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 تى ناوخؤةوةزار
 2/1/4112لة  496ذمارة :

 نووسراوي بة ئاماذةو  2119 ساَلي ي(1) ذمارة ناوخؤ وةزارةتي ياساي لة دراوة ثيَمان تةيدةسةآل ئةو يبةثيَ
 بؤ و طشيت بةرذةوةندي لةبةر و  11/3/2111 ةل 2112 ذمارة وةزيران سةرؤك/كوردستان هةريَمي حكومةتي

 :بة برِيارماندا تةكاندةسةآل ثيادةكردني لة ناناوةندي ثيادةكردني زياتر
 

 4112 سالَي ي(1) ذمارة بةياني
 سةربةخؤكان  ئيدارة سةرثةرشتياري ثاريَزطارو بؤ دةسةآلتةكان دابةزاندني

 

 ئةو سةرباري سةربةخؤكان ئيدارة وسةرثةرشتياري ثاريَزطارةكان بؤ خوارةوة تانةيدةسةآل ئةم دابةزاندني يةكةم:
 بة دراوة 2119 ساَلي ي(4) ذمارة كوردستان هةريَمي ثاريَزطاكاني ياساي بةثيَي كة تانةيدةسةآل

 -:ثاريَزطارةكان
 كارطيَرِييةكان تةدةسةآل: 1
 فةرمانبةراني و سةربةخؤكان ئيدارة و ثاريَزطا ديواني فةرمانبةراني بة مووضة بة ئاسايي موَلةتي ثيَداني -1

 لة جطة) وةزيفييةكان ثلة طشت بؤ سةربةخؤ ئيدارةي يان ثاريَزطا بة سةر كارطيَرِييةكاني يةكة سةرجةم
 و ريَم هة ناوةوةي بؤ تةواو بةمووضةي رِؤذ( 41) ماوةي تا( سةربةخؤكان ئيدارة سةرثةرشتياري و ثاريَزطار
 رِؤذ( 121) ماوةي تا هةروةها و ثلةيةدان لةو ئةوانةي و تايبةتةكان ثلة يفةرمانبةران بؤ هةريَم دةرةوةي

 بةثيَي وةزيفي ي(11 تا 1) ثلة فةرمانبةراني بؤ هةريَم دةرةوةي و هةريَم ناوةوةي بؤ تةواو بةمووضةي
 ريَنمايية و هةمواركراو ي1911 ساَلي ي(23) ذمارة شارستاني راذةي ياساي لة (34) دةيدما

 مؤَلةتي ريَكخستنةوةي ثاش و هةرِةمةكي بةشيَوةي نةك كةَلةكةبوو مؤَلةتي هةبووني و اوةكانكارثيَكر
 لةماوةي مانطيَكدا لة رؤذ( 4) كؤكراوةي لة بريتيية كة دؤسيةكانيان لة فةرمانبةريَك هةر كةَلةكةبووي

 .فةرمانبةر خزمةتي نيساآل
 سةرجةم فةرمانبةراني و سةربةخؤكان ئيدارة و ثاريَزطا ديواني فةرمانبةراني بة ساَلانة سةرمووضةي ثيَداني -2

 جطة) قائمقامةكان و وةزيفييةكان ثلة طشت بؤ سةربةخؤ ئيدارةي يان ثاريَزطا بة سةر كارطيَرِييةكاني يةكة
 ساَلي ي23 ذمارة شارستاني راذةي ياساي بةثيَي( سةربةخؤكان ئيدارة سةرثةرشتياري و ثاريَزطار لة

 ريَنمايية و 2114 ساَلي ي(22) ذمارة فةرمانبةراني مووضةي ياساي و وهةمواركرا ي1911
 نةدراوة ثيَيان كة ثيَشوو نيساآل بؤ فةرمانبةران نةيآلسا سةرمووضةي ثيَداني هةروةها و كارثيَكراوةكان

 دارايي ثابةنديةكي هيض بةبيَ تايبةمتةند فةرمانبةري كةمتةرخةمي بةهؤي ياسايي ريَطريةكي هيض بةبيَ
 .دواكةوتنةكة ماوةي

 يةكة سةرجةم فةرمانبةراني و سةربةخؤكان ئيدارة و ثاريَزطا ديواني فةرمانبةراني ثلةبةرزكردنةوةي -4
 تايبةتييةكان ثلة لة جطة) وةزيفييةكان ثلة طشت بؤ سةربةخؤ ئيدارةي يان ثاريَزطا بة سةر كارطيَرِييةكاني

 ي1911 ساَلي ي(23) ذمارة شارستاني راذةي ياساي بةثيَي( ثلةيةدان لةو ئةوانةي و طشيت بةرِيَوةبةري و
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 ثاش و كارثيَكراوةكان ريَنمايية و 2114 ساَلي ي(22) ذمارة فةرمانبةراني مووضةي ياساي و هةمواركراو
 ريَنمايي هةَلوةشانةوةي لةدواي( 4 و  2 و 1) وةزيفييةكاني ثلة بؤ ئابووري و دارايي وةزارةتي رةزامةندي

 . بةرزكردنةوة ثلة راطرتين بة تايبةت 2111 ساَلي ي(4) و 2111 ساَلي ي(11) رةذما دارايي
 برِوانامةكاني خزمةت كاتي لة كة فةرمانبةرانةي ئةو( ثلة بةرزكردنةوةي نةك) ناونيشاني طؤرِيين -3

 لةاليةن ثةسةندكردني دواي دةهيَنن بةدةست فةرمي دةوامي دواي لة( ئامادةيي و ناوةندي و سةرةتايي)
 ثسثؤري كة ريَنماييةكان ياساو بةثيَي تايبةمتةند ئيدارةي يان ثاريَزطا ثةروةردةي طشيت بةرِيَوةبةرايةتي
 نةبيَتة بةمةرجيَك تيَيداية كة مووضةي هةمان بة وةزيفةكانيان ناونيشانة لةطةلَ بطوجنيَت برِوانامةكانيان

 ساَلي ي(4) و 2111 ساَلي ي(11) ذمارة اراييد ريَنمايي هةَلوةشانةوةي كاتي تاكو بةرزكردنةوة ثلة هؤي
 .بةرزكردنةوة ثلة راطرتين بة تايبةت 2111

 ياساي لة  حةفتةم مادةي بةثيَي ناونيشان طؤرِيين و بةرزكردنةوة ثلة ثسثؤري ليذنةيةكي ثيَكهيَناني -3
 بةجيَكردنيجيَ بةمةبةسيت ريَنماييةكان ياساو بةثيَي 2114 ساَلي ي(22) ذمارة فةرمانبةران مووضةي
 .سةرةوة (3و 4) برِطةي هةردوو

 كردني جيَبةجيَ لةكاتي سةربةخؤكان ئيدارة يان ثاريَزطا ميالكي فةرمانبةراني بؤ ثيَزانني و سوثاس ثيَداني -1
          فةرمانبةر لةسةر ئةركة كة سثيَردراوة ثيَيان كة كارانةي لةو بةدةر ثيَك و ريَك بةشيَوةيةكي كارةكانيان

 يةك ماوةي بؤ ثيَشخسنت ثيَداني و( بيَت كرا دياري ثيَزانينةكة و سوثاس ثيَداني هؤيةكاني يَيدات كة) 
 1991  يساَل ى(13) ذمارة طشيت كةرتي و دةولةت فةرمانبةراني ريَككاري ياساي بةثيَي مانط

             زاننيثيَ و سوثاس( 4) لة بةمةرجيَك 2111 ساَلي ي(21) ذمارة دارايي ريَنمايي و ،هةمواركراو
 .نةبيَت زياتر

 ثاريَزطاو ميالكي فةرمانبةراني بؤ ي(ناجيَطريةكان جيَطريو) دةرماَلة طشت كردنةوةي  نويَ و خةرجكردن -1
 بؤ سةربةخؤكان ئيدارة يان ثاريَزطا بة سةر يةكةكارطيَرِييةكاني فةرمانطةو نيَوان لة سةربةخؤكان ئيدارة
 بةثيَي( ثلةيةدان لةو ئةوانةي و طشيت بةرِيَوةبةري و تايبةتييةكان لةث لة جطة) وةزيفييةكان ثلة طشت

 مووضةي ياساي و 1911 يساَل ى(23) ذمارة شارستاني خزمةتي ياساي و داراييةكان ريَنمايية
 يةكةجماري خةرجكردني لة جطة شايستةبوون، بةرواري لة ، 2114 يساَل ى(22) ذمارة فةرمانبةران

 ي(34) ذمارة دارايي ريَنمايي بةثيَي آلبا برِوانامةي هةَلطراني بؤ%( 31) ريَذةي بة تايبةت دةرماَلةي
 ئةم و بكريَت بؤ برِوانامةي راستكردنةوةي وةزارةت لة دةبيَت جار يةكةم ئةوةي لةبةر 2111 ساَلي

 .بكريَت خةرج بؤ دةرماَلةيةيةي
 و قاميقام و طشيت بةرِيَوةبةري و تييةكانتايبة ثلة لة جطة) ثلةكان طشت لة فةرمانبةران خانةنشينكردني -4

 خانةنشيين ياساي بةثيَي خانةنشيين ياسايي تةمةني بة فةرمانبةر طةيشتين ثاش( ناحيةكان بةرِيَوةبةري
 .   هةمواركراو ي2111 ساَلي (ى21) ذمارة يةكطرتوو
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 و تايبةتييةكان ثلة ةل جطة( )االستقالة) فةرمانبةر وازهيَناني لةسةر رةزامةندي و فةرمان دةركردني -9
 خزمةتي ياساي لة ثيَنجةم و سي مادةي بةثيَي( ناحيةكان بةرِيَوةبةري و قاميقام  و طشيت بةرِيَوةبةري
   1911 يساَل( 23) ذمارة شارستاني

 دواي و ثيَش ، نةخؤشي ئاسايي،) ىمؤَلةتةكان لة طرتنروة سوود بؤ طريَبةست فةرمانبةري مايف ثيَداني -11
 .2111 ساَلي ي(2) ذمارة دارايي ريَنمايي بةثيَي( مووضة بيَ منداَلبوون،

 .دادطاكان بؤ سةربةخو ئيدارةي يان ثاريَزطا نويَنةري نيشانكردني دةست -11
 كرِين ليذنةي هيَناني ثيَك بؤ هاتووة رِيَنماييةكاندا ياساو لة كة تر ثيَويستيةكاني ليذنة طشت ثيَكهيَناني -12

 .ليذنةكان كؤنووسي ثةسةندكردني و وئيمزاكردن.. هتد.. و فرؤشنت و ندنخةمآل ليذنةكاني و
 و( كردنةوة) ليذنةكاني ثيَكهيَناني و ثرؤذةكان جيَبةجيَكردني بانطةوازي بؤ تدةسةآل ثيَداني -14

 و سكاآل ليذنةي هةروةها و حكومييةكان طريَبةستة ريَنماييةكاني بةثيَي تةندةرةكان ي(شيكردنةوة)
 .طريَبةست ئةجنامداني و  ثرؤذةكان ئيحالةكردني

 ذمارة طشيت كةرتي و دةولةت فةرمانبةراني ريَككاري ياساي بةثيَي ينةوةليَكوَل ذنةيلي هيَناني ثيَك  -13
 يةكة سةرجةم فةرمانبةراني ثاريَزطاو ديواني فةرمانبةراني بؤ هةمواركراو 1991 يساَل ى(13)

 تايبةتييةكان ثلة لة جطة) وةزيفييةكان ثلة طشت ؤب سةربةخؤ ئيدارةي يان ثاريَزطا بة سةر كارطيَرِييةكاني
 ليَكؤَلينةوة ليذنةي ثيَشنياري لةسةر فةرمانبةران سزاداني و( ثلةيةدان لةو ئةوانةي و طشيت بةرِيَوةبةري و
 .كراو هةموار 1991 ساَلي ي13 ذمارة ياساي لة 11 مادة رةضاوكردني بة

 يان ثاريَزطا بة سةر كارطيَرِييةكاني يةكة سةرجةم انبةرانيفةرم ثاريَزطاو ديواني فةرمانبةراني سزاداني -13
 لةو ئةوانةي و طشيت بةرِيَوةبةري و تايبةتييةكان ثلة لة جطة) وةزيفييةكان ثلة طشت بة سةربةخؤ ئيدارةي
 لة (4) ةدماد(   سيَيةم و دووةم و يةكةم)  برطةكاني سزاكاني بةثيَي راستةوخؤ بةشيَوةةيةكي( ثلةيةدان

 ثاش هةمواركراو 1991 يساَل ى(13) ذمارة طشيت كةرتي و دةولةت فةرمانبةراني ريَككاري يياسا
 .كردوويانة كة سةرثيَضييةي ئةو بةرامبةر  ليَيان ليَثرسينةوة

  ثيَنجةم بةشي بةثيَي رؤذ (11) لة نةبيَت زياتر ماوةي بؤ فةرمانبةر( اليد سحب) دةستكيَشانةوةي -11
 1991 يساَل ى(13) ذمارة طشيت كةرتي و دةولةت فةرمانبةراني ريَككاري ياساي لة شازدةيةم دةيدما

 .هةمواركراو
 بةثيَي تاوان خانةي دةكةويَتة ئةجنامدةدةن كردةوةيةك كة تايبةمتةندةكان دادطا بؤ فةرمانبةران ناردني -11

 يساَل ى(13) ذمارة طشيت كةرتي و دةولةت فةرمانبةراني ريَككاري ياساي لة ضوارةم و بيست ةدماد
 .هةمواركراو 1991

 فةرمانطةو نيَوان لة سةربةخؤكان ئيدارة ثاريَزطاو ميالكي فةرمانبةراني تةنسيبكردني طواستنةوةو -14
 ثلة لة جطة) وةزيفييةكان ثلة طشت بؤ  سةربةخؤكان ئيدارة يان ثاريَزطا بة سةر يةكةكارطيَرِييةكاني
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 شارستاني رِاذةي ياساي و ريَنماييةكان بةثيَي( ثلةيةدان لةو ئةوانةي و طشيت بةرِيَوةبةري و تايبةتييةكان
 وةزارةتي طشتاندني و 1919 ساَلي ي(24) ذمارة ميالك ريَنمايي و هةموار 1911 ساَلي ي(23) ذمارة
 .بيَت طشيت بةرذةوةندي و ثيَويست بةثيَي بةمةرجيَك. 2111 ساَلي ي(1) ذمارة هةريَم دارايي

 و سةربةخؤكان ئيدارة ثاريَزطا ديواني( ئافرةت) فةرمةنبةراني بؤ دايكايةتي و منداَلبوون مؤلةتي ثيَداني -19
 وةزيفييةكان ثلة طشت بؤ سةربةخؤ ئيدارةي يان ثاريَزطا بة سةر كارطيَرِييةكاني يةكة سةرجةم فةرمانبةراني

 يةك( 1) اوةيم بؤ دايكايةتي مؤلةتي وة بوون دايك لة دواي( 31) و بوون دايك لة ثيَش رِؤذ( 21) ماوةي
 وة داراييةكان ريَنمايية كردني بةرةضاو و 1911 يساَل ى(23) ذمارة شارستاني خزمةتي ياساي بةثيَي سالَ
 ساَلي ي(24) ذمارة دايكايةتي و منداَلبوون دةرماَلةي ياساي و( بوون دايك لة بةَلطةنامةي) ثيَي بة

 .2114 ساَلي ي(29) ذمارة دارايي ريَنمايي و كوردستان هةريَمى ي2114
 برِياري و خيَزاني ي(تؤمار ويَنةي/ قيد صورة) و طةنامةكانبةَل بةثيَي فةرمانبةران  ناوي راستكردنةوةي -21

 .دادطا
 . نوسراوةكان و طشتاندن سةر لة كردن ئيمزا -21
 بةثيَي ثزيشكي رِاثؤرتي بةثيَي نةخؤشي مؤَلةتي ثيَداني و ثزيشكييةكان ليذنة بؤ فةرمانبةران ناردني -22

 . كراوهةموار ي1911 ساَلي ي(23) ذمارة شارستاني راذةي ياساي لة (31) ةدماد
 نيَوان لة طواستنةوةيان كاتي لة فةرمانبةران مووضةي دوا بروانامةي و كةسيَيت دؤسيةي ناردني -24

 .وةزارةتى ناوخؤ بة سةر طشتيةكاني بةريَوةبةرايةتية
 يةكة سةرجةم فةرمانبةراني و سةربةخؤكان ئيدارة زطاثاريَ ديواني فةرمانبةراني بةراذةي نانهيَ تاييكؤ -23

 تايبةتييةكان ثلة لة جطة) وةزيفييةكان ثلة طشت بؤ سةربةخؤ ئيدارةي يان ثاريَزطا بة سةر كارطيَرِييةكاني
 بةثيَي(  اخطار) ئاطاداركردنةوة ماوةي بووني تيَثةر دواي( ثلةيةدان لةو ئةوانةي و طشيت بةرِيَوةبةري و

 ي2112 ساَلي ي(1) ذمارة ياساي و هةمواركراو 1911 ساَلي ي(23) ذمارة شارستاني اذةيرِ ياساي
 . كوردستان هةريَمى

 ثلة لة جطة) وةزيفييةكان ثلة طشت بؤ دةكةن دوايي كوضي فةرمانبةرانةي ئةو قيدكردني  ترقني -23
 (.ثلةيةدان لةو ئةوانةي و طشيت بةرِيَوةبةري و تايبةتييةكان

 خستنة ماوةي كردني تةواو دواي راذة لة  وةزيفييةكان ثلة طشت بؤ فةرمانبةران ةزيفيو طريكردنيجيَ -21
 . هةمواركراو ي1911 ساَلي ي(23) ذمارة شارستاني راذةي ياساي بةثيَي تاقيكردنةوة ذيَر

 بةرِيَوةبةري و تايبةتييةكان ثلة لة جطة) وةزيفييةكان ثلة طشت بؤ فةرمانبةران تةمةني جيَطريكردني -21
( 21) ذمارة يةكطرتوو خانةنشيين ياساي لة (23) ماددة كردني بةرِةضاو( ثلةيةدان لةو ئةوانةي و شيتط

 .كراو هةموار 2111 ساَلي



 

 

 ( العدد441ذمارة )                                                                          –12 –                                                                        4112/ 42/1

 و طشيت بةرِيَوةبةري و تايبةتييةكان ثلة لة جطة) وةزيفييةكان ثلة طشت بؤ فةرمانبةران ئيفادكردني -24
 .رؤذ (41) ماوةي تا قراعيَ و هةريَم ناوةوةي بو ثلةيةدان لةو ئةوانةي

 سةرؤكايةتي لة جطة ثةيوةنديدارةكان دةزطا و دام بؤ ثاريَزطا ريثسثؤبة تايبةت نوسراوي ئاراستةكردني -29
 و باليَوزخانة و هةريَم ئاسايشي ئةجنومةني و دادوةري ئةجنومةني و وةزيران ئةجنومةني سةرؤكايةتي و هةريَم

 . هةريَم و عيَراق طشتيةكاني كونسولطةرية
 داراييةكان تةدةسةآل: 4  
 تايبةت دارايي نمايييَرِ بةثيَي ئيدارة يان ثاريَزطا ديواني بؤ كراو تةرخان بةردوامي ثيَشينةي كردني خةرج -1

 .  كردن بةخةرج
 ئيدارة ثاريَزطا ديواني فةرمانبةراني بؤ( املرتاكمة إجازة بدل) كؤكراوة مؤلةتي ثارةي برِي خةرجكردني -2

 طشت بؤ سةربةخؤ ئيدارةي يان ثاريَزطا بة سةر كارطيَرِييةكاني يةكة سةرجةم مانبةرانيفةر و سةربةخؤكان
 و 1911 يساَل ى(23) ذمارة شارستاني خزمةتي ياساي و داراييةكان ريَنمايية بةثيَي وةزيفييةكان ثلة

 .كردنيان خانةنشني كاتي لة ، 2114 يساَل ى(22) ذمارة فةرمانبةران مووضةي ياساي
 . ثيَويست ثيَي بة و بودجة تةرخانكراوي ىبةثيَ رِؤذنامةكان و ئةنتةرنيَت تؤرِي لة بوون بةشدار ةنديرِةزام -4
 برِي تا بودجة جؤرةكاني سةرجةم تةرخانكراوي لة ثرِؤذةكان طشت بؤ كؤتايي ثيَشينةي كردني ثاكتاو -3

 دامةزراوةكاني يريَطا لة كراو ثشتيواني تةرخانكراوي لةسةر دينار مليار يةك( 1111111111)
 رِيَنمايية و طريَبةست برِطةكاني بةثيَي كارطيَرِييةكان يةكة و ثاريَزطا ناوةندي لة ئابوري و دارايي وةزارةتي

 .متويل كاتي لة ثالندانان وةزارةتي كردنةوةي ئاطادار و ثةيوةنديدارةكان
 لة( رؤن و نةوت و بةنزين و طاز) تر هؤكارةكاني و ئاميَرةكان و ئوتؤمبيل سوتةمةني ثارةي كردني خةرج -3

 .  ثيَداويسيت ثسولةي بةثيَي  دارايي رِيَنمايي ضيَوةي ضوار
 . ثيَويست بةثيَي( القرطاسية) ثةرِاوطةييةكان ثيَداويستيية كرِيين -1
 ثارةي و دارايي ريَنمايي ضيَوةي ضوار لة حاَلةتيَك هةر بؤ كةشف بةثيَي ئاميَرةكان و ئوتؤمبيل ضاككردني -1

 . نكراوتةرخا
 .كارثيَكراوةكان ريَنمايية بةثيَي سةربةخؤكان ئيدارة و ثاريَزطا سنووري لة موختار مووضةي نويَكردنةوةي -4
 .كارثيَكراوةكان ريَنمايية بةثيَي ئؤتؤمبيل كريَي نويَكردنةوةي -9

 .دادطاكان بةَلطةنامةي بةثيَي دادي شارةزاي و ثاريَزةر كريَي خةرجكردني -11
 طريَبةستة جيَبةجيَكردني ريَنمايي بةثيَي ثرؤذةكان بة تايبةت اراييةكانيد شايستة كردني خةرج -11

 و( كردنةوة) ليذنةي هةردوو كارطيَرِييةكاني و ياسايي ريَككارة تةواوكردني ثاش حكومييةكان
 .  تةندةرةكان ي(شيكردنةوة)
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 رِيَنمايي بةثيَي شينةوثيَ لة تةرخانكراو ثارةي بةثيَي كارةباييةكان و ئاويةكان دامةزراوة ضاككردني -12
 . دارايي

 .  ريَنماييةكان و ياسا ثيَي بة تآلوو ناوةوةي ئيفادي ثارةي كردني خةرج -14
( مباشر تنفيذ) دةكريَن جيَبةجيَ راستةوخؤ شيَوةي بة ثرؤذانةي ئةو داراييةكاني شايستة كردني خةرج -13

 ..كارثيَكراوةكان ريَنمايية ياساو بةثيَي
 وجيَطري ثاريَزطار جيَطري بؤ دابةزيَندريَت ثيَدراوة ئاماذةي تانةيدةسةآل لةم كهةنديَ ثيَويستة :دووةم

 .فعليةكان وقاميقامة سةربةخو ئيدارةي سةرثةرشتياري
 هاتووة كة ثاريَزطار تانةيدةسةآل ئةو لةطةلَ سةرةوة تةيدةسةآل ئةم نيَوان لة ناكؤكي هةبووني لةكاتي :سيَيةم

 ياساي لة كة دةكريَت دةسةَلاتانة بةو كار ئةوا 2119 ساَلي ي(4) ذمارة مهةريَ ثاريَزطاكاني ياساي لة
 .هاتووة دا2119 ساَلي ي(4) ذمارة

 .بةيانة ئةم دةرضووني ثاش ناكريَت نوسراويَك و ريَنمايي كاربةهيض :ضوارةم
 . كريَتدةثيَ  كاري (كوردستان عي)وةقاي رؤذنامةي لة وكردنةوةيبآل رؤذي لة بةيانة ئةم :ثيَنجةم
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