو خوارەوە.
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ماددهی ( :)٧داپۆشینی سەر جیە لە بۆنە فەرمییەكا بەم شاوەیەی خوارەوە دەبات:
 -١باریەی ڕە

كە دروشمی پۆلیسی لەسەر جاییر كراوە بۆ هازەكانی ئاسایشی ناوخۆ.

 -١كاسكاتی نی ی كە دروشمی هەرێمای كوردساتانی لەساەر جاییركاراوە باۆ بەڕێوەبەرایەتییەكاانی
هاتووچۆ.

ماددهی (:)٨

 -١جل و بەرگی قوتابیانی كۆلاژی پۆلی
خوارەوە دەبات:

و پەیمانیاكانی هازەكانی ئاسایشی نااوخۆ بەم شااوەیەی

أ -جل و بەرگی گۆڕەپانی نمایشیەی هاوینی ڕەنیی بیابانی وەك یەك دەباات وپشاتانی ڕە
باریەی ڕە

لەگە پۆستالی ڕە

.

لەگە

ب -جل و بەرگی گۆڕەپانی نمایشیەی زستانی ڕەنیی خااكی تاریا (قەهاوائی) وەك یەك و پشاتانی
لەگە باریەی ڕە

ڕە

.

لەگە پۆستالی ڕە

ت -جل و بەرگی ناوخۆیی هاوینی كەپا دێت لەپانتوڵی ڕەنز خاكی كراوە و كراسی سپی نیو قۆ
لەگە باریەی ڕە

وپااڵوی ڕەشی بەقەیتا .

پ -جل و بەرگی ناوخۆیی زستانی پا دێت لە پانتوڵی ڕەنز نی ی و كراساكی ئاسامانی قاۆ درێاژ
لەگە ب وزێكی جیرسی نی ی و ریباتی ڕە

و پااڵوی ڕەشی بەقەیتا .

 -١جل و بەرگی دابەزین پا دێت لە پانتوڵی ڕەنز نی ی لەگە چاكەتی نی ی كە قۆپوەكاانی زیاوی
بااات و دروشاامی هەرێماای كوردسااتا هەڵبیرێاات و كراساای شااین لەگە ریباااتی ڕە

(قاااردو ) زیااویی و(داری كەشااەخەیی) ڕەنااز ڕە

لەگە

بەدرێژیاای (٦١ساام) شەساات سااەنتیمەتر كە

دەسكی زیوین بات لەگە كاسكاتی نی ی كە دروشامی هەرێمای كوردساتانی لەساەر باات لەگە

پیاڵوی ڕەشی بەقەیتا .

 -٣لەسااەر گیرفااانی نی ڕاسااتی ئەو قاتااانەی بەدەق هاااتوو لە بااڕگەی ()١ی ئەم ماااددەیە پااارچەیەكی
خۆناساندنی كانزایی دادەنرێت كە ڕەنیی زیوی دەبات و دەورووبەری بە ڕەنیی زێارین دووراوە و بە

ڕەنیی ڕە

ناوی قوتابی و ناوی ئەو كۆلاژ یا پەیمانیایەی لەسەر جاییر دەكرێت كە وابەستەیەتی.

ماددهی (:)6

ڕەنیی پ ەی هازەكانی ئاسایشی ناوخۆ سپی دەبات و لەسەر پاارچەیەك جاییار دەكرێات لە هەماا

ڕەنیاای جاال وبەرگەكە لەگە ڕەچاااوكردنی شاااوەی هەر دوو پاا ەی (ڕێپااادراو) لەپاا ەی هەشاات و

(پۆلی

) بەپای پاشكۆی هاوپاوی ئەم رێنماییە.

ماددهی (:)٤

لە بەرواری ()١5ی تشرینی یەكەمای هەماوو ساالا جال و بەرگای زساتانە دەپۆشارێت و لە بەرواری

()١5ی نیسانی هەموو ساڵا جل و بەرگی هاوینە دەپۆشرێت.
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ماددهی (:)٥

 -١هەر ئەفسەرێ و كارمەندێكی هازەكانی ئاسایشی ناوخۆ ژمارەیەكی تایبەتی خۆی دەباات و نی
ڕاسااتی ژمااارەكە پیتااا دادەنرێاات كە ئاماااژە بەو شااوێنە دەكااات كە كاااری لااێ دەكااات و دوای

دەرچوونی ئەم رێنماییە بە بەیانا رێ دەخرێت.

 -١نیشانەیەكی تەختی سپی و ڕە
یا كارمەند تادا دەبات.

لەسەری دەنووسرێت كە پ ە و ناوی سایانی و ژماارەی ئەفساەر

 -٣ئەو نیشانەیە لە نی راستی سەرووی سینیی ئەفسەر یا كارمەند دەچەسپانرێت.

 -٣پاوانەی ئەم نیشانەیە ( )٣×٩سم دەبات.

 -5ژمارەی ئەفسەر یا كارمەند بە پیتا و شە

خانەی ژمارە دەست پێ دەكات و لە نی راساتەوە

ژمارەكا دەست پێ دەكات و پیتەكە لە نی چەپی خانە ژمارەكا دادەنرێات و بە پیات و ژماارەی

كوردی دەنووسرێت.

 -٦ناوی پ ەی ئەفسەر یا كارمەند و ناوەكەی بە زمانی كوردی بە شااوازی (یونیكاود) و بە قەباارەی
نووسینی ( )١٣دەبات.

 -٢بۆ ئەفسەرانی فرۆكەوا باڵی فرۆكەوانی لەسەر نی چەپی گیرفانی قاتەكەی دەچەساپاندرێت و
نیشانەكانی بڕگەكانی سەرەوە لە نی ڕاستی دەچەسپاندرێت.

شێوىزی جل ی بی گی دێزەك ی ئ ى یشی یخۆ

ماددهی ( :)9شاوازی پۆشینی جل و بەرگی سەربازی لە دام دەزگاكانی وەزارەتی ناوخۆ:
ب ەگ ی یەزى ەتی یخۆ:

 -١قاتاكی رەنیی ڕە

 -١قاتاكی رەنیی ڕە

یا نی ی تۆخ بۆ ئەفسەرا .

یا نی ی تۆخ لە چاكات و پانتۆل یا تەنوورە بۆ ئەفسەرانی ئافرەت.

 -٣قاتاكی رەنیی رصاصی تۆخ بۆ كارمەندا .

 -٣قاتاكی رەنیی قاوەیی (گوێزی) لە چاكات و پانتۆل یا تەنوورە بۆ كارمەندانی ئافرەت.

ماددهی (:)٢٢

بەرێوەبەرایەتییەكانی ڕەگەزنامە ،پۆلی

 ،گشتی نااوخۆ ،كاۆلیژی پۆلیسای ( ،)١٠١دادگاای هازەكاانی

ئاسایشی ناوخۆ ( ، )١٠١دەستەی پشكنینی هازەكانی ئاسایشی نااوخۆ ئەم جال و بەرگاانەی خاوارەوە

دەپۆشن:

 -١جل ی بی گی د یینی :قاتی خاكی ،پااڵوى ڕە
گۆرەوی ڕە

 ،باریەی ڕە

بە قەیتاا  ،نیتااقی ڕە

.

 -2جل ی بی گی زىت ی :قاتی خااكی تاۆخ ،پاااڵوى ڕە
سپی ،گۆرەوی ڕە
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 ،قەمسەڵەی ڕە
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ماددهی(:)٢٢
بەرێوەبەرایەتیەكانی بەڵیەی تاوانی هەرێم وپارێزگاكا ئەم جل وبەرگانەی خوارەوە دەپۆشن :
 -١جل و بەرگی هاوینە:
أ -قاتی خاكی ،پااڵوى ڕە

گۆرەوی ڕە

بەقەیتا نیتاقی ڕە

،باریەی ڕە

،قاردۆ بەكارنایەت.

ب -ئا ەگاكاای ڕەنیاای رەساساای لە كاااتی دەرچااوو بااۆ ئەرك كە لەسااەر پشااتی ئااا ەگەكە بە كااوردی
دەنووسرێت (پۆلیسی بەڵیە و تاوا ).

 -١جل و بەرگی زستانە:
أ -قاتی خااكی تاۆخ ،پاااڵوى ڕە
باریەی ڕە

بە قەیتاا  ،نیتااقی ڕە

 ،قاردۆ بەكار نایەت.

لەگە قااردونی ساپی ،گاۆرەوی ڕە

،

ب -قەمسەڵەی پاست (ج د) لەگە ئا ەگاكی ڕەنیی رەساسی لە كاتی دەرچوو بۆ ئەرك كە لەساەر
پشتی ئا ەگەكە بە كوردی دەنووسرێت (پۆلیسی بەڵیە و تاوا ).

ماددهی (:)٢٠
بەرێوەبەرایەتییەكانی بەرگری شارستانی ئەم جل و بەرگانەی خوارەوە دەپۆشن:
 -١جل و بەرگی هاوینە:
أ -بۆ ئیفسی ىن :قاتی نی ی ،پااڵوى ڕە
گۆرەوی ڕە

 ،بااریەی ڕە

بە قەیتاا  ،نیتااقی ڕە

لەگە قااردۆنی ساوور و ساپی،

و لە كااتی كااركرد و ئاگركوژانادنەوە رەنیای نی ای بە باێ قااردۆ

لەگە پووت (جزمە)ی تایبەتی پیاوی ئااگركوژێنەوە لەگە گشات پاداویساتیەكانی خۆپاراساتن
لەگە پۆشاكی پیاوی ئاگركوژێنەوە دەبات لە كاتی كاركرد .

ب -بۆ ئیفسی ى ی ئ ف ەت :تەنوورە یا پانتولی نی ی ،پاااڵوى ڕەشای فاۆت ،گاۆرەوی ڕە
قاردۆنی سوور و سپی ،نیتاقی ڕە

و باریەی ڕە

ت -بۆ ك می نىن :قاتی شین ،پااڵوى ڕە

.

بە قەیتا  ،نیتااقی ڕە

 ،گاۆرەوی ڕە

لەگە

 ،بااریەی ڕە

،

كاسكاتی نی ی كە ئارمی حكومەتی هەرێمی لەسەر بات ،قاتی كاركرد و ئاگركوژانادنەوە رەنیای

نی ااای بەباااێ قااااردۆ لەگە پاااووت (جااازمە)ی تاااایبەتی پیااااوی ئااااگركوژێنەوە لەگە گشااات
پاداویستیەكانی خۆپاراستن لەگە پۆشاكی پیاوی ئاگركوژێنەوە دەبات لە كاتی كاركرد .

پ -بۆ ك می نى ی ئ ف ەت :كراسی شین ،پانتۆ یا تەنوورەی نی ی ،پااڵوی فۆتی قەیتاا رەنیای
ڕە

 ،نیتاقی ڕە

٠٢٠٢/1٠/٠2
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 -١جل و بەرگی زستانە :بە هەما رەناز و تایبەتمەنادییەكانی ج ای هااوینە لە خاالی ()١ی ساەرەوە
دیاری كراو تەنها قوما

قوما

دەباتە قوماشی زستانە و قەمسەڵەی رەنیی ڕە

بۆ ئەفسەرا و بۆ كارمەندا قەمسەڵەی قوماشی نی ی.

پاسات (ج اد) یاا

ماددهی (-:)٢3

بەرێوەبەرایەتییەكانی هاتووچۆ ئەم جل و بەرگانەی خوارەوە دەپۆشن:

 -١جل و بەرگی هاوینە :كراسی سپی ،پااڵوی ڕە
باریەی ڕە

بە قەیتا  ،قاردۆنی سپی و شین ،گۆرەوی ڕە

بۆ ئەفسەرا و كاسكاتی نی ی بۆ كارمەندا .

 -١جل و بەرگی زستانە :كراسی سپی و قاتی نی ی و ریباتی ڕە
سپی و شین ،گۆرەوی ڕە

.

 ،پااڵوی ڕە

،

بە قەیتا  ،قاردۆنی

ماددهی (:)٢٧

یەكەی پاسەوانی وەزارەتی ناوخۆی حكاومەتی هەرێمای كوردساتا ئەم جال و بەرگاانەی خاوارەوە

دەپۆشن:

 -١جل و بەرگی هاوینە :قاتی رەنز بیابانی پەڵەدار بە رەنیای ساەوزی كاا و گاوێزی لەگە پاااڵوى
و كاسكاتی رەنیی قاتەكە بۆ كارمەندا .

ڕە

 ،نیتاقی ڕە

و باریەی ڕە

بۆ ئەفسەرا

ڕە

 ،نیتاقی ڕە

و باریەی ڕە

بۆ ئەفسەرا و كاسكاتی رەنیی قاتەكە بۆ كارمەندا .

 -١جل و بەرگی زستانە :قاتی رەنز بیابانی پەڵەدار بە رەنیی ساەوزی كاا و گاوێزی لەگە پاااڵوى

ماددهی (:)٢٨

بەشی پۆلیسی فریاكەوتن ئەم جل و بەرگانەی خوارەوە دەپۆشن:

 -١جل و بەرگی هاوینە :قاتی رەنز بیابانی پەڵەدار بە رەنیی سەوزی كاا و گاوێزی لەگە پوساتاڵی
خاكی ،نیتاقی ڕە

و باریەی ڕە

و بۆ كارمەندا كاسكاتی رەنیی قاتەكە.

بۆ ئەفسەرا

 -١جاال و بەرگاای زسااتانە :قاااتی بە رەنیاای بیابااانی پەڵەدار بە رەنیاای سااەوزی كااا و گااوێزی لەگە
پوساتاڵی خااكی ،نیتااقی ڕە

قاتەكە.

و بااریەی ڕە

باۆ ئەفساەرا و باۆ كارمەنادا كاساكاتی رەنیای

ماددهی (:)٢6

جااال و بەرگ و پااا ە ساااەربازییەكانی هەر دوو فەرمانااادەی زێرەڤاااانی و بەرگاااری و فریااااكەوتن و
بەرێاااوەبەرایەتی كاروبااااری پاراساااتنی دام و دەزگاااا نەوتییەكاااا بەو شااااوازەی كە ئاساااتا هەیە

دەماناتەوە .

ماددهی ( :)٢٤بەشی پۆلیسی فرۆكەوانی ئەم جل و بەرگانەی خوارەوە دەپۆشن:

 -١بە هەما جل و بەرگی پۆلیسی هاتووچۆ بە هاوین و زستا .

 -١قاتی كاتەكانی فڕین یەك پارچە و بە رەنیی خاكی (قاتی فرۆكەوا ).
٠٢٠٢/1٠/٠2
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ماددهی (:)٢٥

پەیمانیای بەرگری شارستانی ئەم جل و بەرگانەی خوارەوە دەپۆشن:
 -١جل و بەرگای هااوینە :كراسای ساپی و پاانتوڵی ڕە
ریباتی ڕە

 ،قاردۆنی ڕە

 ،باریەی ڕە

.

 ،پاااڵوى ڕەشای بە قەیتاا  ،گاۆرەوی ڕە

 -١جل و بەرگای زساتانە :بە هەماا شااوەی خاالی ()١ی ساەرەوە و قەمساەڵەی قوماشای ڕە
پاست (ج د).

،

یاا

 -٣جل و بەرگی كاتی ئەرك هاوشاوەی بەرێوەبەرایەتیەكانی بەرگری شارستانی دەبات باۆ هااوینە و
زستا .

ماددهی (:)٢9

هەر ئەفسااەرێ یااا كارمەناادێكی هازەكااانی ئاسایشاای ناااوخۆ پابەنااد نەبااات بەجابەجااێ كردناای
بڕگەكانی ئەم رێنماییە بەپای یاساای سازادانی هازەكاانی ئاسایشای نااوخۆ ژماارە ()١٣ی سااڵی ١١١٢

سزا دەدرێت.

ماددهی (:)٠٢

 -١بەرێوەبەری فەرمانیەكانی تایبەتمەندی وەزارەتی ناوخۆ بەرپرسایار لە جابەجاێ كردنای دەقای
ئەم رێنماییە و وەرگرتنی رێكاری یاسایی بەرامبەر ساەرپاویكارا بەپاای مااددەی (ناۆزدەیەم)ی

ئەم رێنماییە.

 -١راسپاردنی پۆلیسی رێكاری لە بەرێوەبەرایەتیەكاانی پۆلیسای پارێزگاا و ئیادارە ساەربەخۆكا باۆ
چاودێری كردنی جابەجێ كردنی ئەم رێنماییە و دەسەتات دەدرێت بە ئەفسەری پۆلیسای رێكااری
بە دەستییركردنی هەر كارمەندێ و دەستییركردنی هەر ئەفسەرێ لە پ ەی خۆیدا یاا خاوارتر،
و ڕادەستی فەرمانیەكەی خۆی بكات بە مەبەستی وەرگرتنی رێكااری یاساایی بەرامبەریاا و ئەو

ئەفسەرانەی كە پ ەیا بەرزترە لە پ ەی ئەفسەری پۆلیسای رێكااری بە شااوەی ڕاپاۆرت لە رێیاای

زنمیرەی پاداچوونەوە فەرمانیەكەی خۆی ئاگادار دەكرێتەوە.

ماددهی (:)٠٢

ئەم رێنمایە لە رۆژی دەرچوونی كاری پادەكرێت و لە رۆژنامە(وەقایعی كوردستا )باڵو دەكرێتەوە .

رێبەر ئەحمەد
وەزیرى ناوخهههۆ
٠٢٠٢/1٠/٠2
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خشتةى ذمارة ()1
شيَوة و ثيَوانةكانى ثلَةى هيَزةكانى ئاسايشى ناوخؤ و نيشانةكانى

ذ

ثلة

نيشانة

1

فريق

دوو مششيَرى يةكرتبرِ كة لوطؤى حكومةتى عيَراقى لةسةرةوة دةضةسثيَندريَت و ئةستيَرةيةكى ثيَنج لوتكةيى

2

ليوا

دوو مششيَرى يةكرتبرِ كة لؤطؤى حكومةتى عيَراقى لةسةرةوة دةضةسثيَندريَت

3

عميد

سىَ ئةستيَرةي ثيَنج لوتكةيى بة شيَوةى سىَ طووشة و بنكةكةى ليَوارى شان و لةسةريةوة لوطؤى حكومةتى
عيَراق دةضةسثيَندريَت

4

عقيد

دوو ئةستيَرةي ثيَنج لوتكةيى و لةسةريةوة لوطؤى حكومةتى عيَراق دةضةسثيَندريَت

5

مقدم

ئةستيَرةيةكى ثيَنج لوتكةيى و لةسةريةوة لوطؤى حكومةتى عيَراق دةضةسثيَندريَت

6

رائد

لوطؤى حكومةتى عيَراق دةضةسثيَندريَت

7

نقيب

سىَ ئةستيَرةي ثيَنج لوتكة

8

ميالزمى يةكةم

دوو ئةستيَرةي ثيَنج لوتكة

9

ميالزمى دووةم

ئةستيَرةيةكى ثيَنج لوتكة

 11رِةنطى ثلة و درومشةكان

طشت ثلة و درؤمشةكان بة رِةنطى سثى دةبيَت
خشتةى ذمارة ()٠
شيَوة و ثيَوانةكانى ثلَةى هيَزةكانى ئاسايشى ناوخؤ و نيشانةكانى

ذ

ثلة

نيشانة

1

ريَثيَدراو1/

لؤطؤى حكومةتى عيَراق لةسةر ثارضة قوماشيَكى رِةش (بنيقة)

2

ريَثيَدراو2/

سىَ ئةستيَرةى ثيَنج لوتكةيى و هيَليَكى كانزايى دةضةسثيَندريَت سةر ثارضة قوماشيَكى رِةش

3

ريَثيَدراو3/

سىَ ئةستيَرةى ثيَنج لوتكةيى و هيَليَكى كانزايى دةضةسثيَندريَت سةر ثارضة قوماشيَكى رِةش

4

ريَثيَدراو4/

دوو ئةستيَرةى ثيَنج لوتكةيى و هيَليَكى كانزايى دةضةسثيَندريَت سةر ثارضة قوماشيَكى رِةش

5

ريَثيَدراو5/

دوو ئةستيَرةى ثيَنج لوتكةيى و هيَليَكى كانزايى دةضةسثيَندريَت سةر ثارضة قوماشيَكى رِةش

6

ريَثيَدراو6/

ئةستيَرةيةكى ثيَنج لوتكةيى و هيَليَكى كانزايى دةضةسثيَندريَت سةر ثارضة قوماشيَكى رِةش

7

ريَثيَدراو7/

ئةستيَرةيةكى ثيَنج لوتكةيى و هيَليَكى كانزايى دةضةسثيَندريَت سةر ثارضة قوماشيَكى رِةش

8

ريَثيَدراو8/

ثارضة قوماشيَكى رِةش

9

ث.ث4.

ضوار شريت

11

ث.ث3.

سىَ شريت

11

ث.ث2.

دوو شريت

12

ث.ث1.

يةك شريت

13

ثؤليسى ثيادة

ثارضة قوماشيَكى رةش ضةسثيَندراو لةسةر شان

 14رِةنطى ثلة و درومشةكان
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جدول رقم ()1
اشكال و قياسات رتب صنوف قوى االمن الداخلي و شاراتها

ت

الرتبة

الشارة

1

فريق

سيفان متقاطعان يعلوهما شعار مجهورية العراق و يتوسطهما جنمة مخاسية واحدة

2

لواء

سيفان متقاطعان يعلوهما شعار مجهورية العراق

3

عميد

ثالث جنمات مخاسية بشكل مثلث قاعدته يف حافة الكتف يعلوها شعارمجهورية العراق

4

عقيد

جنمتان مخاسيتان يعلوهما شعار مجهورية العراق

5

مقدم

جنمة مخاسية يعلوها شعار مجهورية العراق

6

رائد

شعار مجهورية العراق

7

نقيب

ثالث جنمات مخاسية

8

مالزم اول

جنمتان مخاسيتان

9

مالزم

جنمة مخاسية واحدة

 11لون الرتب و العالمات

مجيع الرتب و العالمات تكون باللون األبيض
جدول رقم ()2
اشكال و قياسات رتب صنوف قوى االمن الداخلي و شاراتها

ت

الرتبة

الشارة

1

مفوض درجة اوىل

شعار مجهورية العراق يثبت على قطعة سوداء (البنيقة)

2

مفوض درجة ثانية

ثالث جنمات مخاسية وخط معدني تثبت على قطعة سوداء

3

مفوض درجة ثالثة

ثالث جنمات مخاسية تثبت على قطعة سوداء (البنيقة)

4

مفوض درجة رابعة

جنمتان مخاسيتان وخط معدني تثبت على قطعة سوداء (البنقية)

5

مفوض درجة خامسة

جنمتان مخاسيتان تثبت على قطعة سوداء (البنيقة)

6

مفوض درجة سادسة

جنمة واحدة مخاسية وخط معدني تثبت على قطعة سوداء (البنيقة)

7

مفوض درجة سابعة

مفوض درجة سابعة جنمة واحدة مخاسية تثبت على قطعة سوداء (البنيقة)

8

مفوض درجة ثامنة

قطعة سوداء (البنيقة)

9

رئيس عرفاء

اربعة اشرطة

11

عريف

ثالثة اشرطة

11

نائب عريف

شريطان

12

شرطي اول

شريط واحد

13

شرطي

قطعة سوداء مثبتة على الكتف

 14لون الرتب و العالمات
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وەزارەتى دارایى و ئابوورى
ژمارە  ٨6٧6 :لە ٠٢٠٢/٢٢/٢٤
پاڵپشت بە ماددەى ( )١بڕگەى ( )5لەیاساى چاکسازى لەمووچە ودەرماڵە و بەخشین و ئیمتیازاتەکاا

وخانەنشااینى هەرێمااى کوردسااتا – عاااراق ژمااارە ()١ى ساااڵى  ١١١١و ماااددەى ( )٢ئاماااژەپاکراو لە
بەشى دووەم بڕگەى یەکەم لە پەیڕەوى ژمارە ()٣ى ساڵى  ١١١١جابەجێ کردنى یاسااى چاکساازى وە

ئاماژە بە نووسراوى سەرۆکایەتى ئەنمومەنى وەزیرا ژمارە ( )5٢١٩لە  ١١١١/١١/٢بڕیاردرا بە-:

ڕێنمایی ژمارە ()٠3ى ساڵى ٠٢٠٢
تایبەت بە خزمەتگوزارى خوێندن و تەندروستى کەس وکارى شەهیدان و ئەنفالکراوان و زیندانیانى سیاسى
یەکەم  :خزمەتیوزارى کرێى خوێند تەنها بۆ (کچ  ،کور  ،هاوسەرى شەهیدانى سەنیەر و جینۆساید
ئەوەى هاوساااەرگیرى نەکاااردۆتەوە) لە قوتابخاااانە و پەیمانیاااا و زانکۆکاااانى نااااوخۆى هەرێماااى
کوردستا لەبەر ڕۆشنایى یاسا بەرکارەکا خەرج دەکرێت .

دووەم ( :وەزارەتى کاروبارى شەهیدا وئەنوالکراوا ) لەڕێیەى (وەزارەتى دارایى وئابوورى) ،بۆ هەر
ساڵیکى خوێند لە قوتابخاانە وپەیمانیاا وزانکاۆ حکاومى و تایبەتەکاا کرێاى خوێناد دەگارێتە

ئەستۆ جیە لەو کورسیانەى خوێند بەخۆرایى لە دامەزراوە پەروەردەیایە ناحکومییەکاا بەپااى
رێنمایى ژماارە ()٣ى سااڵى ١١١١ى وەزارەتاى پەروەردە و پەیمانیاا و زانکاۆ حکاومى و تایبەتەکاا

بەپاى ئەم رێنماییە تەرخا دەکرێت  ،وەک تەرخاانکراوى تاایبەتى ئەو دامەزراوانە  ،لەم رێنمااییە

بەدەر دەبن .

سێیەم  :پەیمانیا وزانکۆ حکومییەکا ( )5کورسى بەخۆرایى لە سەر ئاستى بە

لە خوێندنى ئاوارا

و خوێندنى پارالال بۆ (کچ  ،کور  ،هاوسەرى شەهیدانى سەنیەر و جینۆساید ئەوەى هاوساەرگیرى

نەکردۆتەوە) تەرخا دەکات لەسەر بنەماى پاشبرکێ لە ناوا خۆیا بەپاى رێنماییەکانى ناوەندى
وەرگرتن  ،وە ( )%١5داشکا لە کرێى خوێناد دەکاات باۆ ئەو قوتابیاانەى بەر لە سااڵى خوێنادنى

( )١١١١- ١١١١وەرگیراو و ئەوانەى لە دواى پانج کورسى تەرخانکراوەکە وەردەگیرێن .

چههوارەم  :پەیمانیااا و زانکااۆ تایبەتەکااا ( )5کورسااى بەخااۆرایى لە سااەر ئاسااتى بە

بااۆ (کااچ  ،کااور ،

هاوسااەرى شااەهیدانى سااەنیەر و جینۆساااید ئەوەى هاوسااەرگیرى نەکااردۆتەوە) تەرخااا دەکااات
لەسااەر بنەماااى پاشاابرکێ لە ناااوا خۆیااا بەپاااى رێنماییەکااانى ناوەناادى وەرگاارتن  ،وە ()%١5

داشکانى لە کرێاى خوێناد دەکاات باۆ ئەوانەى بەر لە سااڵى خوێنادنى ( )١١١١- ١١١١وەرگیاراو و
ئەوانەى لە ساڵى نوێى خوێند لە دواى پانج کورسى تەرخانکراوەکە وەردەگیرێت .
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پێههنجەم :وەرگرتنااى قوتااابى و خوێناادکار بەپاااى یاسااا و رێنماییەکااانى (وەزارەتااى خوێناادنى باااتاو
توێژینەوەى زانستى ) و (وەزارەتى پەروەردە)ى حکومەتى هەرێمى کوردستا دەبات .

شەشەم  :قوتابى و خوێندکار تەنها یەکمار بۆ هەر قۆناغیکى خوێند سوودمەند دەبن  ،ناکرێت بەهۆى

( دواخستن  ،مۆڵەت  ،گواستنەوە  ،دەرنەچوو ) لە هەر قۆناغیکى خوێند دووبارە کرێى خوێندنیا
بۆ خەرج بکرێت .

حەوتەم :قوتابى و خوێندکار زیاتر لە جارێ ساوودمەند ناباات لە کرێاى خوێناد لە پەیمانیاا و زانکاۆ
حکومى و ئەه ییەکا  ،تەنها لەحاالەتى بەدەساتهانانى بڕواناامەى بەرزتار کرێاى خوێنادنى باۆ خەرج
دەکرێت .

هەشههتەم :وەزارەتااى کاروبااارى شااەهیدا و ئەنوااالکراوا بەرپاارس نیاایە لەو خەرجیاایەى لەنیە هەر
قوتابخانە و پەیمانیا و زانکۆیەکەوە لە قوتابى و خوێندکار وەردەگیرێت لەباڕى تااقیکردنەوەى خاولى

دووەم .

نۆیەم :یەکەمەکاانى قوتابخاانە و پەیمانیاا و زانکۆکاا کە بەپااى یاساا و ڕێنماییەکاانى ( وەزارەتاى
خوێندنى باتا وتوێژنەوەى زانستى ) و (وەزارەتى پەروەردە) لەکرێى خوێند دەبەخشرێن  ،کرێاى
خوێندنەکە دەگەرێتەوە بۆ قوتابى و خوێندکارە یەکەمەکا .

دەیەم :هەر قوتابخاانە و پەیمانیاا و زانکااۆیەک خوێنادنى باێ بەراماابەرى باۆ کەس وکاارى شااەهیدا
دابینکرد  ،ئەگەر قوتابى و خوێندکارەکە یەکەم بوو وەک خاڵى نۆیەم مامەڵەى لەگە دەکرێت .

یهازدەم :زیندانى کراو و گیراوى سیاسى (ئەوەى مینەەى مانیاانە وەردەگرێات)  ،کرێاى خوێنادنى باۆ
خەرج دەکرێت بۆ خۆى یا یەکا

لە منداڵەکانى بۆ یەکمار تەنها لەیەکا

لە زانکۆکانى هەرێماى

کوردستا لەبەر ڕۆشنایى بڕگەى پانمەم ماددەى ( )٦بەشى سایەم لە یاساى ژمارە()١١ى ساڵى ١١١١

(یاساى ماف و ئیمتیازاتى زیندانى کراو و گیراوى سیاسى کوردستانى) هەموارکراو .

دوانزدەم :بەپشت بەستن بەبڕگەى (دووەم) لەماددەى ()٢ى پەیڕەوى جابەجاکردنى یاساى چاکساازى
وەزارەتى کاروبارى شەهیدا و ئەنوالکراوا بەشاوەیەکى بەردەوام زانیاارى تەواو و بااوەڕپاکراو

ئامااادە دەکااات بااۆ هەماااهەنیى کاارد لە ناااوا وەزارەتە پەیوەندیاادارەکا بااۆ داڕشااتنى پااۆ و

خەرجییەکانى ساتانە .

سهێزدەم :بەپشت بەستن بەبڕگەى (سایەم) لەماددەى ()٢ى پەیڕەوى جابەجاکردنى یاساى چاکساازى،

بەڕێوەبەرایەتى گشتى خزمەتیوزارى کەس وکارى شەهیدا و ئەنواالکراوا لە وەزارەتاى کاروباارى

ش اەهیدا و ئەنوااالکراوا هەماااهەنیى دەکااات لەگە بەرێااوەبەرایەتى خەرجییەکااا لە وەزارەتااى
دارایى وئابوورى بۆ ڕێکخستن و سەرپەرشتى کرد و خەرجییەکا .

چواردەم :پاشکەشکردنى پساوولەى خەرجاى خوێناد لەدەساتپاکى سااڵى خوێناد تاا مااوەى شاە

ماناز

دەبات .
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پهازدەم :کەس و کارى شەهیدا (دای

 ،باوک  ،هاوسەر  ،کچ  ،کوڕ  ،خوش

 ،برا ) لە کرێى پشکنین و

چارەسەرکرد لە نەخۆشخانە و مەڵبەندە تەندروستیەکانى حکومەت لەناو هەرێم دەبوردرێن .

شانزدەم :زيندانى كراو و گیراوى سیاسى (ئەوەى میانەەى مانیاانە وەردەگرێات) حکاومەت خەرجاى
چارەسااەرکردنى خااۆى لە نەخۆشااخانە حکومییەکااانى ناااو هەرێاام دابااین دەکااات  ،لەبەر ڕۆشاانایى

بااڕگەى شەشااەم ماااددەى ( )٦بەشااى سااایەم لە یاساااى ژمااارە()١١ى ساااڵى  ( ١١١١یاساااى ماااف و
ئیمتیازاتى زیندانى کراو و گیراوى سیاسى کوردستانى ) هەموارکراو .

حەڤهدەم :بەرکەوتەى چەکى کیمیاوى کە پاویستى بەچارەساەرى بەردەوام هەیە حکاومەتى هەرێماى
کوردسااتا بەپاااى دەفااتەرى تااایبەت لە رێاایەى (وەزارەتااى تەندروسااتى) یەوە بەبااێ بەراماابەر

چارەسەر و دەرمانى بۆ دابین دەکرێت .

هەژدەم :ئەم رێنماییە لە رێکەوتاى ( )١١١١/٩/١کاارى پاادەکرێت و لە رۆژناامەی(وەقاایعی کوردساتا )
باڵودەکرێتەوە .

ئاوات جەناب نورى
وەزیرى دارایى و ئابوورى
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وەزارەتى دارایى و ئابوورى
ژمارە  ٨9٠٠ :لە ٠٢٠٢/٢٢/٠٨

پاڵپشت بە ماددەی ( )١١لە پەیڕەوی سەرۆکایەتی ئەنمومەنی وەزیرا
نووسااراویا ژمااارە ( )٣٣٩٣لە  ١١١١/٢/١٩بە دەسااتما

ژمارە()٢ى ساڵی  ١١١١کە بە

گەیشااتووە تااایبەت بە سااندوقی خانەنشااینی

فەرمانبەرانی حکومەت ئەم ڕێنمایەی خوارەوەما دەرکرد-:

ڕێنمایی ژمارە ()٠٧ى ساڵى ٠٢٠٢
تایبەت بە سندوقی خانەنشینی
ماددە( -:)٢سندوقی خانەنشینی فەرمانبەرا لەم بەشانەی خوارەوە پاکدێت -:

یەکەم:

 -١کۆکردنەوەی راگیراوی خانەنشینی  ،کە ئەم ئەرك و بەرپرسیارەتییەی خوارەوەی هەیە :

کۆکردنەوەی ڕاگیراوی خانەنشینی لە هەموو فەرمانیەکاانی حکاومەت وە داناانی نیشاانە (رماوز) ی

تااایبەتى بۆیااا لە گە ژمااارەی تااایبەت بااۆ فەرمااانبەرانی حکااومەت بە گشااتی وە تەرخااا کردناای
دۆسیەی تایبەت بۆیا وە مسۆگەرکرد و دابینکردنی هەموو زانیارییەکاا بە مەبەساتی پاراساتنی
سیستەمی کۆکردنەوەی زانیاری و دابەشکرد ( نظام جمع البیانات و انشتراکات ) بەپای پرۆگرام و

سیستەمی کۆمپیوتەری .

 -١تۆمااارکردنی هەمااوو زانیارییەکااانی تااایبەت بە فەرمانیەکااانی حکااومەت هەروەهااا زانیااارییە
کەسییەکا (شخصی) وە زانیارییەکانی کار و وەزیوەکاا وە بەڕێوەبردنیاا و تازەکردنەوەیاا بە

ورد و دروستی .

دووەم :بەشی داهات-:

 -١دیاریکردنی ئەو بڕە پاارانەی کە پاویساتە وەربییارێن لە فەرماانیە حکومییەکاا

وە دیااریکردنی

هەر کەم و زیادییەك لەو بڕە پارانەی کە ئامادەنە بدرێتە سندوق وەکو بەژداری حکومەت بە رێژەی

( )%١١دوازدە لەسااەد بااۆ حسااابی سااندوق لەگە ئەو بڕەپااارانەی کە لە خانەنشااین و فەرمااانبەرا

وەردەگیرێت بە پای یاسا وە ئەو بڕەپارانەی کە لە ئەنمامی وەبەرهانا سندوق دەستی دەکەوێت
وە بەخشااین و ئەو هاوکارییااانەی کە لەنیە دەرەوە و ناااوەوەی هەرێاام بە رەزامەناادی سااەرۆکی

ئەنموومەنی وەزیرا و وەزیری تایبەتمەند دەدرێن بە سندوق هەروەها بەخشینی سااتانە لەنیە

وەزیری دارایی لە کاتی دروستبوونی قەیرانی دارایی وە هەروەها ئەو بڕە پارانەی لە ئەنمامی سزا
لەنیە سندوق وەردەگیرێن.

 -١دەرکردنی ئیشعاری پاویست بۆ ئەو بڕە پارانەی ئیستەقاق بوونە وە تۆمارکرد و وەرگرتنی ئەو
بڕە پارانەی کە هاتووە بۆحیسابی سندوق وە ئەوەی وەرگیراوە.
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 -٣دەکرێت ئەم بەشە بەپای پاویست لە یەك هۆبە یاخود دوو هۆبە پا بات .
أ-تۆمارکردنی فەرمانیەکا و فەرمانبەرا

ب .بەرێوەبردنی زانیاری و داتاکا دەربارەی فەرمانبەرا و فەرمانیەکا

ج -وە دەکرد ئەم دوو هۆبەیە بکرد بە یەك هۆبە .

سێیەم /دەکرێات هەردوو بەشای خااڵی یەکەم و دووەم لاا بادرێت وە بکرێات بە یەك بە

بە نااوی

بەشاای کااۆکردنەوەی داهاتەکااا وە بکرێاات بە سااێ هااۆبە بە پاشاانیاری ئەنمااومەنی سااندوق وە

بەرەزامەندی وەزیری دارایی و ئابووری وە لە سێ هۆبەی خوارەوە پا بهاندرێت:

 -١کۆکردنەوەی راگیراوی خانەنشینی .

 -١بەرێوەبردنی داتا و زانیاریەکانى فەرمانیە و فەرمانبەرا .
 -٣تۆمارکردنی فەرمانیە و فەرمانبەرا .

چوارەم :أ /بەشای لاکاۆلینەوە و پاۆ داناانی دارایای و وەبەرهاناا کە ئەم ئەرك و بەرپرسایارتیەیا
هەیە-:

-١پاشنیارکرد و ئامادەکردنی پروگرامی تایبەت بە ئەركەکانی ساندوق وە ئاماادەکردنی سیساتەمی
تااایبەت بە جااابە جااێ کردناای سیاسااەت و بەرنامەکااانی وە پاشااکە

سیاسەتی دابینکردنی دڵنیایی کۆمەتایەتی (التأمین انجتماعی ).

کردناای پاشاانیار دەربااارەی

-١ئامااادەکردنی لاکااۆلینەوە و پۆناای پاویساات بااۆ بەرزکااردنەوەی ئاسااتی شااارەزایی و لاهاااتووی
سیستەمی کارگاری وە پەرەپادانی وە هەروەها ئامادەکرد و رێکخستنی .

 -٣کااۆکردنەوەی ئامااار و زانیاااری دەربااارەی کارەکااانی سااندوق و فەرمانبەرەکااانی وە دیاااریکردنی
ئاستەکا لە رووی کارگاری و هونەری وە دانانی شاوە و چۆنیەتی کاار و وەزیوەکانیاا ( اوصااف

العمل الوضیوی ) وە ئامادەکردنی راپۆرتی خولیەیی (الدوریە ) دەربارەی هەلکەوتەی هازی کار وە
بەرنامەکانی ڕاهانانی تایبەت بە بەرزکردنەوەی ئاستی لاهاتووی سیستەمی کارگاری .

-٣دەرچواندنی رێبەرێ باۆ کاروباارە ساەرەکییەکا ( دلیال المعاامۆت الرئیسایە) وە پاشانیارکردنی
چ ارەسااەری گونماااو بااۆ ئاسااانکردنی پیااادەکردنی ئەو کاروبااارانەوە چارەسااەرکردنی هەمااوو ئەو
کاشانەی کە رێیاری لە کارەکاا دەکە وە ئاماادەکردنی ئامااری زانیارییەکاا بە شااوەی وەرزی و

ساتانە .

-5ئامااادە کردناای لاکااۆلینەوە و تااوێژینەوە هەروەهااا هەرچاای پاشاانیار هەیە کە پەیوەندیاادارە بە
وەبەرهاناااانی دارایااای ساااندوق هەروەهاااا هەماااوو هەلەکاااانی (الوااار

) وەبەرهاناااا هەروەهاااا

بەڕێوەبرد و بەدواداچوونی وەبەرهانراوەکانی سندوق وە بە ئاراستە کردنی چانکییەکانی پۆنی

وەبەرهانا تایبەت بە سندوق.
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ب /دەکرد ئەم بەشە لە م هۆبانەی خوارەوە پا بات-:
-١پۆ و بەدواداچوو و ئامار

-١لاکۆلینەوە و توێژینەوە.
-٣پۆنی وەبەرهانا .

-٣بەرێوەبردنی وەبەرهانا و هەڵسەنیاندنی.

پێنجەم :أ /بەشی کارو باری دارایی کە ئەم ئەرك و بەرپرسیارییەتیەی هەیە-:

 -١جابەجێ کردنی هەموو کاروباری دارایی و ژماریارییەکا تایبەت بە کارەکانی سندوق وە پاشنیار
کرد و ئامادەکردنی بوودجەى خەمڵینراوی سندوق وە مووچەى خانەنشینا و پاداشتەکانیا

 -١کردنەوە و رێکخستنی تۆماری (السمۆت )دارایای و ژماریااری و کاروبااری کۆگاا و ئەنمامادانی
مطابقاتی پاویست وە بەڕێوەبردنی ئەژماری چانکییەکانی وەبەرهانانی سندوق

 -٣رێکخستنی کاروباری تاایبەت بە سارینەوە و فرۆشاتن و لەنااو بارد و بە کرێادا و دیارییەکاانی
(انهداء) تایبەت بە داهاتەکاانی نااو ساندوق ( موجاودات الصاندوق ) وە هەرەوەهاا ئەنمامادانی
بەدواداچوو دەربارەى پادا و بەخشین (المنح و التبرعات) کە پاشاکە

بەپاى یاسا.

دەکارێن لەنیەناى تار

ب /ئەم بەشە لەم هۆبانەى خوارەوە پاکدێن-:
 -١مووچە و کرد (الرواتب و انجور).

 -١بوودجە و تۆمارەکا .

 -٣خەرجییەکا و سندوق و لابرینەکا .

 -٣ئەژمارى خانەنشینا و رێکخستنى چەکى پارە و ئەماناتى سندوق.
 -5کۆگا.

شەشەم :أ /ووردبینى و پشکنینى ناوخۆیى کە ئەم ئەرک و بەرپرسیارتیانەیا هەیە:

 -١چاودێرى کردنى جابەجێ بوونى یاساکا و بنەماا دارایاى و ژمارییەکاا وە چارەساەکردنى هەڵە

ژماریارییەکا و ندا لە یاسا وە وردبینى کردنى هەموو مافەکەوتە داراییەکا لە رووى یاساایى

و دارایى و ژماریارى پاش کردارەکانى خەرج کرد .

 -١پشت بەستن بە ئامرازە زانستییەکا لە چاودێرى کردنى چانکییەکانى سندوق لە رووى دارایاى و
ژماریارى وە لە دواییدا بەرزکردنەوەى راپۆرتى پاویست لەسەر هەر زێادەرۆییەک و شکساتیەکى

ژماریارى وە چۆنیەتى راستکردنەوەیا .

 -٣پشکنینى دارایى و کارگارى لەسەر مول

و ماا و رەفتاار و چانکییەکاانى ساندوق وە چااودێرى

کردنااى و جا بەجااێ کردنااى پۆنااى ساااتانەى بەشااەکا وە بەدواداچااوو و ئامااادەکردنى راپااۆرتى
دیااوانى چاااودێرى دارایااى و چارەسااەرکردنى تابینیەکااانى ناااو راپااۆرتەکە بە هەماااهەنیى لەگە

بەشەکانى سندوق.
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 -٣وردبینى کردنى ئەو گرێبەستانەى کە کراو لەگە نیەنى تر وە بەرزکردنەوەى راپۆرتى دەورى لە
سەر کارەکانى سندوق وە چۆنیەتى گونماندنى یا نە گونماندنى لەگە یاسا و رێنماییەکا .

 -5هاوئاااهەنیى کاارد لەگە دیااوانى چاااودێرى دارایااى و ئااابوورى وە سااوود وەرگاارتن لە پااۆ و
ئەزموونەکانیا ل ە بارەى چاودێرى کرد و پشکنین وە چارەسەرکردنى گەندەڵى کارگارى.

ب /ئەم بەشە دەکرد لەم هۆبانەى خوارەوە پا بات-:
 -١پۆ و چاودێرى کرد .

 -١چاودێرى دەرەکى (الرقابة المیدانیة).
 -٣ووردبینى (التدقیپ).

حەفتەم :أ /تەکنەلۆجیاى زانیارى.

ئەم ئەرک و بەرپرسیارەتییەى هەیە-:

 -١بەڕێوەبردنى سیستەمى کار (نضام التشغیل) لە ساندوقى بەڕێاوەبرد و بەساتنەوەى سیساتەمى
زانیارییە مەڵبەندییەکا .

 -١ئامااااادەکرد و بەڕێااااوەبردنى سیسااااتەم و تۆڕەکااااانى گەیانااااد وە پەرەپااااادانى سیسااااتەمە
هونەرییەکانى گەیاند و تەکنەلوجیاى زانیارى وە دیزاین کرد وشیکردنەوەى سیستەمەکانى کار

 -٣دەسپاکرد بە لاکۆلینەوەى ئیکتوارییەکا و وەبەکارهانانى ئامارەکانى کۆمپیوتەر باۆ کارەکاانى
سندوق بەپاى نوێترین سیستەمى تەکنەلۆجیا لەم بوارەدا .

 -٣دەرچواندنى لیستى مووچەى خانەنشین کراوا وە جابەجێ کردنى یاسا و بڕیارەکانى تاایبەت بە
خانەنشینى و هاوئاهەنیى کرد لەگە نیەنە حکومییەکا دەربارەى ئاڵوگۆرکردنى زانیارییەکاا

و بەپاى پاویستیەکانى کار و بەستنەوەى هەموو بەشەکا بە تۆڕى گەیاناد بە مەبەساتى داباین

کردنى هەموو زانیارییەکا دەربارەى خانەنشین کراوا .

ب /ئەم بەشە دەکرێت لەم هۆبانەى خوارەوە پا بان:

 -١خزمەتیوزارى تۆڕو پەرەپادانى سیستەمە هونەرییەکا .

 -١دۆسیەى ئەلیکترونى و دانا (ادخال) و ئامادەکردنى زانیارییەکا .
 -٣کردارەکانى گەیاند و دانا و تەکنەلۆژیاى زانیارى.

هەشتەم :أ /بەشى یاسایى کە ئەم کارو بەرپرسیارەتییەى هەیە:

 -١راوێااژى یاسااایى دەدات دەربااارەى ئەو کاشااانەى کە دەخاارێتە بەردەسااتیا لە نیە ئەنمااومەنى
کارگارى ساندوق و بەرپرسای ساندوق هەروەهاا سەرپەرشاتى کارد و ئاماادەکرد و گشاتاندنى

هەموو ئەو ئاساانکاریانەى کە پاویساتە باۆ جابەجاێ کردناى یاسااکانى تاایبەت بە خانەنشاینى و
بەرزکردنەوەى پاشنیارەکانیا بە مەبەستى بەروە پاشبرد و پەرەپادانى یاسااکانى خانەنشاینى
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بەپاى بارودۆخى تازە و لە کاتى رووبەرووباونەوەى هەر کاشاەیەکى یاساایى  ،پاا

رەزامەنادى

بەرپرسی صندوق (ى.بەرێاوەبەرى گشاتى) ،و هەروەهاا پاشانیارکردنى پارێزەرەکاا (المەاامین)
پا

رەزامەندى بەرپرسی سندوق بو چوونە ناو داوا.

 -١رێکخستنى گرێبەستەکا و هەروەها گرێبەستى بەلاندەرایەتى ئەگەر هاتوو سندوق نیەنەک بوو
لەو گرێبەستانە.

 -٣نوێنەرایەتى کردنى سندوق لە دادگاکاا و نیەنە پەیوەندیادارەکا وە بە دواداچاوونى داواکاا ،
وە ئەنمااام دانااى پشااکنین و لاکااۆلینەوە دەربااارەى ئەو کاشااانەى کە بۆیااا دەناردرێاات لەنیە

ئەنمااومەنى کااارگارى و بەرپرساای سااندوق و هەروەهااا بە دواداچااوونى لیااژنەى لاکااۆلینەوە و

ووردبینى.

هەشتەم :ب /ئەم بەشە دەکرێت لەم چەند هۆبەى خوارەوە پا بات:

 -١داواکا و لاکۆلانەوە.

 -١لاکۆلینەوەى یاسایى و راوێژکارى.
 -٣گرێبەستەکا .

نۆیەم :أ/کاگارى و خۆیەتى  /ئەم بەشە ئەو کار و بەرپرسیارەتیانەى هەیە:

 -١جابەجێ کردنى یاساکانى خزمەت و میۆک و خانەنشینى و بەرزەفت کرد .

 -١بەرێوەبردنى کاروبارى فەرماانبەرانى ساندوق وە رێکخساتنى کاارە کارگاریەکاا وەکاو باابەتى
دامەزراند پ ە بەرزکردنەوە و سەرمووچەى ساتانە وە خانەنشاین کردنیاا هەروەهاا ماۆڵەت و

ئامادەکرد و رێکخستنى میۆکیا .

 -٣کردنەوەى تۆمارى تایبەت بە مایۆک و بەدواداچاوو باۆ تاازەکردنەوە  ،هەروەهاا بەرێاوەبردنى
سیساااتەمى (داتاااا بەیااا

)ى فەرماااانبەرانى ساااندوق وە دیااااریکردنى مووچەکانیاااا و ئەو

گۆرانکارییانەى بەسەریا دادێن.

 -٣ئامااادەکرد و ڕێکخسااتن و بەدواداچااوونى تۆمااارى (الساامۆت)ى فەرمااانبەرا وە هەروەهااا
رێکخستنى ناسنامەى فەرمانبەرا و دۆسایەى کەساییا وە بەدواداچاوونى هەر گۆرانکاارییەک
وە پاراستنى بەڵیەنامەکانى دۆسییەکا وە بە دواداچوونى دەوامى فەرمى.

 -5ئاگااادارکردنەوەى هەمااوو بەشااەکانى سااندوق بەو یاساااو ڕێنماییااانەى کە لە سااندوق و نیەنە
باتاکانى تر دەردەچاات تاایبەت بەکارەکاانى ئەو بەشاە و دەرکردناى فەرماانە کارگارییەکاا باۆ
رێکخستنى کاروبارى فەرمانبەرا .

 -٦پاشاااکە

کردناااى پاشااانیارەکا و ئاماااادەکردنى پڕوگااارام و خولەکاااانى ڕاهاناااا تاااایبەت بە

پەرەپادانى کارە کارگارییەکا وە گەشەپادانى توانا مرۆییەکا .
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 -٢رێکخستنى نووسراوەکا و سەرپەرشتى کردناى باڵەخاانە و پاداویساتیەکانى نااو بالەخاانە وە
خزمەت گاوزارى و چااککردنەوە و پاراساتنى پااک و خااوێنى وە چااککردنەوەى ئوتومبا ەکاانى

سندوق وە ئاگاداربوو لە جووتانەوەیا وە رێکخستنى گواستنەوەى فەرمانبەرا وە کردنەوەى

تۆمارى تایبەت.

ب /ئەم بەشە دەکرێت لەم چەند هۆبەى خوارەوەى پا بهانرێت.
 -١کاروبارى فەرمانبەرا و خانەنشین کردنیا .

 -١خزمەتیوزارى .

 -٣سکرتاریەتى ئەنمومەنى کارگارى.

 -٣دەرچوو و هاتوو ئەرشیف.

 -5پەرەپادا و ڕاهانانى فەرمانبەرا .

دەیەم :أ /بەشى خستنە سەرى خزمەت کە ئەم ئەرک و بەرپرسیارەتیەیا هەیە:

 -١وەرگرتنااى داواکااارى خسااتنە سااەرو زیااادکردنى خزمەتااى پاشااووى فەرمااانبەرا ئەوانەى کە
بەردەوامن لە خزمەت کە خانەنشین دەکرێن.

 -١ئەژمارکردنى ئەو ماوانەى کە یاسایا بۆ دەرچاووە بە مەبەساتى ئەژمارکردنیاا وەک خزمەتاى
خانەن شینى باۆ ساەر خزمەتاى ئاساتایا وە دەرکردناى بڕیاارى پاویسات پاا
لابڕینى خانەنشینى (التوقیوات التقاعادى) بەپااى یاساا،پا

وەرگرتناى باڕى

دلنیاا باوو لە هەباوونى مەرجاى

یاسایى بەپاى ڕێنمایەکانى ئەنماومەنى کاارگارى ساندوقى تاایبەت بە کارەکاانى ئەژماارکردنى

خزمەتەکا وە ئەو بەڵیەنامانەى بۆ ئەو مەبەستە پاویستن.

ب /دەکرێت ئەم بەشە لەم هۆبانەى خوارەوە پا بات:
 -١ئەژمار کردنى خزمەتى مەدەنى و سەربازى.

 -١ئەژمارکردنى خزمەتى خانەنشینى .

 -٣ئەژمارکردنى ماوەى دەرکراوا بەهۆکارى سیاسی (الوصل السیاسى).

ماددە( :)٠داهاتى سندوق تەنها بۆ مەبەستى سندوق خەرج دەکرێت جیە لەو مەبەستانەى لە پەیڕەو
دا هاتووە.

ماددە( :)3هەموو ژماریارى سندوق دەکەوێتە ژێر ووردبینى وە چاودێرى دارایى هەرێم.

ماددە(:)٧وەزیرى دارایى بۆى هەیە بەشەکا و هۆبەکا نبدات یا لاکیا بدات یا دابمەزرێنیت.

ماددە( :)٨ئەم ڕێنمااییە جابەجاێ دەکرێات لە رۆژى دەرچاوونى لە رۆژناامەى (وەقاایعى کوردساتا )
باڵودەکرێتەوە.

ئاوات جەناب نورى
وەزیرى دارایى و ئابوورى
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وەزارەتى دارایى و ئابوورى
ژمارە  ٨9٥٥ :لە ٠٢٠٢/٢٢/٠9

پاڵپشاات بە بڕیاااری سااەرۆکایەتی ئەنمااومەنی وەزیاارا

ژمااارە( )٢١لە  ١١١١/٢/١5کە بە نووسااراوی

سااکرتاریەتی ئەنمااومەنی وەزیاارا ژمااارە ()٣٣٩5لە  ١١١١/٢/١٩بەدەسااتما گەیشااتووە و پەیااڕەوی

ژمارە()٦ی ساڵی  ١١١١تایبەت بە ( پەیرەوی دیاری کردنای مەرجەکاانی دامەزراناد لە پا ەى بااتا لە
هەرێمی کوردستا – عاراق ) ئەم ڕێنماییەما دەرکرد.

ڕێنمایی ژمارە ( )٠٨ساڵى ٠٢٠٢
تایبەت بە پەیڕەوی دیاریکردنی مەرجەکانی دامەزراندن لە پلەى بااڵ
ماددەی (:)٢
یەکەم :ئەو کەسەی دادەمەزرێت لە پ ەى باتا (أ) یا (ب)ی خشتەی پەیرەوکراوی مووچە لە هەرێمی
کوردستا – عاراق  ،یا بەو پۆنە دادەمەزرێت  ،یاا ماووچە و دەرمااڵەی ئەو پاۆنەی باۆ خەرج

دەکرێت  ،سەرباری هەبوونی مەرجە گشتییەکانی دامەزراند لە وەزیوەی گشتیدا  ،پاویساتە ئەم
مەرجانەی خوارەوەی لێ باتەدی:

أ -هەبوونی پ ەی وەزیوی چۆ لە میۆك بۆ دامەزراند .

ب -بەنیەناای کەم هەڵیااری بڕوانااامەی زانکااۆیی بەرایاای بااات  ،شااارەزایی و لاهاااتوویی لە بااواری
پساااپۆری ئەو وەزیاااوەیەی لاااای دادەمەزرێااات هەباااات  ،و باااۆ ئەم مەبەساااتە

ڕاستاندراوی پاویسات باۆ ساەلماندنی هااتنە دی ئەم مەرجە پاشاکە

بکات.

ج -بە تاااوانی ئااابڕووبەر یااا

لاهاتوویی سەلماندرابات .

بەڵیەناااامەی

بە نیەنای پەیوەندیادار

جینااایەت حااوکم نەدرابااات و لەماااوەی خزمەتکردنیاادا دەسااتپاکی و

د -بەشداری لەو تاوانانە نەکردبات کە ڕژێمی بەع
عاراقدا

نەخشەی بۆ کاشا بات یا ئەنمامی داباات لە

دووەم  :بۆدامەزراند لە وەزیوەی بەڕێوەبەری گشتی و ئەوانەی بەو پ ەیە و ئەوانەشی کە مووچەو
دەرماااڵەی ئەو پاا ەیە وەردەگاار  ،لە دوای بە دەساات هانااانی بڕوانااامەی ئاماااژەپاکراو دەبااات

خزمەتی لە ( ١١دەسا ) کە متر نەباات  ،و ( )١دوو ساا لەو مااوەیە کەم دەکارێتەوە باۆ ئەوانەی
بڕوانامەی ماستەر یا هاوتاکەیاا بەدەسات هانااوە  ،و ( )٣چوارسااڵیش باۆ ئەوانەی بڕواناامەی
دکتۆرا یا هاوتاکەیا بە دەستهاناوە  ،و کەمترین ماوەی خوێند بۆ وەرگرتنی هەریەك لەو دوو

بروانامەیە بە ماوەی ڕاژە دادەنرێت بۆ مەبەستەکانی ئەم پەیرەوە.
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ماددەی (:)٠
یەکەم ؛خاوە پ ە باتا بە فەرمانی هەرێمی دادەمەزرێت دوای پاتاوتنی لەنیە سەرۆکی ئەنمومەنی
وەزیرانی هەرێمی کوردستا – عاراقەوە یا هەرنیەناکی تایبەتمەندی دیکە بەپای حوکمەکانی

یاسا بەرەکارەکا .

دووەم  :دامەزراند لە وەزیوەکانی بەڕێوەبەری گشتی و سەروتر لە دامەزراوە دەستورییەکانی هەرێم
ڕادەگیرێت مەگەر تەنها لەو کاتەی پ ەی چۆ هەبات.

ماددەی ( :)3حوکمەکانی ئەم پەیرەوە پیادە ناکرێت لەسەر ئەمانەی خوارەوە.

أ -سااەبارەت بەو خاااوە پ ا ە باتایااانەی کە ڕێکااارو مەرجەکااانی دامەزراناادنیا لە یاسااا بەرەکااارە
تایبەتەکا لە هەرێمی کوردستا عاراق دیاری کراو .

ب -ئەوانەی ڕاسپاردراو بە خزمەتی گشتی کە لە ڕێنمایی ئاسانکاری جابە جاکردنی ئەم پەیارەوە
لە نیە وەزارەتی دارایی و ئابووری -یەوە دەستنیشا دەکرێن بۆ مەبەستەکانی ئەم پەیرەوە.

 ئەم ڕێنماااییە لە رۆژی دەرچااوونیەوەجابەجێ دەکرێاات و لەرۆژنااامەی (وەقااایعی کوردسااتا )باڵودەکرێتەوە.

ئاوات جەناب نورى
وەزیرى دارایى و ئابوورى
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

وەزارەتى دارایى و ئابوورى
ژمارە  ٨99٢ :لە ٠٢٠٢/٢٢/٠9

پاڵپشت بە نووسراوى سەرۆکایەتى ئەنمومەنى وەزیرا ژمارە ( )5٢١٩لە  ١١١١/١١/٢بڕیار درا بە :

ڕێنمایی ژمارە ()٠6ى ساڵى ٠٢٠٢
هەڵوەشاندنەوەى رێنمایى ژمارە ()٠٢ى ساڵى ٠٢٠٢

هەڵوەشاندنەوەى رێنماایى دارایاى ژماارە ()١١ى سااڵى  ١١١١کەتاایبەت بە خزمەتیاوزارى خوێناد و
تەندروستى کەس و کارى شەهیدا و ئەنوالکراوا و زیندانیانى سیاسى .

ئاوات جەناب نورى
وەزیرى دارایى و ئابوورى
٠٢٠٢/1٠/٠2
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وەزارەتى دارایى و ئابوورى
ژمارە  6٠٧٢ :لە ٠٢٠٢/٢٠/٤
ئاماژە بە کۆنووسى لیاژنەى پااداچوونەوە بە رێنمااییە داراییەکاا ژماارە ( )٢لە  ١١١١/٩/١٢بڕیاار درا

بەدەرکردنى ئەم رێنماییە :

ڕێنمایی ژمارە ()٠٤ى ساڵى ٠٢٠٢
تایبەت بە هەموارکردنى بڕوانامە

 -١ئەو فەرمااانبەرانەى کە لەئاسااتادا درێااژە بەخوێناادنى ئاااوارا دەدە لە دواى دەوامااى فەرمااى
پاویستە رەزامەندى وەزارەتەکەیا هەبات بۆ تەواوکردنى خوێنادنەکەیا وە بەباێ رەزامەنادى

وەزارەتەکەیا هەموارکردنى بڕوانامەکەیا بۆ ناکرێت .

 -١ئەو فەرمانبەرانەى کە بەمۆڵەتى خوێند یا لە خوێندنى ئاوارا دواى دەوامى فەرمى بڕوانامە
بەدەست دەهانن دواى ڕاست و دروستى بڕوانامەکانیا پاویستە بڕوانامەکەیا لەگە پسپۆرى
کارەکانیا لە فەرمانیەکەیا بیونمات و بەپاوەوانەوە بۆیا هەموارناکرێت .

 -٣لەپا

دەرچوونى ئەم رێنماییە بۆ تەواوکردنى خوێندنى ئاوارا لە دواى دەوامى فەرمى دەبات

فەرمانبەرەکە سەرەتاى دەست پێ کردناى بە خوێناد رەزامەنادى وەزارەتەکەى وەر بیرێات باۆ
درێژەدا بە خوێندنەکەى وە بەپاوەوانەوە بڕوانامەکەى بۆ هەژمار ناکرێت .

 -٣ئەم ڕێنماییانە لە ڕێکەوتى دهرچوونیەوە کارى پێ دهکرێت و لەڕۆژنامەی (وهقایعی کوردساتا )
باڵو دهکرێتەوه

ئاوات جەناب نورى
وەزیرى دارایى و ئابوورى
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وەزارەتى دارایى و ئابوورى
ژمارە  6٠٧٠ :لە ٠٢٠٢/٢٠/٤
ڕێنمایی ژمارە ( )٠٥ساڵى ٠٢٠٢
تایبەت بە جياوازى مووچە و دەرماڵەکان
ئاماااژە بە رێنماییەکانمااا ژمااارە( ٩و  ١٢و )١٢ى ساااڵى  ١١١٢و رێنمایمااا ژمااارە ()٦ی ساااڵی  ١١١٩کە

تایبەتن بە خەرج کردنەوەى جیااوازى ماووچە و دەرمااڵەى ماووچە خاۆرا وە ئامااژە بە کۆنووساى
لیژنەى دەرکرد و پاداچوونەوە بە رێنماییە دارییەکا ژمارە ( )١١لە : ١١١١/١١/١٢

 ئەو مووچە خۆرانەى کە بە هەڵە کەمتر یا زیاتر لە مووچە و دەرماڵەکانى شایستەیا بۆ خەرجکاااراوە  ،بەمەبەساااتى چارەساااەرکردنى ئەم هەتانە بڕیااااردرا بە بەردەوام باااوو و کاااارکرد بە

ناوەرۆکى رێنماییەکانى سەرەوە بە رەچاوى ئەم خاتانەى خوارەوە :

یەکەم :ڕەچاوى رێژەى پاشەکەوتى مووچە بکرێت بەپاى مانیەکانى شایستەبوونى .

دووەم  :لە حاڵەتاکدا ئەگەر کەمتر لە شایستەى ماووچە و دەرمااڵە باۆ ماووچە خاۆرا خەرج کراباات
مانیانە تاکو بڕى (  )١١١١١١١یەک م یۆ دینار خەرج بکرێتەوە و ئەگەر گوژمەى جیاوازى ماووچە و
دەرماااڵەى مااووچە خااۆرەکە لە بااڕى ( )١١١١١١١١دە م یااۆ دینااار زیاااتر بااات پاویسااتە رەزامەناادى
وەزارەتى دارایى و ئابوورى  /بەرێوەبەرایەتى گشاتى ژمارکاارى  /بەرێاوەبەرایەتى خەرجییەکاا

وەربییرێت .

سهێیەم:ئەم ڕێنماییانە لەڕێکەوتى دهرچوونیەوە کارى پێ دهکرێت و لەڕۆژنامەی وهقایعی کوردساتا
باڵو دهکرێتەوه.

ئاوات جەناب نورى
وەزیرى دارایى و ئابوورى
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وەزارەتى دارایى و ئابوورى
ژمارە  6٠٧3 :لە ٠٢٠٢/٢٠/٤
ئاماژە بەکۆنووسى لیژنەى پاداچوونەوە بە رێنماییە داراییەکا ژمارە ( )١١لە  ١١١١/١١/١٢بریاار درا بە

هەموارکردنەوەى بڕگەى (ج) لە خاڵى ( )٣رێنمایى ژمارە ()١٣ى ساڵى  ١١١١بەم شاوەى خوارەوە :

ڕێنمایی ژمارە ()٠9ى ساڵى ٠٢٠٢
هەموارکردنەوەى رێنمایى ژمارە ()٢٧ى ساڵى ٠٢٠٢

 -١باۆ هەر زیااادکرد و گۆرانکااارییەک لەو رێااژانەى کە لە خاااڵى ( )٣و بااڕگەى (أ  ،ب)ى خاااڵى ()٣ى
رێنمایى ژمارە ()١٣ى ساڵى  ١١١١هاتووە لە دەسەتاتى وەزارەتماندایە .

 -١ئەم ڕێنماییانە لە ڕێکەوتى دهرچوونیەوە کارى پێ دهکرێت و لەڕۆژنامەی (وهقایعی کوردساتا )
باڵو دهکرێتەوه ١

ئاوات جەناب نورى
وەزیرى دارایى و ئابوورى

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

وەزارەتى دارایى و ئابوورى
ژمارە  63٢6 :لە ٠٢٠٢/٢٠/٥
بەهااۆى نزیا بااوونەوەى کۆتااایى ساااڵى  ١١١١و بەمەبەسااتى دیااارى کردنااى هەلاى گونماااو بااۆ یەکە
ژماریارییەکانى بەستراو و نەبەستراو بە وەزارەتەکا  ،بەمەبەساتى پاکتااوکردنى ژماریارییەکاا و

گەیاندنیا بۆ وەزارەتما لەکاتى دیارى کراو بڕیاردرا بە -:

ڕێنمایی ژمارە ()3٢ى ساڵى ٠٢٠٢
تایبەت بە ڕاگرتنى خەرجى

 -١ڕاگرتنااى گشاات خەرجیاایەک لە ڕێکەوتااى  ١١١١/١١/١٦بااۆ ساااڵى دارایااى  ١١١١جاایە لە مااووچە و
پاشینەى خەرج کراوى مانیانە و کرێیەکانى مانیانە و خاوێن کردنەوە و خوارد

 -١ڕاگرتنى زیادکردنى پاشینەى بەردوامى مانیانە .

.

 -٣ئەم ڕاگاارتنە تەموویاال کردنااى تااایبەت بە پرۆژەکااانى وەبەرهانااا و پەرەپااادانى پارێزگاکااا
ناگرێتەوە .

 -٣لە رێکەوتى دەرچوونى ئەم رێنماییە هیچ داواکارییەکى خەرجى ئاراستەى وەزارەتما نەکرێت .

 -5ئەم ڕێنماییە لە ڕێکەوتى  1212/21/١٦کارى پێ دهکرێات و لەڕۆژناماەی (وهقاایعی کوردساتا )
باڵو دهکرێتەوه ١

ئاوات جەناب نورى
وەزیرى دارایى و ئابوورى
٠٢٠٢/1٠/٠2
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وەزارەتى دارایى و ئابوورى
ژمارە  66٨9 :لە ٠٢٠٢/٢٠/٠٠
ئامااااژە بە نووسااااراوى وەزارەتاااى پاشاااامەرگە ژماااارە ( )٢١٦١لە  ١١١١/٩/١١و کۆنووسااااى لیااااژنەى

پاااداچوونەوە بە ڕێنماااییە داراییەکااا و دەرکردنااى رێنمااایى نااود ژمااارە ( )١١لە  ١١١١/١١/١٢بڕیاااردرا

بەدەرکردنى ئەم ڕێنماییەى خوارەوە-:

ڕێنمایی ژمارە ()3٢ى ساڵى ٠٢٠٢
یەکخستنەوەى دۆسیەى کەسى گشت ئەفسەر و پلەدار و پێشمەرگە
 -١هەر ئەفسااەر و پ ا ەدار و پاشاامەرگەیەک پاااش ساااتانى ( )١٩٩١خزمەتااى پاشاامەرگایەتى هەبااات
پاویسااتە لە نیە دەزگاااى ئەی ااول یااا دەزگاااى پاشاامەرگە دیرینەکااا بە نووسااراوى فەرمااى

پشتییرى بکرێت.

 -١هەر ئەفسااەر و پاا ەدار و پاشاامەرگەیەک خزمەتااى لە ساااڵى ( )١٩٩١تاااکو ساااڵى ( )١١١١هەبااات و
فەرمانى دامەزرانادنى نەباات ئەوا پاویساتە ناسانامەى پاشامەرگایەتى یاا بەڵیەناامەى فەرماى
یەکەى پاشوو یا هەر بەڵیەیەکى تر وەکو بەڵیەى بریندارى یا نووسراوى چارەساەرى پزیشاکى

یا نووسراوى هاوکارى ئەو ساتانەى هەبات.

 -٣هەر ئەفسااەر و پاا ەدار و پاشاامەرگەیەک لە دواى ساااڵى ( )١١١١دامەزرابااات پاویسااتە فەرمااانى
دامەزراندنى هەبات .

 -٣هەر ئەفسەر و پ ەدار و پاشمەرگەیەک خزمەتى لە ساڵى ( )١٩٩١تاکو سااڵى ( )١١١١هەباات و هایچ
بەڵیەیەکى نەبات وەک لە خاڵى ( )١ئاماژەى پێ کراوە  ،ئەوا پاویستە دوو شااهید ئاماادە بکاات و

لیاژنەکە دەساەتاتى هەباات داواى هەر بەڵایەیەک بکااات بە ساوێند خواردنیشاەوە باۆ گەیشااتن بە
راستیەکا دواى قەناعەتى لیژنەکە بە بەڵیەکا .

 -5دواى پەسەندکردنى ڕاژەى خزمەت لە نیە لیژنە و واژووکردنى لەنیە وەزیر بەفەرمانى وەزارى
خزمەتەکەى جاییر بکرێت بەپاى ماددەى ( )٢لە پەیڕەوى ژمارە (.)٦

 -٦ئەم ڕێنماااییە لە رۆژى دەرچااونیەوە جابەجااێ دەکرێاات و لە رۆژنااامەى (وەقااایعى کوردسااتا )
باڵودەکرێتەوە.

ئاوات جەناب نورى
وەزیرى دارایى و ئابوورى
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وەزارەتى داد
ژمارە ٠٤6٥ :لە ٠٢٠٢/٢٢/٠٨
بەیانی
ژمارە ( )3ساڵی ٠٢٠٢
بەپای ئەو دەسەتاتەى پاما دراوە لەماددەى ( )٩لە یاساى وەزارەتاى داد ژماارە ()١٣ى سااڵى  ١١١٢و
یاسای ناوەندى لاکۆلینەوەى یاسایى ژمارە ()١١١ى ساڵى  ١٩٢٩و رەزامەندى سەرۆکایەتى ئەنمومەنى
وەزیاارا  /سااەرۆکایەتى دیااوا فەرمااانیەى کاروبااارى کااارگارى دارایااى بەڕێااوەبەرایەتى کااارگارى
بەنووسراویا ژمارە ( )٦٢٢١لە  ١١١١/١١/١بریارماند بە :
 کااردنەوەى (ناوەناادى لاکااۆلینەوەى یاسااایى) لەگە دەرکردنااى گۆڤااارێکى زانسااتى لە ژێاار ناااوىگرێبەستى کۆمەتایەتى (العقد انجتماعي) لە دیوانى وەزارەت .
 ئەم بەیاااانە لە رۆژی دەرچاااوونى جابەجاااێ دەکرێااات و لە رۆژناااامەی (وەقاااایعی كوردساااتا )باڵودەکرێتەوە .

فەرسەت احمد عبدالله
وەزیرى داد
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وەزارەتى ناوخۆ
ژمارە ٠٢٢33 :لە ٠٢٠٢/٢٠/٠
بەیانی ژمارە ( )٨6ساڵی ٠٢٠٢
فراوان کردنى حەرەمى گوندى فقێ جنە

بەپااای ئەو دەسااەتاتەى پامااا دراوە لەیاساااى وەزارەتااى ناااوخۆ ژمااارە ()٦ى ساااڵى  ١١١٩و ماااددەى
(شەشەم) بڕگە (سازدەیەم) لە یاسای پارێزگاکانى هەرێام ژماارە ()٣ى سااڵى ١١١٩ى هەماوار کاراو و
رێنمایى وەزارەتما تایبەت بە فراوانکردناى و هانانەکاایە و گواساتنەوەى شاوێنى گونادەکا ژماارە
()١ى ساڵى ١١١5ى هەموار کراو و بڕیارى ئەنماومەنى پارێزگااى سا امانى ژماارە ()١٣ى سااڵى  ١١١٢و
ئاماااژە بە نووسااراوەکانى پارێزگاااى س ا امانى ژمااارە ( ١١٣٣5لە  )١١١٢/١١/١١و( ٢٢٦١لە  )١١١١/١١/١٢دوا
بەدواى هەر دوو نووساااراوما ژماااارە ( ١٣٣١لە  )١١١٢/١/١٣و ( ١٩٢5لە  )١١١١/١/٣لەبەر بەرژەوەنااادى
گشتى بڕیارماندا بە :
 فراوا کردنى حەرەمى گونادى (فقد جدنی) و چەساپاندنى لەساەر نەخشاەى گادساترۆ لە سانورىقەزاى دەربەناادیخا – پارێزگاااى س ا امانى بە ڕووبەرى ( )٣ ، ٢ ، ٦٩چااوار دۆناام و هەشاات ئۆل ا و
شەست و نۆ مەتر دووجا لەساەر پاارچە زەوی ژماارە ( ١٣و  )١١لە کەرتاى ( )٣١فقاێ جانە وەک لە
نەخشەى هاوپاوى نووسراوى پارێزگاى س امانى سەرەوە هااتووە بەپاای یاساا کاارى کاوژانەوە و
دەست هەڵیرتن بکرێت.
 -ئەم بەیانە لە ڕۆژی باڵوبوونەوەى لە ڕۆژنامەی (وەقایعی كوردستا ) كاری پێ دەكرێت .

رێبەر ئەحمەد
وەزیرى ناوخهههۆ
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وەزارەتى کشتوکاڵ وسەرچاوەکانى ئاو
ژمارە  699٢ :لە ٠٢٠٢/٢٢/٠3

بەپاى ئەو دەسەتاتەى کە پاما دراوە لە ماددەى ()5ى یاسای وەزارەتاى کشاتوکا و ساەرچاوەکانى
ئاو ژمارە ( )٦ى ساڵى  ١١١١بڕیارماندا بە -:

بەیانى ژمارە ()3ى ساڵى ٠٢٠٢
یەکەم :كردنەوەى بەرێوەبەرایەتى یەکسانى جاندەرى لەناو دیاوانى وەزارەت کە ڕاساتەوخۆ ساەر بە
وەزیر دەبات .
دووەم  :ئەم بەیااانە لە ڕۆژى دەرچااوونیەوە کااارى پااادەکرێت و لە ڕۆژنااامەى (وەقااایعى کوردسااتا )
باڵودەکرێتەوە .

بێگەرد تاڵەبانى
وەزیرى کشتوکاڵ و سەرچاوەکانى ئاو
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دەستەى دەسپاکى
ژمارە  ٢66 :لە ٠٢٠٢/٢٠/6
بەپاى ئەو دەسەتاتەى پاما دراوە لە ماددەى ( – 5دەیەم) ،ماددەى ( – ٩دووەم) لە یاساى دەساتەى
دەسپاکى و ئاماژە بە پەیڕەوى ناوخۆى ژمارە ()١ى ساڵى  ( ١١١٦فەسا ى هەشاتەم  /بەرێاوەبەرایەتى
یاسایى  /ماددەى ( )٣٣بڕگەى ( ، )٣کۆبوونەوەى ئەنمومەنى دەستە لە  ١١١١/١١/١بڕیارماندا بە:

بەیان
 گۆرینى (شعبە) هۆبەى چااودێرى لەساەر دارایاى هەرێام (الرقاباة ع اى انماوال انق ایم) باۆ بە(قسم) لە فەرمانیەى یاسایى .
 -ئەم بەیانە جابەجێ دەکرێت لە رۆژى دەرچوونیەوە ١

د .احمد انور محمد
سەرۆکى دەستە
٠٢٠٢/1٠/٠2

27

ذمارة (العدد) ٠٦٢

وەزارەتى تەندروستى

بەپای ئەو دەسەتاتەی پاماندراوە لە ماددەی (شەشەم  /بڕگەی دووەم) لەیاسای وەزارەتی تەندروستی ژمارە

()١5ی ساڵی  ١١١٢بڕیارماندا بە-:

بەیانى
ژماره ()3٠ى ساڵى ٠٢٠٢

 کاااااردنەوەى (ىدددددی تی ی چ ەىدددددی ا د ی یخۆشددددد ی گوىز ىیەاددددد ن لی یاڵدز ) ساااااەر بەبەرێوەبەرایەتی گشتی تەندروستی ڕاپەرین.

 -ئەم بەیانە جابەجێ دەکرێت لە رۆژی دەرچوونییەوە ڕێکەوتی .١١١١/١١/١5

بەیانى
ژماره ()33ى ساڵى ٠٢٠٢

 کردنەوەی (ىی تی ی چ ەىی ا د ی یخۆش ی گوىز ىیەا ن لیڕى ی) سەر بە بەرێوەبەرایەتیگشتی تەندروستی ڕاپەرین .

 -ئەم بەیانە جابەجێ دەکرێت لە رۆژی دەرچوونییەوە ڕێکەوتی .١١١١/١١/١5

بەیانى
ژماره ()3٧ى ساڵى ٠٢٠٢

 -کردنەوەی (ىی تی ی ددۆك بۆمیشق ی ڕىدێن ی پزیشکی ) سەر بە بەرێوەبەرایەتی گشتی

تەندروستی دهۆك.

 -ئەم بەیانە جابەجێ دەکرێت لە رۆژی دەرچوونییەوە ڕێکەوتی .١١١١/١١/١5

 -کردنەوەی (تد

بەیانى
ژماره ()3٨ى ساڵى ٠٢٠٢

یی  ) PCRبدۆ پشدکن نی یخۆشد یا ی ( ( Cov id- 19لە بەرێاوەبەرایەتی

تەندروستی ئاکرد سەر بەبەڕێوەبەرایەتى گشتى تەندروستى دهۆک .

 -ئەم بەیانە جابەجێ دەکرێت لە رۆژی دەرچوونییەوە ڕێکەوتی .١١١١/١١/١5

د.سامان حسین بەرزنجى
وەزیهرى تەندروستى
٠٢٠٢/1٠/٠2
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